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Zelaietan ospatuko
dute Artzain Eguna,
domeka honetan
AAbbaaddiiññoo•• Artzain Eguna “herritar
guztiei, kaletarrei ere zabaltzeko
asmoz” Urkiolatik Zelaietara lekual-
datu dute udal ordezkariek eta Acol
elkarteko kideek. Jaiaz gainera,
artzainen bizimodua ezagutzera
ematea da domekarako eratutako
ekitaldiaren asmoa. 
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Dozena bat kantako
‘Amaraunak’ diskoa
aurkeztu du Xarmak
KKUULLTTUURRAA•• Berriz eta Ondarroako
bina musikarik sortu zuten Xarma
taldea,  orain hiru urte. Asteon, iaz-
ko udan grabatu eta uda honetan pla-
zaratu duten Amaraunakdiskoa aur-
keztu digute. Diskoa kalean dagoe-
netik eskainiko duten lehenengo
zuzenekoa gaurkoa da, Durangoko
Goienkaleko jaietan.

11

Errotaritxuena auzoaren
inaugurazioa Durangon

Inaugurazioan Durangoko Udaleko zinegotzi ugari bildu dira, baita auzoari izena jarri dion Jose Luis Lizundia ere. Kepa Aginako

‘Dantzaroan’ batuko dira Durangaldeko
dantzariak, zapatuan, Durangon

Herririk Herri 4
Klubeko aurkezpen ofizialean ereserki
berria estreinatuko du bihar DRTk

Kirola 16
S. Zuazubiskar: “Hirigintza genero
ikuspegiagaz uztartu dugu Abadiñon”

Berbaz 8

••DDuurraannggaallddeeaa
Berbalagun martxan Iurreta,
Atxondo, Izurtza eta Mañarian

••MMaallllaabbiiaa
Trabakun pasabidea eskatu diote
Batzar Nagusiek Aldundiari

••OOttxxaannddiioo
Euskara Eskolan izena emateko
epea irailaren 27ra arte

••IIzzuurrttzzaa
Emakumeentzako jabekuntza
saioen berri eman dute
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HERRIRIK HERRI
DURANGO

Motorra eta
jana batuko
ditu Más
Curvas-ek etzi
Mas Curvas motozaleen elkarteak
‘motorhamarretako’ ekimena-
ren seigarren aldia ospatuko du
domekan. Más Curvasek Monto-
rreta pabiloietan duen lokalean
ipini dute hitzordua, 09:00etan.
Orduantxe hasiko da ekimene-
rako izen-ematea, 10:00ak arte,
5 euroan.

Ondoren, motorrak hartu
eta prestatutako ibilbidea osa-
tzeari ekingo diote. 12:00etan
bueltatuko dira Durangora, eta
parte-hartzaile guztientzako lun-
txa eskainiko dute (urdaiazpikoa,
arrautzak, ardoa…). Jan-edana-
gaz gozatzen duten bitartean
motor materiala (kaskoak, esku-
larruak…) zozketatuko ditu
motorzale elkarteak. Horrez gai-
nera, Paulaner bolatokian dohai-
nik afaltzeko hiru txartel ere zoz-
ketatuko dituzte bertaratuko
direnen artean. J.D.

Ibilbidearen ondoren, luntxa
egingo dute eta motor
materiala zozketatu

Musika, dantza eta
festa giroa nagusi
Goienkaleko jaietan

Durangoko +Dendak elkarteak
hogei bat komertzio eta taberna-
gaz batera eratutako jaiek 10.000
euroko aurrekontua izango dute
aurten. Atzo hasi ziren Goienka-
leko jaiak, aurreskuagaz eta txa-
ranga bategaz. Barikuan, eguer-
diko 12:00etan, lore eskaintza
egingo zaio Mesedeetako Amabir-

ginari, eta gero bazkaria eta txi-
txarrilloa izango dira bertaratzen
direnentzat. Gauean, eskualdeko
rock taldeek hartuko dute prota-
gonismoa: Zebel, Tres41 eta Xar-
ma taldeak zuzenean ikusteko
aukera egongo da, Goienkalen
egokituko duten eszenatokian.

Zapaturako, hainbat ekital-
di eratu dituzte antolatzaileek.

11:30etik aurrera euskal dantzak
eta Tabira musika  bandaren kon-
tzertua daude. 14:00etan sardina-
jan herritarra egingo dute. Arra-
tsaldean mus eta igel txapelketak
jokatuko dituzte, eta gauean
Humphrey Caoren kontzertua
izango da entzungai. Gauerditik
aurrera gazteentzako diskoteka-
gaz gozatu ahalko da.

Umeentzako puzgarri eta
jokoak ere atonduko dituzte zapa-
tuan, 17:00etan; ‘balance bike’
modalitatean ibiltzeko bizikleta
pista ere ipiniko dute. Domekan,
gainera, Gorriti eta bere anima-
lien ikuskizuna izango dute auke-
ran, 17:00etan. Txokolate-janagaz
amaituko dira jaiak. J.D.

Besteak beste, Humphrey Cao, Zebel, Tres41 eta
Xarma taldeen kontzertuak antolatu dituzte

Umeentzako puzgarriak
egongo dira, eta bizikletan
‘balance bike’ modalitatea
probatu ahal izango dute

Zapatu eguerdian jaietako
ekitaldirik jendetsuenetakoa
egingo dute: sardina jana

Durangoko Udaleko alderdietako zinegotziak egon ziren aurkezpen ekitaldian. Kepa Aginako

Errotaritxuena
auzune berria
inauguratu dute
Astelehenean hasiko dira dagoeneko eraikita 
dauden 85 etxebizitzetako eskriturak sinatzen

Sasoi batean Odi Bakar
enpresa zegoen inguru-
nean ‘Errotaritxuena’ izena

hartu duen auzunea inauguratu
zuten atzo. Felix Arkarazo aktoreak
gidatutako aurkezpen ekitaldira
batu ziren, besteak beste, Duran-
goko udal alderdietako zinego-
tziak, Juanjo Novella eskultorea eta

Jose Luis Lizundia auzuneari ize-
na ipini dion euskaltzaina. Duran-
goko Orfeoiak ere hainbat abesti
eskaini zituen.

Dagoeneko eginda dauden
85 etxebizitzen eskriturak “aste-
lehenean bertan” sinatzen hasiko
direla azaldu zuen konpentsazio-
batzordeko ordezkari Joseba

Cedrunek. Alde guztiek erakutsi
duten “borondate ona” ere azpi-
marratu zuen. Urrian, ondoan
dauden beste lurzati bitan 90 etxe-
bizitza libre eta 58 babes ofiziale-
ko egiten hasiko da, hurrenez
hurren, Sukia enpresa. Lan horiek
egiteko exekuzio epea urte bi eta
erdikoa da.

Jose Luis Lizundiak auzunea-
ren izenari buruz azaldu zuenez,
“inguru honetan Errotaritxuena
izeneko baserri bat egon zen, eta
izen hori berreskuratu dugu”. 

Etxebizitzen ondoan Juanjo
Novellaren eskultura ipini dute.
Orain hamar urte hartu zuen joe-
rari jarraituz lan “transparentea”
osatu du, baina era berean “bes-
teekiko ezberdina da, neurrira
egindako trajea lakoa”. Iaz Abuda-
bin —Arabiar Emirerri Batuak—
antzeko eskultura bat aurkeztu
zuen, ‘Durango’ izenekoa. Hona-
ko honi ‘Ognarud’ izena ipini dio

den eta horrek “behar larria dagoe-
la erakusten du”. Diotenez,“58
etxebizitza publiko eraikitzea
albiste ona da, baina eskubide
hori bermatzeko erronka etxebi-
zitza publikoak alokatzea da”. J.D.

—Durango alderantziz irakurri-
ta— eskultura bien arteko ispilu
efektua lortu guran.

Aralar alderdiak, idatzi batean
adierazi duenez, Durangon 1.200
lagunek izena emanda du Etxebi-

J.L.Lizundia: “Inguru honetan
zegoen baserriaren izena
berreskuratu dugu auzunerako”

Auzunean Juanjo Novella
Portugaleteko eskultorearen
obra bat ipini dute

Ordenantza fiskalak
bere horretan uztea
proposatu du EAJk

Aitziber Irigoras alkateak pren-
tsaurrekoa eskaini zuen atzo,
gobernu taldeak 2011ko ordenan-
tza fiskalen gainean egin duen
proposamena aurkezteko. Tasak
bere horretan uztea, “izoztea”, plan-
teatu du, “familien egoera gehia-
go ez zailtzea” helburu izanda. Kri-
siak eskualdean “egoera gaitza”

sortu duela-eta, udalak ere “ahal
duen heinean” herritarrei lagun-
du egin behar diela uste du gober-
nu taldeak.

Irigorasen berbetan, propo-
samen hau gainerako alderdiei
aurkeztu eta batzordean eztabai-
datzea izango da hurrengo pau-
sua. Gaia, urria amaieran udalba-
tzan lantzea itxaroten du gober-

nu taldeak. Horren ondoren, aurre-
kontuen prozesuari ekitea aurrei-
kusi dute, aurreratu zuenez.

Nobedadeen berri
Proposameneko nobedadeen
inguruan ere mintzatu zen Irigo-
ras. “Adierazgarriena”, bere iritziz,
hegaztiek etxeetan habiak egitea
ekiditea helburu duen laguntza
da, DAZ elkarteak proposatuta-
koa. “Hegaztien kopuru orokorra
guztiz kontrolatzea” gura dute neu-
rriagaz. Eraikinetako azken pisuen
eta ganbaren fatxadetan konpon-
ketak egiteko ordaindu beharreko
hiru tasen %95 hartuko luke bere
gain udalak, habientzako leku
posibleak balira. M.O.

“Ahal duen heinean, krisi egoera honetan” 
udalak familiei lagundu behar diela uste dute

Hegaztiek etxeetan habiak
egitea ekiditea helburu duen
laguntza da berritasunetako
bat, DAZek proposatu zuena

Gaia urri amaierako
udalbatzan lantzea itxaroten
du gobernu taldeak
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IURRETA

Joan zen zapatuan egin zuten jendaurreko aurkezpen ofiziala Santa Ana plazan. 

Gazteen aisialdirako bilgune
berria: Zapaburu konpartsa
Jaiak abiapuntu hartuta, aisialdi alternatiboak eskaintzea dute helburu

Joan zen zapatuan Durangoko
Zapaburu gazte konpartsa aur-
keztu zuten Santa Ana plazan.

Sanfausto jaiak abiapuntu moduan
hartuta, jendea lokaletatik atera eta
kaleak gaztetzeko helburua dute
urte osoan antolatuko dituzten
ekimenen bitartez. Orain dagoen
aisialdirako aukerekin korforme
ez, eta ideia eta proposamen
berriak plazaratzea ere gura dute.

Hainbat hilabete joan dira
lehenengoz batzen hasi zirene-
tik. Aisialdirako gaur egun dagoen
eskaintza ez da nahikoa euren
ustez, eta “geure alternatiba pro-
pioak eraikitzeko ordua dela iru-
ditu zaigu”, azaldu du Asier Bilbao
konpartsako kideak.

Sanfausto jaiak hasiera
moduan hartu eta hainbat ekimen
prestatu dituzte : “Kalean, Gazte-
txean eta gazteonak diren beste

hainbat esparrutan ere arituko
gara”. Esaterako, beraiek jaurtiko
dute aurten txosnetako txupina-
zoa. Hurrengo egunean ospatuko
duten Gazte Eguneko ekitaldiak
ere antolatuko dituzte. Azoka Eko-
logikoa izaten den egunean ere,
umeentzako jolasak prestatuko
dituzte. Horrez gainera, erreka jai-
tsieran parte hartuko dute, eta
txosnagunean karpa ipiniko dute
konpartsaren gaineko informa-
zioa jakinarazteko.

Oraingoz 17 eta 25 urte bitar-
teko 60 bat lagun batu izan dira,
eta asmoa apurka-apurka kopu-
ru hori handitzea da. Izan ere,
“hasieran pentsatzen genuen kon-
trara, konpartsara batu diren gaz-
teek konpromiso handia eta lane-
rako gogo bizia erakutsi dute”. 

Ekimenak urte osoan zehar
Asmoa urte osoan zehar ekimenak
antolatzea da: Gabonetan, inau-
terietan, Liburu eta Disko Azo-
kan… Euren mugimenduen eta
ekitaldien gaineko berri emateko
webgunea ere sortu berri dute:
www.zapaburu.net. J.D.

Hainbat ekitaldi prestatu
dituzte jaietarako, baina hori
hasiera besterik ez dela diote

Euren ekitaldien berri emateko
webgunea sortu dute:
www.zapaburu.net

17 eta 25 urte bitarteko 60 bat
gaztek osatzen dute Zapaburu
konpartsa oraingoz

Langile gehiago
ez kaleratzeko
eskatu dute
Permarren
Hilaren 13an kaleratutako lan-
gileari elkartasuna adierazteko
elkarretaratzeak egin dituzte,
asteon, Permar enpresan. 

Bulegoetako langile bat
“bidegabeki” kaleratu dutela
salatu dute bere lankideek, eta
Permarreko hiru delegazioetan
ere horrelako kaleratzeak egon
direla. Kaleratzea bidegabeki
egindakoa dela onartu du enpre-
sak, eta berrogeita bost egune-
ko kalte-ordaina ordainduko du.
ELAko ordezkari Mikel Elizburuk
azaldu duenez, “legeak kaleratze
merkeak egitea errazten du, eta
jarrera horregaz ez jarraitzea
eskatzen diogu Permarri”. A.U.

ATXONDO

Suteetarako 71 detektagailu
ipini dituzte nagusien etxeetan

Etxean gerta daitezkeen istripu
edo suteen inguruko formazioa
jaso dute Atxondoko adineko
pertsonek. Udaleko gizarte zer-
bitzuetatik abiatutako egitas-
moan, 49 etxe bisitatu dituzte, eta
suteak detektatzeko aparailuen
berri eman dute A Tiempo enpre-
sako kideek. 71 detektagailu ins-
talatu dituzte. Horrez gainera,
etxeetan egon daitezkeen ara-
zoekin eta pertsona horien beha-
rrizanekin txosten bat eratu dute.

Bakarrik edo pertsona nagu-
siagoekin bizi diren 65 urtetik
gorako atxondarrek jaso dute
aipatutako bisita. Txostenean

ageri denez, bisitatutako etxeen %
18k ez du pasatu gasaren derrigo-
rrezko errebisioa.

Bisitatutako pertsonen pre-
miak ezagututa, orain txostena
udaleko gizarte zerbitzuetara pasa-
tu dute. David Cobos alkateak
azaldu duenez, “Etorkizuneko
plangintzetan beharrizan horiek
kontutan hartu gura ditugu”. A.U.

Suteen prebentziorako informazioa eman eta
galdeketa bat egin diete herriko nagusiei

Bisitatutako etxeen %18k ez
du pasatu gasaren
derrigorrezko errebisioa

Tratu onen aldeko mintegia
antolatu du Anderebidek

Ikasturte hasierarako pare bat ekin-
tza prestatu ditu duela gutxi urte
bat bete duen Anderebide emaku-
me elkarteak. Urrirako ekital di bi
antolatu dituzte. Hilaren 20an

Indarkeriaren aurkako eta tratu
onen aldeko mintegia hasiko dute
Ibarretxe kultur etxean, eta urria-
ren 23rako irteera antolatu dute
Gasteizera.

Mintegia Mirian Ociok gida-
tuko du eta sei eguaztenetan izan-
go da, 16:30etik 18:00etara. Hila-
ren 23ko irteeran, berriz, Gasteiz-
ko katedrala eta hir ia bera
ezagutzeko bisita gidatua egingo
dute, goizeko 09:00etan Maspeko
autobus geltokitik irtenda.

Ikastarorako eta irteerarako
partaide kopurua mugatua izan-
go da, eta hasi da izena emateko
epea. Goiuria Kultur Gunean eman
daiteke izena, eta horretarako
azkeneko eguna hilaren 27a izan-
go da. Iurretan erroldatuek eta
Anderebideko bazkideek deskon-
tuak izango dituzte.  A.U.

Irailaren 27a baino lehenago aurretik eman behar da
izena ikastarora zein Gasteizko irteerara joateko

Indarkeriaren kontrako
mintegia eguaztenetan egingo
dute, 16:30etik 18:00etara 
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IZURTZA

MAÑARIABerbalagun Iurreta,
Atxondo, Izurtza eta
Mañarira zabaldu dute

AEK-k sustatzen duen Berbalagun
mintza-praktika programetan  ize-
na emateko epea zabaldu dute
irailean eta urrian. Egitasmoak
Durangaldeko euskararen erabi-
lera esparruak zabaltzea, euskal-
dunok elkar ezagutzeko guneak
eskaintzea eta euskara ikasten
dabiltzan edo ibili diren ikasleei
praktikatzeko aukera gehiago
eskaintzea du helburu. Izen-ema-
tea doakoa da.

Aurten egitasmoa Durango-
ko Amankomunazgoa osatzen
duten herri guztietara zabaldu-
ko du AEK-k. Beraz, Berriz —
Amankomunazgoan ez dagoen
arren— Elorrio, Zaldibar, Duran-
go eta Abadiñon ez eze, Atxondo,
Iurreta, Izurtza eta Mañarian ere,
herrian bertan, Berbalagunen
parte hartzeko aukera egongo da.

Izen-emateari dagokionez,
honako tokietan egin ahalko da:
Durangaldeko udalerrietako eus-
kara zerbitzuetan eta harrera bule-
goetan, AEKren euskaltegietan,
eskualdeko euskara elkarteetan,

eta Durangoko Udal Euskalte-
gian zein Hizkuntza Eskolan.
Harremanetarako e-maila ere ipi-
ni dute: durangaldea@aek.org.

Berbataldeak
Berbalagunen helburuak gauza-
tzeko ekimen nagusi bi antolatu-
ko dituzte. Batetik, Berbataldee-
tan euskaldunzaharrak eta euskal-
dunberriak batuko dira, azken
hauei naturaltasunez euskaraz
berba egiteko aukera eskainiz.
Taldeek eurek erabakitzen dute
noiz eta non batu. Iaz 200 lagu-
netik gora ibili ziren 32 taldetan.

Bestetik, Berbalagun proiek-
tuan parte hartzen duten edo
elkarlanean dabiltzan eragileak
euskarazko kultur eskaintza zabal
eta duina egin dute: Euskararen
Agenda. Ekintzen informazioa
berbalagunei zein euskaltegieta-
ko ikasleei zabalduko diete. J.D.

Amankomunazgoko herri denetara zabalduko du
egitasmoa AEK-k; izena emateko epea hasita dago

Irailean eta urrian eman
daiteke izena, eta doakoa da;
hala ere, urtean zehar ere
apuntatu daiteke

Informazio gehiago jasotzeko
e-posta ipini dute aukeran:
durangaldea@aek.org 

Berbataldeek euskaldunzahar
eta euskaldunberriak batuko
dituzte, azken hauei euskaraz
jarduteko aukera eskainiz

Ekinen zuzendaritzako kide izatea
leporatuta joan zen astean atxilo-
tu zituzten Urko Aierberentzako,
Egoitz Garmendiarentzako zein
gainerako zazpi atxilotuentzako

baldintzarik bako espetxea agin-
du zuen Fernando Grande Marlas-
ka epaileak asteburuan.

Urko Aierbe (Durangon bizi
den donostiarra), Rosa Iriarte,
Ugaitz Elizaran, Joxe Aldasoro,

Sandra Barrenetxea eta Eneko
Compains baldintzarik barik espe-
txeratu zituen bariku gauean Mar-
laska Espainiako Auzitegi Nazio-
naleko epaileak. Zapatuan dekla-
ratu zuten Egoitz Garmendia
otxandiarrak, Erica Bilbaok eta
Aniaiz Ariznabarretak. Hauentza-
ko ere agindu bera eman zuen. 

Elkartasun adierazpenak
Atxiloketen harira, bariku eguer-
dian 250 lagunek manifestazioa
egin zuten Durangon. Otxandion
ere “inkomunikazio egoera eta
tortura arriskua” salatzeko pren-
tsaurrekoaren ondoren, manifes-
tazioa egin zuten. J.D.

Durangon eta Otxandion
manifestazioak abiatu zituzten
agindua jakin aurretik

DURANGALDEA

Iaz Andra Mariko elizpean gauzatu zuten Dantzaroa ekimenaren lehenengo aldia. Kepa Aginako

Eskualdeko dantzak plazaratuko
dituzte bihar Ezkurdin
Gerediaga elkartearen ‘Dantzaroa’ ekimenak 130 dantzari batuko ditu

Gerediaga elkarteak antola-
tuta, DantzaroaDurangal-
deko dantza agerraldia

egingo dute bihar Durangon. Biga-
rren urtez antolatuko duten eki-
menak oraindik jende askok eza-

Mariatik behera Ezkurdiraino
joango dira guztiak ilaran. Dan-
tza agerraldia, berriz, 19:30ean
egingo dute. Guztira, zortzi dan-
tza erakutsiko dituzte: Agintarie-
na, Banangoa, Makiljokoa, Garai-
ko Gernikakoarbola, Arkudantza,
Zintza dantza, Txotxongilo dan-
tza eta Nesken soka dantza. Age-
rraldiaren amaieran, partaideen-
tzat zein ikusleentzat baserriko
oilaskoa dastatzeko aukera eskai-
niko dute.

Guztira, 130 dantzari batuko
dira. Izurtza, Mañaria eta Garai-
tik dantza talde bana etorriko da;
Abadiño, Berriz eta Durangotik ,
berriz, bina talde.

Folklore aberatsa
Durangaldeak dantza eta kanta
folklore aberatsa gorde du. Garain,
esaterako, dantzari eta herritarrak
prozesioan joaten dira, eta Santia-
goren irudiaren ohorez Gernika-
ko arboladantzatzen dute. Elorrion
Errosarioko Ama Birjinaren
aurrean errebonbiloekin arma alar-
dea egiten dute. J.D.

gutzen ez dituen eskualdeko dan-
tzak zabaltzea du helburu. 

Ekitaldia 19:00etan hasiko
dute, kalejira bategaz. Durango-
ko udaletxe aurrean irten eta San-
ta Ana plaza, Goienkale eta Andra

Ezkurdin Durangaldeko sei
herritako 130 bat dantzari
batzea itxaroten dute 

Baldintzarik bako espetxea
Aierbe eta Garmendiarentzat

Otxandion manifestazioa egin zuten bariku arratsaldean.

Fernando Grande Marlaska epaileak agindu bera
eman zuen bederatzi atxilotuentzat

Plan orokorrari
buruzko 
herri-batzarra
egin zuten atzo
Herriko etxeetara udaletik zabal-
dutako informazio orrietan zeto-
rren jasota herritar guztientzako
atzo iluntzeko batzarrera gertu-
ratzeko deia. Herriko ordena-
mendua berrikusteko martxan
ipinitako prozesuan, herritarrek
parte hartzeko izango dituzten
bideak aurkeztu zizkieten, bes-
teak beste, izurtzarrei. 

Herri-batzarretan zelan par-
te hartu ahalko duten herritarrek
azaldu zuten herriko ordena-
mendua berrikusi eta berridaz-
teko ardura duen lantaldekoek.
Herriaren etorkizunari begira,
ordenamendu orokorra berri-
kusteak daukan garrantzia herri-
tarrei helarazi guran, planak eta
berau aldatzeko prozesuak zer-
tan diren azaldu zuten atzoko
herri-batzarrean. I.E.

Ordenamendua berrikusteko
prozesua zertan datzan
azaldu zuten atzoko 
herri-batzarrean

Irailaren 30era
arte eman
daiteke izena
Haurreskolan
Ikasturte berriari azaroan, aben-
duan, urtarrilean edo otsailean
ekin gura diotenek, irailaren 30era
arteko epea izango dute Haurres-
kolan izena emateko. Aurreko
hilabeteetan ere herriko haurres-
kolan egon ziren 9 umek hasi dute
ikasturtea dagoeneko. 

2009ko martxoan, Haurres-
kola zabaldu ahal izateko gutxie-
neko ume kopuruagaz (hiru
umegaz) ekin zioten Mañariko
Haurreskolan bideari, eta zero eta
hiru urte bitarteko herriko bede-
ratzi ume hartzen dituzte urte eta
erdiren ondoren.

Bakoitzean hamar ume har-
tzeko prestatuta dauden gela bi
daude herriko gurasoen eskaria-
ri erantzunez zabaldu zuten Hau-
rreskolan. Zero eta hiru urte arte-
ko herriko umeen erdia herriko
Haurreskolan dabilela-eta,
herrian harrera oso ona eduki
duela dio udal gobernuak. I.E.

Aurreko hilabeteetan ere
bertan ibili ziren herriko 9
umek ekin diote ikasturteari
Mañariko Haurreskolan

Bakoitzean hamar ume
hartzeko prestatuta dauden
gela bi ditu eskolak

19:00etan kalejira abiatuko
dute Udaletxetik Ezkurdira eta
han erakutsiko dituzte dantzak
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ABADIÑO

ELORRIO

ZALDIBAR

Dantza tradizionalen
ikastaroan izen-ematea

Plazako dantza tradizionalen ikas-
taroa eratu du udalak ikasturte
honetarako, eta urriaren 6an izan-
go da lehenengo eskola. Izena
emateko aukera dago datorren
martitzenera arte.

Eguaztenetan garatuko da
ikastaroa, eta maiatzera arte iraun-
go du. Arratsaldeko 18:30ean hasi
eta ordu eta erdiko iraupena izan-
go dute klaseek. Olazar izango da
dantza ikastarorako gune. Patxi
Montero irakasleak eskainiko ditu
azalpen eta irizpideak eguazte-
neroko klaseetan.

Ikastaroa martxan ipini ahal
izateko 18 ikasle elkartu beharko

dira, gutxienez, antolatzaileek argi-
tu dutenez. Kopurua dela-eta
lehentasunak ezarri behar izate-
kotan, Zaldibarren erroldatuta
egotea eta izen-emate data har-
tuko dituzte aintzat. Zaldibartarrek
90 euro ordaindu beharko dute
parte hartzeko, eta kanpokoek 100
euro. Izena ematerakoan eman
beharko dute dirua. M.O.

Irailaren 28a da izena emateko azkeneko eguna;
urriaren 6an hasiko da eta maiatzean amaitu

18:30ean hasiko dira eta ordu
eta erdiko iraupena izango
dute dantza eskolek

ACOL elkarteko ordezkari biak eta Abadiñoko alkatea, atzoko aurkezpenean. 

Herrian bertan ospatuko dute lehenengoz Artzain Eguna, irailaren 26an 

Artzainen bizimodua ezagutzeko
hitzordua domekan, Zelaietan

Udaletxean egin zuten pren-
tsaurrekoan luzatu zuten
atzo Navarro alkateak eta

artzainen Acol elkarteko Patxi Sola-
na eta Sabin Aranburu ordezkariek
domekan Zelaietako Ferialekuan
ospatuko dute Artzain Egunaz
gozatzera joateko proposamena. 

Orain arteko hamar edizioe-
tan Urkiolan ospatu duten eguna

artzainen eguneroko zereginen
erakustaldiak egingo dituzte irai-
laren 26ko hitzorduan; gazta zelan
egiten den, ardiei ilea zelan moz-
ten dieten edo artilea zelan lan-
tzen duten erakutsiko dute. Gai-
nera, gazta dastaketa herrikoia
zein Bizkaiko gaztaren lehiaketa
eta herri-bazkaria antolatu dituz-
te Artzain Egunerako. I.E.

“herritar guztiei, kaletarrei ere
zabaltzeko asmoz” antolatu dute
aurtengo Artzain Eguna herrigu-
nean: domekakoa lako eguneta-
ko jai eta ospakizunez gainera,
Solanak adierazi duenez, artzai-
nen bizimodua eta arazoez ere
jabetu daitezen herritarrak.

Artzainen ekoizpenen sal-
menta postuen azokaz gainera,

“Datorren urtera arte” agurtu
zituzten Aitte Kurutzekoak domekan

Bost eguneko jaiak amaitutzat eman zituzten joan zen domeka
iluntzean Zelaieta auzoan: txirikila jokoaren erakustaldia eta tor-
tilla txapelketa izan ziren auzoko jai batzordeak antolaturiko egi-
tarauko azkeneko ekitaldi biak. Ohiturazko eta urteroko ekital-
dietan zein aurten lehenengoz antolatu dituztenetan herrita-
rren parte-hartzea zabala izan da Aita Kurutzeko jaietan.

Kiroldegia ezin izango
dute astelehenean zabaldu

Irail hasieran kiroldegi osoa itxi
zuten eraberritze lanen lehenen-
go faseari ekiteko. Igerilekuko alda-
gelak eta gimnasioko hormak zein
zorua berriztatzea zen helburua.
Kontratuan agertzen denaren ara-
bera, kontratistek urriaren 12ra
arteko epea dute lanak burutze-
ko, baina irailaren amaierarako
prest egongo zirela esan zieten udal
arduradunei: “Ezin da esan kon-
tratua ez dutenik bete, baina
emandako hitza ez dute bete”,
dio Niko Moreno alkateak. Igeri-
lekua “ahalik eta arinen” zabaltzen
saiatuko direla jakinarazi du: “Lan

txiki batzuk falta arren, zabaltzea
posible den une berean irekiko
dugu igerilekua; urriaren hasie-
ran, posible bada”.

Izen-ematea Ludotekan
Bestalde, iaz egoitza berria estrei-
natu zuen Ludotekan izena ema-
teko epea irailaren 30era artekoa
da. Ludoteka hiru eta hamabi urte
arteko gaztetxoei zuzenduta dago.
Elorriarrak diren umeek zein Elo-
rrion ikasten ari direnek erabili
dezakete. Urritik 2011ko ekaine-
ra arte egongo da zabalik,
17:00etatik 19:45era. J.D.

Igerilekua, beranduenez, urri hasieran zabaltzen 
ahaleginduko direla adierazi du Elorrioko Udalak

Abadiñoko Gaztetxea
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BERRIZ

MALLABIA GARAI OTXANDIO

Emakumeentzako
jabekuntza saioen berri 

Gaur hasiko dira emakumeentza-
ko jabekuntza saioak, Kultur
Etxean burutuko den aurkezpen
bategaz. Arratsaldeko 16:00etan
izango da ekitaldi hori, eta dato-
zen hilabeteetan garatuko diren
ikastaroen nondik norakoak azal-
duko dituzte bertan.

Bi eremu landuko dituzte
aurten: osasuna, alde batetik, eta

gizarteratzea eta emakumeenga-
nako indarkeria, bestetik. Lehe-
nengoa Idurre Zabala fisiotera-
peuta berriztarrak emango du;
astelehenetan burutuko da eta

zoru pelbikoa indartzea izango
dute helburu. Bigarrena barikue-
tan egingo dute Miriam Herbon
soziologo eta feministaren esku-
tik, gaiak aztertzeko zinema eta
antzerkia erabilita.

Konpostajea
Bestalde, hilaren 28an eta 29an
konpostaje ikastaroa emango dute,
Berriz maite dugulako ekimenak
eta udalak eratuta. Konpostajea
etxeko eta ortuko hondakinak tra-
tatzeko sistema naturala da. Goiz
zein arratsaldez, doan da ikasta-
roa. Interesatuek udaletxera jo edo
berrizmaitedugulako@gmail.com
helbidera idatzi behar dute. M.O.

Arratsaldeko 16:00etan
izango da jabekuntza
ikastaroen aurkezpena

Gaur arratsaldean egingo dute aurkezpena

Nagusiak, Aste
Kulturaleko
ekintzetan
murgilduta
San Migel nagusien elkarteak
aurten ere Aste Kulturala presta-
tu du sasoi honetarako, eta dagoe-
neko hainbat ekintza egin dituz-
te asteon. Martitzenetik eguene-
r a ,  b r i s k a ,  t u t e  e t a  m u s
txapelketetan jokatu dute, eta
gaur, berriz, tortilla txapelketa
e g i n g o  d u t e  a r ra t s a l d e k o
17:30etik aurrera.

Egun handia irailaren 29a
izango da; euren elkarteari ize-
na ematen dion San Migel egu-
na, hain zuzen ere. Eguerdiko
12:00etan meza santuan elkar-
tu eta bazkarian jarraituko dute
jaia jubilatuek. 28 euroan menu
bete-betea dastatuko dute Herri-
ko Tabernan.

Bazkalostean, bazkide nagu-
sienak omenduko dituzte, eta
egunotako torneo guztietako
sariak banatzeko tartea ere har-
tuko dute. M.O.

San Migel egunean 
meza santuan eta 
ondorengo bazkarian
elkartuko dira jubilatuak

‘Mallabia 
iturriz iturri’
mendi ibilaldia
Orraittiorekin
Mallabiko Orraittio euskara elkar-
teak Mallabia iturriz iturri mendi
ibilaldia irailaren 25erako antola-
tu du. Parte-hartzaileak 09:00etan
Petriletik irtengo dute. Bakoitzak
bere hamarretakoa eroan behar-
ko du.

Ibilaldiagaz batera bazkaria
prestatuko dute Zumarra elkar-
tean, Goita auzoan. Nagusiek
hamabi euro ordaindu beharko
dituzte, eta hamabi urtetik beha-

koek zortzi euroren truke bazkal-
duko dute. 

Ibilbidea Mallabarrengon
jarriko dute martxan. Areitio, San
Trokaz, Arietzu, Zengotita Errota,
Betzuen, Zengotita, San Martin,
Askabarri, Trabaku eta Goita
auzoetatik igaroko dira. 

Ibilaldiaren arduradunek
azaldu dutenez, Mallabiko txo-
koak ezagutzeko aukera ezin
hobea da proposatutako ibilbi-
dea egitea. J.G.

Ibilbideko parte-hartzaileek
09:00etan irtengo dute,
Petriletik, antolatzaileek
jakinarazi dutenez

Astelehenean atxilotu zuten 51 urteko gizonezkoa,
osasun publikoaren kontrako delitua egotzita. Duran-
goko Ertzain Etxeko agenteek atxilotu zuten Abadiño-
ko bizilaguna, bere baserrian marihuana zuela argu-
diatuta: 200 landare ei zituen. Ertzaintzak baserri erdi-
abandonatu batean marihuana landareak zeudela
jakitean ikerketa martxan ipini zuten. Landareak, segu-
rutik, salmentarako zirela uste dute.

200 marihuana landare zeuzkan
gizon bat atxilotu dute Abadiñon

Durangaldeko 55 urtetik gorako
lagunek hainbat arlotan hezi eta
esperientziak konpartitzeko
Esperientzia Institutuan izena
emateko epea zabalik dago urria-
ren 8ra arte, 08:00etatik 15:00eta-
ra, Behargintzak Durangon duen
egoitzan.

Esperientzia
Institutua hastear

Pila edukiontziak udaleko lokaletan daude, eta baita Zelaieta, Traña-
Matiena eta Muntsarazko hainbat merkataritza gunetan ere.
Zelaietan, zahar etxean eta mediatekan ipini dituzte; Muntsara-
tzen, Arriaundi okindegian eta Erosle merkataritza zentroan;
Traña-Matienan, udal bulegoan, zahar-etxean, Errota kultur etxean,
eta, Petite eta Traña liburu-dendetan. Udala arduratuko da edu-
kiontzietan gordetako pilak jaso eta dagokien tokira eramateaz,
Durangaldeko Amankomunazgoagaz elkarlanean. 

Pila edukiontziak ipini ditu
Abadiñoko Udalak hamar gunetan

Batzar Nagusien eskea
Aldundiari,Trabakuko
pasabidea eraikitzeko
PSE-EE, EB, PP eta Talde Mistoak eskaera
egiteari baietza eman diote. EAJ abstenitu egin da

Trabakuko N-633 errepideko
pasabidearen arazoari eran-
tzuteko eta konponbidea

berehala emateko eskatu diote
Batzar Nagusiek Bizkaiko Foru
Aldundiari. Azpiegitura Batzor-
dean Aralarren proposamenari
baiezkoa eman diote PSE-EE, EB,
PP eta Talde Mistoak (Ezker Aber-
tzalea, EA, Alternatiba eta Aralar).
Botazioan EAJ abstenitu egin da. 

Iosu Murgia batzarkideak
azaldu duenez, “urteetan gabiltza
arazo honi buruz berba egiten, eta
inguru horretan obrak egiten
dabiltzanez oraintxe eman behar
zaio irtenbidea pasabidearen ara-
zoari”. Eskaera horretan konpon-
bidea zein izan beharko litzatekeen
ez dela zehazten azaldu du Mur-
giak. “Auzokideekin eta Udalagaz
adostu beharko litzateke gaia”. 

Bertako auzokideek eta Uda-
lak hainbat bider egin dute pasa-
bidea eraikitzeko eskaera Aldun-
dian, Aitor Loiola alkateak gogo-
ratu duenez: “Aurrerapausoa da,
baina ez dute esan arazoa noiz
konponduko duten”. Oinezkoek
lau errei zeharkatu behar dituzte
bidea gurutzatzeko. J.G.

Trabakun herritarrek mobilizazioak egin dituzte. Argazki Press

Bertako auzokideek eta
Mallabiko Udalak hainbat
bider egin dute pasabidea 
eraikitzeko eskaera 

Euskara Eskolan
izena emateko
aukera irailaren
27a arte
Aurten ere Euskara Eskola anto-
latuko du Otxandioko Udalak,
eta bertan parte hartu ahal iza-
teko izena emateko epea iraila-
ren 27an amaituko da. Udale-
txean eman daiteke izena, eta e-
mail bat ere ipini dute aukeran:
euskarabatzordea.otxandio@biz-
kaia.org.

Klaseak Andresa Landan,
horretara atondutako gelan
emango dituzte. Iaz 18 lagunek
parte hartu zuten Euskara Esko-
lan. Klase mota bi egongo dira
aukeran: Andresa Landan astean
hiru egunetan emango direnak,
eta autoikaskuntza erakoak,
astean ordubeteko tutoretzagaz.

Udalak diru-laguntzak
emango ditu, hiru baldintzagaz:
langabetua izatea eta langabe-
zia prestaziorik ez kobratzea,
klaseetara %80ko asistentzia iza-
tea eta Otxandion erroldatua
egotea, gutxienez urte bian. J.D.

Diru-laguntzak emango ditu
udalak Euskara Eskolarako,
baldintza batzuk beteta
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BERBAZ
“Emakumeak gehiago ohartzen dira
hirigintza aldetik dauden trabez“

Tailer parte-hartzailea izan zen
uda aurrekoa.
Azken batean hirigintza par-
taidetzan oinarritu beharko
litzatekeen gaia da. Herrita-
rrak euren artean berba asko
egin dezakete, baina hirigile
g a r e n  h e i n e a n ,  j a k i n  e g i n
behar dugu herritarrek faltan
botatzen dutena zer den, zer
ikusten duten ondo edo txar-
to.  Aldaketak egiteko ez da
i t x a r o n  b e h a r  d e n a  g u z t i z
txarto egon arte. 

Partaidetza horretan,zergatik jo
duzue zehazki emakumeengana?
Hiriak sortzerakoan hirigile
d i re n a k  g i z o n e z k o a k  d i r a .
E s p a z i o  p u b l i k o a k ,  e ra i k i -
nak...  gizonen ikuspuntutik
eraikitzen dira. Tailerren hel-
b u r u a  a h a l i k  e t a  j e n d e
g e h i e n  b a t ze a  i z a n  d a ,  e t a

emakumeen ikuspuntua ere
kontutan hartzea. Hasieran
Hiria kolektiboa talde mis-
t o e k i n  h a s i  z e n  l a n e a n
–kolektibo horrek dinamiza-
tu du tailerra–, baina kontu-
ratu ziren beldurraren gaia
eta segurtasun ezaren gaia
irtetzean andre askok ez zue-
la benetan pentsatzen zute-
na esaten. Ikusi zuten ema-
k u m e a k  b a k a r r i k  e g o n d a
gauza gehiago irtetzen dire-
la. Abadiñora ez da gizonez-
korik etorri, beraz, ez da tal-
de mistorik egin. 

Ez al da beldurra emakumeagaz
lotzen?
Ta i l e r ra  e z  d a  b e l d u r re t a n
zentratzen. Baliteke jendeak
“ b e l d u r r a r e n  h i r i a”,  “ h i r i
d e b e k a t u a re n  m a p a”. . .  e t a
horrelakoak esanda beldur

s e n t s a z i o  h o r re g a z  l o t z e a .
Sistema patriarkalagatik har-
tu dituen rolengatik;  nagu-
siak zaintzen,  umeak zain-
t z e n ,  e r o s k e t a k  e g i t e n . . .
aurrera eta atzera dabil ema-
kumea, eta kaleko arriskuak
gehiago pertzibitzen ditu. 

Zer egin duzue tailerrean?
L e h e n e n g o  h i r i g i n t z a r e n
eboluzioari buruzko azalpe-
n a k  e m a n  d i t u g u ,  h e r r i a k
beharren arabera zelan anto-
latu diren ikusteko. Gero lau
k a l e  a u k e r a t z e k o  e s k a t u
dugu; bi onak eta bi txarrak.
O n a k  e d o  t x a r r a k  z e r g a t i k
diren hausnartu dugu: segur-
tasunagatik, mugikortasuna-
gatik, eraikinak fisikoki dau-
d e n  m o d u a g a t i k . . .  G e r o
a r g a z k i  m a k i n a k  b a n a t u
d i t u g u  t a l d e k a ,  a n t z e k o
ezaugarriak dauzkaten per-
tsonak batuta.  Argazkiekin
m u r a l a  e g i n  d u g u ,  d e n a
hausnartzeko. Garrantzitsua
da denetariko jendeak parte
hartzea; nik ez badaukat gur-
p i l d u n  a u l k i a ,  e d o  a m a m a
z a i n t z e k o,  e d o  u m e  b a t . . .

beharbada ez naiz kontura-
tuko herrian dauden trabez.

Zer ideia irten dira Abadiñon?
Gauza koherenteak dira eta
ekintza txikiekin konpondu
daitezke gehienak. Irisgarri-
tasun mailan, adibidez, kul-
tur etxera, medikura eta uda-
letxera  sar tzeko eskai lerak
d a u d e.  Z e l a i e t a n ,  t x a l e t e n
i n g u r u a n  a r g i t a s u n  f a l t a
dago...  Aparkamentu faltari
buruz ere egin da berba, eta
hor kontzientziazio lana egin
d u g u .  Ko t x e a  g u r e  e t x e k o
a t e ra  h e l d u  b e h a r  d a  b e t i ?
Abadiño barruan mugitzeko
kotxea ez da beharrezkoa.

Tailerren ondoren,zein da hurren-
go pausoa?
Seguruenik, erakusketa jarri-
ko dugu tailerretakoa herrira
z a b a l t z e k o  e t a  i r t e n  d i re n
ideiak orokorrak diren jaki-
t e k o.  G e r o   o n d o r i o a k  e t a
proposamen batzuk aurkez-
tuko ditugu udalean. Udalak
epe luzera gauzak konpon-
t z e n  j o a t e k o  k o n p r o m i s o a
hartu du.  A.U.

Saioa
Zuazubiskar •
Abadiñarra

Arkitektura ikasketak
amaitzen dabil

Herria zelan hobetu daitekeen pentsatzeko tailerrak
egin zituzten Abadiñon, joan ziren maiatzean eta
ekainean. Hirigintzari buruz berbetan ibili ziren, gene-

roaren ikuspegia kontutan hartuta. Aitziber Zuazubiska-
rrek tailerren berri eman digu; proiektu horretan dabil lanean
karrera amaierako behar moduan. 

“Orain arte 
hirigileak gizonak

izan dira, eta hiriak
euren ikuspuntutik

daude eraikita”

“Tailerretan ekintza
txikiekin 

konpontzeko
moduko gauzak

irten dira”

Hirigintza eta generoa batu dituzten tailerrak antolatzeko taldean egon da Saioa Zuazubiskar abadiñarra



anboto 2010eko irailaren 24a, barikua PPublizitatea 9



IritziaIr
2010eko irailaren 24a, barikua anboto10

Mikel Basabe
Aralar

Sei hankako mahaia

Zuzendaria: 
Jone Guenetxea. 
Erredakzio burua: 
Joseba Derteano.
Administrazioa: 
Itziar Belar, Miren Abasolo eta 
Naiara Alzaga. 
Publizitatea: Itziar Azula, Goretti Alonso
eta Amaia Huarte. 
Erredakzioa: Aitziber Basauri, Itsaso
Esteban, Markel Onaindia, Amaia
Ugalde. 
Maketazioa: Ainhoa Arizmendiarrieta. 
Testu zuzentzailea: Igor Elortza. 
Argazkilariak: Ana Domínguez, Kepa
Aginako eta Juanra de la Cruz. 

Abadiño
Atxondo
Berriz
Durango

Elorrio
Garai
Iurreta
Izurtza

Mallabia
Mañaria
Otxandio
Zaldibar

Eta honako Udal guztiak:LLaagguunnttzzaaiilleeaa::

anboto
Anboto komunikabideak Elkartea

2010eko irailaren 24a - 9. urtea - 387 zk.

durangaldeko astekaria

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

IRITZIA

Albiste ona

Indarrak bildu eta aldaketa eragin!
Egoera politiko eta soziala gori-gori dagoela hasi dugu ikas-
turtea. Ezker Abertzaleak herri honen askatasunari egin berri
dion ekarpenari, amorru bete hortz erantzun dio Estatu Espai-
nolak (atxiloketak, manifestazioen debekua…) eta, arlo sozia-
lean, lan erreformaren onarpenari jarraiki, pentsioen errefor-
ma, osasun arloaren pribatizazioa… eta langileriaren eskubi-
deen murrizketa eragingo duten hamaika erabakiren aurrean
gaude. Beraz, indarrak bildu eta aldaketa eragiteko garaia da!

Kapitalismoak eta globalizazioak soka motzean harrapatu-
ta daukate mundua; langileria eskubideak galtzen ari da eta
momentu gogorrak bizi ditu. Herrialde pobreenetan, beti beza-
la, egoera oso gogorrak bizi dituzte; esplotazioa, lan-baldintza
eza, heriotza… Gure agurrik gorriena beraientzako, “ez baikara
aske izango haiek gabe”. Hala ere, egoeraren gogorrena “herrial-
de aurreratuenetara” ere heldu da, eta, noski, hori jasan behar
duena langileria da; ez enpresaburuak, ez gobernuburuak; ezta
bankariak ere. Gugandik gertu ere, Grezia, Portugal eta Estatu
Frantsesean murrizketa ugari egin nahi dizkigute gure eskubi-
deetan; langileriak ordaintzea nahi dute beraiek sortutako kri-
sia. Horregatik ere, mundu osoan indarrak bildu eta aldaketa
eragiteko garaia da!

Euskal Herrian ere borrokan gogor dihardugu, urte luzetan
herri aske eta sozialistaren alde lanean gabiltza. Hala ere, aska-
tasun falta horregatik eta erabakitzeko eskubidearen ukazioa-
gatik, Estatu Espainoleko erreformak zuzenean eragin behar digu
eta ez gaude konforme! Horregatik hain zuzen, bi greba orokor
eta bi urtetako lan mardul eta gogorra egin dugu. Lehen greba
duela urtebete pasatxo, estatuko eta Euskal Herriko zenbait sin-
dikatu lozorroan zeudela, maiatzaren 21 hartan, grebara deitu
genuen, zetorkiguna aurreikusten genuelako, eta, greba defen-
tsibo batetik haratago, euskal gehiengo sindikalak dekalogo bat
aurkeztu genion euskal jendarteari. Bertan, 10 puntutan gure
aldarrikapenak zehazten genituen. Nahiz eta grebak eta deka-
logoak babes sozial garrantzitsua izan, Gasteiz eta Iruñeko
gobernuek eta gobernu zentralak entzungor egin zuten, jendar-
te osoaren eta langileen eskubideak murrizteko prozesua abian
jarriz. Erreforma onartzear zela, azken greba, aurtengo ekaina-
ren 29an deitu genuen, zenbait sindikatu, partidu eta komuni-
kabide nagusi guztiak aurka genituelarik. Hala eta guztiz, greba
arraskatsua izan zen eta agerian utzi genuen Euskal Herrian bade-
la langileria borrokalari bat. Baina ez dezagun inor engainatu. 

Bi urtetako borroka honetan, asko izan dira LABek egin dituen
harremanak eta lortu ditugun aliantzak, bai euskal sindikalgin-
tzan bai atzerrian. Izan ere, gure izaera internazionalista kon-
tuan hartuta eta langileriaren iraultzan sinesten dugulako, ezin-
bestekoa da gainerako herri, nazio edo herrialdeetako langile-
riarekin hitz egitea. Hori bai, berdinetik berdinera, gu euskal
langileria gara (ez espainola ez frantsesa), eta horrela onartzen
gaituzten guztiekin LABek harreman iraunkorra dauka. Izan ere,
indarrak bilduta eragingo baitugu aldaketa! 

Hauteskunde sindikalen garairik garrantzitsuenean, bete-
enean, lan erreforma onartu dute eta beste hainbat erreforma-
ren usaina hartzen dugu (pentsioak, hitzarmenak, osasun arlo-
aren pribatizazioa…). Eta, noski, argi eduki, hori ezin dutela Gober-
nuak eta PSOEk bakarrik egin, laguntza behar dute; langileriaren
aurkako eraso berri honetan euren soldadutxoak behar dituz-
te; politiko eta sozialak, noski. Alde batetik, hor dago EAJ/PNV,
patronalaren eta aberatsen ondoan kokatu duena bere burua;
langileriak bost axola diola argi utzi diguna. Eta, bestetik, CCOO
eta UGT bat-batean borrokarako grina piztu zaienak, orain arte
Gobernuarekin paktuak sinatzen jardun dutenak eta orain lan-
gileria borrokan kalean nahi dutenak. Zertarako? Eztabaidatzen

ari diren pentsioen erreformarako indar gehiago metatzeko? Lan-
gileria zintzoari iruzur egin eta engainatzeko? Guk ez dugu CCOO
eta UGTren iruzurrean parte hartuko; ez dute langile borroka
errespetatzen eta ez gaituzte euskaldunak onartzen. Irailaren
29an langile garen aldetik borroka egingo dugu, egunero beza-
la, eta Euskal Herritar garen aldetik borroka egingo dugu, egu-
nero bezala, baina gure lan lekuetan. 

Durangaldeko LAB sindikatua 

Aluzinatuta nago!
Eta esateko beharrizan bizia dudanez, hemen nire gogoetak.

Abadiñoko zinegotzi naizen aldetik, esaten ditudanak ego-
ki neurtzen saiatzen naizen arren, gaurkoan nire barrena hus-
tuko dut, berriki sentitu dudana azaltzeko edo. Kontua ondo-
koa da:

Atzo udaldia amaituz doala jabetzeko behar nuen azkena
jaso nuen etxean. Anboto. Abadiñoko kontuak begira nagoela,
han non ikusten ditudan PNVko herri-buruak, nire uste apale-
an, ridikuloa egiten. Bai, hori izan zen pentsatu nuen lehena.
Eta ez txartzat hartu. Izan ere, ez nabil amorrutik, nahiz eta onar-
tu beharra eduki,askotan sentituarazi nautela horrela.

Kontua da, Traña-Matiena kanpoaldean parke bat egin due-
la Navarro alkateak. Hasieran UR-8an (Muntsarazko bizi eremu
berrian) sortzen ziren lur-soberakin onak inguru hori atontze-
ko eralbiltzea zuen helburu, antza (bat-batean agertu ziren lurrok
Eroski ondoan, oposiziokook ezer jakin barik). Gerora bere
proiektu bihurtu zuen alkateak. Proiektu hau ez dugu inoiz Hiri-
gintza Batzordean landu. Aurrekontu zirriborroan ikusi genuen
gaia ondoren, eta galderak eginez joan gara batzordean, kontua
nondik nora zihoan asmatu asmoz. PNVkoek zalantzak agertu
zituzten proiektu honekiko, eta guk, herriak dituen beharrak iku-
sita, lehentasunak beste batzuk zirela baloratu genuen; denbo-
rak esango digu inbertsio egokia izan den ala ez. Parke horrek
aintziratxo bat du, osasun publikoa babesteko gutxieneko bal-
dintzak ez ditu betetzen, eta alkateak, orain kontrakoa esan arren,
sustatu egin du eremu horren bainurako erabilera.

Navarrokada1 bat izan da. Baina gaurkoan gogora ekarri nahi
dudana ez da hainbeste Navarrokada berri honen afera. Ez.

PNVkoen jarduteko moduaren ondorioz sentitzen dudan
“auzo lotsa” esaten zaion hori adierazteko beharrak ekarri nau
hona. Izan ere, lotsa sentitu nuen politikagintzan seriotasunez
eta zintzo gabiltzanok (akatsak akats), nabarmen uzten gaitue-
lako. Koherentzia minimoa eta gutxieneko erantzukizun maila
alde batera utzi ditu PNVk berriro ere. Proiektu honen gauzape-
nari bide ematen zion 2009ko aurrekontuei baietza eman zie-
ten (243.600 euroko aurrekontuarekin), eta orain, proiektua gau-
zatua dagoenean, eta uztail aldera berorren inaugurazioan par-
te hartu ondoren, prentsa agerraldia egin dute proiektua salatuz.

Benetan, ez ditut ulertzen. Adarra jotzen ari zaizkigula ema-
ten du.

Tamalez hau da gure udalaren dinamika. Baldarrenak ere
ulertzen du esaten ari naizena. Uda osteko Anbotoren lehen ale
hartan irakur zitekeenez, Navarro bera ere konturatu da, pen-
tsa!

1Navarrokada: Asko pentsatu barik, bat-bateko inpultso baten
ondorioz eta ekintza horrek izan ditzakeen ondorioak neurtu barik,
populismo erraz bat helburu duela gure alkateak egiten duen ekin-
tza.

Araitz Basauri - Abadiñoko Ezker Abertzaleko zinegotzia

Gezurra badirudi ere, batzuetan
—gutxitan, gura baino gutxiago-
tan— euskararekin loturiko albis-
te onak sortzen dira gure herrian.
Oraingoa halakoxea da. Ez da
erabilerak gora egin duenik, ezta
Elorrio herri euskalduntzat har
daitekeenik. Gauza jakina da gure
herrian euskarak lehengo lepo-
tik burua jarraitzen duela; gaixo
kroniko, mingainetik belarrirako
bidea ezin egin.

Gutxien-gutxien bitxitzat har
liteke, eta doktore-tesi baterako
gaitzat ere bai. Seguru nago
absurduaren monumentutzat
hartuko duenik ere badena: eus-
kara aukeratu eta euskaraz ika-
si, baina inoiz ez erabiltzeko bada.
Izan ere, herrian ez dago D ere-
dua besterik, eta urteak dira hiz-
kuntz eredu bakarra euskara ira-
kaskuntza-hizkuntza daukana
dela. 

D ereduan baino ikasten ez
duten ikasleetako batzuek, herri-
ko ikastetxe publikoko eta ikas-
tolako gazteek, erabaki dute elka-
rrekin lan egitea eta elkarrekin
joatea Saharara. Berez ikasleen
arteko elkarlana baino ez litza-
tekeena, gure herrian askoz
gehiago ere badela iruditzen zait,
iragan ez oso urrutikoan askok
gogoan izango duten iskanbila
izan zelako. Gazteagoak etorri
dira orain, arazoa gainditu eta
zarratu eta aurrera begira jartze-
ko. Bidaia ona egin dezatela, ikas-
leek eta laguntzaileek, benetan
merezi dute-eta.

Gauza jakina da gure
herrian euskarak lehengo
lepotik burua 
jarraitzen duela

Gazteagoak etorri dira
orain, arazoa gainditu eta
zarratu eta aurrera 
begira jartzeko
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KULTURA
MUSIKA ELKARRIZKETA

‘Amaraunak’ disko berria
aurkeztera dator Xarma

Disko berria uda honetatik daukazue
kalean. Zelan joan zen grabazioa?
Iazko abuztuan eta irailean egin genuen Kar-
los Osinagagaz grabazioa, eta urtebetez jar-
dun dugu ondoren nahasketak egiten. Ekai-
nean edo uztailean, urtebetera kaleratu
dugu Amaraunak berria. Oso pozik gaude
diskoak daukan soinuagaz.

Zelan batu zineten taldera?
Keike taldean zebiltzan Itsaso eta Jon, eta
hiru kontzertutan bateria jotzeko ordezka-
pen bat egiteko sartu zen Froufe lehenen-
go taldera. Keike uztear zeuden Itsaso eta
Jon orain hiru urte, eta proiektu berri bat
abiatzekotan. Elkartzen hasi ginen hirurok.
Laster batu zen Christian baxu-jotzailea.

Taldekideen erdia Berrizen eta beste erdia
Beizaman... zelan antolatzen zarete?
Apur bat gaitza izaten da lanetik atera ondo-
ren entseguetarako batzeko berrogei kilo-
metro egin behar izatea, baina gustuko
dugu eta horrela egiten dugu:  Beizaman
batzen gara. Entsegu egunetan jo, afaldu eta
elkarregaz berba egiten egoten gara. Entse-
guak ez dira jo eta etxera izaten: jo ondoren
familia-afaria egiteko ohitura hartu dugu!

ten dituzte, normalean, letrak. Kantatu behar
duenak kantetan kontatzen dena sentitzeko,
modurik onena da letrak berak idaztea.

Hiru urte daramazue taldean.Diskoa kale-
ratu arte denbora luzea igaro da...
Taldera batu ginenean, oraindik baxu-jotzai-
lerik ez geneukanean, bost kantako maketa
grabatu genuen: zortzi entsegu egin ondoren
grabatu genuen maketatxo hura. Taldearen
izena eta kontakturako telefono zenbakia ipi-
ni genizkion diskoari, eta, batez ere, areto eta
tabernetan banatzeko erabili genituen kopiak.
Maketako bost kanta horiek ere sartu ditugu
disko honetan, gehiago landu eta gero.

Hiru urteotan eskaini ahal izan dituzuen
kontzertuekin gustura zaudete ala gehia-
go jotzea gura zenukete?
Beti gura dugu gehiago... Orain, esaterako,
hiru kontzertu dauzkagu disko aurkezpene-
rako lotuta: Durangoko Goienkaleko jaie-
tan gaur, eta Deustuko eta Ondarroko gaz-
tetxeetan joko dugu datozen asteetan. Dena
dela, azkenaldian asko murriztu da kontzer-
tuak eskaintzeko aukera; gu umeak ginenean,
astebururo zeuden kontzertuak Berrizko
Gaztetxean, adibidez. Jendeak ohitura han-
dia zeukan kontzertuetara joateko. Orain
askoz jende gutxiago mugitzen du musikak.

Diskoa kaleratu eta gero,bazabiltzate kan-
ta berriak sortzen?
Beti gabiltza erritmo eta melodia berriak
prestatzen. Kanta berri bat badaukagu dagoe-
neko prest: baliteke gaurko kontzertuan jotzea. 

Zelako sentsazioak edukitzen dituzue Xar-
maren kontzertuetan?
Dena ematen dugu: kirola egiterakoan bai-
no izerdi gehiago botatzen dugu kontzertue-
tan. Entseguetan ere beste horrenbeste izer-
di egiten dugu askotan; saltoka eta lurrean
botata amaitzen ditugu entseguak... 

Entsegu batek eta kontzertu batek, baina,
zer desberdintasun daukate?
Entzuleak badaude, jendea. Jenderik ez bada-
go... ez dago alderik...! (barreka). Entseguak
oso motibatuta egiten ditugu beti, baina
badago alderik: kontzertuek ukitu extra bat
daukate beti.

Zelako aretoak dituzue gustuko?
Soinu aldetik baliabide gehiago izaten dire-
lako dira bereziak kontzertu handiagoak, bai-
na, egia esan, areto txikietakoak gozatu izan
ditugu orain arte gehien: Hanburgon, esze-
natokirik eta leihorik bako lurpeko areto
batean eta hamabost lagunen aurrean jo
genuen... eta itzela izan zen!

Alemaniako kontzertuak gogoratzen ditu-
zue bereziki, orduan?
Hanburgon eta Berlinen jo genuen Aste San-
tuan, eta esperientzia ikaragarria izan zen,
benetan. Lekua bera da lehenengo eta behin
halako kontzertu batean berezia, baina giroa
ere apartekoa izaten da askotan; lehen etxe
okupatuak zirenetan eskaini genituen Alema-
niako hiru kontzertu horiek. 

Zer jomuga daukazue Xarmakook orain,
lehenengo diskoa kaleratu eta gero?
Gure musika ezagutzera ematea, eta kontzer-
tuak jo eta jo aritzea. Musikatik bizitzea oso
gaitza dela badakigu, eta orain arte legez
musikagaz gozatzea da gure asmoa. I.E.

Belaunaldi biko musikariek osatzen duzue
taldea. Musika egiterakoan igarri egiten
da adin diferentzia hori?
Taldearen erdia hogeita hamar urteren buel-
takoa eta beste erdia hogeikoa gara, bai, bai-
na, musikari dagokionez, adin alde hori ez da
igartzen: antzeko gustuak ditugu. 

Noiz eta zelan konposatutakoak dira dis-
ko berriko kantak?
Kanten hasierako oinarria Itsasok eta Jonek
sortzen dute, eta oinarri horretatik denon
artean joaten gara gero kantei forma ematen. 

Zelako kantak dira diskokoak?
Askotarikoak dira kantak; badaude nahiko
lasaiak, eta baita gogorragoak ere, beste batzuek
stonner kutsua dute... Definitzeko gaitza den
musika kalifikatzeko orain erabiltzen diren ber-
bekin, gurea “rock alternatiboa” dela esango
dugu... Egitura osoak barik, hainbat musika
estilotako ukituak sartzen ditugu kantetan.

Eta kantetako berbak zelakoak dira?
Letretan, esperientzia pertsonaletan oinarri-
tutakoak zein kritika soziala egiten dutenak
daude. Gero, sekula ez dira falta maitasuna-
ri buruzko letrak ere. Itsasok edo Jonek idaz-

Taldearen lehenengo entseguak hartu zituen Berrizko Gaztetxearen kanpoaldean batu gara Xarma
talde erdi diren Froufe eta Christian gazte berriztarrekin. Aurretik Keike taldean jardundako Itsaso eta
Jon Kirru dira, gitarragaz eta kantuan, laukotea biribiltzen duten lagun biak. Durangoko Goienkaleko
jaietan joko dute gaur: Amaraunak izeneko lehenengo diskoko kantak aurkeztuko dituzte kontzertuan.
Erritmo bizkorrak eta berba zorrotzak zein leunagoak eskainiko dituzte gaurko zuzeneko emanaldian.

Keike taldea uztear zeuden
Itsaso eta Jon, eta Froufe eta

Christian batu zitzaizkien
proiektu berrira

“Garen guztia ematen dugu,
kirola egitean baino izerdi

gehiago botatzen dugu
kontzertuetan”
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GEURE DURANGALDEA

Fernan Ruiz, 
Berbaroko kidea

Danbor hotsak
Herrien arteko muga-gatazka saihesteko planean abiatu
ginen negukoa izan zitekeen udako goiz umelean. Aginta-
riak buru, aurrean, gatazka gehienetan ohikoa ez den arren.
Uniformetzat forru polarra eta makila eskuetan, oraindik
zenbaiten aurpegietan asaltoaren arrastoa antzeman zite-
keen, eta zer esanik ez herriko hormetan. Antzinako gataz-
katik egungora jauzi egin gura barik ere, horrela gertatu
zait; subkontzientea. 

Danbor hotsak atera nau neure burutazioetatik, eta
aldats gora egin dugu. Mirugaineko pagadian eguzki indar-
geak behe-lainoa urtu ezinean diharduen antzera nabil neu
ere, gatazka kontuetatik ezin aldendu, eta, era berean, ezin
ikusi, lanbroak bazterrak ezkutatzen dituelako. Ez naiz kapaz
nire barruan pizten diren bazter miresgarriak ikusteko. 

Bat-batean, Zatoz bidera! kanpaina datorkit burura. Sasoi
txarrean dator, kontxo!, edo onenean? Agian, kanpaina disei-
natu duten horiek, zer datorren jakitun, iradokitzaile joka-
tu eta bidera hurreratzeko deia egin dute. 

Aldats behera goaz egun batzuk lehenago garbituriko
bidezidorretik. Beste flash bat: Neurrira eginiko trajea. Hara!
Hau jantzita akaso duinago azalduko lirateke, eta Bai, nahi
dut bidera etorri daitezen, irrikan nago, hausnartu dut. Tri-
pa-zorriak eragindako aluzinazioak ote?    

Oraingoan, danbor hotsak hamarretakoa egiteko ordua
laster dela adierazi du; eta ogitartekoak esnatu nauenean
hasi naiz hariak lotzen. “Itxaropena ia galduta neukan eta,
beraz, ilusio handia daukat; banekien lehenago edo geroa-
go hartuko zuela erabakia; eskema guztiak apurtu dizkit,
neuk ere erabakia hartu beharko dut; ez nuen horrelako-
rik espero, nire alabak beti egin du gura izan duena”. 

Hortik aurrera, lanbroa desagertuz joan da, eta muga-
gatazka saihesteko planari ekin diogu, agintariak buru,
aurrean, gatazka gehienetan ohikoa ez den arren. 

TAILERRAK AURKEZPENA

Gazteentzako komiki digital
eta ikus-entzunezko tailerrak
Iurreta eta Durangoko liburutegietan antolatu dituzte, laugarrenez, gazteentzako saioak

Urriaren 19an, Iurretako

liburutegian egingo dute

ekimenaren aurkezpena

D urangar zein iurretar gaz-
teak udal liburutegietara
erakartzeko helburuagaz,

2007an martxan ipini zuten Ikima
ekimenaren jarraipena da –Iurre-
tako alkatearen berbetan, “pausu
bat gehiago”– Making izenagaz
aurten aurkeztu duten proiektua. 

Tailer bi dira, 14 eta 25 urte
artekoei zuzendurikoak: biak ala
biak teknologia berriak eta gazteen
interesak uztartuz landuko dituz-
ten gaiei buruzkoak: komikigintza
digitala eta book-trailer izenekoak
landuko dituzte.

Euren gustuko ekimen “dina-
miko eta modernoak” eskainiko
dituzte, gazteak herri bietako libu-
rutegietara erakartzeko; urrian eta
azaroan burutuko dituzte tailerrak.

Durangoko Aitziber Irigoras
eta Iurretako Iñaki Totorikaguena
alkateek eta azken hiru urteetan
ere Ikima tailerrak sustatu dituen
Atarte kultur elkarteko Idurre Arra-
zola kudeatzaileak egin dute “iru-
di eta formatu berriagaz” datorren
Making proiektuaren aurkezpene-
rako prentsaurrekoa.

Gazteen hizkeran
Blog bat kudeatuko dute proiek-
tuan parte hartzen duten gazteek
(www.makingsarea.blogspot.com
helbidean), eta interneteko sare
sozialak ere baliatuko dituzte. Gaz-
teak liburutegietara erakartzeko,
“gazteen lengoaia” eta teknologia
berriak baliatuko dituzte aurten,
antolatzaileek diotenez. 

Urriaren 19an, 18:00etan,
Iurretako Ibarretxe kultur etxean
egingo dute gazteei zuzenduriko
aurkezpena. Urriaren 22an eta
29an, komiki digitalak landuko
dituzte Durangon, eta azaroan
egingo dute book-trailer tailerra
Iurretan: liburu baten ikus-entzu-
nezko sinopsia grabatzeko. 

Aurreko edizioetan ere komi-
kigintza irakatsi duen Anartz Aran-
guena komikigileak eta Lara Iza-
girre Zornotzako zinegileak gida-
tuko dituzte tailerrak. I.E.

FILMEAK EMANALDIAK

Hegoamerikako herri indigene-
tako bideo eta zinema jaialdie-
tatik Mugarik Gabe Gobernuz
Kanpoko Erakundeak urtero
aukeratutako filmak emango
dituzte irailaren 28an, 29an eta
30ean, 20:00etan, Durangoko
Plateruenean.

Guatemala, Bolivia eta Ekua-
dorreko hiru ekoizpen izango
dira Plateruenean ikusgai; ema-
kumezko indigenak dira horie-
tako bitan protagonista. Guate-
malako alderdien sistemari
buruzko hausnarketa kritikoa
jasotzen duen Ti Tsaaj Xtalb’Al

izeneko filma eskainiko dute,
batetik: emakume indigena batek
iraganari buruz egiten duen
gogoeta da filmaren haria.

Boliviako konstituzioaren
eraketan parte hartu zuten ema-
kumezkoen bizipenak dira, bes-
tetik, La agenda de las mujeres
en el proceso constituyente en
Boliviaeskainiko duten bigarren
lanaren ardatz nagusia. Amaitze-
ko, Ekuadorreko nekazarien
lurrarengatiko gatazka eta euren
ekoizpen moduari eusteko
borroka erakusten du Sacha
Runa Yachay pelikulak. I.E.

Hiru filmetatik bitan

emakumezko indige-

nak dira protagonista

Guatemala, Bolivia eta

Ekuadorreko hiru

ekoizpen ikusgai

Irailaren 28, 29 eta 30ean
Hegoamerikako herri
indigenetako zinema
Zinema eta kooperazioa uztarturik, Mugarik Gabe GKEak
antolatu du aurten ere film emanaldiak dakartzan ekimena

Gorputz-espresioa eta
jolasak, erbesteratuen
errealitatea ezagutarazteko
Durangon eta Bizkaiko beste bost herritan antolatu ditu
antzerki tailerrak Errefuxiatuen Laguntzarako Batzordeak

Durangoko Udalak eta CEAR-Eus-
kadi errefuxiatuaren laguntzara-
ko batzordeak sustatuta, “herrita-
rrak asilo-eskubideaz eta errefu-
xiatuen arazoez sentsibilizatzeko
helburuz” ipini dute antzerki tai-
ler soziala martxan. 

Urriaren 18, 21, 25 eta 28an
eta azaroaren 4, 8, 11 eta 15ean,
San Agustin kulturgunean egingo
dituzte 19:30etik 21:30era bitartean
saioak, eta taldeak osatu arte ize-
na eman ahal izango dute intere-
sa duten guztiek. 

Errefuxiatuen Laguntzarako
Euskadiko Batzordearen interne-
teko ceareuskadi@cear.es helbi-
dean zein 94-4248844 telefonoan
eman  daiteke izena.

“Jazarpen politikoa, globali-
zazioaren eragina, ingurugiroa-
ren degradazioa, generoagatiko
jazarpena edo erresistentzia mugi-
menduen kriminalizazioa” jasaten
dituztelako euren aberria utzi eta
beste herrialde batzuetan babesa
hartu beharra duten pertsonen
errealitatea hurretik ezagutzeko
aukera eskaintzea da tailerraren
izateko arrazoia: gurean bizi diren
“erbesteratutako pertsonen errea-
litatea jokoen eta gorputz-espre-
sioaren bidez” ezagutaraztea,
antolatzaileen berbetan. 

Bizkaiko Foru Aldundiak
finantzatu eta Bilbo, Getxo, Bara-
kaldo, Gernika, Basauri eta Duran-
goko udalek babesten dute antzer-
ki tailer sozial hau. I.E.

ANTZERKIA TAILERRA

San Agustinen dira

antzerki tailer saioak,

urrian eta azaroan
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IRAILAK 24, BARIKUA
• 19:00etan Ser o no ser (visible)
antzezlana Ibarretxe kultur etxean. 
• 21:30ean Jota nafarrak.
• 22:00etan Durangoko Klasikoen
Rallya Aldaparapen.
• 22:30ean Herri kirolak Olaburu
frontoian.
• 23:00ean Durangoko Klasikoen
Rallya Bixente Kapanagatik.

IRAILAK 25, ZAPATUA
• 08:00etan Mendi martxa plazatik
irtenda. 
• 10:00etan Euskadiko IV. One-
Wall pilota txapelketa. 
• 12:00etan Kotxe zaharren era-
kusketa Bixente Kapanagan.
• 12:30ean Globoflexia eta kometa
tailerrak Amilburun. 
• 18:30ean Asto-probak.
• 19:00etan Umeentzako
Parrandan erromeria Askondon.
• 19:30ean Tortilla txapelketa.
• 21:00etan Batukada plazatik
Montoira.
• 22:30ean Garibaldi Mariatxiak
Askondon.
• 23:00etan Rock kontzertua
(Little John and the Howling
Diabrus, Zea Mays eta
Esne Beltza taldeekin)

IRAILAK 26, DOMEKA
(Umeen eguna)
• 09:00etan XXIII. Ahari Iurreta
zikloturisten martxa (irteera eta hel-
muga San Migel plazan). 
• 10:30ean Motozaleen elkartzea.
Aurkezpena.
• 11:30ean Motozaleen ibilbidea-
ren irteera (ostean pintxo-jana). 
• 12:30ean Durangoko Musika
Banda Dantzarin.
• 16:00etan Benito Ross motor-
gidariaren erakustaldia
Aldaparapen. 

• 16:30ean Umeen parkea, puzga-
rriak eta tailerrak (euria egin ezkero
Maiztegiko frontoian).
• 18:00etan Pin-pon txapelketa.
• 18:30ean Asto probak.
• 19:30ean Jakin eta jolas antzoki-
ko istorioak pailazoak Askondon.

IRAILAK 28, MARTITZENA
(San Migel bezpera)
• 12:00etan Montoitik txapligoak,
eta ondoren dultzaineroek
giroturiko kalejira. 
• 12:15etan Umeendako ikuskizu-
na Askondon.
• 14:00etan Herriko nagusien baz-
karia, jarraian Iñaki Uribesalgo soi-
nujolearen emanaldia.
• 14:30ean Gazte bazkaria.
• 18:00etan Doniel-atxa altxatzea.
Dantzarien azken saioa.
• 22:00etan Erromeria Luhartz
taldeagaz.

IRAILAK 29, EGUAZTENA
(San Migel eguna)
• 10:30ean Dantzari eta agintarien
kalejira Montoitik plazara. 
• 11:00etan Meza nagusia.
Ondoren Dantzari Dantza.
• 12:30ean Bertsolariak: Gorka
Lazkano, Eneko Abasolo “Abarkas”
eta Igor Elortza.
• 16:30ean Herri-kirolak. 
• 18:30ean Dantzari Dantza eta
Soka Dantza. 
• 20:30en Erromeria AIKO dantza
taldeagaz. 

IRAILAK 30, EGUENA
• 16:45ean Umeentzako gynkana
plazan.
• 18:30ean Nesken talde ziklista-
ren aurkezpena.
• 19:00etan Oliver magoa
Ibarretxe kultur etxean.
• 19:00etan Hilen aldeko meza.
• 20:00etan Poker txapelketa.

URRIAK 1, BARIKUA
(Migeltxu Kajoi eguna)
• 18:00etan Umeentzako Zirika
Zirkusen Ilargian Askondon. 
• 19:00etan San Migel jaietako
VIII. Pilota Txapelketako finalak. 
• 19:30ean Elektrotxarangak giro-
turiko prozesioa Montoitik. 
• 21:00etan Frontenis maratoi
herrikoia. 
• 23:00etan Erromeria Trikiziogaz. 

URRIAK 2, ZAPATUA
(Mozorro eguna: telesailak)
• 12:30ean Poteoa eta kalejira
Montoitik plazara.
• 15:00etan Herri-bazkaria.
• 17:00etan Erromeria Osabigaz.
• 17:00etan XI. Bizikleta Festa.
• 20:30ean Les diables de Sant’s
Correfoc.
• 22:00etan Bertsolariak: Andoni
Egaña, Unai Iturriaga, Amets
Arzallus, Maialen Lujanbio, Jon
Maia eta Miren Amuriza. Gai jar-
tzailea: Maite Berriozabal.
• 24:00etan Erromeria Laiotz
taldeagaz.

URRIAK 3, DOMEKA
(Errosario eguna)
• 10:00etan ‘Pablo Berasaluze
VIII.a’ txapelketaren finalak.
• 10:00etatik 15:00etara XII.
Nekazaritza eta Artisautza
Azoka Andaparapen.
• 10:30ean Dantzari eta aginta-
rien kalejira Montoitik plazara. 
• 11:00etan Meza nagusia.
Ondoren, Dantzari Dantza.
• 13:00etan Errioxar erako
pataten txapelketa.
• 14:30ean Txapelketara aur-
keztutako lapikoen aurkezpena.
• 16:30ean Pilota partidak:
Berasaluze VIII.a-Apraiz Vs.
Bengoetxea VI.a-Beloki
• 18:30ean Dantza saioa talde
gonbidatuagaz. Gorulari Dantza,
Dantzari Dantza, eta jaietako
errifen zozketa.
• 20:30ean Herri-afaria Arantza
eta Pantxok girotuta.
• 22:00etan Jaien amaiera, ohi-
turazko bertsoak kantatuz.
Gauerdira arteko erromeria.

Iurretako JAI EGITARAUA



anboto 2010eko irailaren 24a, barikua JIurretako jaiak 3 g

San Migel
egunez eta
urriaren 2an,
bertsolariak
Sanmigeletan bertsozaleek
hitzordu bi edukitzen dituzte urte-
ro-urtero, eta aurten ere horrela
izango da.

San Migel egunean plazan
izango da bertso saioa, eta
eskualdeko hiru bertsolarik jar-
dungo dute bertsotan, 12:30ean
hasita. Hirukotea Gorka
Lazkanok, Eneko Abasolo
“Abarkas”-ek eta Igor Elortzak
osotuko dute, librean kantatuz.  

Jaietako bigarren zapatuan,
Mozorro Egunean, izango da
bigarren bertso saioa, pilotale-
kuan. Entzule bereziak izango
dituzte bertsolariek, telesailetako
pertsonaiez mozorrotuko direlako
iurretarrak egun horretan. Beraz,
bertsolariak ez dira pilotalekuko
pertsona ezagun bakarrak izango.
Sei bertsolarik jardungo dute
bertsotan: Andoni Egañak, Unai
Iturriagak, Amets Arzallusek,
Maialen Lujanbiok, Jon Maiak eta
Miren Amurizak. Sei bertsolariek
Maite Berriozabal gai-jartzaile
berriztarraren gaiak entzunda
egin beharko dute bertsotan.
Gaueko 10etan hasiko da saioa.

San Migel egunean
eguerdian eskainiko

dute bertso saioa, eta
bigarren zapatuan,
gaueko 22:00etan

Dena prest jaiari 
ondoetorria egiteko
Parte-hartzea erraztuko duen egitaraua eratu dute jaietarako

T
radizioei eusten ahalegin-
du arren, gauza berriak
probatzeari beldurrik ez
dioten jaiak dira
Sanmigelak. Aurtengo

egitaraua ere horren adibide argia
da; ohiko Doniel-atxa edo dantza-
riez gainera, izango da nobedaderik
Iurretako jaietan.

Hilaren 28an dantzari zein
herritarrek altxatuko dute Doniel-
atxa mitikoa, eta jaia guztiz lehertu-
ko da hortik aurrera. Horren ondo-
ren, dantzariek azken entsegua

egingo dute, datozen egunetan
izango dituzten saio guztietarako
prestatu eta ohitzeko.

Jan-edanak beti du lekua egita-
rauan, eta bihar, esaterako, tortilla
txapelketa egingo dute. Azken
domekan ere, lehiaketan patatak
errioxar erara prestatuko dituzte.
Ezin ahaztu hilaren 28ko gazte
bazkaria, ezta disfraz egunekoa ere.

Nobedadeak
Jokoa gustuko dutenek pokerra
eskura izango dute hilaren 30ean.

Urriaren 2an, Sanseko deabruak
Kataluniatik etorriko dira sua eta
dantza lagun dituztela. Dena dela,
nobedade nagusia Migeltxu Kajoi
izango da, dotore irtetzeko eguna,
urriaren 1ean.

Hilaren 28an, dantzari
zein herritarrek 

Doniel-atxa altxatuta
jaia lehertuko da

Iurretan hortik aurrera
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“Jai herrikoiak 
bultzatzen gabiltza”

J
aietan ondo pasatzeaz gai-
nera, lan egiten duenik ere
badago. Iurretako jai
batzordea aspaldi dabil
egitaraua prestatu eta eki-

taldiak antolatzen. Herriko talde
ugari bildu da jai parte-hartzaile eta
herrikoiak prestatzeko asmoagaz.
Gazte, pilotari, txirrindulari, bertsola-
ri, aisialdi taldeko eta motorzale zein
herri-kirol zaleek elkarrekin osatu
dute aurtengo jaietarako eskaintza.  

JJaaii  eeggiittaarraauuaa  iirraaiillaarreenn  1177ttiikk  mmaarrttxxaann
dduuzzuuee  IIuurrrreettaann..
Berez jai egun ofizialak gutxi dire-
nez, irailaren 28tik urriaren 3ra,
pilota partiduak aurretik hasten dira,
finala jaietan jokatu arren. Aurreko
asteburuan umeen eguna antola-
tzen dugu, eta parkea jartzeko
aprobetxatzen dugu. Pirritx eta
Porrotx jai betean ekartzea gura
genuke, baina grabazioetan ibili ohi
direnez, urtero iraileko bigarren
asteburuan etortzen dira Iurretara. 

TTrraaddiizziioo  hhaannddiikkoo  jjaaiiaakk  ddiittuuzzuuee..
GGaaiittzzaa  ddaa  bbeerrrriikkuunnttzzaakk  eeggiitteeaa??
Aurreko egitaraua begiratu eta
gauza batzuk mantentzen ditugu.
Jai batzordean gutxi gaude, eta
ahalegintzen garen arren ez da
erraza izaten. Ateak zabalik ditugu
baten batek beste zeozer proposatu
gura badu.

BBeerrrriikkuunnttzzaa  mmoodduuaann  MMiiggeellttxxuu  KKaajjooii
aannttoollaattuukkoo  dduuzzuuee..
Bariku arratsaldean zeozer gura
genuen erromeria aurretik. Poteo
bat egitea pentsatu genuen. Maritxu
Kajoi zela konturatu ginen, eta era-
baki genuen elegante jantzita pro-
zesioa egitea tabernaz taberna fan-
farria bategaz. Giroa sortzea da
asmoa.

EEggiittaarraauuaann  bbeessttee  nnoobbeeddaaddee  bbaattzzuukk
eerree  bbaaddaauuddee..
Zaldai mendi taldea birsortu da, eta
irteera antolatuko du lehenengoz.
Euskadiko laugarren One Wall txa-
pelketa ere eratuko dugu. 

JJaaii  bbaattzzoorrddeeaa  ssaassooii  oonneeaann  ddaaggoo??  
Badabil jende gaztea jai batzordean
sartzen, eta estimatzekoa da.

“Migueltxu Kajoi 
antolatu dugu.

Erromeria aurretik 
elegante jantzita

joango gara” 

Iurretako jai batzordea buru-belarri dabil beharrean

“Badabil jende gaztea 
jai batzordean. Jai 
batzordea luzerako 

izatea itxaroten 
dugu antolatzaileok”

Zaldai mendi taldeak
irteera antolatuko du.
Euskadiko laugarren

One Wall lehiaketa ere
prestatuko dute
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GURE ETXEA, S.L.
Mallabiena auzoa, 56 behea
Tel.: 94 681 28 62   Faxa: 94 681 88 77

48215 Iurreta
(Bizkaia)

Motorren konponketa,
Harilketa, Koadroen
automatismoa, Argiteria
publikoa, Pabiloiak eta
Etxebizitzak

Elektrizitatea
Biltegia:

Arriandi auzoa z/g ¥ Iurreta
Tel.: 94 620 33 22
Faxa: 94 621 58 74
Erakusketa:

Montebideo etor. ¥ Durango
Tel.: 94 621 52 84

 Faxa: 94 621 52 85
www.lagoi98.com

ERAIKUNTZARAKO
MATERIALA

Zaldai mendi taldea
ekinean da berriro,
indarberriturik
Biharko mendi irteeraz gainera, hilero
ekimenak antolatzeko asmoa daukate

O
rain urte dezentetik
hona, ahanzturan
egon den Zaldai
mendi taldea bizibe-
rritu dute hainbat

iurretar gaztek. San Migel jaien
barruan, 25 kilometroko mendi
ibilbidea antolatu dute, eta aurre-
rantzean, hilero ekimen bat edo bi
prestatzeko asmoa daukate.

Bihar, 08:00etan irtengo dute
plazatik. Izen-ematea ibilbidea
hasi aurretik egingo dute:
Arrianditik aurrera, Santa
Apolonia eta Orozketa pasatu eta
Neverondo eta Atxurkulura igoko
dira. Mugarrikolandara heldu
aurretik, Artatzaganerantz hartuko
dute, eta Leunganetik Iurretara
bueltatuko dira. Plazara bueltatze-

an, luntxa egingo dute parte har-
tzaile guztiekin.

Jarraipena izango du
Zaldai mendi taldea biziberritu
dutenek urte osoan ekimenak
prestatzeko asmoa daukate.
Hilean behin edo pare bat bide-
rrez, ibilaldiak, eskalada tailerrak
zein diapositiba emanaldiak anto-
latuko dituzte.

Bihar, 08:00etan, 25
kilometroko ibiladia

abiatuko dute 
plazatik; bueltan 

luntxa egingo dute 

AAnnddeerreebbiiddeeggaazz  eellkkaarrllaanneeaann  eerree  eekkii--
ttaallddii  bbii  aannttoollaattuu  ddiittuuzzuuee..
Anderebidek Ser o no ser....visible
antzezlana antolatu du,
gaur19:00etan Ibarretxe kultur
etxean. Cristina Castillo aktoreak
antzezlan honetan emakume lesbia-
na bati buruzko istorioa kontatzen
du. Oliver magoa irailaren 30ean
Ibarretxe kultur etxera gonbidatuko
dute. Emakumeen gaiak landuko
dituen monologoa eta magia uztar-
tuko ditu. 

EEmmaakkuummeeeenn  ttxxiirrrriinndduullaarrii  ttaallddeeaa  eerree
aauurrkkeezzttuukkoo  dduuzzuuee..
Ciclos Iturriaga-Autos Elorrio txirrin-
dulari taldeak denboraldi berrian
taldean izango dituen txirrindulariak
aurkeztuko ditu. 

Prestatzeaz gainera, disfrutatu ere
egin gura dugu. Jai batzordea luze-
rako izatea itxaroten dugu.

JJaaii  hheerrrriikkooii  eettaa  ppaarrttee--hhaarrttzzaaiilleeaakk
gguurraa  ddiittuuzzuueellaa  aaddiieerraazzii  dduuzzuuee..
Herrikoendako jaiak prestatzea da
asmoa. Kanpotik datozenak ere
ondoetorriak dira, baina jaiak iurre-
tarrentzako dira. Herriaren parte-
hartze bako jairik ez dugu ulertzen,
Iurretan behintzat. 

EEkkiittaallddii  ggeehhiieenneekk  aarrrraakkaassttaa  iizzaatteenn
dduuttee??
Antolatzen diren ekitaldi guztietara
joaten da jendea. Pozten gaitu
behar egin ondoren jendea gustura
dagoela eta parte hartzen duela
konturatzeak. 

FFiinnaannttzzaakkeettaann  kkrriissiiaa  nnaabbaarriittuu
dduuzzuuee??
Udalaren dirua eta txosna dira gure
diru-iturriak. Eguraldiaren arabera,
jaietan alde handiagoa dago.
Eguraldi onagaz, plaza betetzen da
dirua ateratzen da. Plazan antola-
tzen ditugu ekitaldi gehienak.

Poker txapelketan gazteek
parte hartzeko deia egin dute
Iurretako Gaztetxeak jaietako
egitarauan urtero parte hartzen
du. Gazteei zuzendutako hainbat
ekitaldi prestatuko dituzte. Tortilla
txapelketan irailaren 25ean izan-
go da. Izena ematen dutenek
prestatutako tortillak 20:00etan
aurkeztu beharko dira. Ping pong
txapelketa irailaren 26an,
18:00etan, antolatuko dute.
Txupinazoa eta gero, irailaren
28an, poteoa egingo dute jaieta-
ko painelu eta Gaztetxeko kami-

setagaz herrian, tabernarik taber-
na. Gazte-bazkaria eguerdiko
14:30ean izango da, jai giroagaz
jarraitzeko. 

Berrikuntza moduan, aurten
Gaztetxeak poker txapelketa
antolatuko du, irailaren 30ean,
20:00etan. “Gazteak biltzeko
aukera erraza ikusi dugu”, azaldu
dute ekitaldiaren antolatzaileek.
Pokerzale gazteek, beraz, jaietan
kartajokoan duten trebezia era-
kusteko aukera izango dute.

Anderebidek ere 
antolatu ditu hainbat

ekitaldi jai 
batzordeagaz 
elkarlanean
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Umeendako
erromeria
eta tailerrak
jaietan
Gaztetxoei begirako hainbat eki-
men prestatu dituzte San Migel
jaietan. Bihar, 12:30ean, globo-
flexia eta kometa tailerrak izango
dituzte Amilburun. Arratsaldean,
berriz, 19:00etatik aurrera,
Deabru Beltzak taldeak
Parrandan izeneko zuzenekoa
eskainiko du, gaztetxoak dantza-
ra gonbidatuz.

Domekan, 16:30etik aurrera,
hainbat puzgarrigaz osatutako
umeen parkea atonduko dute.
Tailerrak ere egingo dituzte. Euria
egiten badu, Maiztegiko frontoira
tokialdatuko dute ekimena.

Hilaren 30erako, umeen arte-
an arrakasta izan ohi duen ginka-
na antolatu dute, plazan.
Gaztetxoek hainbat oztopo gain-

ditu beharko dituzte saria jaso
gura badute. Amaitzeko, urriaren
1ean, Zirika Zirkus taldeak
Ilargian ikuskizuna eskainiko du,
18:00etatik aurrera. Hiru pailazok
osatutako ikuskizuna erritmo,
umore eta zirku-malabarez beteta
etorriko da. Bolintxek, beti bezain
erromantiko, ilargiari lore sorta
bat oparitu gura dio, eta lagunek
lagunduko diote zeregin horretan.

Zirika Zirkusek 
erritmoz, umorez eta

zirku-malabarez 
osatutako antzerki
lana eskainiko du 

Eguneroko arropak
armairuan utzita
Migeltxu Kajoi egunean dotore jantziko dira iurretarrak

J
aien bigarren asteburuan
praka bakeroak eta egu-
neroko kamiseta etxean
utziko dituzte iurretarrek.
Barikuan elegante janzte-

ko eguna antolatu dute: Migeltxu
Kajoi. Zapatuan, berriz, urteroko
Mozorro Eguna edukiko dute, eta
aurten “telesailak” izango dira gaia.

Urriko lehen barikuan Arrasaten
Maritxu Kajoi izaten dela-eta, aur-
ten jai horri keinu berezia egitea
pentsatu dute Iurretan. Egun horre-
tan bertan dotore jantzita irtengo

dira kalera iurretarrak, Migeltxu
Kajoi eguna ospatzera. Migeltxu
hartuta, arratsaldean “prozesioa”
egingo dute. 19:30ean ipini dute
hitzordua Montoian, eta  alkatea-
gaz, abadeagaz eta monagilo baten

laguntzagaz ibiliko da Migeltxu
tabernarik taberna. Iurreta osotik
pasatuko da prozesioa plazaraino,
Elektrotxarangaren laguntzagaz.

Elegante jantzita irten eta biha-
ramonean, beste mozorro bat janz-
teko eguna izango dute iurretarrek.
Mozorro Egunean aurten jende
ezagun asko ibiliko da Iurretan.
Telesailetako pertsonaiez janzteko
eguna izango da urriaren 2a, eta
marrazki bizidun, telesail eta teleno-
beletako protagonistek San
Migeletako giroaz gozatuko dute.

Iurretarrak telebistako
izar bilakatuko dira

urriaren 2an. Bezperan,
Migeltxu hartuta dotore
ibiliko dira prozesioan
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Gaua musikaz gozatzea
da biharko proposamena
Disko berria aurkeztu aurretxoan Zea Mays
Urriaren hasieran
Japonen bira lotuta dau-
kan Esne Beltza, urrian
disko berria aurkeztuko
duen Zea Mays, eta
Durangaldeko musikariek
osatzen duten Little John
and the Howling Diabrus
musika taldeak gonbida-
tu ditu jai batzordeak
Sanmigel jaietako rock
kontzertuen gaurako.  

Urriko lehenengo
hamabostaldian
Japonera bidea hartuko
duen eta abendura arte
Euskal Herriko jaietan
zuzeneko asko eskainiko
dituen Esne Beltza talde-

ko bederatzi musikarien
soul, reggae eta ska
doinu beltzak izango dira
jaien lehenengo zapatuan
Iurretan: San Migel plaza-
ren dantzarako tradizioa
frogatzeko, bestelako
doinu dantzagarriak gehi-
tuko dizkiete aurretik

besteak beste, Etzakit,
Fermin Muguruza edo Su
ta Gar lako taldeetan ari-
tutako musikariek. Esne
Beltzagaz gorputzak eta
arimak dantzatuko dituzte
bihar gauean San Migel
plazan batuko direnek.

Urriaren 14an IRA
izeneko disko berria aur-
keztuko duten Zea Mays
taldeko bilbotarrek ere
joko dute, bihar, Iurretako
jaietako oholtzan.
Interneten entzungai ipini
ditu laukoteak disko
berriko hiru kanta.
Aurrerapena izan liteke
Sanmigeletako hitzordua.

Durangaldeko
musikariek

osatzen duten
Little John and

the Howling
Diabrus tartean

Kirolari ugarik jardungo du
herritarren aurrean
‘Ahari Iurreta’ martxak batuko ditu zikloturistak

Pilota partidu mordoa izango
da ikusgai jaietan, nagusia
profesionalen artekoa izanik:
Berasaluze VIII.ak eta
Apraizek  Bengoetxea VI.a
eta Belokiren aurka neurtu-
ko dituzte indarrak, urriaren
3an, 16:30ean hasiko den
jaialdian. Gainera, ume eta
gazteek ere izango dute
aukera Sanmigeletan; pilota
eskolako 40 ikaslek dihar-
dute jaietako torneoan, eta
Pablo Berasaluzeren ome-

nezko txapelketako finalak
jokatuko dira urriaren 3an.

Herri-kiroletan asto-pro-
bak eta indar desafioa egin-
go dituzte, besteak beste.
Azken hau gaur bertan izan-
go da frontoian, 22:30ean,
gazteak eta zaldiaren artean.

Bestalde, txirindulari
elkarteak ere ekintza anda-
na antolatu du; domeka
honetan izango da lehene-
goa: XXIII. Ahari Iurreta
martxagaz.

Berasaluze  VIII.a
eta Apraiz,

Bengoetxea VI.a
eta Belokiren

aurka neurtuko
dira lehian, 

urriaren 3an,
16:30etik aurrera
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ARTEA SORKUNTZA BEKA

kontrolatzen du zer gura duen iku-
si, eta zelan. Horrela, "konturatu
barik, jendeak arteagaz hartu-
emana izatea" lortzen du, besteak
beste, diseinu grafikoan ere
badiharduen Miriam Peñak. 

Museoan barik, kalean eta
jendearen eskura egon zitekeen
artelana burutzea zen Peña duran-
garraren jomuga nagusia, eta lor-
tu du liburutegiko erabiltzaileen-
gan ikusmina sortzea. I.E.

Durango beste ikuspuntu
batetik begiratzeko instalazioa 
Udalaren iazko diru-laguntzagaz Miriam Peñak burutu duen lana ikusgai dugu Durangon

Ikusleak gidatzen du

liburutegiko teilatuan

dagoen kamera

D urangoko Udalak eskain-
tzen duen Sorkuntza Beka
jasotzeko hautatua izan

zen iazko ekainean Miriam Peña
durangarraren proiektua. Udalak
emandako diru-laguntzagaz buru-
tu du Peñak bere ideia, eta urte-
beteko lanaren ondoren Durango-
ko Udal Liburutegiaren sarreran
herritar guztientzat ikusgai dago
emaitza. Leku bakoitzean astebe-
tez, Durangoko Udal Liburute-
gian, igerilekuan eta Hizkuntza
eskolan ipiniko du egileak artea
herritarren eskura jartzeko helbu-
rua duen instalazio artistikoa.

Aurretik ere aurkeztu izan ditu
Miriam Peñak hainbat proiektu
Durangoko Udalaren Sorkuntza
Bekara. Iazko edizioan artista gaz-
teek aurkeztu zituzten proiektu-
guztien artean Peñaren ideia auke-
ratu zuen udalaren epaimahaiak,
urtebeteko epean gauzatu zezan. 

Egileak berak azaldu digu-
nez, azken aldian lantzen dabilen
kontzeptuekin harremana dauka
Durango,beste begirada bat lanak:
gure egungo bizitzan oharkabean

igarotzen zaigun errealitatearen
zatia, “ikusten ez duguna”, hori ere
hor dagoela konturatu gaitezen
proposatzen du irudietan oinarri-
tutako instalazioak. 

Durangoko teilatuak, eraiki-
nen goialdeak, dira instalazioak
erakusten dituenak: "herriaren
beste dimentsio bat”, zelanbait
esateko. Gauzak begiratzeko bes-
te modu batzuk ere badaudela
konturatu gaitezen du jomuga egi-
leak, azaldu digunez. 

Errealitatetik hartutako irudi
batetik abiatuta, errealitatetik abs-
traitzera bideratzen ditu ikusleak:
"errealitatea bat" izan arren, "begi-
radak hainbat" direla erakusten du
Peña durangarraren lanak. 

Kutxa bat, kasu honetan,
Durangoko Liburutegiko teilatuan
ipini duen kamera batera lotua
dagoena da 2009ko Sorkuntza
Bekagaz finantzatutako instala-
zioaren oinarria. Motore baten
energiagaz ezker-eskuin mugitu
daitekeen, eta teilatuko ikuspegia
etenik barik grabatzen duen kame-
ra da Durangoren beste ikuspegi
bat hurreratzen diguna. 

Behealdean, liburutegiko
sarreran dagoen kutxatik, ikus-
leak berak gidatu ditzake Duran-
goko alde zaharreko goialdeetako
irudiak hartzen dituen kameraren
mugimenduak. Horregaz jokatu
gura izan du artistak: bakoitzak

“Errealitatea bat baina

begiradak hainbat”

direla erakusteko

ANTZERKIA EMANALDIA

Mutrikuko antzerki taldearen
‘Saturraran 1938-1944’, bihar  
Irailaren 25ean, bihar, oholtzaratuko du Mutrikuko Goizeko
Izarra antzerki taldeak Berrizko Kultur Etxean bere lana

Mutrikuko Goizeko Izarra antzer-
ki taldea da bihar gaueko Berriz-
ko kultur etxeko gonbidatua.
Gipuzkoako kostaldeko herri har-
tako Francoren aldekoek Saturra-
ranen eratu zuten emakumeen
kartzelako istorioak oholtzaratzen
dituzte Arantza Ugarteren zuzen-
daritzagaz  jarduten duten antzer-
kizale mutrikuarrek Saturraran
1938-1944 antzezlanean.

Frankistek 1936ko altxamen-
duaren ondoren kartzela bihurtu
zuten Saturrarango seminarioan
bizitako emakumeen testigantzak
eta bizipenak azaltzen dituzte
antzezle bik bihar Berrizen ikus-
gai den antzezlanean. I.E.

Argazki ikastaroa
Muntsaratzen,
Joseba Carcavilla
auzotarragaz
Argazkigintzan lehenengo pau-
soak eman gura dituztenei
zuzenduriko ikastaroa antolatu
du udalaren babesagaz, Muntsa-
ratz auzo elkarteak. Urriaren 2tik
abenduaren 18ra, zapatu goize-
tan, 10:00etatik 12:30era, egin-
go dituzte saioak. Auzo elkartea-
ren lokalean batuko dira ikasta-
roko parte-hartzaileak.

Muntsarazko zapatuetako
tailerra gidatzen, argazkigintzan
eskarmentu handia daukan eta
aurtengo San Trokaz jaietako
kartel lehiaketan saria jaso duen
Joseba Carcavilla auzotarrak jar-
dungo du. Izena auzoko okinde-
gian eman daitekeela jakinara-
zi dute antolatzaileek. I.E.

Airetik hartutako
Elorrioko
argazkiak eta
urpeko irudiak
Martitzenetik irailaren 30era Elo-
rrioko Iturri kultur etxean ikus-
gai dago  Elorrio airetik eta Kan-
tauri itsaspetik erakusketa.
Argazkiak dira erakusketan bil-
dutako lanak, bi ikuspuntutatik
hartutakoak: urpetik eta airetik
egindakoak dira.

Herriko Larrano taldeko kide
den Iñigo Gabiriak parapentetik
ateratako Elorrioko aireko argaz-
kiak daude batetik Iturrin. Bes-
tetik, Txomin Rivera argazkilari
gipuzkoarrak Kantauri itsasoko
urpean egindako argazkiak ere
bildu dituzte Iturri kultur etxe-
ko erakusketan. Irailaren 30era
arte dago erakusketa kultur
etxean zabalik. I.E.

ARGAZKIGINTZA ERAKUSKETAK

Arantza Ugarte da

zuzendaria, eta bi

antzezle nagusi daude
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Garai Jatetxea
San Migel, 17 Garai.
Tel.: 94 681 35 95

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

i J
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Basurtoren kontra jokatuko du
Berrizek etxeko lehenengo
partidua aurtengo denboral-
dian. Ohorezko mailan talde
biek berdindu egin zuten lehen
jardunaldian. Berrizek puntu
bat ekarri zuen San Pedroren
zelaitik, bana berdindu ondo-
ren, eta Basurto eta Apurtuar-
teren arteko partidua emaitza
berdinagaz amaitu zen.

Bestalde, goren mailan
jokatzeak ez du Elorrioko tal-
dea kikildu. Ortuellaren zelaian
hiru puntuak batu zituzten,
beste hainbeste gol sartuta (2-
3). Bihar Galea taldea hartuko
dute Eleizalden. J.D.

Basurto hartuko
du Berrizek
futbolean

Ilusioz eta erronkaz beteta
hasiko du liga Tabirako Baquék

Ilusioz eta erronkaz betetako liga
hasiko du asteburuan Tabira-
ko klubak. Gizonek aspaldiko

urteetako denboraldirik erakarga-
rriena dute aurretik, iaz, hutsik gera-
tutako plaza bat aprobetxatuz,
EBA mailarako igoera lortu zute-
lako. Mailari eustea erronka gai-
tza izango da, klubaren filosofiak
etxeko jokalarietara mugatzen
duen taldearentzat. Emakumeek
urteetan taldeko erreferenteeta-
ko bi izan diren Amaia Mendiola-
garai eta Amaia Huerta barik ekin-

go diote ligari, eta proiektu berria
lantzen dabiltza.

Gizonek Zornotza saskibaloi
taldearen kontra hasiko dute
denboraldia bihar, 18:30ean.
Zornotzak bost jokalari fitxatuz
indartu du taldea. Tabirako
Baquék iazko talde bera era-
mango du, baina prestaketa
berezia egin dute denboraldi
aurrean. Lan talde teknikoak
eskatuta eta zuzendaritzak “aha-
legin berezia” eginda, abuztu
amaieran astebetez Mundakan

kontzentratu ziren. Goiz eta
arratsalde entrenatuz, EBA mai-
lak eskatzen duen mailaren
neurriko prestaketa egin zuten.
Beraz, argi dago Tabirako Baqué
hortzak estutzeko eta mailari
eusteko eginahalak egiteko
prest dagoela: “Guretzako maila
berria da, profesionala eta lehia-
korra. Disfrutatzen eta ikasten
saiatuko gara, baina baita ondo
lehiatzen eta dugun dena ema-
ten ere”, dio Hilario Perez klube-
ko presidenteak.

Baqué Torneoa irabazita
Aurten, udako Baqué Torneoa
Tabirako Baquék irabazi du,
emakumeetan zein gizonetan.
Emakumeek joan zen astebu-
ruan jaso zuten garaikurra, fina-
lean Loiola menderatuta (64-
58). Taldeak “proiektu berria du
aurretik, erakargarria eta ilusioz
betea”. Orain, Olatz Perez eta
Marina Maortuak hartuko dute
taldearen gidaritza. Bihar Cafés
Aitona izango dute arerio. J.D.

Mutilek iazko taldeagaz egingo diote aurre denboraldi berriari. Kepa Aginako

Mutilek Zornotzaren kontra ekingo diote EBA mailari, zapatuan; emakumeen taldean, 
gazteak Amaia Mendiolagarai eta Amaia Huertaren hutsunea betetzen ahaleginduko dira

Zornotzak bost fitxaketa
egin ditu, eta Tabirako
Baquék iazko taldea
mantendu du 

Gizonek prestaketa
berezia egin zuten
abuztuan, Mundakan

Joseba Kerejetak ezin izan du
2008an irabazitako txapelketa
berritu. Kroaziako Mali Losinj
i r lan jokatutako Munduko
Urpeko Arrantza Txapelketan
etxekoak ziren faborito, arrain
gutxi egotera gunerik onenak
ezagutzen zituztelako, eta pro-
nostikoak bete ziren. Daniel
Gospic kroaziarrak irabazi zuen
txapelketa. 

Kerejetak lehenengo jar-
dunaldia seigarren amaitu
zuen, 9.000 puntugaz; sei pie-
za arrantzatu zituen. Bigarrena
ez zen oso oparoa izan, eta
2.742 puntu bakarrik batu
zituen (pieza bi), zortzigarren
postuan amaituz. J.D.

Joseba Kerejeta,
zortzigarren
Munduko
Txapelketan

Durangoko San Fasuto Zesta
Txapelketan jardunaldi garran-
tzitsua dator Durangoko biko-
teentzat. Zapatuan, 18:30etik
aurrera Bartzelonaren kontra
lehiatuko dira, eta segidan
Noain izango dute arerio .
Lehenengo partidua irabazten
duenak domekan Andoainen
kontra jokatuko du, 12:00eta-
tik aurrera.

Bestalde, joan zen zapa-
tuan Arbe eta Salegi markina-
rrek 30-10 kanporatu zituzten
Cabanillasko David eta Asiain;
beste hainbeste egin zuten
Noiango Iturbide II.ak eta Bai-
lonek Aitor eta Abad getxozta-
rrekin. Domekan, Mutrikuk eta
Andoianek Gasteiz eta Lekei-
tio kanporatu zituzten. J.D.

Durangoko
bikote biak
lehian zestan 

Aurten Baqué Torneoa
irabazi dute gizonek
zein emakumeek

Federazioak Nazional A mailan
aurreikusi duen birmoldaketak
zuzenean eragiten die behera-
goko mailetan jokatzen duten
eskualdeko taldeei; euskal talde-
ak jaitsiz gero, beste batzuk ero-
an ditzakete herrestan, eta zazpi
taldek galdu dezakete lekua,
ohorezko B mailan zein euskal
ligan. Aurten inoiz baino garran-
tzitsuagoa da liga ondo hastea.

Elorrioko Buskantzak Tecu-
ni Bilboren kantxan jokatuko du.
Elorriarren helburua mailari eus-
tea da, eta bilbotarrena iaz gal-
du zuten mailara bueltatzea. Lau
jokalarik utzi dute Elorrioko tal-
dea eta beste hainbeste etorri

dira. Horietako bi bigarren tal-
detik igo dituzte: Ibon Salabe-
rria eta Ander Garaizabal.

Sasikoa Bk eta Kurutzia-
gak derbia jokatuko dute.
Aurredenboraldi hobea osatu
du Sasikoa Bk, baina derbietan
sekula ez da jakiten. Kurutzia-
gak sei jokalari berri ditu —
horietako bi lehendik ere talde-
an ibilitakoak dira— eta beste
gazte bat hartzeko asmoa dute.

Hiru urtean beste hainbeste
igoera lortu dituen Mallabia Bas-
tidak Tolosalaren kontra ekingo
dio ligari, iazko talde beragaz.
Gazte mailako jokalariekin osa-
tuko dute taldea. J.D.

Liga hasiko dute areto
futboleko lau taldek
Elorrioko Buskantzak Tecuni Bilbo bisitatuko
du; Sasikoa Bk eta Kurutziagak derbia dute

Sasikoa Bk eta Kurutziagak derbia jokatuko dute. A.Dominguez
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Hainbat pilota lehia izango da Durangaldean
egunotan, askotarikoak eta “exotikoak”. Haste-
ko, One Wall sariketa egingo dute Iurretan
asteburu honetan, eta hurrengo abentura bere-
ziagoa izango da: Front Wall sariketa. Joan zen
udan New Yorkeko Central Parkean jokatu zen
lehiaketa bati esker jakin genuen modalitate
honen berri, eta orain Ezkurdi frontoian hartu-
ko du lekukoa, Sanfaustoetan; hemen irabaz-
ten dutenek Angelun jokatuko den fase eraba-
kiorrerako txartela lortuko dute.

Sarrerakoak balira, bigarren platera eta
postrea ere baditugu. Urriko bigarren astean
nazioarteko trinketeko jokalari onenak etorriko
dira Abadiñoko Tornosolora: Waltari, Loquillo
eta Mikel Gonzalez berriztarra eta Rober Uriar-
te eta Ander Antxia Abadiñarrak. Aldi berean,
munduko pilota kontseiluak pilotari amateurren
nazioarteko txapelketa antolatu du.

Ezin ahaztu urrian jokatuko den zesta-pun-
tako munduko txapelketa ere, eta ez da harri-
tzekoa izango partidurik garrantzitsuenak
Ezkurdin jokatzea. Durangoko zaleek Felix
beteranoa eta Elizegi durangarra agurtzeko
aukera izango dute.

Olazar eta 25 urte egin dituen Baqué
(zorionak) txapelketak ere jokatuko dira, gai-
nera, profesionaletarako bide zuzenak biak.

Menua ugaria da. Gozatzeko garaia da!

A
di

tu
ar

en
tx

ok
oa

Mikel Bilbao
•Radio Euskadiko kazetaria

Bete eta ase

Asteon bueltatu da entrena-
menduetara Abadiño Sokatira
Taldea. Aurten 600, 640 eta
680 kilora arteko goma gaine-
ko txapelketak urtero legez
prestatuko dituzte, baina 560
kilora artekoa ez da hain zorro-
tza izango. Pisurik baxuenera
egokitzeko 15 kilo kendu behar
izaten dira sarritan, eta, eskaki-
zun handi hori nasaitu guran,
aurten pisu horretako taldea
moldatuko dute. Aldaketak
aldaketa, taldea iazko urte biri-

bila errepikatzen saiatuko da
aurten. Zortziko txapelketei
ekin aurretik, urrian lauko txa-
pelketak jokatuko dituzte: 320
eta 300 kilora artekoak.

Bestalde, Abadiño Sokatira
Taldea tiralari berrien bila dabil.
Aste honetatik aurrera marti-
tzenetan eta eguenetan entre-
natuko dute Abadiñoko proba-
lekuan, 20:00etatik aurrera.
Interesa duen edonor orduan-
txe hurreratu daiteke izena
ematera. J.D.

Soka nasaituko du
Abadiño sokatira taldeak
Pisurik baxuenaren prestaketa, 560 kilorakoa,
ez da orain arte besteko zorrotza izango

Asteon bueltatu dira entrenamenduetara tiralariak. K.A.

Liga oso ondo hasi duten talde
bi lehiatuko dira, domekan, Las
Llanas futbol zelaian. Sestao
Riverrek orain arteko lau lehiak
irabazi ditu, eta oraindik ez diote
gol bakar bat ere sartu. Kultura-
lak ere sasoiko ekin dio ligari;
bosgarrenak dira eta oraindik ez
daki porrota zer den.

Joan zen asteburuan berriz
ere markagailuari buelta eman
zion Durangoko Kulturalak. Sail-
kapenean puntu bakarragaz
azkenaurreko dagoen Santurtzi
aurreratu egin zen markagai-
luan. Iker Martinezek lehen zatia
amaitu aurret ik berdinketa 
ezarri zuen.

Bigarren zatian azken ordu-
laurdenera heldu aurret ik
Muniozgurenek buruz erremata-
tu eta Kulturala aurreratu zuen
markagailuan. Hirugarren gola
luzapenean lortu zuten, penalti
baten bitartez. Santurtzi taldeak
bederatzi jokalarigaz amaitu
zuen partidua. J.D.

Partidurik galdu barik,
liderra bisitatzera 
Sailkapenean bosgarren dagoela, Sestao
Riverren kontra jokatuko du Kulturalak etzi

Sestao River taldeak
partidu guztiak irabazi
ditu orain arte, eta ez 
du gol bat ere jaso

Durango Ilarduyak denboraldiko argazki ofiziala aterako du bihar. Kepa Aginako

Ereserkiak oraindik ez
du letrarik, baina urtea
amaitu aurretik prest
izatea itxaroten dute

Ereserki berria aurkeztuko
du Durango Rugby Taldeak

Zapatuan, 13:00etan, aurten-
go denboraldiko aurkez-
pen ofiziala egingo du

Durango Rugby Taldeak Rugby
tabernaren aurrean. Horrela,
Goienkaleko jaiak ere badirela
aprobetxatuz, errugbia herrita-
rrengana hurbildu asmoz iaz hasi-
tako bideari eutsiko diote.

Datorren urtean Durango
Rugby Taldeak 25 urte egingo
ditu, eta ospakizun berezi hori
dela-eta, Durangoko udal musi-
ka bandak klubarentzat sortuta-
ko ereserki berria entzuteko
aukera ere eskainiko dute, ban-
dako musikarien eskutik: “Guk
ezer eskatu barik, euren kabuz
landutako musika da, eta guri
ereserkia aurkeztu zigutenean
pozarren onartu genuen”, azaldu
du Joan Manuel Iriondo klubeko
lehendakariak. Oraindik, musi-
kari ez diote letrarik ipini, baina
urtea amaitu aurretik letra ere
prest izatea itxaroten dute.

Ereserkiaz gainera, taldeek
denboraldiko argazki ofiziala
aterako dute, eta errugbi baloiak

Bihar, klubeko taldeen aurkezpen ofizialean, Durangoko Udal 
Musika Bandak sortutako abestia entzuteko aukera egongo da

zotz egingo dituzte bertaratzen
direnen artean. Ondoren,
17:00etan, Durango Ilarduya
eta Getxoren arteko neurketa
dago aurreikusita.

Mailari eustea helburu
Durango Ilarduyaren bigarren
taldeak zein kadete eta gazte
mailako taldeek asteburu hone-
tan ekingo diote ligari. Nagu-
siek, aldiz, urriaren 3an jokatuko
dute lehenengo neurketa, Ovie-
don. Aurten Durango Ilarduyako
talde nagusiaren helburua “mai-
lari eustea eta ahalik eta estua-
sun gutxien pasatzea da”.

Emakumeen taldea —Arra-
sate-Durango deituko da aur-
ten— ere urriaren 3an hasiko da
lehiatzen, baina aurretik, zapatu
honetan, prestaketarako balioko
dien torneoa jokatuko dute Gas-
teizen, Euskal Herriko beste
errugbi taldeekin batera. Ema-
kumeen ligarako helburua lehe-
nengo hiru postuetan geratzea
da, estatu mailako ligan jokatze-
ko aukerak izan ditzaten. J.D.

Rugby tabernaren
aurrean egingo dute
aurkezpena, eguerdiko
13:00etatik aurrera
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FUTBOLA
OHOREZKO MAILA
BBeerrrriizz  --  BBaassuurrttoo
Domekan, 11:30ean, 
Berrizburun
GOREN MAILA
EElloorrrriioo  --  GGaalleeaa
Zapatuan, 17:00etan, 
Eleizalden
LEHENENGO ERREGIONALA
IIuurrrreettaakkoo  --  BBaasskkoonniiaa
Zapatuan, 17:00etan, 
Larrakozelain

ARETO-FUTBOLA
NAZIONAL A MAILA
SSaassiikkooaa  --  ZZiieerrbbaannaa
Zapatuan, 19:00etan, 
Landako kiroldegian
EUSKAL LIGA
KKuurruuttzziiaaggaa  IIkkaassttoollaa  --  
SSaassiikkooaa  DDuurraannggoo  BB
Zapatuan, 17:10ean, 
Landako kiroldegian
MMaallllaabbiiaa  BBaassttiiddaa--
TToolloossaallaa
Domekan, 17:30ean, 
Zaldibarko kiroldegian
BIGARREN ERREGIONALA
DDaannttxxaarrii  --  
CCoolleeggiioo  VViizzccaayyaa
Zapatuan, 17:00etan, Lanbide
Heziketako Institutuan

SASKIBALOIA
EBA MAILA
ZZoorrnnoottzzaa  --  
TTaabbiirraakkoo BBaaqquuéé
Zapatuan, 18:30ean, 
Zornotzako kiroldegian
NAZIONAL A MAILA
TTaabbiirraakkoo BBaaqquuéé  --  
CCaaffééss  AAiittoonnaa
Zapatuan, 17:00etan, 
Landako kiroldegian

PILOTA
SAN FAUSTO ZESTA
TXAPELKETA
BBaarrttzzeelloonnaa  --  DDuurraannggoo  BB
NNooaaiinn  --  DDuurraannggoo  AA
Zapatuan 18:30ean, Ezkurdi
Jai Alai pilotalekuan
AAnnddooiiaann  --  ((BBaarrttzzeelloonnaa--
DDuurraannggoo  BB))
Domekan, 12:00etan, Ezkurdi
Jai Alai pilotalekuan
OLAZAR TXAPELKETA
Lau t’erdian:
DDoorrrroonnssoorroo  --  OOttaammeennddii
AArrrriieettaa  --  EElleezzkkaannoo  IIII
AAnnssootteeggii  --  JJaauurreeggii
Irailaren 30ean, 21:30ean,
Zaldibarko pilotalekuan

AgendaLau t’erdian inoiz baino pilotari
gehiago Olazar Pilota Txapelketan
Eskaria handia denez, ia bibidertu egin dute lau t’erdian parte hartuko dutenen zerrenda; 
Euskal Herri osoko gazterik onenak dabiltza lehiatzen Zaldibarko pilotalekuan

Etorkizun handiko pilotariek jardungo dute lehian. K.Aginako

Olazar Pilota Txapelketaren
23. aldia abian da, lau t’er-
dian eta binaka. Euskal

Herriko pilota txapelketen egute-
gian Olazarrak hartu duen izena-
ren eta garrantziaren isla da pilo-
tarien artean urtero pizten duen
interesa. Aurten, eskari ugariei
zelanbaiteko irtenbidea emateko
asmoz, lau t’erdiko zerrenda ia bibi-
dertu egin dute (12tik 22ra). Batez
ere, gazte mailetan ondo dabiltza-
nei eman diete aukera. Horrela,

etorkizuneko izarrak izan daitez-
keenak bertatik bertara ikusteko
aukera eskainiko du Zaldibarko
txapelketak.

Pilotarien zerrenda inoiz
baino zabalagoa denez, ohi bai-
no hilabete lehenago abiatu
dute txapelketa. Kanporaketak
eguenero jokatuko dira ,
21:30etik aurrera. Finalak, beti
legez, abenduaren 31n jokatuko
dituzte.

Lau t’erdian ez da erraza
txapelduna nor izan daitekeen
asmatzea. Iaz Cafés Baqué txa-
pelketako gazte mailan txapel-

dun eta azpitxapeldun geratu
ziren Joseba Ezkurdia eta Iban
Jauregi faboritoen zerrendan
sartu behar dira, Peñas eta Aur-
tenetxegaz batera.

Binaka ere lehia gogorra
Binaka 12 bikote lehiatuko dira,
eta Durangaldeko hiru pilotarik
parte hartuko dute. Horietako
bik bikotea osatuko dute: Azpiri
eta Landaburu elorriarrek, hain
zuzen ere. Andoni Aldape malla-
bitarrak, berriz, Andreu azkoitia-
rragaz jokatuko du.

Txapela janzteko faboritoei
dagokienez, Onsalok eta Zubirik
bikote sendoa osatzen dute;
baita Larrañagak eta Zabaletak
ere. Hala ere, bikote elorriarra
ez da atzera geratzen; maila
onean dabiltza eta sarritan joka-
tu dute elkarregaz. Berea ema-
nez gero, txapelketan urrun hel-
tzeko aukerak dauzkate.

Olazar Pilota Txapelketaren
joko sistema urterokoa da: mai-
lakatua —pilotari batzuk besteak
baino lehenago hasiko dira— eta
kanporaketen bitartez garatuko
dena. J.D.

Parte-hartzaile gehiago
dagoenez, hilabete bat
lehenago ekin diote
txapelketari

Durangaldeko hiru
pilotarik parte hartuko
dute txapelketan

Abasolo lehen
hamarretan sartu
daiteke Euskaldun
Torneoan
Zazpi hilabete eta 27 lasterke-
taren ondoren, asteburu hone-
tan amaituko da txirrindulritzan
Euskaldun Torneoa, Urretxun
korrituko duten lasterketagaz.
Paul Kneppersek segurtatuta
du txapela, baina atzeragoko
postu batzuk oraindik guztiz era-
baki barik daude. Esaterako,

Cafés Baquék hiru txirrindulari
sartu ditzake lehenengo hama-
rren barruan. Borja Abasolo
abadiñarra eta Daniel Ruiz
argentinarra hamargarren pos-
tutik puntu batera eta hirura
daude, hurrenez hurren. Talde
bereko Juan Sebastien Tamayo
laugarren dago.

23 urtez azpiko txapelketa
orain asteburu bi amaitu zen, eta
Borja Abasolok seigarren eta
Daniel Ruizek zortzigarren amai-
tu dute. J.D.

Hamargarren postua
puntu bakarrera du
abadiñarrak

Gaur eta bihar X. Klasikoen
Rallya korrituko dute, Durango-
ko Ezkurditik abiatuta. Guztira,
estatuko hainbat txokotatik eto-
rritako 70 klasiko batuko dira
eta, horrenbestez, “kantitateari
zein kalitateari dagokionez,
espainiar estatuko mota hone-
tako ekimenik garrantzitsuena
da”, Clasicas Durango elkarteko
kideek azaldu dutenez. 60ko

hamarkaditik 1985era arteko
alerik onenak batuko dira: AC
Cobra, Alpine, MG, Mini, Lancia,
Porsche, Alfa Romeo…

17:00etatik 20:00etara,
auto guztiak Landako Erakusta-
zokan ikusgai egongo dira gaur.
Segidan, Ezkurdi plazatik laster-
ketari ekingo diote; ibilbidea
oraindik ezagutzera eman ez

Auto klasikoak bertatik
bertara ikusteko aukera
Gaur eta bihar 25 urtetik gorako auto klasikoekin gozatzeko
aukera izango da Durangon eta Durangaldeko hainbat herritan

Iurreta, Durango eta Abadiñoko alkateak aurkezpenean.

duten arren, Abadiñon, Eibarren,
Elgetan, Elorrion eta Iurretan ibi-
liko direla aurreratu dute antola-
tzaileek. Beti legez, pilotuek eta
kopilotuek elkar ondo hartu
beharko dute, gehienez, 50 kilo-
metro orduko abiaduran, antola-
tzaileek ezarritako denboretatik
ahalik gertuen ibiltzeko.

Lasterketako bigarren tar-
teak Bizkaiko kostan zehar era-
mango ditu parte-hartzaileak —
Laida eta Lekeitio— eta Arrate-
tik bueltatuko dira.

Klasikoetan klasikoenak
Zapatuan, 10:00etan, beste 30
auto klasiko ikusteko aukera
egongo da. 50 urte baino gehia-
go dituztenez, auto horiek ez
dute lasterketan parte hartuko.
Ondoren, 11:00etan, Muniketa-
ra joango dira .  14:00etat ik
16:00etara, Abadiñon bazkaldu-
ko dute parte-hartzaileek. Amai-
tzeko, arratsaldean Arratian eta
Otxandion zehar 180 kilometro-
ko ibilbidea egingo dute. J.D.

Zapatuan 50 urtetik
gorako autoak ikusgai
egongo dira Landakon
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Txakurra urteetan aurrera doanean,
geroago eta zainketa handiagoa
Arazo fisikoak ugarituko zaizkio eta hurretik jarraitu beharko dira bere ibilerak; pasiboago bihurtuko da txakurra

rrak adin batetik aurrera. Hori
dela-eta, komenigarria da kalera
ateratzerakoan atentzio handia
ipintzea; batez ere, galdu ez
dadin eta istripurik eduki ez
dezan. 

Jarra ipen zehatza eta  
maitasuna
Hurretik jarraitu beharreko bes-
te kontu pare bat azazkalak eta
txiza egitea dira. Azazkalen
kasuan, denboragaz azal azpian
enkistatu egiten zaizkie, eta
horrek min oso handia sortu
diezaioke txakurrari .  Txizari
dagokionez, gorabeherak izan
ditzazke kontrolean, eta badaez-
pada gehiagotan atera beharko
dugu kalera.

Edadeagaz batera, txaku-
rrak sentiberago bilakatzen dira,
eta jabeen partetik emandako
maitasunak arazo asko konpon-
tzen lagundu dezake.

kontrol hori gutxienez urtean
birritan pasatzea da.

Gogo falta
Jateko gogoa gutxitzen zaion
ala ez ikusi behar dugu. Norma-
lean, egoera hori gaixotasun
bategatik, haginetako minagatik
edo mugikortasun faltagatik
ematen da. Baina, kontrara, ez
mugitzeak larregi loditzea ere
ekarri dezake. 

Artikulazioetako minagaz
ere asko kostatuko zaio ibiltzea,
eta, horregatik, komenigarria da
lo-lekua eta jatekoa beragandik
gertu ipintzea.

Zentzumenek txarrera 
egiten dutenean
Zahartzaroaren beste ondorio
esanguratsu bat bere zentzume-
nek txarrera egitea da. Gauzak
dastatzeko, entzuteko eta ikus-
teko arazoak izan ditzake txaku-

Entzuteko, ikusteko
edo dastatzeko
arazoak izan ditzake

Albaitariaren kontrola
gutxienez urtean
birritan pasatzea da
gomendagarriena

Jateko gogoa 
txikitu dakioke,
hainbat faktoregatik

Zahartzaroan txakurrek dituzten
arazo eta beharrak areagotzen
dira. Horregatik, euren bizimo-
dua hobetu eta biziraupena
luzatzeko helburuz, zainketa
bereziak kontuan hartu beharko
ditu jabeak. Arrazaren arabera,
adin bat edo bestera heldu dai-
teke animalia hau, baina badau-
de horretan eragiten duten kan-
poko faktoreak ere: elikadura
eta ingurunea, batez ere. 

Gainera, izaeran ere aldake-
tak jasan ditzake –pasiboago
bihurtu edo etxekoenganako
hartu-emana okertu– eta horrek
gaitzago egingo du bere zainke-
ta. Lana izango dugu, beraz.

Albaitariarengana
Kontuan hartzeko lehenengo
neurria albaitariaren kontrola da,
odolaren analisia eta egoera
fisikoaren azterketa eginez, bes-
teak beste. Gomendagarriena
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NORBANAKOEN IRAGARKIAK
Interneten eta paperean, doan: Erregistratu zaitez, www.anboto.iragarkilaburrak.com webgune-
an eta jarri zure iragarkia edo bidali mezua hurrengo helbide elektronikora: anboto@anboto.org.
Nahiago baduzu deitu 94-623 25 23
Paperean, ordainduta: Iragarki laburretatik bereiztuta eta lauki batean nabarmenduta. Hainbat
prezio eta neurri aukeran. Kontsultatu 94-621 79 02 telefonoan.

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

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

Eguazteneko 19:00ak arte
jasotako iragarkiak bariku

horretako alean 
argitaratuko ditugu.

Beranduago jasotakoak
hurrengo alean.

Higiezinak
ETXEBIZITZAK

SALDU

Abadiño. Sukaldea, egon-
gela, komuna, 3 logela, tras-
telekua (komuna ateratzeko
aukera dauka) eta ganbara.
Eguzkitsua da eta 3 balkoi
ditu. Igogailua jartzekotan
dira. Berogailua eta leiho be-
rriak dauzka. Etxe guztiak
kanpora ematen du. 
Telefonoa: 655 712 105

Abadiño. Abadiño-Zelaie-
tan etxebizitza salgai,124 m2,
2 logela, sukaldea, egonge-
la,2 bainugela,garajea eta
ganbara. Bizitzera sartzeko
prest. Telefonoa:691 73 10 75

Berriz. Berrizen pisua salgai.
3 logela, 2 komun, sukalde
berriztua, 2 balkoi, egongela
handia, ganbara handia eta
garaje itxia. Oso eguzkitsua.
Guztiz berriztua eta egoera
ezin hobean. 647 777 392

Durango. 98 m2-ko etxebi-
zitza oso eguzkitsua, 3 logela,
sukaldea - jangela, bainugela
eta komun leihodunak, 2 te-
rraza partikular  (12 m2 eta 8
m2-koak) eta baita terraza
komunitarioak ere. Altzariz
betea eta guztiz jantzia, bero-
gailuaren galdara jarri berria,
lau armairu enpotratu, alumi-
niozko leihoak, ateak eta zo-
rua aldatuta. Garajea eta ige-
rilekuarekin. 655 704 684

Durango. Alde zaharra. 71
m2. Kanpoaldera begira. Al-
tzariz hornituta. 2 logela.
Egongela. Sukaldea. Komun
bat. Guztiz berriztuta. Kanpo-
tik (2006): fatxada, atalon-
doa, eskailera eta teilatua.
Barrutik (2007): parketa
(elondo), sukaldea (fagor
elektrotresnak eta junkers
galdara ), gres, berokuntza
(gas naturala), kristal bikoi-
tzeko leihoak, ate blindatua.
Berehala bizitzera joateko.
223.000 euro. 607 715 353 

Durango. Durangon etxebi-
zitza salgai. Andra Maria ka-
lean. Bi logela, egongela, su-
kaldea eta komuna. Etxe guz-
tiak kanpora ematen du; oso
argitsua da. Pisu altua 30
m2-ko terrazarekin.220.000
euro. 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.
Kapritxosoa. Etorri ikustera!
659 425 890

Elorrio. Pisu eder bat salgai
Elorrion. Berritua,124 m2,gas
naturaleko berogailua,sukal-
de hornitua, egongela, 5 lo-
gela, 2 komun, jangela, 2 bal-
koi eta garaje itxia. Derrigo-
rrezkoa da ikustea. Prezioa:
264.500 euro. 685 734 825

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

Garai. Oar-erdikoa baserria,
6. Garaiko San Migel auzoan.
Udaletxetik 150 metrora. He-
goaldera begira. 300 m2-ko

solairua. 10.000 m2-ko lur-
saila. Nekazaritzarako edo
landa-etxerako oso egokia.
Erreformatzeko. Proiektua
aurkeztuz gero, etxebizitza 2
egiteko aukera. 639 833 489

Iurreta. Pisua saltzen da Iu-
rretan, Maspe kalean. 3 loge-
la, sala, sukaldea eta komuna.
Guztiz berriztatua. Igogailua-
rekin. Bizitzen sartzeko prest.
Telefonoa: 653 011 897 edo
648 102 025

Mallabia. Baserria eta
20.000 metro karratuko lur
zatia salgai, Mallabian. Koka-
pen ona eta prezio egokia.
12:00-14:00 eta 18:00-
22:00 artean deitu. 
655 702 647

Zornotza. Etxebizitza salgai
Euban. 3 logela, egongela
bat, sukaldea, 2 bainugela,
ganbara eta berogailua. 345
m2-ko lur-sailarekin. Aukera
paregabea!  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. 653 011 166

Durango. Pisua errentan
Durangon. 4 logela, egongela
eta sukaldea. 5. Pisua igogai-
luarekin. 657 795 495

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

Apartamentua alokagai.
Zaldibarren apartamentu bat
alokagai. Guztiz jantzia, ego-
era onean eta herriaren erdi-
gunean. Bikote batentzako
aproposa. Interesatuta ba-
zaude, deitu 20:00etatik 
aurrera : 94 682 73 69

ERRENTAN HARTU

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

Durango. Durangon 1-2 lo-
gelako pisua alokatu beharra
dugu. Olatz:  627 470 544

Elorrio. Elorrion etxebizitza
baten bila nabil, alokatzeko.
Altzariekin eta berogailuare-
kin. 94 658 21 91. Bego

PISUA KONPARTITU

PISU BILA

Madril (Madril). Logela
bila nabil Madrilen, Atocha
inguruan. 600 330 110

LOKALAK

ERRENTAN EMAN

Atxondo. Apatan 40 m2 lo-
kala alokagai. Komuna ipinita
dauka. 686 13 71 23

GARAJE/TRAS-
TEROAK

SALDU

Elorrio. Telefono zenbakia:
658 759 264

Teknologia
Ordenagailuak konpon-
tzen dodaz. Hard eta
soft. Ordenagailuak konpon-
tzen dodaz. Etxez etxe joaten
naz konpontzen. Hardware
eta software. Konfiguratu, bi-
rusak kendu, periferikoak ipi-
ni, etab... Arin eta merke !
Telefonoa: 650172285

Lana/negozioak
LAN ESKARIAK

ETXEKO LANAK

Zaldibar. Neska garbiketa
lanetan edo dendetan lan egi-
teko prest. Kotxea dut. 
Telefonoa: 659 973 224

PERTSONAK ZAINDU

Durango. Andre euskalduna
naiz eta pertsona nagusiak,
gaixoak, ezinduak... Zaintze-
ko prest nago. Urte askotako
esperientzia daukat eta le-
henbailehen hasteko prest
nago. Interesatuak deitu:
699 745 723

Durango. Bertako neska,
umeak edo edadetuak zain-
tzeko prest. Esperientzia han-
dia. Berehala lanean hasteko
prest. Tel.: 688 676 588 
edo 94 658 33 32

Durango. Neska euskaldu-
na, haur hezkuntza eta tera-
pia okupazionaleko ikaslea,
arratsaldetan umeak zaintze-
ko edo partikularrak emateko
prest. Arratsaldetan deitu.
653708172

Durango. Emakume ardura-
tsu bat prest dago orduka
umeak zein pertsona nagu-
siak zaintzeko, etxeak garbi-
tzeko eta antzeko lanak egite-
ko. Juana. 670 674 641.

Elorrio. Neska euskalduna
eta esperientziaduna arra-
tsaldetan edo orduka (astele-
henetik ostiralera) haurrak
zaintzeko prest. Haur hez-
kuntzako goi mailako hezike-
ta zikloa eginda eta gaur egun
hezkuntza bereziko  ikasketak
egiten. Deitu: 688 640 604
(arratsaldez).

Elorrio. Neska euskalduna
astelehenetik ostiralera bitar-
tean, arratsaldetan, pertsona
edadetuak paseatzera atera-
tzeko prest. Interesa baduzu:
688 654 291 (arratsaldez) 

Elorrio. Elorrion neska gazte
bat arratsaldez haurrak zain-
tzeko prest dago, baita hau-
rraren etxeko lanez arduratze-
ko. 600 361 381.

Iurreta. 27 urteko neska
euskalduna,iurretarra,astele-
henetik ostiralera goizeko
07:00etatik  arratsaldeko
16:00etara lan egiteko prest.
Umeekin, ezindu psikikoekin
eta adinekoekin esperientzia-
duna. Gizarte eta kultur ani-
mazioa ikasia. Neure kotxea
daukat. E-posta: lorena_ixo-
rreta@hotmail.com. 
Telefonoa: 690 996 618

Zaldibar. Neska euskalduna
umeak zaintzeko edo/eta par-
tikularrak emateko eskain-
tzen da, lehenengo hezkun-
tzatik DBHra arte; 3 urtetako
esperientzia daukat. 
610 00 44 43.

IRAKASKUNTZA

Abadiño. Fisikako ikaslea
durangaldean klase partiku-
larrak emateko prest. LH,
DBH edota batxilergokoak.
Esperientziaduna. 
645 720 236

Durango. 4. mailako Teleko-
munikazio Ingenieritzako
ikasle euskalduna Batxilergo-
ko eta DBHko klaseak Duran-
gon emateko prest. Espeziali-
tatea matematika klasee-
tan.Telefonoa: 635 74 61 76

Durango. Heziketa bereziko
eta psikopedagogiako ikaske-
tak dituen 23 urteko neska
euskalduna, lehen hezkun-
tzan klase partikularrak ema-
teko prest. 615 731 881

Durango. Magisteritza ikas-
ten dabilen neska gaztea,
abuztuko lehen hamabostal-
dian umeak zaindu eta klase
partikularrak emateko prest.
686 741 676 (amaia)

Durango. Ingeles maila ho-
betu nahi? ingeles irakaslea
partikularrak emateko prest,
irailetik aurrera. 
Telefonoa: 625 709 846 

Durango. Ingeniaritza ikas-
ten ari den neska euskalduna
udan klase partikularrak
emateko prest durangon. Lh,
dbh eta batxilergoko ikasleei
zuzenduta, ondorengo gaien
inguruan: matematika, fisi-
ka-kimika, euskara, gaztele-
ra, etab. 635 205 012

Durango. Inguru ikasgaia
ingelesez (lh eta dbh mailak)
ikasi nahi baduzu, deitu. Inge-
lesa irakasten dut. Telefono
zenbakia: 625 709 846.

Elorrio. Neska euskalduna
astelehenetik ostiralera, arra-
tsaldetan, lehen hezkuntzako
(5-12) klase partikularrak
emateko prest. 688640604
(arratsaldetan deitu)

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

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

Elorrio. Telefono zenbakia:
675 706 105

GAINERAKOAK

Durango. Arratsaldez etxe-
ko lanak egin, eta umeak edo
nagusiak zaintzeko prest
nago. Abuztuan goiz eta arra-
tsaldez. 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. 647 242 301

Zaldibar. Gazte euskalduna
naiz, eta lan bila nabil. Infor-
matikako goi-ikasketak ditut.
Zaldibar edo inguruetan lan
egiteko prest. 679 948 923.

Zaldibar. Neska euskaldun
bat lan bila dabil, garbiketak
egiteko, portaletan, dendetan
edo lantegietan. Autoa eta gi-
dabaimena. Zerbitzari mo-
duan ere lan egin dezaket.
659 973 224 (izaskun).

LAN ESKAINTZAK

OSTALARITZA

Durango. Plateruena Kafe
Antzokiak jatetxeko ardura-
duna behar du. Deitu bulego
orduetan: 94 681 42 78
Curriculuma bialtzeko:
zuzendaritza@plateruena.net
edo Landako etorbidea 4A

Mallabia. Langile bat behar
da mallabiko taberna batean
ordu batzuetan lan egiteko.
Astean zehar eta asteburue-
tan. 679 923 683. Irune.

Markina-Xemein. Marki-
nako enpresa batek honakoa
behar du: zerbitzaria. Taberna
batean lanpostuari dagozkion
lanak egiteko, barran eta jan-
tokian zerbitzatzen. Bi postu:
bat, lanaldi erdiz (20 ordu as-
tean, ostirala, larunbata eta
igandeetan); bestea, lanaldi
osoz (40 ordu astean, astele-
henetik igandera, dagokion
denbora librearekin). Ezin-
bestekoa: gutxienez urtebe-
teko esperientzia zerbitzari
lanetan, euskaraz ondo hitze-
gitea, b klaseko gidabaimena,
norbere autoa eta zonaldean
bizitzea. Kontratua: aldi bate-
rako (luzatzeko aukerarekin).
Berehala hasteko. Sartu.
Erref.: 6715. 94 620 04 49

ETXEKO LANAK

Durango. Andre euskaldun
bat behar dugu gure umea
zaindu eta etxeko lanak egite-
ko. Zazpi ordu egunean. 
Telefonoa: 605 825 026

Durango. 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 eskain-
tzen dugu. Saltzen duzun pro-
duktu bakoitzeko komisio fin-
ko eta ziurrarekin. Produktu
berritzaile eta erakargarria
salmentarako. Beharrezkoa:
ordenagailu portatila produk-
tuaren aurkezpenerako eta
norbere autoa. 943 10 72 00

Durango. Emakume euskal-
duna behar da ume txiki bat
zaindu eta etxeko lanak egite-
ko Durangon, 8 ordutan. Dei-
tu 656 737 779 telefonora.

PERTSONAK ZAINDU

Durango. Goizean umeak
eskolara eraman, etxeko la-
nak egin eta arratsaldean es-
kolatik hartzeko pertsona ba-
ten bila gabiltza. Guztira, 4

ordu egunean. 625 702 836
edo 605 747 047

IRAKASKUNTZA

Berriz. Berrizko gazte le-
kuan astebukaeretan lan egi-
teko hezitzaile baten bila ga-
biltza. Bertan lan egiteko ba-
loratuko dena: EGA,
baliokidea edo euskera ondo
jakitea; hezkuntzarekin zeri-
kusia duten ikasketak; aisial-
dian esperientzia; Berrizkoa
edo ingurukoa izatea. Intere-
sa duenak bidali kurrikuluma
haurrak@txatxilipurdi.com
helbide elektronikora.

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

Elorrio. Irakasletza ikasten
dabilen elorriar bat, astele-
hen, asteazken eta ostiraletan
lehen hezkuntzako haurrei
klase partikularrak emateko
prest. Interesaturik egonez
gero, nirekin harremanetan
jarri mesedez. 600 883 213

GAINERAKOAK

Berriz. Berrizko gazte le-
kuan lan egiteko 3 hezitzaile
behar dira. Lana asteburue-
tan izango da, eta 12-17 urte
arteko gaztetxoekin aisialdi
hezitzaile euskalduna buru-
tzea du xede. Argibide edo in-
formazio gehiago behar badi-
ra, edo curriculuma bidaltze-
ko, deitu 943 79 54 46
telefonora edo idatzi eposta
bat idazkaritza@txatxilipur-
di.com helbidera. 

Bilbo. Bilboko enpresa batek
honakoa behar du: etxe-erai-
kuntzako peoia. Durangoko
obra batean lanaldi osoz ari-
tzeko, lanpostuari dagozkion
lanak egiten. Ezinbestekoa:
eraikuntzako txartel profesio-
nala izatea (tpc txartela) eta
durangaldean bizitzea. Kon-
tratua: obra amaierakoa. Be-
rehala hasteko. Soldata: hi-
tzarmenaren araberakoa.
Sartu. Erref.: 7050. 
Telefonoa: 94 620 04 49

Bilbo. Bilboko enpresa batek
honakoa behar du: igeltseroa.
Durangoko obra batean lanal-
di osoz aritzeko, lanpostuari
dagozkion lanak egiten. Ezin-
bestekoa: eraikuntzako txar-
tel profesionala izatea (tpc
txartela), gutxienez bi urteko
esperientzia izatea igeltsero
lanetan, eta durangaldean bi-
zitzea. Kontratua: obra
amaierakoa. Berehala haste-
ko. Soldata: hitzarmenaren
araberakoa. Sartu. Erref.:
7053. Tel.: 94 620 04 49

Durango. Durangoko en-
presa batek honakoa behar
du: merkataritzako agentea.
Aseguru konpainia batean
bezeroak erakartzea eta man-
tentzea. Ezinbestekoa: espe-
rientzia izatea komertzial la-
netan eta Durangaldean bizi-
tzea. Lanaldia: osoa zein
erdia. Kontratua: merkantila.
Berehala hasteko. Hileko sol-
data, gutxi gorabehera: 500
euro (lanaldi osoarengatik) +
komisioak. Sartu. Erref.:
6840. Tel.: 94 620 04 49

Durango. Durangaldeko en-

presa batek honakoa behar
du: sekzio arduraduna. Trans-
formatu metalikoen enpresa
batean aritzeko, produkzio
buruaren menpe egongo da,
eta mekanizazio eta leunketa
lanen sekzioaren gestioaz ar-
duratuko da, bere ardurapean
dauden baliabide tekniko eta
giza baliabideak koordinatu-
ta, honi dagokionez: produk-
zio planaren jarraipena, kali-
tate eskakizunak betetzen di-
rela kontrolatzea,
ekipamenduei egiten zaizkien
mantentze lanen jarraipena,
langileen formazioa. Ezinbes-
tekoa: gutxienez 4 urteko es-
perientzia deskribatutako
lanpostuan, esperientzia me-
kanizazio lanetan, esperien-
tzia cnc makinak erabiltzen,
matxura mekaniko txikiak
konpontzen. Lanaldi osoa za-
tituta, edo goizeko eta arra-
tsaldeko erreleboa. Kontra-
tua: epemugarik gabekoa. Hi-
leko soldata gordina, gutxi
gorabehera: 2150 euro (14 or-
dainketa). Sartu. Erref.: 7157.
Telefonoa: 94 620 04 49

Durango. Durangoko en-
presa batek honakoa behar
du: ile-apaintzailea. Lanpos-
tuari dagozkion lanak egite-
ko: ile tindatzea, orraztea,...
Ezinbestekoa: gutxienez ur-
tebeteko esperientzia ile
apaintzaile lanetan eta Du-
rangaldean bizitzea. Lanaldia:
elkarrizketan zehaztuko da.
Kontratua: ordezkapena. Be-
rehala hasteko. Soldata: elka-
rrizketan zehaztuko da. Sartu.
Erref.: 6737. 94 620 04 49

Durango. Durangoko en-
presa batek honakoa behar
du: zerga-aholkularia. Konta-
bilitateko mekanizazioa eta
ekitaldien itxierak, balantzeak
eta kontuak prestatzea (gale-
rak eta irabaziak), zergak
prestatzea (bez eta sozietate-
en gainekoa). Ezinbestekoa:
enpresa zientzietako diplo-
matura, gutxienez 3 urteko
esperientzia kontabilitatean
eta Durangaldean bizitzea.
Lanaldi osoa zatituta, astele-
henetik ostiraleta. Kontratua:
epemugarik gabekoa, behin
probaldia gaindituta. Bereha-
la hasteko. Sartu. Erref.:
7194. Tel.: 94 620 04 49

Elorrio. LH1. eta 2. mailako
ikasleentzat monitore lanak
egiteko pertsonak behar dira.
Interesatuok etor zaitezte
irailaren 15ean, asteazkena,
arratsaldeko 17:00etan elo-
rrioko iturri kultur etxean
izango den “informazio saio-
ra“. Baldintzak: 18 urtetik
gorakoa izatea; heziketa fisi-
koko irakaskuntza ikasketak
eginda edo ikasten aritzea;
irakaskuntzan esperientzia
izatea; EGA edo baliokidea;
Elorriokoa izatea; ikastetxee-
tako ikasle ohia edo hauen
errealitatea ezagutzea balo-
ratuko da. Informazio gehia-
gorako: 943 712 033

Errenteria/Orereta.
Errenteriako enpresa batek
hau behar du: salmenta pun-
tuen antolatzailea. Super-
merkatuetako salmentak di-
namizatzeko eta produktuen
promozio eta irudiaren ezar-
pen egokia bermatzeko elika-
gaien denda guztietan: okin-
degia, aurrez prestatutako

produktuak, produktu izoz-
tuak eta txarkuteria. Ezinbes-
tekoa: esperientzia, 2. hez-
kuntza, informatika, B klase-
ko gidabaimena eta
bidaiatzeko prest egotea.
Kontratua: aldi baterako (ur-
tebete). Lanaldi osoa. Bere-
hala hasteko. Hileko soldata
gordina, gutxi gorabehera:
1285 euro (14 ordainketa)
gehi salmentengatiko pizga-
rriak. Sartu. Erref.: 6210. 
Telefonoa: 94 620 04 49

Iurreta. Juan Orobiogoitia
institutuko ikasle ohientzako
lan eskaintza 10/11 ikasturte-
rako. Bidali curriculuma:
e-mailez: zuzendaria@
orobiogoitia.net 
posta arruntez: Juan Orobio-
goitia BHI Olaburu 3, Iurreta 

Zornotza. Zornotzako en-
presa batek honakoa behar
du: telefoniako teknikaria. Te-
lefono sarea instalatzea eta
mantentzea. Ezinbestekoa:
telefono matxurak konpon-
tzeko eta telefoniako produk-
tuak instalatzeko behar bes-
teko ezagutzak. Lanaldia eta
ordutegia: bezeroaren pre-
mien araberakoak. Kontratua:
epemugarik gabe, behin pro-
baldia gaindituta. Berehala
sartzeko. Hileko soldata gor-
dina gutxi gorabehera: 1300
euro. Sartu. Erref. 7256. 
Telefonoa: 94 620 04 49

Zornotza. Zornotzako en-
presa batek honakoa behar
du: merkataritzako agentea.
Ordezkari lanak egitea, beze-
roak erakartzea, bezeroen zo-
rroa mantentzea eta bezeroen
gestioak izapidetzea. Ezin-
bestekoa: diplomatura, espe-
rientzia komertzial lanetan
eta zonaldean bizitzea. Lanal-
di osoa. Kontratua: merkanti-
la. Berehala hasteko. Urteko
soldata gordina, gutxi gora-
behera: 24000 euro. Sartu.
Erref.: 6956. 94 620 04 49

Ibilgailuak
AUTOAK

SALDU

Autoa salgai. Seat Ibiza
salgai. Diesela.5 ate. Aire
egokitua. 2000. urtekoa da;
270.000 km. Distribuzio ko-
rrea aldatuta. 90cc. Egoera
oso onean. 650 402 857 

Clio familiarra salgai. Clio
grand tour berria. Dynamique
1.5 dci 85 zp. Gris zilarkara. 2
urte eta erdi. 30.000 km.
Diesela. 12.000 euro. Aire
egokitua, erreguladorea, limi-
tadorea. Break. Airbagak. 5
ate. Bihurguneetarako argi
gehigarriak. Aurreko kristal
igogailu elektrikoak. Ixte sis-
tema zentralizatua. Atzeko
banketa 1/3-2/3. Cd. Garan-
tia: 2012. Urteko errebisioa
pasatu berri. 609 93 90 95.

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

Seat 600 l. Oso egoera
onean. ITVa pasatu berri. 
Telefonoa: 645717821
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MOTORRAK

SALDU

Yamaha jog scooter bat
salgai.2.000 km. Iata pasa-
tuta. Ezer aldatu barik, dena
orijinala. Beti egon da garaje-
an. 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. 4.600
euro. 675 00 88 04

Mf760 hondeamakina
mistoa salgai. Mf760 hon-
deamakina mistoa salgai. 
Telefonoa: 605 748 383.

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
gabiltza. Oraingoz, lau gara.
Animatu zaitezte. Informazio
gehiago: www. Kuru. Es

ANIMALIAK

SALDU

Astoa salgai. Urte biko asto
arra, etxean jaio eta hazita-

koa. Txipa jarrita.
Telefonoa: 656 772 994

Kapoiak salgai. Kapoiak
saltzen ditut. Interesatuta
egonez gero, deitu : 626 761
010 edo 686 810 203

Txakur hezitzailea. Txakur
hezitzailea. Eusko Jaurlari-
tzan erregistratuta. Hainbat
zerbitzu eskaintzen ditut.
Noizean behin dobermann
txakurkumeak. 
Telefonoa: 656 791 027 

EMAN

5 txakurkume oparitzen
dira. Ama ardi-txakur eta
mastin nahastea, eta aita
alaska malamute. Ia 2 hilabe-
te dituzte. Handitan tamaina
ertain-handia izango dute. 3
ar eta 2 eme dira. Presa dugu
kentzeko, ezin ditugu man-
tendu. Deitu: 671 815 750 

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

Huskyak oparitzen ditu-
gu. Urgentziazko harrera be-
har duten 11 husky oparitzen
ditugu, sakrifikatu ez ditza-
ten. Hilabete eta erdi dauka-
ten 11 husky siberiar dira. In-
teresatuta egonez gero edo
interesatuta dagoen norbait
ezagutuz gero, deitu hurren-
go telefono zenbakira: 
686 934 359 (minerva)

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. 
jbpetgarjo@hotmail.com

GAINERAKOAK

Gitarra eskola pribatuak
Durangon. Elektrikoa,
akustikoa, rock-a, blues-a,
jazz-a, funk-a, etb. Eskalak,
akordeak, erritmoa, teknikak,
inprobisazioa, irakurketa... 
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 sa-
rrerak, irailaren 26rako. 626
184 439 edo julenliege@hot-
mail.com.

OPORRAK/BIDAIAK
Etorri Lodosara. Nafarroa-
ko Ebroren erribera ezagutu

nahi baduzu, etorri  Lodosara
eta egun batzuk pasatu gure
landaetxean.677 834 047 -
948 693 618

Familia/etxea
ETXERAKO TRES-
NAK/ALTZARIAK

SALDU

Ohe artikulatua salgai.

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

HAURREN TXOKOA,
OSAGARRIAK

Paseo aulkia salgai. Bebe
confort markako paseorako
aulkia salgai. Horrekin batera
kotxearentzako homologatu-
ta dagoen grupo 0, aulki bie-
tako burbujak eta kapotak

oparitzen dira. Prezioa: 100
euro. Tel.: 650 914 806

Lana/negozioak
Larraun. Etxebizitza-jate-
txea salgai prezio onean,ara-
lar ondoan, martxan. Jate-
txea, 4 logela,2 komunak,...
Herri paregabea . 420.000
euro. 618 77 58 14. Bea

INMOBILIARIAK

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

www.inmoduranguesado.com

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

DURANGO
• Erdialdea: AZKENEKO 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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• 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

• 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

SSOOLLDDAADDUURRAA  iikkaassttaarrooaa  
dohainik!

Informazio gehiago: 9944  444477  7744  1144
wwwwww..tteekknnooddiiddaakkttiikkaa..eess

(Metal arloko langileentzat eta langabezian daudenentzat)

• Zaldibarren: 138.000€-tik aurrera. Garajea eta
trastelekua.
• Iurreta: Maspe: ERAIKUNTZA BERRIA. 2, 3, 4, eta
logela bakarrekoak.
• Durango: ETXEBIZITZA BERRIAK SALGAI. Terraza. 
1, 2, 3 eta 4 logelako etxebizitzak.
• Mañaria: Berriak. 140 m2. 3 logela eta 2 komun. 
80 m2-ko trastelekua.

• Artekale: Berria. 80 m2. 2 logela. Polita.
• Txibitena: Apartamentua. 40 m2. Polita. 185.700€.
• Lehendakari Agirre: 90 m2. 3 logela eta 2 komun.
Terraza eta eskegitokia. Ganbara eta garajea. Etxe
osoak kanpora ematen du.
• Intxaurrondo: 2 logela. Garaje itxia. Eguzkitsua.
Polita.
• J.Olazaran: Erdi berria. 100 m2. 3 logela eta 2
komun. 2 terraza. Ganbara handia. 2 kotxerentzako
garajea.
• Madalena: Atikoa. 2 logela. Terraza. Ikuspegiak.
• San Ignazio: 95 m2. 3 logela eta 2 komun. 12 m2
eta 8 m2-ko terrazak. Ganbara eta garajea. Eguzkitsua. 
• Ermodo: 3 logela. Igogailua. 186.300€.
• Sasikoa: 2 eta 3 logela. Ganbara. Garaje itxia.
• Murueta Torre: 75 m2. 2 Logela eta 2 komun.
Trastelekua. Garajea. 
• Durango: 2 logela. 156.300€.
• Andra Mari: Apartamentua. Guztiz jantzia. 162.000€.
• Ermodo: Erdi berria. 100 m2. 3 logela eta 2 komun.
Garajea eta ganbara. Eraikin ona.
• Tabira: Apartamentua. Eskegitokia. Garajea.
• Erretentxu: 85 m2. 3 logela eta 2 komun. Ganbara
eta garajea aukeran. Eguzkitsua. Ikuspegiekin.
• Landako: 90 m2. 3 logela eta 2 komun. 2 terraza.
Ganbara.
• Astxiki kalean: Estreinatzeko. 2 logela. Ganbara eta
garajea. Eguzkitsua.
• Plateruen Plaza: Berria. Estreinatzeko. Atikoa. 2
logela eta 2 komun. 40 m2-ko terraza. Duplexa egiteko
aukerarekin.
• San Fausto: 3 logela. 150.300 . 2. solairua.
• Undatorre: 60 m2. 3 logela. 173.300 .
• Durango: Txaleta. Estreinatzeko. 4 solairu. Garajea
eta lorategia.
• Garai: Txaleta. 250 m2. 4 solairu. Txokoa. 
15 m2-ko terraza.
ABADIÑO
• Solokoa: 90 m2. 3 logela, egongela handia,
sukaldea despentsarekin. Berogailua. 3 terraza.
IURRETA
• Askondo: 80 m2. 3 logela eta egongela handia.
Igogailua. Garajea aukeran.
• Bidebarrieta: 80 m2. Igogailua. Terraza handia.
• Uralde: 3 logela. Igogailua. Trastelekua. 188.800€.

LOKAL KOMERTZIALAK SALGAI EDO ALOKAIRUAN
• Matxinestarta: 56 m2. 650 m2.

EERRAAIIKKUUNNTTZZAA  BBEERRRRIIAAKK

EETTXXEEBBIIZZIITTZZAA  SSAALLGGAAII

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

• Alluitz: Halla, sukaldea, egongela-jangela, 4 logela
eta 2 komun. Ganbara.
• Astepe: Halla, sukalde – jantokia, 3 logela eta 2
komun. Garajea eta trastelekua. Guztiz jantzia.
• Anbrosio Meabe: Halla, egongela-jangela, sukalde
jantzia, 2 logela eta komuna. Ganbara.
• Andra Mari: Halla, sukaldea, jangela, egongela, 
4 logela, 2 komun, egongelatxoa. ( 135 m2 ).
• Antso Eztegiz: Halla, egongela, sukaldea, 4 logela,
komuna, bainugela, balkoia eta ganbara.
• Aramotz: Halla, egongela, sukaldea, 3 logela,
komuna eta balkoia. 
• Artzetagan: Halla, egongela, sukaldea, logela eta
komuna.
• Askatasun Etorbidea: Halla, sukaldea, egongela –
jantokia, 3 logela eta 2 komun. Garajea.
• Astola bidea: Halla, sukaldea, egongela, 2 logela 
eta komuna. Balkoia.
• Astarloa: Halla, egongela, sukaldea, 3 logela eta
komuna. Balkoia. 
• Barrenkale: Halla, egongela, sukaldea, logela eta
komuna.
• Ermodo: Halla, sukalde-jangela, egongela, 4 logela
eta 2 komun. 2 terraza ( bat oso handia ).
• Ezkurdi: Halla, egongela-jangela, sukalde jantzia, 
3 / 4 logela eta 2 komun. 
• Gasteiz bidean: Halla, egongela, 3 logela, sukaldea
eta komuna. Despentsa eta balkoia. Garajea aukeran.
• Goienkalen: Halla, egongela-jangela, sukalde jantzia,
3 logela, komuna eta ganbara.
• Intxaurrondo: Halla, egongela, sukaldea, logela eta
komuna. Trastelekua.
• Iparragirre: Halla, egongela-jangela, sukaldea, 
3 logela eta komuna. 2 balkoi.
• Iparragirre: Duplexa. Halla, sukaldea, egongela-
jangela, 4 logela, 2 komun eta terraza. 2 kotxerentzako
garajea eta trastelekua.
• Juan Antonio Abasolo: Halla, sukaldea, egongela, 
3 logela eta komuna. Balkoia. 
• Juan de Itziar: Halla, egongela, sukaldea, 2/3 logela
eta komuna. 2 despentsa/trasteleku eta sotoa. 
• Kanpatorrosteta: Halla, sukaldea, egongela-jangela, 
2 logela eta 3 komun. Terraza handia. Garaje itxia. 
• Kalebarria: Halla, egongela, sukaldea, 3 logela eta
komuna. Balkoia.
• Kalebarria: Halla, sukaldea, egongela-jangela, 
2 logela eta komuna. ( Guztiz barriztuta ).
• Komentu kalean: Halla, egongela-jangela, sukaldea,
2 logela horma-armairuekin eta komuna. Ganbara. 
( Guztiz barriztuta eta erdi jantzia ). 

EETTXXEEBBIIZZIITTZZAA  BBEERRRRIIAAKK

EETTXXEEBBIIZZIITTZZAA  SSAALLGGAAII
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21:00etan batukada plazatik
Montoira. 22:30ean Garibaldi
Mariatxiak Askondon. 23:00etan
Rock kontzertua (Little John and
the Howling Diabrus, Zea Mays eta
Esne Beltza taldeekin).

›› Irailaren 26an (umeen eguna),
09:00etan XXIII. Ahari Iurreta
zikloturisten martxa (Irteera eta
helmuga San Migel plazan).
10:30ean motozaleen elkartzea.
11:30ean motozaleen ibilbide
irteera (ondoren, pintxo-jana).
12:30ean Durangoko Musika
Banda Dantzarin. 16:00etan Benito
Ross-en erakustaldia motorragaz
Andaparapen. 16:30ean umeen
parkea, puzgarriak eta tailerrak.
18:00etan pin-pon txapelketa.
18:30ean asto probak. 19:30ean
pailazoak Askondon.

Okangoko jaiak (Berriz)
›› Irailaren 28an, 19:30ean, Donien-

atxa altxatzea eta txapligoak.

›› Irailaren 29an, 19:00etan meza.
20:00etan odoloste-jana eta
ondoren bolo txapelketa eta
trikitilariak.

MUSIKA
DURANGO
›› Irailaren 24an, 22:00etan, EH

Sukarra taldearen kontzertua
Plateruena kafe antzokian.  

›› Urriak 1ean, 22:00etan, Eric
Fuentes eta The Unfinished
Sympathy, Plateruenean.

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.

IKASTAROAK 

DURANGO
›› Urriaren 8ra arteko epea dago

Durangoko Amankomunazgoak
antolatzen duen Mermeladak eta

kontserbak tailerrean izena
emateko. 94-6200546 edo
94-6201860 telefono zenbakietan
eman daiteke izena.

›› Urriaren 2ra arteko epea dago
Durangoko Amankomunazgoak
antolatzen duen Paleoantropolo-

gia: gizakiaren jatorri fisikoa eta
El lenguaje ikastaroan izena
emateko. 94-6200546 edo
94-6201860 telefono zenbakietan
eman daiteke izena.

›› Urriaren 1era arteko epea zabaldu
dute Bartolome Ertzilla Musika
Eskolako lau eta zazpi urte
bitarteko umeei zuzenduriko
‘Musika eta mugimendua’
ikastaroan matrikula egin ahal
izateko.

›› Irailaren 30era arte eman daiteke
izena Durangoko Udal Liburutegian
antolatzen dituzten irakurleen
txokoetan zein ‘Poesia ulertuz’
saioetan parte hartu ahal izateko. 

›› Amazkomunazgoa osatzen duten
herrietako biztanleei zuzendutako
(Abadiño, Atxondo, Durango,
Elorrio, Iurreta, Izurtza, Mañaria eta
Zaldibar) astialdiko begirale
ikastaroan izena emateko epea,
irailaren 30era arte izango da.
Durangoko Merinaldearen Amanko-
munazgoaren egoitzan (Durangoko
Laubideta 6an), edo interneteko
euskera.mdurango@bizkaia.org

helbide elektronikoan eman daiteke
izena. 

MAÑARIA
›› Irailaren 24ra arteko epea, Udalak

antolatzen duen Sendabelarrak eta

preparauak, Kontserbak eta
Nekazaritza naturala ikastaroetan
izena emateko. Udaletxean (goizez),
Liburutegian (arratsaldez), edo
94 681 89 98 telefono zenbakira
deituta eman daiteke izena.

DANTZA 

BERRIZ
›› Irailaren 27an, AIKO dantzaldi

ibiltariaren aurkezpena, 19:00etan
Iremiñeren lokalean.

DURANGO
›› Irailaren 26an, arratsaldeko

18:30etik 20:30era, udaleko
Adinekoen Sailak antolatzen duen
dantzaldia (txitxarrilloak). 
Orquesta Rex taldeak girotuko du
iraileko lehenengo dantzaldia. 

ELORRIO
›› Irailaren 28an, AIKO dantzaldi

ibiltariaren aurkezpena, 19:00etan
Arriola antzokian.

ZINEKLUBA 
ABADIÑO
›› Irailaren 24an, umeentzako

zinemaren Ikusi Makusi ekimena-
ren barruan, Planet 51 filmaren
emanaldia, 18:30ean Errotan.

›› Irailaren 28, 29 eta 30ean,
Garapenerako Ihardunaldiak,
20:00etan, Plateruena kafe
antzokian.

BESTEAK 
DURANGO
›› Irailaren 26an, Berbaro elkarteak

antolatutako umeentzako jolas
txokoa, 17:30ean Plateruena
antzokian.

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

Irailaren 26an,
18:00etan, Durangoko
San Agustin antzokian

ROBOT MAITEA
Bost urtetik gorako umeentzako
antzezlana dakar Marie de Jongh
taldeak Durangoko San Agustinera.
Gizakien jokaerak imitatzen dituzten
izaki bi dira Jokin Oregik idatzi eta
zuzentzen duen antzezlaneko protago-
nistak; gizatasunari, sentimenduei eta
emozioei buruzko gogoeta da Marie
Teatrok proposatzen diguna.

AGENDA

DURANGO

Zugaza

Come, reza, ama
Zuzendaria: 

Ryan Murphy

barikua 24:
19:00/22:00 
zapatua 25:
19:30 eta 22:30
domeka 26:
19:30 eta 22:30
astelehena 27: 19:00 eta 22:00
martitzena 28 (ikusle eguna): 20:00

En pata de guerra
Zuzendaria: 

Roger Kumble

zapatua 25: 17:00  
domeka 26: 17:00

The
blind side
Zinekluba
Zuzendaria: John Lee Hancock

eguena 30: 20:30

ELORRIO

Arriola

Origen
Zuzendaria: 

Christopher Nolan

zapatua 25: 22:30
domeka 26: 17:00
astelehena 27: 20:00

Toy story 3
Zuzendaria: 

Lee Infroch

domeka 26: 17:00 

ERAKUSKETA

BERRIZ
›› Irailaren 17tik urriaren 3ra arte,

argazki erakusketa Kultur Etxeko
sarreran. Martitzenetik barikura,
18:30etik 20:30era.

DURANGO
›› Irailaren 4tik 26ra dago Durangoko

Arte eta Historia Museoan, ‘Poema
eta artista’ izeneko erakusketa
zabalik: Jose Luis Gordillo eta
Eusebio Sempereren serigrafia-
lanak daude bertan. 

›› Irailaren 10etik urriaren 20ra
Begoña Urresti margolari iurreta-
rraren koadroak daude Durangoko
Zeharkaleko 9. zenbakian dagoen
Artleku aretoan ikusgai.

ELORRIO
›› Irailaren 21etik 30era arte Elorrio

airetik eta Kantauri itsaspetik

erakusketa Iturri kultur etxean.
Larrano Parapente taldeko Iñigo
Gabiriaren eta Txomin Riveraren
argazkien erakusketa. 

ANTZERKIA

BERRIZ
›› Irailaren 25ean, Goizeko Izarra

antzerki taldearen Saturraran

1938-1944, 20:00etan, Berrizko
Kultur Etxean.

DURANGO
›› Irailaren 26an, Marie de Jongh

taldearen Robot Maitea, 18:00etan
Durangoko San Agustinen.

JAIAK
Goienkaleko jaiak 
›› Irailaren 24an, 12:00etan, Mesede-

tako amari lore-eskaintza.
14:00etan jubilatuen bazkaria.
17:00etan berbena. 22:00etan
Durangaldeko Zebel, Tres41 eta
Xarma taldeen kontzertuak. 

›› Irailaren 25ean, 11:30ean, euskal
dantzak. 12:00etan Durangoko
Tabira Musika Banda. 12:30ean
Durango Ilarduya Rugby klubak
taldea aurkeztuko du. 14:00etan
sardina-jana. 17:00etan mus
txapelketa. 17:00etan umeentzako
puzgarriak eta tailerrak. 19:00etan
igel-txapelketa. 22:00etan
Humphrey Caoren kantaldia.
23:30ean diskoteka.

›› Irailaren 26an, 12:00etatik
14:00etara, txaranga. 17:00etan
Gorriti eta bere abereak. 18:30ean
txokolatada.

Iurretako San Migel jaiak 
›› Irailaren 24an, 19:00etan, Ser o no

ser... (visible) antzezlana Ibarretxe
kultur etxean. 21:30ean Voces de
Navarra-ren jota nafarrak.
22:00etan Durangoko Klasikoen
Rallya Andaparapen. 22:30ean
herri-kirolak Olaburu frontoian.
23:00etan Durangoko Rallya
Bixente Kapanagatik. 

›› Irailaren 25ean, 08:00etan mendi
martxa plazatik. 10:00etan, IV.
Euskadiko One-Wall pilota
txapelketa. 12:00etan kotxe
zaharren erakusketa Bixente
Kapanagan. 12:30ean Globoflexia
eta kometa tailerra Amilburun.
18:30ean asto probak. 19:00etan
umeentzako erromeria Askondon.
19:30ean tortilla txapelketa.
20:30ean tortillen aurkezpena.

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, 24
09:00-09:00 
• Navarro (Artekale 6 - Durango)
Zapatua, 25
09:00-09:00
• Unamunzaga 
(Murueta Torre 2C - Durango)
09:00-13:30 
• Navarro (Artekale 6 - Durango)
• Balenciaga (Ezkurdi 8 - Durango) 
• Sagastizabal (Askatasun Et. 19 - Durango)
• De Diego (Intxaurrondo 22 - Durango) 
• Campillo (Montebideo 24- Durango)
• SanRoma (Uribarri 5 - Durango)
• Bartolome (Gabiola 2 - Berriz) 
• Larrañaga (Berrio Otxoa 6 - Elorrio)
09:00-14:00
• Irigoien (Bixente Kapanaga 3 - Iurreta)
Domeka, 26
09:00-09:00
• Balenciaga (Ezkurdi 8 - Durango) 
09:00-22:00
• Eguren, Isabel (Trañabarren 15 - Abadiño)
Astelehena, 27
09:00-09:00
• SanRoma (Uribarri 5 - Durango)
Martitzena, 28
09:00-09:00
• Etxebarria (Montebideo 2 - Durango)
09:00-22:00
• Lopez de Aretxaga 
(Torresolo, nº 4-Abadiño)
Eguaztena, 29
09:00-09:00
• Gaztelumendi (F.J. Abasolo 2 -Durango) 
Eguena, 30
09:00-09:00
• Mugica (Andra Mari 9 - Durango)

EGURALDIA

8

21o

7

18o DOMEKA

7

21o ASTELEHENA

10

18o ZAPATUA

11

19o BARIKUA

MARTITZENA
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AARRIIEESS (martxoak 21 - apirilak 20)
Sarri kexatzen zara, gehiegitan batzuen ustez, bai-
na, egia esanda, gehienetan arrazoia edukitzen duzu. 

TTAAUURRUUSS (apirilak 21 - maiatzak 20)
Erosi gura duzu, baina dirua gastatzeak pena ema-
ten dizu. Erosi egin behar zenuke; gero gerokoak.

GGEEMMIINNII (maiatzak 21 - ekainak 20)
Beti modatik kanpora janzten zarela diote. Arra-
zoia daukate: horixe da bilatzen duzuna.

CCAANNCCEERR (ekainak 21 - uztailak 20)
Maiteminduta zaudete, baina betirako iraungo ote
du? Hori denborak esango du. 

LLEEOO (uztailak 21 - abuztuak 23)
Gaztetasuna joandakoan esperientzia geratzen da.
Esfortzu gutxiagogaz, etekin bera lortuko duzu.

VVIIRRGGOO (abuztuak 24 - irailak 23)
Denbora galduaren bila hasteko, gazteegia zara.
Oraindik aurrera begiratu behar duzu.

LLIIBBRRAA (irailak 24 - urriak 23)
Familiagaz denbora gehiago egon beharko zenu-
ke. Bestela, etorkizunean damutu egingo zara.

SSCCOORRPPIIUUSS (urriak 24 - azaroak 23)
Osasun arazoak atzean utzita, berriro kirola egite-
ko moduan zaude. Ondo etorriko zaizu.

SSAAGGIITTAARRIIUUSS (azaroak 24 - abenduak 23)
Urguiluak ez dizu errealitatea ikusten uzten. Ken-
du benda begietatik eta ez utzi itsutu zaitzan.

CCAAPPRRIICCOORRNNUUSS (abenduak 24 - urtarrilak 20)
“Banu eta balitz, elkarren ondoan dabilz” dio esa-
erak. Utzi kexak alde batera eta aurrera egin!

AAQQUUAARRIIUUSS (urtarrilak 21 - otsailak 21)
Maitasunez mozkurtuta zaude. Maiteminduta bizi-
tza modu alaiagoan ikusten da, ezta?

PPIISSCCIISS (otsailak 22 - martiak 20)
Bihotza zoriontasunari itxita daukazu. Sasoi bateko
dorretxeen antza du, konkistatua izateko beldurrez. 

zorionak@anboto.org•Bixente Kapanaga 9,  48215 IurretaZORION AGURRAK
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Beñat Almeida Berrojalbizek 5
urte egingo ditu irailaren 27an.
Zorionak gure morenito durangarra-
ri. Lehengusina Matxalen, Marijo 
eta Santiren partez. 

Udane Gonzalez Arteagak gaur,
irailaren 24an, 3 urte egin ditu.
Zorionak, aita, ama, amama, aitita,
izeko, izeba eta lehengusu-
lehengusinen partez.

Zorionak Barruri, Iurretako
bigarren dantzari onenari eta
lehenengo zikloturistari. Juergan,
berriz, beti azkena: azkena etxera
erretiratzen.

Eneko Barrueta, Barruk, irailaren
22an urteak egin zituen. Zorionak
etxekoen partez, eta formal ibili
Sanmigeletan! Musu potolo bat,
Peruren partez.

Hunki-
garriak
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Mañariko Andra Mari dantza eta abesbatza elkartearen 25. urteurrena dela-eta,
120 lagun elkartu ziren bazkaritara. Egun polita igaro zutela azaldu digute.

Datorren domekan Unai de Miguel
Solozabalek 4 urte egingo ditu eta
“haundi-haundi” bihurtuko da.
Zorionak familia guztiaren partez,
eta ondo pasatu.

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

Aitor Aurrekoetxea
Irakaslea

Artea
Iraultza frantsesaren ondoren
artea demokratizatu egin zela
esan genezake; dirudunak ez
ezik, gainontzeko herritarrak
ere hasi baitziren saloietara
joan eta artelanez gozatzen. 
XX. mendean, eta batez ere
azken bi hamarkada hauetan,
ohitu egin gara arteaz ingu-
ratuta bizitzen; eta ez soilik
eremu publikoetan, baita
eremu pribatuetan ere. Artea
gure etxeetan sartu da eta
beste hainbat gauzekin suer-
tatu ohi den moduan, arte
kontsumitzaile bihurtu gara.

Gehienok daukagu
zerbait eskegita etxeko pare-
tetan; batzuek litografia, seri-
grafia edo grabaturen bat, eta
beste batzuek hainbat
tamainako  oleoren bat, edo
plinto eder batean kokatutako
eskultura maitagarriren bat.

Dena den, esan beharra
dago arte bildumazale izatea
dirua izatearekin lotu ohi dela,
baina niri baieztapen hori
zalantzan jartzea gustatuko
litzaidake; izan ere, gaur egun
badaude autore batzuk onak
direnak eta oraindino ez oso
ezagunak, eta horregatik arte-
lan eskuragarriak egiten
dituzte. Nire ustez, horiek ere
aukera bat merezi dute; eta
batek daki, beraien lanen bat
orain erosiz gero, urte batzuk
barru (agian, artista inportan-
tea bilakatzen bada) ez ote
dugun gurean merke lortu-
tako artelan garrantzitsua
izango.

Jakina, nire proposame-
nak ez dauka inolako izaera
espekulatiborik, nire asmoa ez
baita lerro hauen bidez
artearen merkatuaren aldeko
jarrera  bultzatzea. Aitzitik,
herritarrak arteaz gozatzera
gonbidatu nahiko nituzke,
estetikoki erakargarria izan
daitekeelako eta, bide batez,
artista gazteren bat edo hain
gazte ez denen bat laguntzeko
aukera ona. 

Beraz, anima zaitezte
arteaz besterik gabe disfruta-
tzera, horretarako tenorea
duzue-eta!

“Handia da gure adinean horrenbeste
poz ematen digun jarduera edukitzea”

OOppoorrrreettaarraa  iirrtteenn  aauurrrreettiikk
eeggoonn  ggaarraa  BBeeggooññaa  KKeerree--
jjeettaa  eettaa  JJooaaqquuiinn  BBaarraann--

ddiiaarraanneeggaazz  bbeerrbbeettaann..  MMaalleetteettaann
ggoollffeeaann  jjoollaasstteekkoo  aarrrrooppaa  uuggaarrii
ssaarrttuu  ddiittuuzztteellaa  ddiioottee..  UUrrtteebbeettee--
ttzzeeeettaann,,  ggaabboonneettaann.... ..  eeuurreeii  ooppaa--
rriiaakk  eeggiitteeaa  eerrrraazzaa  ddeellaa  ddiioottee;;  ggooll--
ffaaggaazz  zzeerriikkuussiiaa  ddaauukkaann  zzeerr  eeddoo
zzeerr  eeggiinn,,  eettaa  eeuurraakk  ppoozziikk!!  BBiizzii --
ttzzaa  aallddaattuu  ddiieenn  kkiirroollaa  ddaa  ggoollffaa;;
iiaa  aasstteebbuurruurroo  iibbiillttzzeenn  ddiirraa  NNoojjaann,,
jjoo  eettaa  kkee..

Zelan hasi zineten golfean jolas-
ten?
J. Barandiaran: Begok sartu nin-
duen ni. Medikuek golfean joka-
tzeko gomendatu zioten. Ibiltzea
komeni, eta paseoan San Agus-
tinetik aurrerago joateko alpe-
rra izaten zuen. Nojan etxea
daukagu guk, eta golf
zelaia zabalduko
zutela jakin zue-
nean, nik ezer jakin
barik, izena eman
zuen golfeko klubean.
Handik hamar hilera hon-
dartzara bidean golf zelaia
zabaltzen zutela ikusi
nuen, eta orduan jakin nuen
Bego hamar hile lehenago
apuntatu zela! Biok anima-
tu ginen.

Askotan jolasten duzue?
B. Kerejeta:Ia astebururo
egoten gara Nojan, eta
urte osoan jolasten dugu,
bai! Eguenetatik domeke-
tara joaten gara, eta euria egi-
ten badu ere han ibiltzen gara,
euritako arropagaz! 4-5 orduan
egoten gara bertan.

Dena dela,asko mugitu zare-
te batera eta bestera...
Dimara ere joan gara, Dima-
golfera, Errioxara, Salamanca-
ra, Huelvara, Portugalera... leku
askotara joan gara. Zelai publi-
ko batzuen bazkideak gara, eta hori

horrela izanda merkeago irtetzen
zaizkigu beste zelaiak. 

Kirol garestia izateko fama dau-
ka golfak.
Garestia da, baina bazkide eginez
gero, ez da horrenbeste ordain-
du behar. Nojan guk astean
zehar hiru euro ordaintzen

ditugu, eta aste-
buruetan

l a u .  Ia
t r a g o

bana hartzea baino merkeagoa
da guretzat!

Engantxatu egin zaituzte benetan!
J.B.: Bai, eta hori nik lehenago
telebistan ikusten nituenean  edo-

zer esaten niela! Han, makila
haregaz eta pilotagaz ikus-
ten nituenean...

Begoña:Baina orain... tor-
neotara eta saltsa guztie-
tara apuntatzen gara!
Nojan domeketan jolaste-

ko torneoak bakarrik
daude, eta beti

e m a t e n  d u g u
izena, bestela,
jolastu barik
geratzen gare-
lako domeke-
tan! Batzuek
jolastu baino
ez dute egi-
t e n ,  b a i n a
guri torneoe-
tan jokatzea

gustatzen zai-
gu, han beste

saltsa bat dagoe-
lako.

A s k o  k o s t a t u
zitzaizuen golfean
ikastea?
J.B.:Nik pilotan eta
palan jolasten nuen
lehenago, eta ira-
kasleak jolasten iku-
si ninduenean ea
lehenagotiko jolas-
ten nuen galdetu
zidan.  Inoiz kirol
horietan jokatu due-
nak abantaila dauka,
pilota jotzerakoan
igartzea errazagoa
delako.
B.K.: Bai, baina txa-
rrena da palan jolas-
tu duenak ohitura
batzuk hartuta ditue-

la, eta makilari hel-
tzeko modua-eta guz-

tiz desberdinak direla!
J.B.: Lagun asko egiten duzu gol-
fean, eta denek erakusten dizute
zer edo zer. 

Zuen buruari erronkak ipintzen
dizkiozue?
J.B.:Lauko taldeetan ibiltzen gara,
eta lehia bi dituzu; bata zure burua-
gaz zeure marka hobetzeko,  eta
bestea zure ingurukoen markekin.
Nojako jaietan irabazi nuen tor-
neoan hainbat mailatako jendea
geunden, eta saritzen zena ez zen
zenbat golpe egiten genuen, gure
markak zenbat hobetzen geni-
tuen baino.

Koadrilatxoa sortu duzue.
B.K.:Oso giro ona daukagu Nojan.
Denok gara ezagunak, eta gero bes-
te kontu askotarako batzen gara.
J.B.: Aurrekoan basaranak batzen
egon ginen, eta patxarana egin
genuen.
B.K.: Guretzako itzela izan da.
Handia da gure adinean horren-
beste poz ematen digun jarduera
bat topatzea. Jubilatu berri dagoen
jende askok ez daki zer egin!
J.B.: Pena da, baina hemen ingu-
ruan zelai gutxi dago. Hiriburuen
inguruan egoten dira gehienak, eta
hemen Diman, Oñatin eta Legu-
tion bai, baina bestela... udalek ez
dute ikusten zenbat jende mugi-
tzen duen kirol honek!

Bikote honek duela lau urte hartu zituen lehenengoz golfeko makilak; orain astebururo ibiltzen dira golfean

Elorriarrak

Golfean ibiltzen dira,
torneorik torneo

Joaquin 
Barandiaran eta 
Begoña Kerejeta•


