
Profesionaletakoa
izan zitekeen zesta
finala domekan
KKIIRROOLLAAKK•• Etzi goizean San Fausto
Zesta Txapelketako finala jokatuko
dute Andoainek eta Mutrikuk. Fina-
lera heldu direnetako bi Ameriketan
profesional ibilitakoak direnez, goi
mailako ikuskizuna eskaintzeko osa-
gai guztiak daude. Bestalde, aste-
buruan Nazioarteko II. Trinkete Txa-
pelketako finalak jokatuko dituzte.
Gomazko paletan Itsaso Pradera
mallabitarra ibiliko da. 16

2010eko urriaren 15a
9. urtea - 390 zk.

Gaizki-ulertua tarteko, zigorra jaso zezakeela
esan zuen Durangoko Udalak prentsaurrekoan

Jaurlaritzaren esanetan ez diete
ezelango arau-hausterik jakinarazi
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www.anboto.orgdurangaldeko astekaria

Sokamuturra zaintzeko
neurriak zorroztuko dituzte

Herritar asko bildu zituen eguaztenean sokamuturrak Durangon, San Fausto egunean urtero gertatzen den legez. Kepa Aginako
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HERRIRIK HERRI
DURANGO

zaren inguruan. Afrikako erritmoak
13:00etan M´Lomp taldeak eskai-
niko ditu, Udaletxeko plazatik.
Haurren mozorro kalejira eta sari
banaketa Andra Marian izango
dira. Pailazoak, tortilla txapelketa,
antzerkia, ume eta nagusientzako
jolasak, ludoteka eta beste ekital-
di ugari antolatuko dituzte. Abba
klonikoak, Ezkurdin Fabulosa
orkestra eta Powerade eta Doctor
Deseo taldeak Landako Gunean
izango dira. Txosnetan, Amnistia-
ren Aldeko Egunean, besteak bes-
te, mozorro lehiaketa eta Luhartzen
kontzertua prestatuko dituzte. 

Domekan, berriz, Ingurugiro
Eguna antolatuko dute. Elkartasun
jokoak atonduko dituzte Pobre-
ziaren Nazioarteko Eguna dela-
eta, Ezkurdin. Anari eta Sorkunek
k o n t z e r t u a  e m a n g o  d u t e,
19:00etan, txosnagunean. Jaien
amaieran kalejiran irtengo dute
Udaletxe plazatik Landakora Biz-
nietos de Celedon fanfarreak eta
Kilimixka hankapaluek. J.G.

Jaietako bigarren asteburua ekital-
diz beteta dator Durangon. Bertso
saioan batuko dira gaur, 22:30ean,
Maialen Lujanbio, Amets Arzallus,
Miren Amuriza eta Julio Soto, San
Agustin Kultur Gunean. Musika
emanaldia Landako Gunean izan-
go da entzungai: Rhequiem, Antí-
doto eta Violadores del Verso tal-
deek 23:00etan eskainiko dute zuze-
nekoa. Txosnagunean, Atom
Rhumba eta DJMakala izango dira. 

Diana txistulariekin eta Zeze-
nak dira dultzaineroekin, zapa-
tuan eta domekan izango dira.
Txistularien kalejira eta gero,
11:00etan, Nekazaritza Azoka pres-
tatuko dute zapatuan Merkatu Pla-

Bertso saioa gaur: Lujanbio,
Arzallus, Amuriza eta Soto 
San Agustin kulturgunean

Egitarauko ekitaldiek aurrera
darraite Durangoko jaietan

Udal ordezkariek eta Jon Sarobe pregoilariak artopilak banatu zituzten, eguaztenean, Udaletxean.

Violadores del Verso taldeak kontzertua eskainiko du gaur Landako Gunean

Anari eta Sorkunek kontzertua
eskainiko dute domekan
txosnagunean

www.anboto.org-en
Bideoa ikusgai

Herritar askok parte hartzen du urtero ‘Zezenak dira’ ekimenean. Kepa Aginako

Sokamuturra
zaintzeko neurriak
hobetuko dituzte
Gaizki-ulertua izan da Udalaren eta Jaurlaritzaren
artean 16 urtetik beherakoen partaidetzaren inguruan

Prentsaurrekoa eman zuen
atzo Durangoko Udalak
eguazteneko Zezenak dira

ekitaldiaren inguruan. Natxo Mar-
tinez Jai Batzordeko arduradunak
adierazi zuenez, eguazteneko
sokamuturrean Ertzaintzak 16
urtetik beherako gazteen parte-
hartzea izan zela berbaz jakinara-
zi zion eta horren berri emango
zuela Jaurlaritzan ohartarazi.

Barne Sailak Anboto asteka-
riari baieztatu dionez, ez dute eze-
lango jakinarazpenik jaso idatziz
sokamuturreko aktan, ez beste
edozein bidetatik. Beraz, nahas-
mena argituz ez dutela ezelango
neurririk hartzeko asmorik azal-
du dute. Martinez “pozik” agertu
da jakinarazpenik egin ez dutela-
ko eta udalak ez duelako zigorrik
jasoko.

Hala ere, Jai Batzordeak 16
urtetik beherakoek ikuskizunean
parte hartu zutela onartu du eta
etorkizunean neurriak hartzeko

lanean hasi dira. Atzo goizean
Durangoko alkate Aitziber Irigo-
ras udaltzaingoaren buruagaz
batzartu zen, zaintza prozedura
zelan hobetu daitekeen aztertze-
ko. Jai Batzordeak ere gai hori
aztertuko duela aurreratu ondo-
ren, gazteen gurasoei erantzuki-
zunez jokatzeko eskatu die Mar-
tinezek, horrelako arau hauste
batek ekarri  ditzakeen ondorioez
ohartaraziz. Durango zezenak tar-

teko dituen ikuskizunak antola-
tzen jarraitzen duen Bizkaiko herri
bakarrenetakoa da. Bizkaiko “hain-
bat herritan horrelako ekimenak
bertan behera geratu badira,
segurtasun neurriak bete ez dituz-
telako izan da”. 

Zigor posibleak
Dena dela, atzoko prentsaurre-
koan udalak arau-hauste baten
aurrean jaso ditzakeen zigorren

berri eman zuen. Durangon ger-
tatu zen lako arau-haustea “larri-
tzat” sailkatu zitekeela uste du
udalak. Beraz, prozedimendu bat
zabaldu izan balitz, 1.200 eurotik
30.000 eurora arteko isuna ezarri

Herrizaingo Sailak ez duela
ezelango jakinarazpenik jaso
azaldu dio Anboto astekariari

Aitziber Irigoras alkatea
udaltzaingoaren buruagaz
batzartu da zaintza neurriak
zelan hobetu aztertzeko

ziezaiokeen Jaurlaritzak udalari.
Gainera, legearen arabera, aldi
baterako debekua ere ezarri deza-
kete sei hilabetetik hasi eta hain-
bat urterainokoa Herrizaingo Sai-
lak horrela erabakiz gero. J.D.

Gurasoei erantzunkizunez
jokatzeko esan diete
horrelako arau-hausteen
ondorioez ohartaraziz
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ELORRIO

Produktu otzarak eta
nekazalturismoan egonaldia
irabazi daiteke, esaterako 

Euskaraz eskatzen duen erosleak bere datuekin betetako txartela saskian sartu beharko du. 

Merkataritzan euskararen
erabilera handitzeko Geu-
rien euskaraz,jakina! ize-

neko kanpaina martxan jarri du
Elorrioko Udalak Elhuyar Aholku-
laritzagaz batera. Kanpaina horren
bitartez, sariak irabazteko aukera
izango dute Elorrion erosketak

euskaraz egiten dituztenek. Kan-
paina urriaren 4an hasi zuten, eta
azaroaren 14an amaituko da.

Elorrioko komertzioetan eus-
karaz eskatzen duen bezeroari
txartel bat emango diote, bertan,
bere datuak idatzi ditzan. Ondo-
ren, txartela komertzioan topatu-

ko duen kutxatxo batean sartu
eta, horrela, erosleak abenduaren
3an, Euskararen Egunean, egingo
duten zozketan parte hartuko du.

Merkatarien aldetik jasotako
erantzuna “oso ona” izan dela
adierazi dute Elhuyar Aholkulari-
tzako kideek. Izan ere, herriko 37
komertziok, 15 tabernak eta jate-
txek, eta 16 zerbitzu-enpresak par-
te hartuko dute proiektu honetan
(68, guztira). Gainera, merkatari
bakoitzak emandako produktue-
kin osatuko dituzte ondoren zoz-
ketatuko diren saskiak.

Merkatariek eskainitako opa-
rien artean, denetarik aurkitu dai-
teke: gaua eta gosaria herriko neka-
zalturismo batean, bazkariak zen-
b a i t  t a b e r n a t a n ,  e d a r i a k ,
kontserbak, motxilak… Gauza
bitxiak ere oparituko dituzte; esa-
te baterako, arropa lisatzen ikas-

teko edo ile mozketen inguruko
ikastaroak, besteak beste. Sari-
banaketa abenduaren 3an izango
da, Euskararen Egunean, Elorrio-
ko Udaletxean. Hainbat urte dira
Elorrioko Udalak Geurien egitas-

Merkataritzan
euskararen erabilera
sustatzeko kanpaina
68 komertzio, taberna eta zerbitzu enpresatan
euskaraz jardunda, opariak lortu daitezke

moa martxan ipini zuela, herriko
arlo sozioekonomikoan euskara
sustatzeko helburuagaz. Egitasmo
horren testuinguruan kokatuta
dago Geurien euskaraz, jakina!
sentsibilizazio-kanpaina. J.D.

Elhuyar Aholkularitzak eta
udalak abiatu dute ‘Geurien
euskaraz, jakina!’ kanpaina

Gutxienez 120 farola
aldatuko ditu udalak

Gabonak orduko kaleko argiteria
aldatzen hasteko asmoa dauka
Atxondoko Udalak. Gaur egun
dauden bonbilen lekuan kontsu-
mo txikiko sistema ipiniko dute.
Aurtengo inbertsioen aurreikus-
penen barruan daude lan horiek;
aurrekontuetan 120.000 euroko
diru-zatia gorde dute behar horiek
gauzatzeko.

Atxondon, guztira, 400 faro-
la inguru daude, baina aldake-
tak ez die guztiei eragingo;
gutxienez 120 farola eta gehie-
nez 240 aldatzeko asmoa dauka-
tela azaldu du David Cobos
Atxondoko alkateak. 

Aldaketa gehienak Apatan
egingo dituzte, izan ere, bertan
dago argiteria zaharrena eta
watio gehien kontsumitzen
duena. Axpeko eta Arrazolako
argiteria berriagoa da. Farolak
aldatzeko beharren baldintzak
zeintzuk diren datorren astean
jakinaraziko du Atxondoko Uda-
lak. 

Argiteria aldatzeko beharren baldintzak jainaraziko
dituzte datorren astean, Gabonak aurretik hasteko

Apatan aldatuko dituzte farola
gehien; zaharragoak dira eta
watio gehiago darabilte

ATXONDO

Irailean hasi ziren apartamentuak atontzeko lanak

Etxe sozialen
zozketarako
deialdia azaroan
egingo dute
Gabonak orduko egingo dute Arra-
zolan alokairuko etxebizitza sozia-
len zozketa. Dagoeneko badabil-
tza apartamentuak atontzen, eta
azaroan izena emateko bete beha-
rreko baldintzak jasotzen dituen
ordenantza kaleratuko du Atxon-
doko Udalak.

Joan zen barikuan Arrazola-
ko liburutegira 25 herritar inguru
gerturatu ziren, proiektuaren berri
jasotzeko herri-batzarrera. Ber-
tan egindako ekarpenekin aur-
keztutako proposamena garatzen
dabil orain udala, eta ordenantza
aste biren buruan argitara atera-
ko duela aurreratu du asteon
Atxondoko alkate David Cobosek. 
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IZURTZAOTXANDIO MAÑARIA

MALLABIA

Korrikako produktuak
salduko dituzte etzi plazan

Joan zen urteko 16. Korrika Otxandiotik ere igaro zen.

Urte birik behin euskararen alde
egiten den Korrika ekimena hasi
da dagoeneko motorrak berotzen.
Euskal Herriko herriak tipi-tapa
zeharkatzen dituen ekimena 2011n
izango bada ere, Otxandion Korri-
karen inguruko materiala eroste-
ko modua egongo da domekan.

Hain zuzen ere, Euskara
Batzordetik jakinarazi dutenez,
domeka honetan udaletxe aurre-
ko plazan standa ipiniko dute.
Postu horretan Korrikak ateratzen
dituen arropak (kamisetak eta
abar) eta bestelako materiala eros-
teko aukera egongo da. Eguerdian
zabalduko dute: 12:30etik 14:30era,
hain zuen ere.

Erreka garbitzen
Bestalde, zapatu goizean Erreka
Eguna antolatu du Otxandioko
Gazte Asanbladak. 09:00etan ipi-
ni dute hitzordua herriko plazan.
Goizean zehar, Otxandio zeharka-
tzen duen errekan aurkitutako
zikinkeria garbitzen jardungo dute
eta ondoren, 11:00 inguruan,
hamaiketakoa egingo dute herri-
ko Gaztetxean. J.D.

Etzi eguerdian datorren urteko Korrikako  
produktuak erosi ahalko dira herriko plazan

12:30etik 14:30era egongo 
da plazako standean
produktuak erosteko aukera

Hierros Servando eta Mallabiko Udaleko ordezkariak hitzarmena sinatzeko bildu ziren.

Kirol taldeak babestu
guran, hitzarmena
Servandok eta udalak
24.000 euroko diru-laguntza emango du Hierros
Servando enpresak herriko kirol taldeentzako

Herriko kirol taldeak bultza-
tu guran, Hierros Servan-
do enpresak eta Mallabiko

Udalak urriaren 4an hitzarmena
sinatu zuten. Akordioaren onura-
dunak Mallabiko herriaz gainera,
Mallabiko Pilota Eskola eta Malla-
biko Futbito Kirol Taldea direla
jakitera eman du Aitor Loiola alka-
teak. 

Hitzarmenak dioenez, Hierros
Servando enpresak lau urtean
24.000 euroko diru-laguntza eman-
go die bi taldeei; hau da, urtean tal-
de bakoitzak 3.000 euro jasoko
ditu. Hierros Servandok hein
batean edo osorik finantzatutako
jardueretan ageri-agerian jarriko

dute enpresaren izena. Urte amaie-
ran, bi aldeak bildu egingo dira urte-
ko ekintzen balorazioa egin eta
hitzarmena aztertzeko. 

Udalaren berbetan, Mallabian
errotutako enpresa honetan herri-
ko hainbat lagunek lan egiteaz gai-
nera, “ezaguna da azken urteetan
gure inguruan metalaren berres-
kurapen, birziklapen eta kudeake-
taren inguruan egiten duen lana-
gatik”. Gaineratu dutenez, “enpre-
sa honek konpromiso argia hartu
gura du Mallabiko herritarren ongi-
zateagaz eta garapenagaz, batik
bat kultur eta kirol garapenagaz”. 

Futbito taldea kategoriaz igo da
hiru urteetan jarraian. Gaur egun,
Euskal Ligan parte hartzen du. Malla-
biko Pilota Eskolan bi aldiz mundu-
ko txapeldun izan den Itsaso Prade-
rak jokatzen du, eta iaz Bizkaia eta
Euskal Herri mailan lorpen garran-
tzitsuak izan zituzten. J.G.

Mallabiko pilota eskolak eta
futbito taldeak jasoko dute
diru-laguntza 

Babeseko
etxebizitzak
eraikitzeko,
birkalifikazioa
Gazte lokalaren pareko 1.600
metro koadroko lursailean uda-
lak eraikitzea aurreikusi duen
babeseko etxebizitzak eraiki ahal
izateko, lursaila eraikigarri izen-
datzeko proposamena egingo du
udal gobernuak urriaren 21eko
osoko bilkuran. Aurrez, iaz, lur-
sailaren jabeagaz hitzarmena
sinatu zuen udalak, eta gaurko
Hirigintza Batzordean proposa-
tu du gobernuak lurraren izen-
dapena aldatzea. Udalean behin-
behineko onarpena egin ondo-
ren, alegazioetarako epea aurkez-
tea litzateke hurrengo pausua. 

Frontoi ondoko lursailean
babes ofizialeko 15 etxebizitza
eraikitzea da gobernuaren
asmoa. Tramiteen ondoren, etxe-
bizitzak urtebete barru eraikitzen
hastea litzateke helburua. I.E.

‘Mitoak eta
legendak
bidean’ ibilaldia
zapatu goizean
Gerediaga eta Urkiola Landa
Garapena elkarteek antolatu eta
Bizkaiko Aldundiak babesten
duen Ondarearen Europako Jar-
dunaldiekin bateginda antolatu-
tako lehenengo bisita gidatua
egin zuten, joan zen domekan,
herriko plazatik abiatuta.

Mitoak eta legendak bidean
izena daraman bisita gidatua
egiteko aukera bigarrenez eskai-
niko dute,  urr iaren 16an,
11:00etan plazatik irtenda. Herri-
ko mendi, kobazulo eta baseli-
zen inguruan ibili eta ibilbidean
zehar Duralgaldeko antzinako
sinesmen, erlijio eta legendak
ezagutzea da bisita gidatuan pro-
posatuko dutena. 

Bizkaiko zaharrenetarikoa
den organu barrokoa jotzera,
berriz, entzute handiko Andres
Cea Galán organu-jotzailea eto-
rriko da, urriaren 23an. Amabir-
jinaren Jasokundearen elizan
izango da Ondarearen Europa-
ko Jardunaldien hitzordu nagu-
sia den kontzertua. I.E.

Frontoi ondoko lursailaren
izendapena aldatzeko
proposamena udalbatzarrera
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BERRIZ

Donejakue bideko etapa berri
bat egingo dute asteburuan

Berrizko kiroldegitik Donejakue
edo Santiago bidea ezagutzeko
irteerak antolatu ohi dituzte, eta
asteburu honetan izango dute
beste txango bat egiteko aukera
ibiltariek. Logroñotik Santo
Domingo de la Calzadarainoko
ibilbidea bi etapatan egingo dute,
tartean Nájeratik ere igaroz. Bihar
goizeko 08:00etan ekingo diote

bidaiari, eta domeka iluntzerako,
19:00ak bueltarako, itxaroten dute
Berrizera bueltatzea. 

Autobusean egingo dute
joan-etorria, eta, hain zuzen ere,
bidaia, ostatua eta gosaria sartzen
dira prezioan: 63 euro ordaindu
dituzte asteburu-pasa hau egite-
ra doazenek. Ostatua eta gosaria
Nájeran izango dituzte. M.O.

Logroño eta Santo Domingo de la Calzada
lotzen dituen bidea osatuko dute bihar eta etzi

Gaztelekua berriro
ere martxan,
Txatxilipurdigaz
Hilaren 24an egingo dute urriko lehen ekintza;
Zarautzera joango dira surf ikastaroa hartzera

Ibilbide berri bati ekin dio Berriz-
ko Gaztelekuak, arduradun
berriekin, hain zuzen ere. Arra-

sateko Txatxilipurdi elkarteak
kudeatu eta dinamizatuko du
hemendik aurrera trenbide alboan
kokatzen den gunea.

Egitasmoa 12 eta 16 urte bitar-
teko gazteei zuzendutakoa da, eta
hiru hezitzailek osatzen dute lan-
taldea. Barikuetan arratsaldeko
16:30etik 20:30era izango ditu
ateak zabalik; zapatu eta dome-
ketan, ostera, goizeko 11:00etatik
14:00etara eta arratsaldeko
16:30etik 20:30era.

Surf ikastaroa
Trenbide alboan dagoen etxe hone-
tan –lehengo kultur etxea izanda-
koa– eskaintza berezia izango dute,
beraz, herriko gaztetxoek. Baina,
horretaz gainera, astialdiagaz lotu-
tako beste zenbait ekintzatan par-

te hartzeko ere izango dute auke-
ra. Dagoeneko programatuta dau-
de urrian burutzeko ekintza batzuk,
eta horien artean aipatzekoa da
urriaren 24an egingo dutena: surf
ikastaroa. Zarautzera joango dira
klaseak hartzera, eta, gainera,
Gipuzkoako kostaldeko herria eza-
gutzeko ere aprobetxatuko dute,
bide batez. Bestalde, asteburu
horretan bertan beste ekintza bi
izango dituzte: altxorraren bila
lehiaketa eta zirku tailerra. Asper-
tzeko astirik ez dute edukiko, beraz.

Gaztelekua 2008an ipini zuen
martxan udalak, gaztetxoei asti
librean elkarregaz egoteko auke-
ra emateko asmoz. M.O.

Egitasmoa 12 eta 16 urte
bitartekoei zuzendutakoa da,
eta hiru hezitzailek osatzen
dute lan-taldea

2008tik zabalik dago Berrizko Gaztelekua; ibilbide berri bati ekin dio orain.

Elikagai sektorearen berrikuntza
eta hobekuntza bilatu guran

Atzo burutu zuten lehenengo jardunaldia.

Berrikuntza jardunaldiak antola-
tu dituzte Berrizen Urkiola eta Lea
Artibaiko landa garapenerako
elkarteek, nekazaritzako elikagai
sektorearen hobekuntza bilatzeko
asmoz. Bertan, era berritzaile baten
produktuei etekina ateratzeko tres-
nak ikusiko dituzte parte-hartzai-

leek; atzo burutu zuten lehenen-
go saioa, berrikuntza eta sorme-
na lantzea helburu zutela.

Begin izeneko proiektuaren
baitan, “nekazaritzako elikadura-
ren sektoreko ekoizleei merkatua
bestelako era batean begiratzen”
lagundu gura diete, “joera berriak
ikusiz, aukera berriak identifika-
tuz eta elkarlan berriak sortuz”,
diote antolatzaileek. Sektorearen
garapena ahalbidetzeko hausnar-
keta bultzatu gura ei dute.

Urria eta azaroa
Atzo hasi ziren jardunaldiak, eta
hurrengo saioa hilaren 28rako
aurreikusi dute, produktuaren
aukera berriak gaitzat hartuz. Gero,
azaroaren 11n, irudia eta marka
aztertuko dituzte, eta azkenik, aza-
roaren 25ean, aliantzen eta elkar-
lanaren gainean hausnartuko dute.

Jardunaldiok Urkiola landa
garapenerako elkartearen egoi-
tzan dira –udaletxe zaharrean–
eguerdiko 15:00etatik 19:00etara
bitartean. Antolatzaileek lehen
sektoreko profesionalak bertan
parte hartzera gonbidatu dituzte,
eurentzako “erabilgarri eta interes-
garri” izango direlakoan. M.O.

Atzo burutu zuten lehenengo
saioa, berrikuntza eta
sormena lantzea helburu

Lehen sektoreari begirako jardunaldiak hasi zituzten atzo Berrizen

Sektorearen garapena
ahalbidetzeko hausnarketa
bultzatu gura dute, oharrean
azaldu dutenez

Tasak bere horretan
mantenduko dituzte

Eguaztenean ohiko osoko bilku-
ra egin zuten Berrizen, eta propo-
saturiko gaien artean 2011ra begi-
rako ordenantza fiskalen eta tasen
ingurukoa zegoen. Bertan, hain-
bat moldaketa adostu zituzten,
aho batez, baina ordaindu beha-
rrekoari dagokionez, behintzat, ez
da igoerarik izango. Jasotako
zuzenketen artean, ezkontzak
Udaletxean egin ahal izateko era-
bilera tasa aipatu daiteke. Goize-
ko 10:00etatik 14:00etara bitartean

doan eskaintzen zuten zerbitzu
hori, eta hemendik aurrera ordu-
tegi publiko osora pasatuko da
eskaintza. Bestetik, jaietan pos-
tuak ipintzeko 60 euro kobratzen
zituen udalak argindarragatik,
eta neurri hori arautegian sartu-
ko da, udalbatzaren erabakiz.

Tokiko Garapen agentea
Beste puntu batean, INEMi –%55
ordaintzen du– tokiko garapen
agentearen kontratu luzapena
eskatzea onartu zuten, aho batez.
Jabier Azpitarte alkateak balora-
zio ona egin zuen, eta datorren
urterako komertzio eta produk-
zio lokalaren arteko hartu-ema-
na indartzea helburu izango due-
la azaldu zuen. M.O.

2011rako ordenantza fiskaletan ez da igoerarik
egongo, eguazteneko udalbatzarrean adostuta

Moldaketez aparte, ordaindu
beharrekoari dagokionez ez
dago igoerarik
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Faxa: 946 817 636

construcciones@zarateyelexpe.biz

ZALDIBARIURRETA

Tasa biren
errolda eginda,
ordaintzeko
epea hasi da
Gobernu batzarrak tasa biren
inguruko erroldak onartu zituen
irailean; pasabidea duten ibilgai-
luak espaloitik sartzeagatikoa
bata, eta dendetako errotulu eta
iragarkien gainekoa bestea. Urria-
ren 31ra bitarteko epea ipini dute
ordainketak egiteko. Aurretik, 15
egunean, tasak aurkeztu eta erre-
klamazioak egiteko aukera izan
dute herritarrek. Tasa horiei
dagozkien ordainagiriak udal
bulegoetan daude, zergapekoek
borondatez ordaintzeko bidea
izan dezaten. Epe horretan
ordaintzen ez dutenei %5eko
igoeragaz ordainaraziko zaie
tasa. Jakinarazpena egin eta hila-
betera oraindik ordaindu barik
segituz gero, %20ko igoeragaz eta
prozedurak ekarritako kostuak
gehituz ordainaraziko zaie tasa.

Udaletik azaldu digutenez,
aurten tasak ez igotzea erabaki
dute, “ez delako momentu ego-
kia”.

Mendi irteera
Bestalde, Zaldua mendi taldeak
irteera eratu du zapatu honeta-
rako. Legunbe mendira (1.127
metro) joango dira Zaldibarko
mendizaleak, Udaletxeko plaza-
tik irtenda, goizeko 07:30ean.
Entziako mendilerroan dago
Legunbe, Nafarroa eta Arabako
mugen artean M.O.

Epe honetan ordaintzen ez
dutenei %5eko igoeragaz
ordainaraziko diete tasa

‘Beldur barik’ kanpainan
parte hartzera bultzatuz 

Berdintasunaren aldeko eta ema-
kumeenganako indarkeriaren kon-
trako Berdinsarea udal sareak anto-
latu duen Beldur barik lehiaketan
parte hartu gura dutenen eskura
diru-laguntza ipini du udalak.
Emakumeen kontrako biolentzia
salatzen duten proiektu artisti-
koak aurkeztu ditzatela 16 eta 26
urte arteko neska-mutikoek du
lehiaketak helburu.

Izan bideo, pintura zein ikus-
entzuneko formatuan, emaku-
meenganako indarkeriaren gai-
tzespena adierazten duten lanak
dira lehiaketara aurkeztu beharre-
koak. Abadiñarrek lehiaketan par-
te hartu dezaten bultzatzeko, eta
lehiaketarako ideiak garatzeko
behar dituzten materialak erosten
laguntzeko, diru-laguntza eskai-
ni du udalak (gehienez, 200 euro
jasoko ditu diru-laguntza eska-
tzen duen talde bakoitzak): urria-
ren 29ra egin ahalko dira  eskariak. 

Azaroko Beldur barik jaial-
dian erakutsiko dituzte lehiaketa-
ra bidalitako lanak, eta mila euro-
ko hiru sari banatuko dituzte. I.E.

Emakumeenganako indarkeria gaitzesteko 
antolatu du Berdinsarea erakundeak lehiaketa

Hamaseitik hogeita sei urtera
artekoek lanak aurkeztera
bultzatu ditu udalak

Lodosara bidaia kulturala
datorren astelehenean
Nagusien elkarteak eratuta, Nafarroara bisita
egingo du hainbat herritarrek astelehenean

Garaiko San Migel nagusien elkar-
teak bidaia kulturala prestatu du aste-
lehen honetarako, eta 25 lagun ingu-
ru batuko direla azaldu digute anto-
latzaileek. Lodosara joango dira,
hango gastronomia eta inguruak
ezagutzeko asmoz.

Urtero antolatu ohi dute Nafa-
rroa edo Errioxarako irteeraren bat,
eta aurten lehen aukeraren alde egin
dute. Goizeko 09:30ean ipini dute
hitzordua Garain, eta hara heltzean

piperrak produzitzen dituen fabri-
ka bat bisitatuko dute. Gero, ingu-
ruko hotel batean bazkaldu, eta,
arratsaldean hartuko dute etxerako
bidea, ibilaldi bat eginda. M.O.

Piperrak produzitzen dituen
fabrika bat bisitatuko dute,
eta hotel batean bazkaldu

Alokairuak ordaintzeko
diru-laguntza gazteentzat

Iurretako Udalak bigarren urtez
jarraian onartu ditu gazteek
2010. urtean alokairuko etxe-

bizitzak eskuratzeko diru-lagun-
tzak arautzen dituen oinarriak.
Udalaren berbetan, diru-lagun-
tzaren zenbatekoa etxebizitzaren
hileko alokairuaren prezioaren
%50ekoa izango da, komunitate-
ko eta etxebizitzaren eranskineta-
ko gastuak deskontatuta. Gehie-
nez ere, hilabete bakoitzeko 250
euroko laguntza emango dute. 

Etxebizitzaren alokairuaren
kostua ezingo da hilean 750 euro
baino gehiagokoa izan. Laguntza-
ren onuradunak 18 eta 35 urte bitar-
teko gazteak izan behar dira; jabe-

tzako etxebizitzarik ez da izan behar
eta elkarbizitza unitatea osatzen
duten pertsonetako batek gutxie-
nez Iurretako udalerrian erroldatu-
ta egon behar du bost urteko ete-
nik bako aintzinatasunagaz. Bizi-
kidetza unitatearen diru-sarrerak
ezingo dira 28.000 euro baino gehia-
gokoak izan. Eskaerak urriaren 12ra
arte aurkeztu daitezke. J.G.

Iurretan erroldatuta dauden
18 eta 35 urte bitarteko
gazteek jaso dezakete

Udalak 250 euro emango dizkio, gehienez, gazte bakoitzari.

Diru-laguntza jaso ahal izateko azaroaren 12ra
arte eman daiteke izena udal bulegoetan

Azken hamar urteetan egin duten moduan, datorren
domekan, urriaren 24an, XI. Berriztik Oizerako Igoe-
ra antolatu dute. Ekimen horretarako izen-ematea
datorren astelenetik barikura egin daiteke, Berriz-
buru kiroldegian. Izen-ematea hiru euro izango da,
eta  lehenengo 200 lagunek ogitartekoa eta edaria
jasoko dute. Batzen den diru guztia Bizkaiko Eskle-
rosi Anitzaren Elkartera bideratuko dute.

Berriztik Oizerako Igoerarako
izen-ematea hasita dago

Iurretako Gazte Asanbladarem
urteurrena izango da laster, eta
azaroaren 26tik 28ra bitartean
zer ekimen prestatu pentsa-
tzeko batzarra deitu dute . Urria-
ren 20an 19:30ean egingo dute
batzar ireki hori, Iurretako IMI-
ren lokaletan.

Gazte Asanbladaren
urteurrena Iurretan

Joan zen asteko eguen gauean heldu zen Luis Zengotitabengoa
Elorriora, 30.000 euroko fidantza ordaindu ostean. Portugalen kon-
trol batean atzemandako furgoneta bategaz lotzen zuten poliziek,
eta bera bilatzeko agindua emana zegoen, eta otsailean ihes egin
zuen Zengotitabengoak. Abuztuaren 21ean Belgikan atxilotu
zuten, eta berak babes politikoa eskatu arren, Espainiaratzea era-
baki zuen Brujasko auzitegiak. Belgikatik Madrilera eraman zuten
eguenean, eta 30.000 euroko fidantzagaz libre utzi zuen epaileak.

Luis Zengotitabengoa kalean dago
joan zen eguenetik, fidantzapean
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BERBAZ
“Indarkeria bako gizartean gutxiago
sufrituko lukete emakume zein gizonek”
Tratu onen aldeko eta indarkeriaren kontrako tailerra dinamizatuko du Miriam Ociok Iurretan, urriaren 20tik aurrera

Miriam Ocio •

Psikologoa

Genero gaietan lan egiten
dihardu azken urteotan

Gasteiztarra da

ko. Gizonen kasuan, maskulinitatea-
ren atzean dauden balioen gaineko
eztabaida geroago eta zabalduagoa
da.  Pauso garrantzitsua iruditzen
zait .  Gizonek,  jaso duten hezkun-
tzan, asko galdu dute; afektibitatea
adieraztea beti egon da emakumeei
lotuta, adibidez. Indarrean eta ez-
espresioan oinarritu da euren hez-

kuntza. Durangaldean talde batzuk
s o r t u  d i t u z t e  h a u s n a r k e t a r a k o,
oraindik gutxi badira ere. Gaitza da,
gizonak ez daudelako ohituta horre-
lako gauzetaz berba egitera. 

Belaunaldi arteko alderik igarri duzu?
Bai, aldaketak badaude, eta batzue-
tan, harritu egiten naiz arlo batzu-
t a n  h a i n  a l d a k e t a  g u t x i  i k u s t e a z .
Nerabezaroa, azken finean, segurta-
sun falta handiagaz bizi  dute gaz-
teek, eta batzuetan muturreko kon-
trol jarrerak ikusi genitzake. 

Zelan ikusten duzu etorkizuna?
Nik uste dut berdintasunaren alde-
koa itzulera bako mugimendua dela.
Tratu  onak landuta,  egoera  ez  da
i z a n g o  h o b e a  e m a k u m e e n t z a k o
bakarrik; indarkeria bako gizartean
emakumeek eta  g izonek gutxiago
sufrituko dute. Honen emaitza guz-
tiok hobeto bizitzea da;  ez egotea
desberdintasunik,  izan gizon izan
emakume. Gauza txikietatik hasita.
Ez da desberdintasunik egon behar
nork eman musu bat gehiago nork
gutxiago, nork hezi umeak...  Bidea
maitasun hartu-eman osasuntsuen
bilaketan dago. A.Ugalde 
Anderebideko telefonoa: 616490506

Eguneroko gauza txikien ingu-
ruan hausnartzeko aukera
eskaini gura du Anderebide

elkarteak tratu onen aldeko eta
indarkeriaren kontrako tailerrean.
Indarkeria matxistari aurre egiteko
bidea maitasun hartu-eman osasun-
tsuak garatzea da, Miriam Ocio tai-
lerreko dinamizatzailearen ustez.
Berekin egon gara urriaren 20an
hasi eta azaroaren 24an amaituko
den tailerrari buruz berbetan.

Zelakoa izango da tailerra?
Guztion esperientzietatik abiatuta,
ibilbide bat egin gura dugu genero
indarkeriaren inguruko oinarrizko
elementuak lantzeko; gauza txikie-
tatik hilketaraino. Hortik abiatuta,
indarkeria horri aurre egiteko ema-
kumeek izan ditzaketen baliabideak
ikusiko ditugu.

Emakumeentzako eta gizonentzako tai-
lerra da...
Emakumeen kontrako indarkeria ez
da emakumeen arazoa.  Gizon eta
emakumeen arazoa da, emakumeei
e r a g i t e n  d i e n a ,  e t a  h o r  z e r i k u s i
zuzena dute bai gizonek bai emaku-
meek dituzten jokabide matxistek.
Emakumeek eta gizonek parte har-
tzea gura dugu, eta hezitzaileei ere
deialdia egin diegu.

Zer dira, baina, tratu onak?
Baikortasunetik egin gura dugu lan:
hartu-emanetan bata bestea zain-
t ze n  e t a  m a i t a s u n a  m o d u  p o s i t i -
boan adierazten ikasi behar dugu.
Horrela eginda, indarkeria egoerak
saihestuko ditugu. Jeloskortasuna-
gaz eta kontrolagaz zerikusia dauka-
ten hartu-emanak barik zaintzan eta
e r re s p e t u a n  o i n a r r i t z e n  d i re n a k
eduki behar ditugu. 

Anderebidegaz Juan Orobiogoitia institu-
tuan ere landu duzue gai hau, ezta?
Iaz hasi ginen, eta aurten ere egingo
dugu.  Urrian,  astebetez,  DBH 2ko
ikasleekin genero indarkeriaren gaia
l a n t z e a  d a  k o n t u a .  E t a p a  h o r i
garrantzitsua iruditzen zaigu arrisku
joerak zeintzuk diren ikusteko; har-
tu-eman osasuntsua zer ez den eta
zer den hausnartzeko aukera eskaini
gura dugu. 

Kontrolari buruz berba egiten duzu.
Tratu txar fisikoaren edo hilketaren
aurretik, arinago beste etapa batzuk
egoten dira,  batzuetan ez direnak
indarkeria moduan ikusten, baina
b o t e re - h a r re m a n  h o r i  e r a k u s t e n
d u t e n a k :  e r re s p e t u  f a l t a ,  k o n t ro l
e k i n t z a k ,  i r a i n a k ,  m e s p r e t x u a k ,
lagunekin egoten ez uztea... mikro-
matxismoa deitzen zaio horri. Ber-

dintasunean asko egin dugu aurrera,
baina oraindik matxismoaren aztar-
na horiek geratzen dira. 

Berdintasuna lantzeko aukera ugari iku-
si ditugu azken aldian gurean.Formazio-
an maila berean  daude emakumeak eta
gizonak?
Egia da geroago eta ikastaro gehiago
dagoela, baina lan asko dago egite-

“Maskulinitatearen gaineko ideiak kolokan jartzen
dituzten taldeak sortu dira, baina gaitza da, gizonak ez
daudelako horrelako gauzetaz berba egiten ohituta”

“Berdintasuna atzera
bueltarik ez daukan
mugimendua da”

“Maitasuna modu
positiboan adierazten

ikasi behar dugu” 
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Carmen Sampedro
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Sei hankako mahaia

Eliza bidea 
galduta?

Abadiñoko alkatea promotoreen zerbitzura 
Kontua da 2007ko maiatzaren 23an orduan alkate zen PNVko
Javier Uriartek hitzarmen bat sinatu zuela FEAR enpresa erai-
kitzailearekin. (BAO 100 zk. 2007, maiatzak 23. Asteazkena).

Hitzarmen hartan UR-8aren zati handi batek eraikitzerako
orduan bete beharreko baldintzak jasotzen ziren, eta hartara lur
sail hau birkalifikatu egin zen.

Udalak arau subsidiarioen berrikuspen prozesua zabalik
zuen eta birkalifikazio hau arau horietan jasotzen zenaren kon-
tra zihoan.

Obra hau nahi eta nahi ez egin beharra zegoela argudiatze-
ko, gazteek herrian zuten etxebizitza arazoa jarri zuen mahai gai-
nean alkateak. Etxe merkeak egingo zirela, erosketa prezioa ez
zela kasu baten ere diru kopuru batetik gora igoko eta abar
(hitzarmenean eta hemerotekan behin eta berriz ikusi daitekeen
moduan).

Legealdi berriarekin batera, alkate berria hartu zuen 2007ko
maiatzeko hauteskundeen ondotik Abadiñoko herriak.

Alkate berriak, Jose Luis Navarrok, proiektu hau “atzera bota
ezina zela” bota zigun kargua hartu bezain pronto, nahiz eta bera
eta bere taldea, historikoki, proiektu horren kontrakoak izan.

Aurrekari hauek birpasatu eta gero, kontua da, garai hartan
bizi izan genuen errealitatea zeharo aldatu dela etxebizitza kon-
tuari dagokionez. Denok jabetu gara hortaz.

Jakina da gaur bizi dugun krisia azken urteotan han eta hemen
egindako era honetako UR-8 askoren ondorio dela. Gose inmo-
biliarioaren ondorio.

Gure ustez, dekretu honen bidez krisia eragin duten jardun-
bideei errepika ahuspoa ematen ari gatzaizkie. Interes inmobi-
liarioa izan dezaketenei bide berriak zabaldu eta hauen intere-
sak babestera eta sustatzera datorren hitzarmena birformulatu
du alkateak dekreto bidez.

Hara zergatik diogun:
5.5 estipulazioan 2. paragrafoan zera esaten zuen hitzarmen

zaharrak: “gehieneko prezioa delarik 237.400 euro etxebizitza bakoi-
tzeko”; aldatu egin da “gehineko prezioa da 2.800€/m2-ko” esa-
nez.

5.5 estipulazioan 3. paragrafoan zera esaten zuen hitzarmen
zaharrak: “arestian esandako prezioa 95m2ko azalera eraikia
(80m2 erabilgarri) duen etxebizitza modularrari jartzen zaio”; alda-
ketaren ondorioz: “promotoreak eskua du, ezarritako mugaren
barruan (2.800€/m2-ko) prezio ezberdinak ezartzeko metro karra-
tuko”.

Bi estipulazio hauen aldaketak, promotoreari etxebizitza
garestiagoak egiteko aukera zabaltzen diote (metro karratu gehia-
go izango lituzkete, baina garestiagoak izango dira).

Bestalde, hitzarmen zaharraren seigarren atal osoa eta gehi-
garriak kenduz, aukera ematen zaio beste udalerri baten jabetza
duen edozeini etxe hauek erosteko, lehen ez zegoen aukera hori.
Era berean, Abadiñon etxea duen batek hauetako bat erosi eta
zaharra saltzeko aukera izango luke; paradoxa ederra, aukera zaba-
lagoa du kanpokoak bertokoak baino: nork kontrolatuko du?

Edozein kasutan, erosle berri hauek etxeak badituzte, eta biga-
rren bat erosteko aukera zabaltzen diegu, hitzarmena aldatuz.

Gu ez gaude etxe hobetze beharra planteatzen duten familia
horiek euren proiektua gauzatzearen kontra. Baina herrian bada-
go hainbat etxebizitza berri salgai, eta hor badago merkatua behar
hori asetzeko bezain handia. 

Zer perfildun erosleak bilatzen ditu hitzarmenaren aldaketa
honek? Nori saldu nahian dabil promotorea etxe berri hauek? Ez

dugu uste gure herriko etxegabeko gazteak direnik erosle poten-
tzial berri horiek.

Kontua da auzo oso baten nondik norakoa baldintzatzen ari
garela makroproiektu honekin, eta, hala ere, etxea behar eta ezi-
nean dagoen jendea berriro ere kanpoan geldituko dela.

Galdera gehiago ere sortzen zaizkigu:
Udala izan behar da mota honetako etxeak sustatzeko bitar-

tekoak eman behar dizkiona enpresa pribatu bati bere negozioa
aurrera eraman dezan? Hitzarmen honek hori egiten du. Errez-
tasunak eman promotoreari perfil berri hau duten erosleak bila-
tzeko atea zabalduz.

Beste alternatiba batzuk bilatzen hasi beharko da behingo-
an, ezta? Krisi sakon honetara eraman gaituen formula zaharra
alde batera utzi eta lurraren mugagabeko okupazioa alboratzea
funtsezkoa da.

VPOak ezin erosi geratu direnei (hipoteka ez dietelako eman,
lan gabe daudelako, sarrera ezin dutelako aurreratu momentu hone-
tan...) zer konpontzen die aldaketa honek?

Horiek dira etxebizitza arazoa dutenak. Beste guztia nego-
zioa da.

Behin eta berriro saiatu gara UR-8aren atzean dagoen guz-
tiaren radiografia sakona egiten. Behin eta berriro eskatu dugu
neurriak hartu daitezela auzo honek jada badituen arazoak kon-
pontzeko (eskolaren kontua, urarena, osasun sistema eta abar).
Baina alkatearen kezka nagusia ez omen da hau. Beste lehenta-
sun batzuk ditu, arestian aipatu ditugunak.

Gure ustez enpresa eraikitzaile batek etxeak saltzeko duen
interesa (honi edo besteari, baina saldu) ezin daiteke izan udala-
ren interesa. Interes publikoak gidatu beharko luke alkatearen lana,
eta gogoratu nahi diogu alkateari, era honetako operazio inmo-
biliarioek sortu duten krisi sakonaren ondorioz, asko direla VPO
etxebizitzei heldu ezinean gelditu diren gazteak. Dekretu aldake-
ta honek ez die alternatiba ematen gazte hauei; kontrakoa, esan-
go genuke guk.

Etxeak egin eta egin ibili arren, ez dugu eskubide hori ber-
matzea lortu, ezta lortuko ere. Beste era bateko neurriak hartu
behar dira, eta horretan jardun eta jarri beharko luke udalaren
dirua eta indarra gobernuak. Ez FEAR enpresaren interesentzat
neurrikoa den hitzarmena bilatzen.

Igor Arkarazo, Maite Frades, Ramón Zarrabeitia eta Araitz Basauri
Ezker Abertzaleko zinegotziak

Astelehenean gure gotzaina-
ren aurkezpen  ofiziala izan
zen. Gotzain  eta  abade  asko
egon ziren berarekin, baita jen-
de pila bat ere. Baina hau ez da
gure elizetan ikusten duguna.
Gero eta gehiago, jende gutxia-
go joaten da mezetara eta eli-
zako gauzetan parte hartzera.

Fededun garenontzat
egoera hau oso tristea da, eta
iretenbide bat aurkitu edo alda-
keta batzuk egin behar ditugu.

Elizako  arduradun eta
herriko jendeen artean dife-
rentzia geroago eta handiagoa
dago , bide ezberdinetatik doa-
zela esango nuke. Elizako “hie-
rarkia” oso kontserbadorea da,
eta  aurrera joan barik , atze-
rantz doa. Horrek, jendearen
artean deskonfiantza sortzen
du, eta jendea urruntzen has-
ten da.

Uste dut denon artean
soluzio bat aurkitu behar dugu-
la, bestela, Eliza Katolikoan oso
pertsona gutxi geratuko dira.
Nire ustez, herriko jendeari
gehiago entzun behar zaio, eta
Ebanjelioaren “balioak”(Justi-
zia, Solidaritza, Bakea eta Mai-
tasuna) garrantzitsuena izan
behar dira. Gainera, emaku-
meen presentzia oso inportan-
tea da, eta hori ere kontuan izan
behar da.

Aldaketa handia egitea
derrigorrezkoa da, baita denok
elkartuta egon eta norabide
baten alde lan egitea. 

Gotzainaren aurkezpen
ofizialean jende piloa izan
zen, baina hori ez da gure
elizetan ikusten duguna

Zuzendaria: 
Jone Guenetxea. 
Erredakzio burua: 
Joseba Derteano.
Administrazioa: 
Itziar Belar, Miren Abasolo.
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: Kepa Aginako eta 
Juanra de la Cruz. 

Eta honako Udal guztiak:LLaagguunnttzzaaiilleeaa::

anboto
Anboto komunikabideak Elkartea

2010eko urriaren 15a - 9. urtea - 390 zk.

durangaldeko astekaria

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

IRITZIA
Gutunak @

✑

Zure iritzia, gutuna edo fotodenuntzia helarazteko helbideak: 
Santa Ana Plaza 6, 48200 Durango - astekaria@anboto.org

Izen-abizenak, telefonoa, helbidea eta NAN
zenbakiagaz batera bialdu behar dira. 
Alderdi, elkarte edo taldeko iritziak kide 

baten izenean sinatuta eta ANBOTOren erizpideak
jarraituz zuzenduta publikatuko dira. 

DATUOK BARIK EZ DA GUTUNIK ARGITARATUKO

Herriko jendeari gehiago
entzun behar zaio, eta
Ebanjelioaren balioak izan
behar dira garrantzitsuena
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KULTURA
BERTSOLARITZA AURKEZPENA

Domekan ekin zioten
Bizkaiko Bertsolari
Txapelketari Mungian

J ulen Sololuze ermuarra
izan da Bizkaiko Bertsola-
ri Txapelketan parte har-

tzen duten Durangaldeko sei ber-
tsolarietatik lehenengoa kanta-
tzen; domekan, Mungiako Olalde
aretoan jokatu zen lehenengo
saioan, seigarren egin zuen. Oiha-
na Bartra bilbotarrak lortu zuen
puntuaziorik altuena, 300 ikusle
batu zituen Txapelketako lehe-
nengo kanporaketan. 

Plazan alkartuko gara lema
ardatz hartuta, joan zen eguenean
aurkeztu zuen Bizkaiko Bertsoza-
le Elkarteak herrialdeko txapelke-
ta, lehenengo saioa ere hartu zuen

Abenduaren 18an Barakaldo-
ko BEC erakustazokan jokatuko
duten finala baino lehenago, urri
eta azaroan zehar kanporaketetan
lortutako puntuazioaren arabe-
rako sailkapenagaz, azaroaren
21ean eta 28an eta abenduaren
5ean izango dira Bizkaiko Txapel-
ketaren hiru finalaurrekoak.
Durangoko Landakogunean izan-
go dugu azaroaren 21ean 17:30ean
finalaurreko lehenenbiziko saioa.
Etxahun Lekue, Onintza Enbeita
eta kanporaketetan sailkatutako
lau bertsolarik jardungo dute. I.E.

Mungiako Olalde aretoan: lehia
bakarrik ez, “eraikuntza konpar-
titu” bat ere badela udazken-negu
honetan jokatuko den Bizkaiko
Bertsolari txapelketa adierazi
zuten prentsaurrean. Joan zen
domekan jokatu zen berrogeitik
gora bertsolari bizkaitar batuko
dituen txapelketaren lehen saioa.

Garikoitz Arregi graffitigile
berriztarrak ere hartu zuen
2010eko Bizkaiko Bertsolari Txa-
pelketaren aurkezpen ekitaldian
parte; berak landutakoa den txa-
pelketaren hormairudia margo-
tzen jardun zuen ekitaldian.  

Urriko eta azaroko kanpora-
keta saioetan, Durangaldeko bes-
te bost bertsolarik ere kantatuko
dute; udaberriko Durangaldeko
Txapelketaren Berrizko finalean
txapela jantzi zuen Miren Amuri-
za eta Gorka Lazkano berrizta-
rrek, Eneko Abasolo “Abarkas”
iurretarrak, Beñat Ugartetxea
mallabitarrak, eta Eñaut Urubu-
ru abadiñar gazteak. 

Durangaldeko bertsolariokin
batera txapelketako saioetan Arra-
tia, Bilboaldea, Busturialdea,
Enkarterria, Lea-Artibai, Uribe-
Butroe eta Uribe Kostako  bertso-
lariek ere kantatuko dute.

Azaroaren 7an jokatuko duten
azken kanporaketara arteko saioei
zein azaro eta abenduko finalau-
rrekoetan egindako lanari eta pun-
tuazioei eta txapelketari buruzko
informazio guztia www.bizkaiko-
txapelketa.biz Interneteko helbi-
dean eskainiko du Bizkaiko Ber-
tsolarien Elkarteak. Durangalde-
ko bertsolarien jarduna hurretik
jarraitu guran, eskualdeko ber-
tsolariek parte hartzen duten
saioen gaineko kronikak argitara-
tuko ditugu Anboto astekarian.

Ohiana Bartra bilbotarrak batu zuen txapelketaren lehenengo kanporaketa
saioan puntu gehien, eta seigarren egin zuen Julen Sololuze ermuarrak Mungian.
Urriaren 31n eta azaroaren 7an dituzte Durangaldeko beste bertsolariek saioak.

Zortzi eskualdetako

bertsolariek  parte

hartuko dute

Azaroaren 21ean,

Durangon, finalaurreko

lehenengo saioa

Garikoitz Arregi

berriztarrak sortu du

txapelketaren irudia

Abenduaren 18an,

Barakaldoko BECen

jokatuko da finala 

‘Plazan alkartuko gara’

lemagaz aurkeztu dute

Bizkaiko txapelketa

Berrogeitik gora 

bertsolari, guztira; sei

Durangaldekoak

Beñat Ugartetxea

1979

Mallabia

Eneko Abasolo
Abarkas

1976

Iurreta

Julen Sololuze

1990

Ermua

Eñaut Uruburu

1989

Abadiño

Miren Amuriza 

1990

Berriz

Gorka Lazkano

1980

Berriz

KKAANNPPOORRAAKKEETTAA
SSAAIIOOAAKK

Urriaren 17an, 17:30ean
Balmasedako antzokian 
Joseba Artza, Jone Uria,

Asier Legarreta, Iñaki
Iturriotz, Lander Ibarluzea.
Gaiak: Bernar Mandaluniz
Urriaren 24an, 17:30ean

Aulestiko kiroldegian
Mikel Goiriena, Gorka
Ostolaza, Arrate Illaro,

Ibon Ajuria, Xabat
Galletebeitia, Peru Vidal.

Gaiak: Leire Bilbao
Urriaren 31n, 17:30ean
Igorreko kiroldegian
Eneko Abasolo, Beñat
Vidal, Ortzi Garitano,

Peio Ormazabal, Joanes
Igeregi, Miren Amuriza.

Gaiak: Leire Aurrekoetxea
Azaroak 7, 17:30ean  
Getxoko kiroldegian

Eneko Arrate, Ion
Barrocal, Beñat Ugarte-

txea, Olatz Ibarluzea,
Gorka Lazkano, Eñaut
Uruburu. Gai-jartzaile:

Zuriñe Iarritu  
Garikoitz Arregi berriztarra, hormairudia egiten. J.Barrenetxea
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GEURE DURANGALDEA

Arantza Arrazola, 
San Agustineko
programatzailea

Jaietan lana

Ia neskatila nintzenetik, aurtongoa izango da hiruga-
rren urtea Sanfaustoetan beharrik egiten ez dudala. Urte
mordo batez taberna izan neban, eta hala, Sanfaustoe-
tan orduak eta orduak lan egin behar izaten nituen… 

Horretara, geroago udalarentzat lanean hasi nintze-
nean, herriko jaietan beharra egitea, niretzako, ez zen
gauza arrotza. 

Harrezkero, sei urtean zehar, jaien antolaketan jar-
dun dut, eta benetan dinotsuet lan gogorra dela! Aldez
aurretik prestaketetarako ordu piloa sartu behar da, koor-
dinatu beharreko detaile txikiak milatik gertu egongo
direlakoan nago; hesiak, oholtzak, argindarra… progra-
man azaltzen den ekintza bakoitzak atzetik ekoizpen lan
izugarria dauka-eta!

Ehun ekitalditik gora daude egun gutxi batzuetan
metatuta, eta denek aldez aurreko arreta eta plangin-
tza eskatzen dute; bakoitzak bere neurrian bada be. Kalea
da jai gune nagusia, eta hala, aldez aurretik dena lotu-
ta itzi arren, jakina da inprobisatu beharko dela (bizi-
tza ezin delako aldez aurretik programatu!, eta eskerrak!).

Esandakoak esanda, zutabe hau besteok ondo pasa-
tu dezagun jaietan lan egiten duten guztiei eskaini nahi
deutset, baina bereziki, lankide ditudan lan-talde tek-
nikoko lagunei, ekintza horrek guztiak ondo irten dai-
tezen lan asko eta lo gutxi egiten dutelako: Katrin, Mai-
der, Esteban eta Anderri. Ondo pasatu!

MUSIKA KONTZERTUAK

Askotariko doinuak gaur, bihar
eta etzi Sanfaustoak ixteko
Atom Rhumba, Doctor Deseo, Anari, Violadores del Verso, Sorkun, Dj Makala, KOP...

U rriaren 17an, aurtengo
Sanfausto jaietako azke-
neko domekarako, jaiei

“datorren urtera arte” esateko, iaz
Irla izan diskoa kaleratu zuen Ana-
ri eta azken hileetan zuzenekoak

akustikoan eskaintzen diharduen
Sorkun musikariak gonbidatu
dituzte: Pinondon da hitzordua. 

Horren aurretik, baina, orain
hile batzuk Cartografia imposible
diskoa aurkeztu zuen Doctor
Deseo zuzenean entzuteko auke-
ra ere eskaintzen du jaietako aur-
tengo egitarauak.Urriaren 16an,
zapatuan, 23:00etatik aurrera dira
Doctor Deseo eta Powerage tal-
deen emanaldiak. 

Anari eta Sorkunek baino
lehenago, Pinondoko txosnagune-
ko oholtzatik jardungo dute, gaur,
Trastorno taldeko mañariarrek,
KOP kataluniarrek eta Atom
Rhumba taldeko bilbotarrek. Rock
doinu dantzagarriak eskainiko
ditu udan diskoa grabatzen jardun
duen Atom Rhumba boskoteak,
eta Mañarian sortutako punk doi-
nuak Trastornok. Landakogunean
da gaur, bestalde, Violadores del
Verso, Rhequiem eta Antidoto hip-
hop taldeen emanaldia dugu. I.E.

ANTZERKIA EMANALDIAK

Bost urtetik gorako umeendako
pentsatutako lana da gaur,
18:00etan hasita, Berrizko Kul-
tur Etxean ikusgai izango dena.
Teatro Paraiso taldearen Txiru-
lari magikoa antzezlana da
Berrizko Kultur Etxeko 2010-2011
ikasturteko bigarren eskaintza.
Umeendako antzerkia sortzen
hiru hamarkada baino gehiago
darama bere lana gaur Berrizen
erakutsiko duen Teatro Paraiso
talde gasteiztarrak. 

Umeak,  hezkuntza eta
antzerkia uztartzen dituen
proiektua da Teatro Paraisok
jorratzen duena. Kasu honetan,
Hamelin hiriko istorio ezaguna-
ren irakurketa edo interpretazio
berezia dakarte Teatro Paraiso tal-
dekoek; ipuinaren istorioak berak
ez eze, ikuskizunerako sortuta-
ko musikak ere badu Txirulari
magikoaantzezlanean garrantzi-
rik. Hiriko agintarien zintzotasun
falta erakusten du obrak, eta zin-

tzotasunaren beharra aldarrika-
tu ere bai. Agintariaren berekoi-
keriaren ondorioz saguz betetzen
den hiriko istorio ezagunaren
Teatro Paraiso taldearen berrira-
kurketa honek ere badauka bere
amaierako irakaspena.

Antzerkiaren sorrerara  
Arte Dramatikoen Madrilgo
Eskolan orain hamabost urte
sortutako Sexpeare talde gaztea-
rena da urriaren 23an Berrizko
Kultur Etxean batzen diren ikus-
leak antzerkiaren hastapeneta-
ra eramango dituen sorkuntza:
urriaren 23an,  20:00etan, eskai-
niko dute Gracias Grecia.

Denboran atzera egitea da
Sexpeare konpainiak antzezla-
nean proposatzen duena: antzer-
kiaren sorrera ezagutzeko Antzi-
nako Greziara bidaia egitea. Hiru
antzezlek, hogeita hamar pertso-
naia gorpuzten dituzte Gracias
Greciakomedian: antzerkiko kla-
sikoen parodia egiten dute. I.E.

Urriaren 23an,

helduendako komedia

Berrizko Kultur Etxean

‘Gracias Grecia’: 

bidaia antzerkiaren

hastapenetara

Hiru hamarkada baino

gehiago umeendako

lanak pentsatzen

Umeendako lana da

gaur arratsaldeko

‘Txirulari magikoa’

Ipuin antzeztua umeentzat, eta
klasikoen parodia helduentzat

Atom Rhumba zuzenean

entzuteko aukera, gaur

Pinondoko txosnagunean

Anari eta Sorkunen

emanaldiek itxiko dute

egitaraua, domekan

Barikuroko umeendako antzezlana eskaintzera, Teatro Paraiso gasteiztarrak datoz gaur,
18:00etan, Berrizko Kultur Etxera; Madrilgo Sexpeare konpainia da urriaren 23ko gonbidatua

Urriaren 23an, zapatuan, 20:00etan eskainiko dute ‘Gracias Grecia’ antzezlana.
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Urriaren 23an,

helduendako komedia

Berrizko Kultur Etxean

MUSIKA KONTZERTUA LITERATURA

“Trilogiari amaiera
aproposa eman

diogula uste dugu;
pozik gaude lanagaz” 

“Disko honetako letrak
aurrekoaren ildo

beretik doaz, baina
gordinagoak dira” 

‘Trece de
octubre’ liburua
aurkeztu dute
asteon Landakon
Durangaldeko liburudendetan
eta Interneteko www.trecedeoc-
tubre.com helbidean gaurtik
aurrera eskuragai izango da
Manu Moreno kazetariak –Manu
Perelu seudonimoagaz– kalera-
tu duen liburua. Eguazten ilun-
tzean, lagunek inguratuta, Lan-
dako elkartegian egin zuten Felix
Arkarazo gidari izan zuen libu-
ruaren aurkezpen ekitaldia.

Kazetari durangarrak kale-
ratu duen lehenengo liburua da
Trece de Octubre, eta egilea bera
jaio zen Durangoko San Fausto
auzoan kokaturiko istorioa da
liburuan kontatzen duena.

Tentsioa, suspentsea, his-
toria eta abentura uztartzen
dituen istorioa da liburukoa:
laburpenean jasota datorrenez,
“unibertsoko sekreturik handie-
na, gureaz aparteko mundu para-
leloen existentzia, deskubritzen
duten lau lagunen bizipenak”
dira liburuaren ardatza. I.E.

Tentsioa, suspentsea,

historia eta abentura

dira osagai nagusiak

Landako elkartegian

aurkeztu zuten

eguaztenean liburua

Zelakoa izango da Platerueneko
datorren barikuko emanaldia?
Oraindik birari hasiera ematen ari
gara, baina ondo prestatu dugu,
egin ditugunetatik hasiera presta-
tuena da hau. Trilogiaren amaie-
raren bira izanda, trilogiaren ingu-
ruko itxura eman nahi diogu esze-
natokiari, eta Kerobiaren ibilbide
guztiko abestiak joko ditugu. 

Trilogia ixten duen diskoa kale-
ratu zenuten uda hasieran. Zer
desberdintasun eta antzekota-
sun dauzka aurreko biekin?
Disko akustikoagoa da, naturala-
goa, hainbeste arreglo bakoa.
Hasiera batean entzuteko zailagoa,
baina era berean oso borobila iru-
ditzen zaigu. Trilogiaren hasieran
esan genuen azken atalak marka-
tuko zuela bildumaren maila, eta
lasai gaude, amaiera aproposa
eman diogula uste dugulako.

Zein da azkeneko proiektua gida-
tzen duen ideia?
Disko honetako letrak esaterako,
aurrekoaren ildo beretik doaz, bai-
na gordinagoak dira zelanbait.
Hilketez hitz egiten da, biolentzia
gordinaz, fusilamenduetaz, pozoi-
naz... Letra borobilak atera dira dis-
ko honi forma ematen.

Zer sentsazio sortzen dizue azken
kanta horiek entzuteak?
Atal hau kaleratu genuenetik den-
bora bat pasa ondoren, lasaitu
egiten gaitu diskoa entzuteak. Lan
ona egin dugula uste dut, eta pozik
geratzea zaila izaten bada ere,
lasai gaude oraingoan.

Zer asmo duzue datozen hileeta-
rako? Kontzertuak lotu dituzue?
Hainbat kontzertu ditugu hitzar-
tuta, eta era indefinituan zuzene-
koak eskaintzeari ekingo diogu.

Diskoak internetez deskargatze-
ko aukera eskaintzen duzue.Zela-
ko erantzuna jasotzen duzue
entzuleengandik?
Trilogiarekin egin genuen apustu
hori. SGAEtik atera ginen, gure dis-
ketxe zigilu propioa atera genuen
eta abar. Oraingoan banaketaz eta
managementaz ere gu arduratu
gara. Creative Commons lizen-
tziapean, gure musika Interneten
eskegitzea hautatu genuen, bakoi-
tzak egin nahi duen aportazioa egi-
teko aukera eskainiz. Jende askok
aportatu gabe zuzenean deskar-
gatu egiten du; ohitura falta han-
dia dago. Baina aportatzen dute-
nek, aportazio onak egiten dituz-
te. Kerobia eta gure filosofia ez da
masiboa, baina dituen jarraitzai-
leak leialak dira oso.

Zelako oroitzapenak dituzue Pla-
teruenean jo duzuenekoak? 
Disko  guztien aurkezpenak egin
ditugu Plateruenean, askotan jo
dugu Durangoko kafe antzokian.
Leku polita da eta oso gustura ari-
tu gara beti. Gogoan dut, Valen-
tziako 121 dB talde lagunarekin
Isburt birako azken kontzertua jo
genuen aldia... 2007ko abendua-
ren 29an izan zen hura... Horren
aurretik, baina, Stupenda Jones tal-
dearekin izan ginen urtebete lehe-
nago. Trilogiako atal denak aurkez-
tu izan ditugu Plateruenean.  I.E.

“Kerobia eta gure filosofia ez
dira masiboak, baina dituen
jarraitzaileak oso leialak dira”
Urriaren 22an eskainiko dute Kerobiako nafarrek Plateruenean zuzeneko emanaldia, eta
kontzertuari eta taldearen ‘Ontziak’ lanari buruz egin digu berba Mikel bateria-jotzaileak
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DANBAKA
Danbakako kontzertuak
astebete barru hasiko dira

SARIAK
Autengo edizioan bi sari banatu-
ko dituzte. Alde batetik, Kutxak tal-
de onenaren saria emango du:
disko bat grabatzea. Eta, beste
aldetik, Mondragon Unibertsita-
teak Debagoieneko talde onena-
ren saria emango du: bideoklip bat
grabatzea.

Baina kontzertuekin gozatze-
ra joaten diren ikus-entzuleen
artean zozketatzeko ere badaude
sariak. Lehenengo kontzertuan,
ESAITen eskutik, ESAITen mate-
riala zozketatuko dute: zira, txa-

ziren Iker Barandiaran, Danbaka-
ko koordinatzailea; Iñaki Altuna,
Kutxa Gizarte Marketineko zuzen-
daria; Jaione Gartzia, Elgetako
Kutxako zuzendaria; Susana Azpi-
likueta, Mondragon Unibertsita-
teko komunikazio arduraduna;
Gorka Arizmendiarreta, Espaloia
kafe antzokiko arduraduna ere.

Danbakako laguntzaile nagu-
siak Kutxa eta Mondragon Uniber-
tsitatea dira. MUk gazte ekintzai-
le eta sortzaileengan sinisten due-
lako laguntzen ei du Danbaka.

Babesle txikiago batzuk ere
baditu Danbakak: Gaurko Sein
taldea, Ganesha Tattoo, Laino Ska-
te Park, Shot, Gaztelupeko Hotsak
eta Elgetako Udala.

Danbaka zabaltzen den bes-
te eskualdeetako herri aldizkariek
ere laguntzen dute, hauek dira:
Eibarko Eta Kitto!, Elgoibarko

Barren eta Soraluzeko Pil-Pilean,
Durangaldeko Anboto eta Ermu-
ko Drogeteniturri.

Antolatzaileak, berriz, Goie-
na eta Elgetako Espaloia kafe
antzokia dira. Attrezo eta Ilumi-
nazioaz  Jabi Ulla arduratu da.

SARRERAK
Sarrerak erosteko hiru modu dau-
de: Goienako edozein egoitzatan
edo Elgetako Espaloian erosi dai-
tezke; bestela, telefonoz  ere bada-
go aukera, 943 25 05 05 telefonoan.

Sarrerak 5 euroan salduko
dituzte, baina Gazte Kutxagaz ero-
siz gero, 3 euro balioko du.

Gainera, kontzertu guztiak,
finala barne,  ikusteko bono bere-
ziak ere egongo dira. Bono horiek
22 euroan daude salgai. Gazte
Kutxagaz erosita, berriz, 12 euroan.

pela eta kamiseta. Bigarren eta
laugarren kontzertuetan, Danba-
kako materiala banatuko dute:
kamisetak eta DVDak. Hirugarre-
nean eta bosgarrenean, Ganesha
Tattoo-ren eskutik, tatuaje bonoak
zozketatuko dituzte. Eta finalean,
berriz, Laino Skate Park-en esku-
tik, skate materiala eta urtebete-
ko Laino Skate Parkean doan ari-
tzeko sarrera zozkatuko dituzte.

BABESLEAK
Egueneko prentsaurrekoa babes-
leekin egin zuten, eta bertan izan

Guztia prest dago IV. Danbaka musika lehiaketako
lehenengo kontzerturako. Atzo, eguena, Elgetako
Espaloia kafe antzokian egindako prentsaurrekoan
jakitera eman zuten Danbakan parte hartuko duten
hogei taldeek noiz joko duten zuzeneko emanaldia.

UUrrrriiaakk  2222

AAbbeenndduuaakk  1177

AAzzaarrooaakk  2266

AAzzaarrooaakk  1199

AAzzaarrooaakk  55

KKOONNTTZZEERRTTUUAAKK
UUrrrriiaakk  2222
Black River (Oñati)

Estiloa: Metal Core melodikoa

Desprezio (Arrasate-
Bergara)
Estiloa: Punk-Rocka

Lord Witch (Bergara)
Estiloa: Power Metal eta 
Heavy Metal melodikoa

La-Tox (Bergara)
Estiloa: Elektronikoa

AAzzaarrooaakk  55
El Trio Calavera (Oñati)
Estiloa: Rumba

Rock Privado (Oñati-
Donostia)
Estiloa: Pop-Rocka

Front Malabar
(Arrasate)
Estiloa: Rock Powerra

Ymotek (Abadiño)
Estiloa: Metala

AAzzaarrooaakk  1199
Doctors Klub (Abadiño-
Durango)
Estiloa: Rocka

Rombos Negros
(Bergara)
Estiloa: Punk-Rocka

Karpovian Project
(Mutriku)
Estiloa: Rock-Metal progesiboa

Ez! (Oñati)
Estiloa: Rocka

AAzzaarrooaakk  2266
Xarma (Ondarru)
Estiloa: Rocka

Txusters (Eibar)
Estiloa: Rock & Rolla

Seafoid (Eibar)
Estiloa: Folka, Popa eta Rocka

Scam (Aretxabaleta)
Estiloa: Rocka

AAbbeenndduuaakk  1177
Dark Code (Bergara)
Estiloa: Death Metal melodikoa

Kubers (Soraluze)
Estiloa: Pop-Rocka

Asfiksia (Oñati)
Estiloa: Heavy-Rocka

Industria Dolor
(Arrasate)
Estiloa: Musika Industriala
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KIROLAK
“Munduko Kopako lasterketetan
maila bat igotzea dut helburu”

HHiirruummeett  zziikklloo  kkrroossss  ttaallddeeaa  aauurr--
kkeezzttuu  dduuzzuuee..  PPrrooiieekkttuu  bbeerrrriiaa  ddaa,,
aannbbiizziioottssuuaa..  
Lehenengo urtean ilusioz beteta
gaude. I lusioa pizten duen
proiektua da. Anbizioa ere badu,
bai, nazioarteko mailan gehiago
ibiliko garelako. Horrek txirrin-
dularien aldetik erantzukizuna
ere eskatzen du.

BBaabbeesslleeeenn  aallddeettiikk  hhoorrrreellaakkoo
bbaabbeessaa  sseennttiittzzeeaakk  eennttrreennaattzzeerraa
jjooaatteekkoo  ppoozzaa  eemmaann  bbeehhaarr  dduu..  
Bai. Hirumetek egindako apus-
tua ikusita, norberari ere entre-
natzeko gogoa pizten zaio. Gai-
nera, neguko entrenamendu
busti eta hotzetan ondo etortzen
dira ondoan lagunak, eguneko
penak kontatzeko bada ere.

EEgguutteeggiiaarrii  ddaaggookkiioonneezz,,  aauurrtteenn
iinnooiizz  bbaaiinnoo  nnaazziiooaarrtteekkooaaggooaa  ddaa..  
Ahal ditugun Munduko Kopako
lasterketa denak korrituko ditu-
gu. Esperientzia hartzea izango

da helburua, apurka hobetzen
joan eta Europa mailako eskaki-
zunetara saltoa emateko.

ZZeeuu  bbaaiinnoo  ggaazztteeaaggooaakk  ddiirreenn  ttxxii--
rrrriinndduullaarrii  bbii  bbaattuu  ddiittuuzzuuee  ttaallddeerraa..
GGaazztteettaassuunnaa  bbiillaattuu  dduuzzuuee??  
Txirrindulari gazteak izatea gura
genuen, eurek ere ikasteko
denbora izan dezaten. Normale-
an, kanpora irten diren txirrindu-
lariak behin adin batera helduta
irten dira eta, nire ustez, inpor-
tantea da gaztetatik hastea,
esperientzia batzen hasteko.
Luzarora on egingo die.

GGaazztteettaassuunnaakk  eeppee  llaabbuurrrreeaann
ppaazziieennttzziiaa  eesskkaattzzeenn  dduu..  
Apurka-apurka hazten joan
behar dute. Aurten ondo ibili eta
lasterketak irabazteko erantzu-
kizun handiena duena ni naiz.

EEttoorrkkiizzuunnaa  bbaaii,,  bbaaiinnaa  oorraaiinnaa  eerree
bbaaddiirraa..  DDaanniieell  RRuuiizzeekk  iiaazz  ddeennbboo--
rraallddii  oossoo  oonnaa  oossaattuu  zzuueenn..  

Txirrindulari gaztea da, eta gau-
zak ondo egiteko gogo handia
dauka. Indar handia dauka eta
zirkuituetan oso ondo moldatzen
da. Iaz Espainiako Txapelketa
irabaztetik gertu geratu zen, eta
aurten horrexek izan behar du
bere helburua.

HHiirruuggaarrrreennaa  XXaabbiieerr  GGaarrcciiaa  ddaa..  
Aurtengoa du lehen urtea elite
mailan. Iaz 23 urtez azpikoan
ondo ibi l i  zen, baina aurten
erantzukizun handiagoa izango
du. Munduko Kopako lasterketa
batzuk ere korrituko ditu, eta
salto hori ematen ahalegintzea
izango da bere zeregina.

OOrraaiinnttssuu,,  BBeellggiikkaann  eeggoonn  zzaarreettee
llaasstteerrkkeettaa  bbaattzzuukk  kkoorrrriittzzeenn..  
Han hilabete lehenago hasten
da denboraldia, eta honako
prestaketa lanerako balio izan
digu. Hangoa beste maila bat
da; Stybar munduko txapeldu-
nagaz eta beste txirrindulari
handi batzuekin korritu dugu,
eta gure helburua esperientzia
eta kilometroak pilatzea izan da.

ZZeellaann  aauurrkkiittuu  zzaarraa??  
Sentzazio baikorrak izan ditut.
Pare bat lasterketatan arazo
mekanikoak izan nituen, baina
azkenekoan 24. amaitu nuen
eta UCI mailako 50 onenak
hantxe zeudela kontuan hartuta,
pozik egoteko postua da.

AAsstteebbuurruuaann  VVaallllaaddoolliiddeenn  bbiiggaa--
rrrreenn  aammaaiittuu  dduuzzuu,,  JJaavviieerr  RRuuiizz  ddee
LLaarrrriinnaaggaarreenn  aattzzeettiikk..  EEllkkaarr  oonnddoo
eezzaagguuttzzeenn  dduuzzuuee..  
Azken urte bietan borroka asko
izan dugu, eta aurten ere antze-
koa gertatuko dela dirudi. Eska-
tzen hasita ,  ea hurrengoan
emaitza alderantzizkoa den.

ZZuukk  zzeeuukk  zzeerr  hheellbbuurruu  ddaauuzzkkaazzuu??
Estatu eta Euskal Herri mailan
lasterketak irabaztea; lasterke-
tak hasi aurretik horrexek behar
du helburua, gero errepideak
ipiniko du bakoitza bere tokian.
Nazioarte mailan koska bat igo
gura nuke; iaz 23. eta 24. geratu
nintzen Trevison eta Igorren.
Aurten lehen 20en barruan
geratzea lortu gura nuke.

AAuurrtteenn  hheellbbuurruuaakk  bbeettee  bbaarriikk
ggeerraa  ddaaiitteekkeeeennaa  CCoonnttaaddoorr  ddaa..
Albiste nahiko nahasiak entzun
dira; komunikabide bakoitzak
gauza bat esaten du. Auzia bere
alderako argitzea itxaroten dut,
horrela bada txirrindularitzaren
onerako ere izango baita. J.D.

Asteburu honetan Munduko Kopako lehenengo proba korrituko du Suitzan, eta hurrengoan bigarrena Txekiar Errepublikan. 

Ilusioa pizten
duen proiektua da;

aurten gehiago
ibiliko gara
nazioartean 

Belgikan
emandako 

20 egunetan
sentsazio baikorrak

izan ditut 

Egoitz Murgoitio, Xabier Garcia eta Daniel Ruiz Hirumeteko lantaldeagaz batera. 

Urte bian Egoitz Murgoitiok (27 urte, Aba-
diño) bakarrik korritu du Hirumeten elastikoa-
gaz. Aurtengo ziklo kross denboraldirako
hiru txirrindulariko taldea osatu dute: Daniel
Ruiz (20 urte, Gernika) eta Xabier Garcia
(23 urte, Elorrio) batu zaizkio.
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Ezin izan dugu. Azkenean Kurutziagak ezin izan du
denboraldiari arazo barik aurre egitea ahalbidetuko
liokeen emakumezko talderik antolatu. Horrek,
hurrengo urteetan ordezkatuko gaituen taldearen
oinarriak eraikitzeko aurtengo denboraldia erabiltzera
kondenatu gaitu. Klubetik ez dugu uste egindako aha-
leginak hutsalak direnik, eta Durangaldean emakume-
en areto futbolaren aldeko apustu sendoa egiten
jarraitzen dugu.

Denok dugu areto futboleko klubeko egituretan
dagoen problematikaren berri (Kulturalaren emaku-
meen taldean salbu, futbol klubaren babesa zuelako,
zeinaren babes hori eskaintzeko interesaren arrazoirik
oraindik ez dakidan), horrelako proiektuetan jende
gutxi inplikatzen delako, babesle garrantzitsuak falta
direlako edo federazioek eskakizun handiak jartzen
dituztelako. Hala ere, Kurutziagatik proiektu bat abiatu
dugu, zeinaren helburua gizonen eta emakumeen tal-
deak bermatzea eta formaziorako taldeak sortzea den.

Hori guztia lortzeko, Kurutziaga beste klub
batzuekin edo ikastetxeekin lanean hastea hausnar-
tzen ari da; Durangon areto futboleko klub sendoa
bilatuko lukete akordioek, etengabeko hazkundearen
aldeko apustua eskainiko lukeen taldea, eta klubaren
biziraupena bermatuko lukeena. 

Beraz, emakumeen taldeak ez du agurrik egin,
“gero arte” esan digu, zeren eta titularrean diogun
legez, emakumeen taldea eraikitzen ari da, eta berriro
kantxan ikusteko nahiagaz lanean jarraituko duenik
badago.A

di
tu

ar
en

tx
ok

oa

Iker Saenz de la Cuesta
•Areto futbol entrenatzailea

Eraikitzen

Durangoko Amankomunazgoak
antolatutako openeko finala
jokatuko dute, gaur 20:00etan,
Rober Uriartek eta Ander
Antxiak Waltary eta Ugarteren
kontra.

Bestalde, bihar Munduko
Pilota Batzarrak antolatutako
Nazioarteko II. Trinkete Txapel-
ketako irabazleak ebatziko
dituzte. Modalitate guztietako
finalak 16:30etik aurrera hasi-
ko dira. Gizonen paleta goman
eta larrusko paletan Argentina

eta Uruguay leihatuko dira.
Emakumeen paleta goman
Euskal Selekzioak Argentina-
ren kontra jokatuko du. Itsaso
Pradera mallabiarra ibiliko da
txapelaren bila.

Bereikua Cafés Baquén
Bestalde, XXV. Cafés Baqué
pilota txapelketa aurrera doa
eta Bereikua iurretar gaztea
bikain dabil. Behe-behetik hasi
da eta hurrengo partidua iraba-
zita finalerdietan legoke. J.D.

Trinkete txapelketako
finalak gaur eta bihar
Gaur openeko finala jokatuko dute Uriarte
eta Antxiak, Waltary eta Ugarteren aurka

Ander Antxia abadiñarrak Rober Uriartegaz osatuko du bikotea. 

Sarritan beharra baino akuilu
hoberik ez dago. Joan zen aste-
buruan, denboraldiko lehenengo
garaipenak lortu zituzten Berri-
zek, futboleko ohorezko mailan,
eta Sasikoak, areto futboleko
ohorezko A mailan. 

Berrizek laugarren jardunal-
dian 4-3 menderatu zuen Uge-

raga. Horretara, Ugeraga gain-
ditu egin du sailkapenean eta
zortz¡garren kokatu da. Bihar
berriro ere etxean jokatuko du
sailkapenean bigarren dagoen
Balmasedaren aurka.

Sasikoak 4-2 irabazi zion
Aretxabaletari eta horrela azke-
neko postutik hamaikagarrene-
ra igo du, puntu kopuruan Are-
txabaleta bera berdinduz.
Durangarrek ere laugarren jar-
dunaldian lortu dute lehenengo
garaipena. Asteburuan Rom-
piente taldearen kontra jokatu-
ko dute Asturiasen. Ribadesella-
ko taldeak etxean jokatu dituen
neurketa biak irabazi ditu. J.D.

Lehenengo garaipenak
Berriz eta Sasikoarentzat
Talde biek laugarren jardunaldian lortu
dute denboraldiko estreinako garaipena

Berrizek berriro etxean
jokatuko du bihar;
Sasikoak Asturiasera
bidaiatuko du

Aizpurua anaiek erraz gainditu zituzten Noaingo Iturbide II.a eta Bailo. Juanra de la Cruz

Profesional kutsua duen
zestako finala jokoan etzi 

San Fausto Zesta Txapelke-
tako finala jokatuko dute
domekan, 11:30ean hasi-

ko den atariko neurketaren ondo-
ren. Lau gipuzkoarren arteko dema
izango da: Carlos Aizpurua eta
Ramon Aizpurua andoaindarrek
Josu Beitia eta Txomin Ramirez
Mutrikuko bikotearen kontra joka-
tuko dute.

Txapelketa hasi aurretik
txapela janzteko faboritoen
artean zeuden, eta aurreikuspe-
nak bete dituzte. Ramon Aizpu-
rua Miamin zesta profesionalean
ibilitakoa da, eta orain pare bat
urte bueltatu zen Euskal Herrira.
Bere anaia Carlos, berriz, afizio-
natuetan munduko txapelketan
jokatutakoa da. Aurrekari horiei,
anaiak izaki biek ederto elkar
hartzen dutela gehituz gero, ez
da harritzekoa finalera heldu
izana.

Mutr ikuko bikotean ere
Josu Beitia Ameriketan profe-
sionalki jokatutakoa da. Beraz,
lau gipuzkoarren arteko lehiak
emozioa iragartzen du. 

San Fausto Zesta Txapelketako finala jokatuko dute domeka goizean;
finala jokatuko dutenetako bi Ameriketan profesional izandakoak dira

Partidu orekatua aurreikus-
ten den arren, andoaindarrak
izango dira faborito. Finalerdie-
tan nagusitasunez gailendu
zitzaizkien Noiango Iturbide II.a
eta Bailori (30-20). Aizpurua
anaien finalerako pasea ez zen
arriskuan egon une batean ere.

Bigarren finalerdian emo-
zioa azken uneraino mantendu
zuten lau protagonistek. Aretxa-

baleta eta Ubilla Berriatuko
bikote gazteak lan handiak
eman zizkieten Beitia eta Rami-
rezi (27-30). Gainera, txapelke-
tako partidurik ikusgarrieneta-
koa jokatu zuten.Txapelketa
jokatu duten Durangoko bikote
biak (Mikel Arrizabalaga-Iñigo
Aldekoa eta Egoitz Urrejola-
Asier Azkarate) finalerdien ata-
rian geratu dira; Noainek eta
Andoainek kanporatu zituzten.

Felix Espillaren agurra
Bestalde, joan zen egueztenean
Felix Espilla zestalari berriatua-
rraren omenezko partidua jokatu
zuten Durangoko pilotalekuan.
Berriatuarrak ezin izan zuen
jokatu, aurreko egunean, binaka-
ko txapelketako finala jokatzen
zebila, lesionatu ondoren.

Hala ere, kantxa erdira irten
eta zaleen txaloak entzun zituen.
Master Jaiko lehendakari Aitor
Totorikak zilarrezko gurutzea
eman zion; 1978an berak jaso
zuen gurutze hori munduko txa-
pelketa irabazi ondoren. J.D.

Durangoko eskolak
izan dituen bikote biak
Andoianek eta Noainek
kanporatu zituzten 

Andoaingo bikotea
irabazteko faborito da,
baina final parekatua
izatea itxaroten dute
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FUTBOLA
HIRUGARREN MAILA
KKuullttuurraallaa  --  ZZaallllaa
Zapatuan, 17:00etan, Tabiran
OHOREZKO MAILA
BBeerrrriizz  --  BBaallmmaasseeddaa
Zapatuan, 17:30ean,
Berrizburun
GOREN MAILA
EElloorrrriioo  --  MMoorraazzaa
Zapatuan, 16:00etan,
Eleizalden
LEHENENGO ERREGIONALA
(mutilak)
ZZaalldduuaa  --  EErrmmuuaa
Zapatuan, 18:30ean,
Solobarrian
LEHENENGO ERREGIONALA
(emakumeak))
IIuurrrreettaakkoo  --  UUggaaoo
Zapatuan, 18:00etan,
Larrakozelain
HIRUGARREN ERREGIONALA
ZZaalldduuaa  BB  --  LLeekkeeiittiioo  BB
Zapatuan, 16:00etan,
Solobarrian
BBeerrrriizz  BB  --  EEzzkkuurrddii
Barikuan, 19:30ean, 
Berrizburun
EExxttrreemmeeññoo  --  EElloorrrriioo  BB
Domekan, 17:00etan, Tabiran

ARETO FUTBOLA
NAZIONAL B MAILA
EElloorrrriiookkoo  BBuusskkaannttzzaa  --
OOrriiookkoo
Zapatuan, 18:00etan,
Elorrioko kiroldegian
EUSKAL LIGA
KKuurruuttzziiaaggaa  iikkaassttoollaa  --
AArraabbaakkoo  EEHHUU
Zapatuan, 17:30ean,
Landako kiroldegian
SSaassiikkooaa  DDuurraannggoo  --
KKuukkuuiiaaggaa  EEttxxeebbaarrrrii
Zapatuan, 19:30ean,
Landako kiroldegian
LEHENENGO ERREGIONALA
MMeennddiibbeellttzz  --  
MMaazzuussbbeerrrrii
Zapatuan, 16:10ean,
Landako kiroldegian
AAbbaaddiiññookkoo  LLaagguunn  --
AAbbaaddiiññookkoo  GGaazztteettxxiiee
Barikuan, 19:45ean, 
Berrizburun
DDaannttxxaarrii  --  SSaappuubbeerrrrii
Zapatuan, 19:00etan,
Lanbide Heziketa Institutuan

SASKIBALOIA
EBA MAILA
TTaabbiirraakkoo  BBaaqquuéé  --
TToorrrreellaavveeggaa
Zapatuan, 19:30ean,
Landako kiroldegian
LEHEN ERREGIONAL
BEREZIA (gizonak)
TTaabbiirraakkoo  BBaaqquuéé  --
LLeeiiooaa
Zapatuan, 16:30ean,
Landako kiroldegian
LEHENENGO ERREGIONALA
(emakumeak)
TTaabbiirraakkoo  BBaaqquuéé  --  LLeeiiooaa
Barikuan, 20:15ean,
Jesuitak ikastetxean

PILOTA
XXVII. SAN FAUSTO ZESTA
TXAPELKETA (finala)
CCaarrllooss  AAiizzppuurruuaa--
RRaammoonn  AAiizzppuurruuaa  //
JJoossuu  BBeeiittiiaa--
TTxxoommiinn  BBeeiittiiaa
Domekan, 11:30ean,
(atarikoaren ondoren)
Durangoko Ezkurdi Jai Alain
XXVIII. OLAZAR TXAPELKETA
Lau t’erdian
UUrriioonnaa--BBiillbbaaoo
Binaka
MMuugguurruuzzaa--JJaauurreeggii  //
YYoollddii--LLiinnzzooaaiinn
Urriaren 21ean, 21:30ean,
Zaldibarko pilotalekuan
CAFÉS BAQUÉ
--  PPrraaddeerraa  --  IIbbaarrrroonnddoo
--  AArrrriizzaabbaallaaggaa--GGoonnzzaalleezz
--  AAnnssootteeggii--IIrruussttaa
--  GGoonnzzaalleezz--LLaarruunnbbee
Urriaren 20an, 19:00etan,
Mañariko pilotalekuan

AgendaKulturala da hirugarren mailan
oraindik galdu ez duen bakarra
Amorebieta liderrak Zarautzen kontra amore eman ondoren, Durangoko Kulturalak 
bakarrik jarraitzen du oraindik hirugarren mailan porrotik ezagutu barik

Etxeko azkeneko lehian 2-0 menderatu zuten Santutxu. K.A.

Durangoko Kulturalak ez
beste talde guztiek, gutxie-
nez behin amore eman

dute liga hasi denetik. Joan zen
asteburuko zazpigarren jardunal-
dian, ordura arteko puntu guztiak
batuta zituen Amorebietak galdu
egin zuen Zarautzera egindako
bisitan (1-0), menderatu bakoen
zerrenda Kulturalera bakarrik
mugatuz.

Axier Intxaurragaren gizo-
nek 1-2 irabazi zuten Gernika-
ren zelaian. Lehenengo zatian
partidua ederto bideratu zuten,
gol bi sartuta. Bigarrenean Ger-
nikak markagailua estutu arren,
“ez gintuzten gehiegi estutu”,
Intxaurragaren esanetan.

Horrela, Kulturalak etxetik
kanpora hirugarren garaipena-
eskuratu zuen; aurretik Basko-
nia eta Sestao Riverren zelaie-
tan hiru puntuak batuak zituen.
Amurrioren zelaian hutsean ber-
dindu zuen. Etxean Santurtzi eta
Santutxu menderatu ditu, eta
Leioa izan da puntu bat eroatea
lortu duen bakarra.

Aurrean iaz bezain golegile
jarraitzen du Durangoko taldeak.

Baina bada jokalari bat bereziki
inspiratuta dabilena: Iker Marti-
nez; zazpi partidutan bost gol
sartu ditu, taldeak sartutakoen
(14 gol) herena baino gehiago.
Aurten Laudiotik ekarri duten
26 urteko jokalaria zorte barik
ibili da aspaldian, baina bere
kalitatearen jakitun, sasoi bate-
an Elgoibarren eskainitako mai-
la berreskuratu guran fitxatu
zuten, eta, oraingoz, beragan ipi-
nitako konfiantzari golekin eran-
tzun die elgoibartarrak.

Bihar Zalla hartuko dute
etxean. Sailkapenean beheko
postuetan dabil, baina Intxaurra-
ga ez da fidatzen. Badaki kalita-
te handiko jokalariak dituena,
eta denboraldian zehar gora
egingo duela pentsatzen du.

Muniozguren sendatuta
Lesionatuta egon den Munioz-
guren jokalaria errekuperatu da,
eta jokatzeko moduan dago. Jon
Conde bakarrik dago lesionatu-
ta. Bat ere zorterik ez du muti-
lak. Denboraldiaurrean hankako
odol-hodi bat apurtu zuen. Orain
hilabete makuluak alboratu eta
bizikletan hasi zen, baina lesio
berriro gaiztotu zitzaion. Hile
birako baja dauka oraindik. 

Iker Martinez
inspiratuta dabil; 
zazpi partidutan bost
gol sartu ditu

Jon Conderi lesioa
berriro gaiztotu eta hile
birako baja izango da

Asteburuan ekingo diote orain-
dik hasi barik dagoen futbol liga
bakarrari. Hirugarren erregiona-
lak Durangaldeko talde biren
arteko derbiak dakartza lehen
jardunaldian. Ezkurdik eta Berriz
B-k gaur iluntzean jokatuko
dute Berrizburun. Domekan,
Extremeño eta Elorrio B neurtu-

ko dira Tabiran. Horiez gainera,
beste derbi bi ere jokatuko
dituzte areto futbolean eta lehe-
nengo erregionalean. Batean,
Abadiñoko talde biak neurtuko
dira Berrizko kiroldegian. Bes-
tea, Dantxarik Sapuberri talde
sortu berriaren kontra jokatuko
du, Iurretan. J.D.

Derbi bigaz hasiko da
hirugarren erregionala

Berrizko Amaraune eskalada
taldeak eskaladaren gaineko
bideo emanaldiak prestatu ditu.
Hiru bideo eskainiko dituzte
urriaren 21ean, 19:00etatik
aurrera, Berrizko Kultur Etxean.

Lehenengoan, Martxan II
izenekoan, Berrizko eskalada
taldeko kideak ikusi ahalko dira
haitzean gora. Bigarren bideoan,
The dream izenekoan, hainbat
durangar Yosemiteko horma
handietan gora ikusi daitezke.

Passion des Cimes izeneko
hirugarrenean, Catherine Desti-
velle eskalatzaile frantziarrak
(Aljerian jaio zen) Alpeetako
hormak zelan menderatzen
dituen ikusi daiteke. J.D.

Eskalada bideoen
emanaldiak Berrizen

Berrizko eta Durangoko
eskalatzaileen igoerak
erakutsiko dituzte

Bizkaiko lau Pitch&Putt zelaiek
modalitate horretako (scratch
eta stableford) taldekako lehe-
nengo txapelketa antolatu
dute urritik abendura bitartean.
Lehenengo jardunaldia dome-
ka honetan izango da Dima-

Golf zelaian; bigarrena azaroa-
ren 7an Meaztegin; hirugarre-
na azaroaren 28an Derion, eta
azkena abenduaren 18an
Urgoitin. 

Zelai bakoitzeko talde bik
parte hartuko dute txapelke-
tan. Modalitate bakoitzeko
garaikurra irabazi duen taldea-
ren zelaian egongo da hurren-
go urtera arte. Datorren urteko
azken hiru hileetan jokatuko

dute txapelketaren bigarren
aldia. Modalitate bakoitzeko
garaikurra zelaiaren jabetza-
koa izango da hiru bider ira-
bazten dutenean.

San Fausto Txapelketa
Bestalde, DimaGolfen San
Fausto Txapelketa jokatu dute
oraintsu, Pitch&Putt modalita-
tean; Gorka Ecenarrok irabazi
zuen mailarik gorenean; Juan
Carlos Martínezek bigarren
mailan, eta Ruben Martínek
hirugarrenean. Txapelketa bat
amaitu eta beste bat jokatuko
dute laster. Hain zuzen ere,
DimaGolf zelaiko hurrengo
txapelketa datorren azaroaren
6ean jokatuko dute. J.D.

Txapelketa domeka
honetan hasiko da
DimaGolf zelaian

Pitch&Putt txapelketa
Bizkaiko lau zelaietan

Irabazleek garaikurra
gordeko dute euren
klubean, urtebetez

DimaGolf, Meaztegi, Derio eta Urgoitiko
zelaietan jokatuko dituzte lau jardunaldiak
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Gure kontsumorako ohiturek
eta multinazionalek herrialde
txirotuetan kalte ekologikoak

eragiten dituzte

Iparraldeko herriek historian
zehar hegoaldean egindako

jarduerengatik ordaintzeko zor
bat daukate

Urteetan handitzen dabil
iparraldearen zor ekologikoa

Indigenei urteetan eragindako kalte ekologiko, kultural eta
ekonomikoa ordaintzeko eskatzen du hainbat gizarte mugimenduk

Herrialde txirotuetan bizi duten
egoera, besteak beste, zorpetu-
ta bizi direlako bizi dute. Kanpo
zorra edo zor ekonomiko horren
aurrean, ‘zor ekologikoa’ izeneko
kontzeptua zabaltzen dabiltza
gizarte mugimenduak. Zorpe-
tuak iparraldeko herriak direla
aldarrikatzen dute, bertako bizi-
tzeko ohiturek eta kontsumo
erritmoak kalteak sortu dituzte-
lako kanpo zorra duten herri
horietan. 

XX. mende amaieratik hona
zabaldu den kontzeptua da zor
ekologikoarena. Ekologistak
Martxan elkarteak egindako
kanpainak, hainbat alor aipatzen
ditu zor hori zertan datzan hobe-
to ulertzeko.

Karbonoa
Kyotoko protokoloa dela-eta,
karbono emisioak mugatzeko

lana hasi zen, baina ez dira
aurreikuspenak bete. Kyotok
lehen “emisio baimenak” deitu-
takoak, orain “emisio eskubide-
ak” deitzen dira, eta ezarritako
mugak gainditzen gabiltza.

Energia iturriak
Hirugarren mundua deitutako
horretatik erregai fosilak ekar-
tzean, hemengo enpresek ez
dute modu justu batean ordain-
tzen. Merkeagoa da erregaiak
hegoaldean ustiatzea iparralde-
an egitea baino. Norvegian, adi-
bidez, gasa ateratzeagatik % 90
ordaintzen bada, herrialde indi-
gena baten petrolioa ateratzea-
gatik % 12.

Ezagutzak
Herrialde indigenetan osasuna-
ren eta elikaduraren inguruko
kultura oso garatuta dago. Gure

inguruko enpresa farmazeutiko
eta elikadura enpresek hango
ezagutzak hartu eta, aldaketa
genetikoak egin eta gero, saldu
egiten dizkiete. Ezagutza publi-
koa pribatizatu gura dutela sala-
tzen dute gizarte mugimenduak.

Hondakin toxikoen trafikoa
Barku zaharrak, adibidez, Bon-
bayn, Mauritanian... abandona-
tzen dituzte enpresek. Toxizita-
tea pilatzen da eta leku horieta-
ko biodibertsitateak kalte larriak
izaten ditu.

Ingurugiroko beste kalteak
Amazonian, adibidez, enpresa
multinazionalen jarduerekin
ibaiak kutsatzen dira, eta horie-
tatik edaten duten indigenek,
bainua hartzen dutenek... euren-
tzat ezezagunak diren gaixota-
sunak hartzen dituzte. A.U.
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1 HIGIEZINAK

2 TEKNOLOGIA

3 LANA/NEGOZIOAK

4 DENETARIK

5 IBILGAILUAK

6 HARREMANAK

7 AISIA/KIROLA

8 FAMILIA/ETXEA

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

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

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

Eguazteneko 19:00ak arte
jasotako iragarkiak bariku

horretako alean 
argitaratuko ditugu.

Beranduago jasotakoak
hurrengo alean.

Higiezinak
ETXEBIZITZAK

SALDU

Abadiño. Sukaldea, egon-
gela, komuna, 3 logela, tras-
telekua  eta ganbara. Eguzki-
tsua eta 3 balkoi ditu. Igogai-
lua jartzekotan dira.
Berogailua eta leiho berriak.
Etxe guztiak kanpora ematen
du. Telefonoa: 655 712 105

Abadiño. Pisua salgai Mun-
tsaratz auzoan. 3 logela han-
di, 2 komun, sukaldea, egon-
gela handi bat jangelarekin
eta balkoi handia. Ganbara.
Berriztatua eta berogailuare-
kin. Bizitzera sartzeko mo-
duan. Negoziatzeko moduko
prezioa. Tel.: 667 882 338.

Berriz. Pisua salgai. 3 loge-
la, 2 komun, sukalde berriz-
tua, 2 balkoi, egongela han-
dia, ganbara handia eta garaje
itxia. Oso eguzkitsua. Guztiz
berriztua eta egoera ezin ho-
bean.Tel.:  647 777 392

Durango. 98 m2-ko etxebi-
zitza oso eguzkitsua, 3 logela,
sukalde - jangela, bainugela
eta komun leihodunak, 2 te-
rraza partikular (12 eta 8 m2-
koak) eta baita terraza komu-
nitarioak ere. Altzariz betea
eta guztiz jantzia, berogailua-
ren galdara jarri berria, lau ar-
mairu enpotratu, aluminiozko
leihoak, ateak eta zorua alda-
tuta. Garajea eta igerilekuare-
kin. 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 ,
sukaldea, gres, berokuntza,
kristal bikoitzeko leihoak, ate
blindatua. 223.000 euro. 
Telefonoa: 607 715 353 

Durango. Atiko zoragarria
salgai Alde Zaharrean. Duela
urte eta erdi erabat berrizta-
tua. Erabat jantzia. 2 logela,
egongela, sukaldea eta ko-
muna. Kapritxosoa. Etorri
ikustera! 659 425 890

Durango. Etxea salgai. 3 lo-
gela, egongela, sukaldea, ko-
muna, berogailua eta des-
pentsa. Eguzkitsua. Etxe oso-
ak kanpora ematen du.
Jantzita eta erreformatua.
189.319 euro. 699 409 959

Durango. Etxebizitza salgai.
Logela bi, egongela, sukaldea
eta komuna. Etxe guztiak
kanpoaldera ematen du, oso
argitsua. Pisu altua, 30 m2-
ko terrazarekin. 220.000
euro. 17:00etatik aurrera dei-
tu:  696 255 083. 

Elorrio. Pisu eder bat salgai.
Berritua, 124 m2, gas natura-
leko berogailua, sukalde hor-
nitua, egongela, 5 logela, 2
komun, jangela, 2 balkoi eta
garaje itxia. Prezioa:
264.500 euro. 685 734 825

Elorrio. Pisu eder bat salgai,
Auzoa auzoan. Leku zoraga-
rria. Tel.:  639 020 581

Garai. Oar-Erdikoa baserria,
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
Maspe kalean. 3 logela, sala,
sukaldea eta komuna. Guztiz
berriztatua. Igogailuarekin.
Telefonoa: 653 011 897 edo
648 102 025

Mallabia. Baserria eta
20.000 metro karratuko lur
zatia salgai. Kokapen ona eta
prezio egokia. 12:00-14:00
eta 18:00-22:00 artean dei-
tu: 655 702 647

Mañaria. Pisua salgai. 90
m2, hiru logela, bi komun,
egongela-jangela eta sukalde
guztiz jantzia. Altzariz horni-
tua. Miradorea eta bista ikus-
garriak. 13 m2-ko trastele-
kua. Eraikinak 15 urte ditu, eta
igogailua du. Bizitzera sartze-
ko. Prezioa: 220.000 euro
(36.520.000 pezeta). Auke-
ra oso ona! Tel.: 646 675 051

ERRENTAN EMAN

Berriz. 90 m2-ko eta 3 loge-
lako pisua errentan. Igogai-
lua, terraza eta garajea. 
Telefonoa: 94 682 00 41

Berriz. Pisu bat errentan
eman nahi dut. 3 logela, 90
m2, igogailua eta garajea.
Errenta: 600 euro. 
Telefonoa: 94 682 00 41

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

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

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

Zaldibar. Apartamentu bat
alokagai. Guztiz jantzia, ego-
era onean eta herriaren erdi-
gunean. Bikote batentzako
aproposa. 20:00etatik au-
rrera deitu :94 682 73 69

ERRENTAN HARTU

Berriz. Berrizen edo ingu-
ruan pisua alokatu nahi genu-
keen bikote bat gara. 
Deitu: 669 956 450

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

Durango. Pisua konpartitu-
ko nuke beste pertsona ba-
tzuekin Durangon. 
Telefonoa: 666 202 273

OPORRETAKO ETXE-
BIZITZAK

SALDU

Laredo (Kantabria). Izu-
garrizko bistak dituen pisua

salgai Laredon hondartza on-
doan. Urbanizazio pribatuan,
berdegune askorekin, hau-
rrentzako jolasguneak, tenis
zelaia, saskibaloi zelaia, autoa
garbitzekoa... Puntaleko zo-
naldean. Hall zabala, egonge-
la eta jangela zabalak, bi bai-
nugela osatu, 4 logela bakoi-
tza bere armairuarekin,
sukaldea, elektrogailu berrie-
kin osatua, ur beroa eta gas
naturalarekin dabilen bero-
gailua. 2 igogailu eta atezain
zerbitzua. Ezin hobeto dago
bizitzera sartzeko. Partikula-
rra. 690 07 15 72.

PISUA KONPARTITU

PISU BILA

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

PISUKIDE BILA

Durango. Durangon pisua
konpartitzeko pertsona bat
behar da. Tel.: 658 724 510

LOKALAK

ERRENTAN EMAN

Abadiño. Lokal ekipatua, al-
tzariekin alokagai Matiena
eta Durango bitarteko errepi-
dean. 120 m2. Deitu
619790053 telefonora.

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

GARAJE/
TRASTEROAK

SALDU

Elorrio. Garajea salgai Be-
rriotxoa kalean. 658 759 264

Teknologia
INFORMATIKA/BIDEO-
JOKUAK

SALDU

iPod bat salgai. 8 GB-ko
iPod Touch berria salgai 100
eurotan. Tel.: 636 170 508

GAINERAKOAK

Ordenagailuak konpon-
tzen dodaz. Ordenagailuak
konpontzen dodaz. Etxez etxe
joaten naz konpontzen. Hard-
warea eta softwarea. Konfi-
guratu, birusak kendu, perife-
rikoak ipini, etab... Arin eta
merke ! Tel.:650172285

Lana/negozioak
LAN ESKARIAK

ETXEKO LANAK

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

PERTSONAK ZAINDU

Abadiño. Lan bila nabilen
Matienako andre bat naiz.
Edozein ordutegian, arratsal-
dez eta gauez aukeran. Ume
eta nagusien zainketa, etxeen
garbiketa...  696 753 530

Berriz. Andre euskaldun bat
3 edo 4 orduz umeak zein per-
tsona nagusiak zaintzeko

prest. Telefonoa: 680 509
532 edo 94 622 57 24.

Durango. Andre euskalduna
pertsona nagusiak, gaixoak,
ezinduak... zaintzeko prest.
Urte askotako  esperientzia
eta lehenbailehen hasteko
prest. Interesatuak deitu
699 745 723 telefonora.

Durango. Emakume ardura-
tsu bat prest orduka umeak
zein pertsona nagusiak zain-
tzeko, etxeak garbitzeko eta
antzeko lanak egiteko. Juana.
Tel.: 670 674 641.

Durango. Neska euskalduna
eta esperientziaduna  astele-
henetik ostegunera, ordubete
inguruz, haur txikiak zaindu
edo 6 eta 10 urte bitarteko
haurrei edozein gaitako esko-
la partikularrak emateko
prest. 630 86 69 74  Miren.

Durango. Durangon edo in-
guruetan, umeak eta pertso-
na nagusiak zaintzeko prest,
baita garbiketa lanetarako
ere. Arratsaldetan, gauetan
eta asteburuetan. Erreferen-
tzia onak. Tel.: 650 610 194.

Durango. Umeak edo nagu-
siak zaintzeko edo garbiketa-
rako lan baten bila nabil. La-
naldi osorako edo erdirako.
Erreferentzia onak. 
Telefonoa: 638 437 901.

Durango. Neska euskaldu-
na, astelehenetik ostiralera,
arratsaldetan umeak zaintze-
ko prest. Haur hezkuntzako
irakaslea, gaur egun goizez
irakasle moduan lan egiten
dut. Deitu: 635 706 986

Elorrio. Neska euskalduna
eta esperientziaduna arra-
tsaldetan edo orduka (astele-
henetik ostiralera) haurrak
zaintzeko prest,baita lehen
hezkuntzarako klase partiku-
larrak emateko prest. Haur
hezkuntzako goi mailako he-
ziketa 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. Neska gazte bat
arratsaldez haurrak zaintzeko
prest, baita haurraren etxeko
lanez arduratzeko. Harrema-
netan jartzeko: 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. Tel.: 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. Harre-
manetarako: 610 00 44 43.

IRAKASKUNTZA

Abadiño. Fisikako ikaslea
durangaldean klase partikula-
rrak emateko prest. LH, DBH
edota batxilergokoak. Espe-
rientziaduna. 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. Tel.: 615 731 881

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

Durango. Inguru ikasgaia
ingelesez (LH eta DBH mai-
lak) ikasi nahi baduzu, deitu.
Ingelesa irakasten dut. Tele-
fono zenbakia: 625 709 846.

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

Elorrio. Elorrion klase parti-
kularrak ematen ditut. 
Deitu: 675 70 61 05.

GAINERAKOAK

Durango. Jardinen mante-
nuan, eraikuntzan, margolari
gisa, tornuetan edo elektrizi-
tatean oinarritutako lan baten
bila nabil. Paperekin. 
Telefonoa: 669 594 376

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.
Tel.: 659 973 224 (izaskun).

LAN ESKAINTZAK

OSTALARITZA

Durangaldea. Kamarera
euskalduna behar da astebu-
ruetan lan egiteko. 
Telefonoa: 689 80 23 62.

ETXEKO LANAK

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

Durango. Durangaldeko he-
rriei zuzenduriko lan eskain-
tza. Iniziatiba eta lagun arte-
rako dohaina duen pertsona
bazara eta hileko soldata plus
bat nahi baduzu, hona hemen
aukera ezin hobea. Zure etxe-
tik eta zuk nahi duzun ordute-
gira egokituriko lanpostu ko-
mertziala eskaintzen dugu.
Saltzen duzun produktu ba-
koitzeko komisio finko eta
ziurrarekin. Produktu berri-

tzaile eta erakargarria sal-
mentarako. Beharrezkoa: or-
denagailu 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.

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 zerikusia du-
ten ikasketak; aisialdian es-
perientzia; berrizkoa edo in-
gurukoa izatea. Interesa due-
nak bidali kurrikuluma
haurrak@txatxilipurdi.com
helbide elektronikora.

Durango. Ingeniaritzako
ikaslea behar da marrazki tek-
nikoko edo kimikako eskolak
emateko. Tel.:675 07 62 45.

Durango. Durangoko en-
presa batek honako hau behar
du: Musika eskola baten bio-
lin klaseak emateko irakaslea.
Ezinbestekoa: biolin goi mai-
lako titulua eta euskarazko
ezagupenak. Lanaldia eta or-
dutegia: lanaldi herena arra-
tsaldetan banatuta. Kontra-
tua: ordezkapena (ikasturte
bat). Hileko soldata gordina,
gutxi gorabehera: 900 euro.
Sartu. Erref.: 7468. 
Tel.: 94 620 04 49.

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

Bergara. Bergarako enpresa
batek honako hau behar du:
merkataritzako agente bat.
Aseguruak merkaturatu eta
bezeroen zorroa mantendu.
Ezinbestekoa: esperientzia
izatea komertzial lanetan, B
klaseko gidabaimena, autoa
eta eskualdean bizitzea. La-
naldi osoa zatitua. Kontratua:
merkantila. Berehala sartze-
ko. Hileko soldata gordina,
gutxi gorabehera: 1.000 euro.
Sartu. Erref.: 7656. 
Telefonoa: 94 620 04 49.

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. Atarteko lan pol-
tsa osatzeko antzerkilariak,
dantzariak, disenatzaile grafi-
koak, haur-pedagogoak eta
multikiroletan, sukaldaritzan
eta ikus-entzunezkoetan adi-
tuak behar ditugu. Interesa-
tuak bidali curriculuma 
atarte@atarte.com helbide
elektronikora.

Durango. Durangoko en-
presa batek honakoa behar
du: merkataritzako agentea.
Aseguru konpainia batean
bezeroak erakartzea eta man-
tentzea. Ezinbesteko: 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-
teko: 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 honako hau behar
du: moldatzeko makinako
operadorea. Tolesketa lanak
egiteko eta cnc tolesketa ma-
kinak programatzeko. Ezin-
bestekoa: planoen interpreta-
zioa, gutxienez urtebeteko
esperientzia eta durangalde-
an bizitzea. Lanaldia eta or-
dutegia: osoa, goizeko eta
arratsaldeko erreleboa. Kon-
tratua: aldi baterakoa, baina

luzatu daiteke. Berehala sar-
tzeko. Sartu. Erref.: 7723. 
Telefonoa: 94 620 04 49.

Durango. Durangoko en-
presa batek honako hau behar
du: mekanikoa. Mekanika
orokorra: uhalak aldatu, ba-
laztak, gurpilak eta autoare-
kin zerikusia duten edozer
gauza. Ezinbestekoa: gutxie-
nez 2 urteko esperientzia me-
kaniko lanetan, B klaseko gi-
dabaimena eta durangaldean
bizitzea. Lanaldia eta ordute-
gia: elkarrizketan zehaztuko
da. Kontratua: epemugarik
gabe, behin probaldia gaindi-
tuta. Berehala sartzeko. Sar-
tu. Erref.: 7490. 
Telefonoa: 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

Durango. Lana topatzen ari
bazara Mary Kay kosmetika-
ko edertasun kontsultorea
izatea aukeran duzu. Zure ne-
gozio txikia izango duzu eta
dirua irabaziko duzu, gainera
dohaineko formazioa eta la-
guntza emango zaizu guztia
aurrera atera ahal izateko. In-
teresa duenak deitu hurrengo
telefonora: 678 836 050 eta
guztia azalduko dizut.

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. 943 712 033

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. Berehala hasteko.
Urteko soldata gordina, gutxi
gorabehera: 24000 euro.
Sartu. Erref.: 6956. Telefo-
noa: 94 620 04 49

Zornotza. Zornotzako en-
presa batek honako hau behar
du: ile apaintzailea. Lanpos-
tuari dagozkion lanak egite-
ko: ile-tindatzea, orraztea...
Nagusi egoitza batean. Ezin-
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bestekoa: formakuntza, es-
perientzia, euskara eta es-
kualdean bizitzea. Lanaldia
eta ordutegia: osoa. Kontra-
tua: ordezkapena. Berehala
sartzeko. Hileko soldata gor-
dina, gutxi gorabehera: 1.139
euro. Sartu. Erref.: 7469. 
Telefonoa: 94 620 04 49.

Ibilgailuak
AUTOAK

SALDU

Clio familiarra salgai. Clio
Grand Tour berria. Dynami-
que 1.5 dci 85 zp. Gris zilarka-
ra. 2 urte eta erdi. 30.000
km. Diesela. 12.000 euro.
Aire egokitua, erreguladorea,
limitadorea. Break. Airbagak.
5 ate. Bihurguneetarako argi
gehigarriak. Aurreko kristal
igogailu elektrikoak. Ixte sis-
tema zentralizatua. Atzeko

banketa 1/3-2/3. CD. Garan-
tia: 2012-01-22. Urteko erre-
bisioa pasatu berri. 
Telefonoa.: 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. 800 euro.  
Telefonoa: 626 435 412

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

FURGONETAK

SALDU

California T4 salgai.
2400 diesela. 146.000km.
Egoera onean. Sukaldea, hoz-
kailua eta abar dauzka. 4 per-
tsonarentzako oheak (behean
eta goian). 13.700 euro. 

Telefonoa: 671 841 563. Jon.

MOTORRAK

SALDU

Kawasaki - Versys 650.
Egoera onean, beti garajean.
2007koa da. 12.400 kilome-
tro, gorria. Kutxa opari. Oha-
rra: limitatuta dago.4.500
euro. Harremanetan ipintze-
ko: 690  07 15 72.

Suzuki Intruder 250cc
salgai. Extrak ditu, beti ga-
rajean egon da. Onena ikus-
tea da. 
Telefonoa: 630 681 890
(Josu)

Yamaha Jog Scooter bat
salgai. Yamaha Jog motorra
salgai. 2.000 km. IATa pasa-
tuta. Ezer aldatu barik, dena
orijinala. Beti egon da garaje-
an. stratokaster@gmail.com.

Telefonoa: 650 172 285

BESTE IBILGAILUAK

SALDU

MF760 hondeamakina
mistoa salgai. 
Telefonoa: 605 748 383.

GAINERAKOAK

SALDU

Bizikleta salgai. BH Orion
BMX bizikleta salgai. Egoera
oso onean eta gutxi erabilita.
Prezioa: 125 euro. 
Telefonoa: 94 622 51 75

Aisia/kirola
ANIMALIAK

SALDU

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

koa. Txipa jarrita dauka. 
Telefonoa: 656 772 994

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 te-
lefonora.

MUSIKA/PELIKU-
LAK/LIBURUAK

SALDU

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

jbpetgarjo@hotmail.com

Piano salgai:piano bertikala
petrof markakoa egoera onene-
an.Telefonoa: 605737806

GAINERAKOAK

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

OPORRAK/BIDAIAK

GAINERAKOAK

Etorri Lodosara. Nafarroa-
ko Ebroren erribera ezagutu
nahi baduzu, etorri  Lodosara
eta egun batzuk pasatu gure
landaetxean.677 834 047 

GAINERAKOAK

EMAN

Biodantza klaseak. Bio-
dantzako klaseak ematen di-
tut elorrioko lourdes ikaste-
txean, barikuetan 19:00eta-
tik 21:00etara. Telefonoa:
626 661 292. Mentxu. Etor
zaitez biodantzaren onurak
ezagutzera!

Familia/etxea
HAURREN TXOKOA,
OSAGARRIAK

SALDU

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

Ume karroa salgai. Ume
karroa salgai: ”bebe car mul-
tipla” markakoa. Urdina.
Egoera onean. Maxicosia, ka-
pazua eta aulkia osagarri guz-
tiekin: euritakoa, plastikoak
eta sehaskarentzako osaga-
rriak ere bai. 400 euro. Tele-
fonoa: 696 96 92 76

EDERGINTZA/OSASU
NA/ESTETIKA

SALDU

Goi kosmetikako produk-
tuak salgai. Mary Kay eder-
tasun kontsultora indepen-
denteak goi kosmetikako pro-
duktuak saltzen ditu.
Produktuak erosi aurretik,
proba itzazu zure automaki-
llaje eta aurpegia zaintzeko
dohaineko klaseekin. Seguru
gustatu egingo zaizula. Deitu
678 836 050 telefonora.

INMOBILIARIAK
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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
• 105 m2. 4 logela eta 2 komun. 2 terraza. Berogailua.
Igogailua. 234.400 .
• 95 m2. 3 logela, egongela eta 2 komun. Terraza.
Ganbara eta garajea. Etxe osoak kanpora ematen du.

• Landako: 2 logela, egongela eta sukaldea. Terraza.
Ganbara. Garajea eta trastelekua. Eguzkitsua. 
• Matiena: Trañabarren: 100 m2. 4 logela eta 
2 komun. Terraza. Ganbara. Eguzkitsua.
• Komentu kalea: 2 logela. Bizitzen sartzeko prest.
185.800€.
• Tabira: 4 logela. 2 terraza. Igogailua. 222.300€.
• Ezkurdi: 138 m2. 4 logela eta 2 komun. 2 terraza. 
• Madalenoste: Erdi berria. 100 m2. 3 logela eta 
2 komun. Trastelekua. Etxe osoak kanpora ematen 
du. Eguzkitsua. 
• San Ignazio: 90 m2. Terraza. Ganbara. Garajea. Etxe
osoak kanpora ematen du. Berriztatua.
• Antso Eztegiz: 2 logela. Berriztatua. 198.000€.
• Astepe: 90 m2. 3 logela eta 2 komun. Trastelekua
eta garajea.
• Zumarparkea ( Tabira ): Erdi berria. 2 logela eta 
2 komun. Eguzkitsua. Trastelekua eta garajea.
• Durango: 2 logela. Berogailua. 156.300€.
• Ezkurdin: 70 m2. 1.go solairua.
• Tabira: 80 m2. 3 logela. Etxe osoak kanpora ematen
du. Guztiz jantzia. Garaje pribatua. 200.000€.
• Mendizabal: 2 logela eta egongela. Erdi berria.
Ganbara eta garaje itxia. Eguzkitsua. 
• Plateruen Plaza: 2 eta 3 logelako etxebizitza. 
2 komun. Trastelekua eta garajea.
• ATXONDO: Txaleta. 4.000 m2-ko lursaila.
• ATXONDO: Landa-etxea. 100 m2-ko lorategia. 
IURRETA
• Dantzari: 3 logela eta egongela. Etxe osoak kanpora
ematen du. 192.000€.
• Maspe: 70 m2. 3 logela. Berria. Igogailua.  
• Bixente Kapanaga: 110 m2. 4 logela eta 2 komun. 
2 terraza. Eguzkitsua. Garajea trastelekuarekin.
• Bidebarrietan: 3 logela. Igogailua. Terraza handia. 
• Zubiaurre: 3 logela. 2 terraza. 180.000€.
ABADIÑO
• Solokoa: 90 m2. 3 logela, egongela handia eta
sukaldea despentsarekin. Berogailua. 3 terraza. 
• Abadiño: Bifamiliarra. 300 m2. 290 m2-ko lorategia.
NEGOZIOAK
• Iurreta: Baserri jatetxea. Alokairuan. 
• Taberna – jatetxea: 230 m2. 70 pertsona. 
Alokairuan edo salgai. Funtzionamenduan.
BERRIZ
• Legaño: 3 logela. Balkoia. Eguzkitsua. 
• Bernardo Gabiola: 70 m2. 3 logela. 171.000€.
GARAJEAK SALGAI
• Ibaizabal: Garaje itxia. Salgai.
• Antso Estegiz: 24.800€. 
• Erretentxu: Garaje itxia. 18.000€.
• Monagotorre: Garajea trastelekuarekin.

AAUUKKEERRAA

EETTXXEEBBIIZZIITTZZAA  SSAALLGGAAII

• Askatasun Etorbidean: Promozio berriak. 1,2,3 eta 4
logelakoak.
- Logela bakarra garajea eta ganbararekin   
200.000€+ BEZ

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

• 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.
• Arkotza: 4 logela, egongela, sukalde jantzia, komuna
eta bainugela. Balkoia eta ganbara.
• Andra Mari: 30 m2-ko terraza. 2 logela. Berrriztatua.
• Aramotz: 62 m2. 3 logela. Guztiz berriztatua eta
jantzia.
• 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. 
• 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.

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.

• 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.
• Astarloa: Halla, egongela, sukaldea, 3 logela eta
komuna. Balkoia. 
• Astepe: Halla, Sukalde-jangela, 3 logela eta 2
komun. Garaje aeta trastelekua. ( Guztiz berriztatua ).
• Astola bidea: Halla, sukaldea, egongela, 2 logela 
eta komuna. Balkoia.
• Bernardo Gabiola: Halla, sukaldea, egongela, 
2 logela eta komuna. ( Guztiz berriztatua ).
• Bernardo Gabiola: Halla, sukaldea, egongela, 
3 logela eta komuna. Despentsa. 
• 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. 
• F.J. de Zumarraga: Halla, 2 egongela, sukaldea, 
3 logela eta komuna.
• F.J. de Zumarraga: Halla, egongela, sukaldea, 
3 logela eta komuna. Balkoia.
• 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: Duplexa. Halla, sukaldea, egongela-
jangela, 4 logela, 2 komun eta terraza. 2 kotxerentzako
garajea eta trastelekua.
• Juan Antonio Abasolo: Halla, sukaldea, egongela, 
3 logela eta komuna. Balkoia. 
• Juan de Itziar: Halla, egongela, sukaldea, 2/3 logela
eta komuna. 2 despentsa/trasteleku eta sotoa. 
• Kalebarria: Halla, egongela, sukaldea, 3 logela eta
komuna. Balkoia.
• Kalebarria: Halla, sukaldea, egongela-jangela, 
2 logela eta komuna. ( Guztiz barriztuta ).
• 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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ren emanaldia J.M. Barandiaran
egoitzan. 12:00etan txino
txapelketaren finala San
Fauston. 13:00etan Afrikako
erritmoak M’Lomp elkarte
durangarrarekin. 13:00etan
umeen mozorro kalejira eta sari
banaketa Andra Marian.
13:00etan kantu poteoa. 16:00-
19:00etara txirrista erraldoia eta
labirintoa Ezkurdin. 16:00-
19:00etara udal ludoteka kalean
(sukaldaritza tailerra). 16:30-
20:30era federatu bakoendako
xake txapelketa Ezkurdin.
17:00etan Durangoko kultura-
Zalla futbol partida. 18:00etan
Potxin eta Patxin pailazoen
umeendako ikuskizuna Santanan.
18:00etan Sugarri taldearen
kalejira. 18:30ean III. Patata
tortilla txapelketa merkatu
plazan. 19:00etan zirku ikuskizu-
na Alde Zaharrean zehar. 19:00-
22:00etara Dibertitzeko eta zeure
burua babesteko errezetak,
ideiak eta aholkuak Andra
Marian. 19:30ean Les Enfants
taldearen kale antzerkia Andra
Mariatik. 19:30ean Tabirako
Baque-Sab Torrelavega saskiba-
loi partidua Landakon. 20:30ean
Abba Klonikoen kontzertua.
21:00etan zezen suzkoa
Ezkurdin. 22:00etan erromeria
Luhartzekin. 23:00etan Fabulosa
orkestra Ezkurdin. 23:00etan
Powerage eta Doctor Deseo
taldeen kontzertuak Landakogu-
nean. 00:00etan play back
lehiaketa Pinondon. 00:00-
03:00etan alkoholemia kontrola-
ren stand informatiboa. 

›› Urriaren 17an, (Ingurugiroaren
Eguna) 07:00etan diana
txistulariekin. 07:30ean Zezenak
Dira dultzaineroekin. 10:00-
14:00etara umeendako abentura
parkea eta elkartasun jokoak
Ezkurdin. 10:00etan 8-14
artekoendako bizikletaren jaia.
11:00etan kalejira txistulariekin.
11:00-14:00etara Ecoxoc
Ezkurdin. 11:30ean XXVII. San
Fausto zesta punta txapelketa-
ren finala. 12:00etan ibilaldiak
ponian Landakogunean. 16:00-
19:30era Kondaira ludoteka
(mahai jokoak, magic lehiaketa
eta Warhamer erakusketa).
16:30-19:30 Ecoxok kotxe eroak.
16:30-19:30era udal ludoteka
kalean (birziklatze tailerra).
17:30ean Eriz Magoaren
ikuskizuna. 18:30ean Voces
Navarras jotak Andra Marian.
19:00etan Anari eta Sorkun
kontzertuan. 19:30ean jaien

amaiera udaletxeko plazatik
Landako parkeraino Biznietos de
Celedon fanfarreak eta Kilimix-
ka hankapaluek lagunduta.

›› Urriaren 22an, 19:30ean
Abstratosfera Teatro taldearen El
juego de la acacia antzezlana
San Agustin kulturgunean.

›› Urriaren 23an, 20:00etan XVI.
Silboberri elkartearen Txistu
kontzertua Landakogunean.

MUSIKA
DURANGO
›› Urriaren 21ean, Sick of it all,

Madball eta Anal hard taldeen
kontzertuak 20:00etan, Platerue-
na kafe antzokian.

›› Urriaren 22an, Kerobia eta
Arima Sutan taldeen kontzer-
tuak, 22:00etan Plateruena Kafe
Antzokian.

ZINEKLUBA 

ABADIÑO
›› Urriaren 15ean Ikasgela

hegalaria umeentzako filmaren
emanaldia, arratsaldeko
18:30ean, ‘Ikusi Makusi’
ekimenaren barruan, Errota 
kultur etxean.

›› Urriaren 22an Ponyo itsaslaba-
rrean umeentzako filmaren
emanaldia,18:30ean, ‘Ikusi
makusi’ ekimenaren barruan,
Errota kultur etxean.

BERRIZ
›› Urriaren 17ean Lope, 17:00etan

Kultur Etxean.

BESTEAK 

DURANGO
›› Urriaren 18an, 18:30ean,

Esnearen Liga elkartearen bilera
Pinondoko Andragunean.

IURRETA
›› Urriaren 15ean Saroa Bikandi

ipuin-kontalariaren saioak
Ibarretxe kultur etxean (0 eta 2
urte bitartekoentzako 17:00etan,
eta 3 eta 4 urte bitartekoentzako
17:30ean). 

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

Urriaren 22an, 22:00etan
Elorrioko Arriolan 

Historias canallas
Komedia kritiko eta garratza eta poesia
uztartzen dituen ‘Historias canallas’
lanaren estreinaldia eskainiko dute
Kunka Producciones taldeko Eloi
Beato eta Josean de Miguel aktoreek,
urriaren 22an, Arriolan. Maitasunari,
maitasun ezari, garaipenei eta galerei,
jaiotzari eta heriotzari ironiaz begiratze-
ko gonbita da antzezlan hau.

AGENDA

ANTZERKIA

BERRIZ
›› Urriaren 23an, Sexpeare

Produccionesen Gracias Grecia,
20:00etan Kultur Etxean.

ELORRIO
›› Urriaren 22an, Historias

canallas, 22:00etan Arriolan.

ERMUA
›› Urriaren 15ean, Mostrenko

Kolektiboaren Tenemos que
hablar antzezlana, 22:15ean
Lobiano kulturgunean.

ZORNOTZA
›› Urriaren 22an, Tanttaka Teatroa-

ren No me hagas daño antzezla-
na, 21:00etan Zornotza aretoan.

BERBALDIA

DURANGO
›› Urriaren 20an, Saroa Bikandik

Amatasunari, aitatasunari eta
literaturari buruz eskainiko
dituen hiru tertulietan bigarrena
(erditze osteari eta edozkitzeari
buruzkoa), Udal Liburutegian,
19:00etan. 

ERAKUSKETA
DURANGO
›› Irailaren 10etik urriaren 20ra

Begoña Urresti margolari

iurretarraren koadroak egongo
dira Durangoko Zeharkalea 
kaleko 9. zenbakian dagoen
Artleku aretoan ikusgai.

›› Urriaren 8tik 31ra, Durangoko
dantza taldeak XX. mendean
zehar erakusketa, Durangoko
Arte eta Historia museoan.

›› Urriaren 8tik 24ra, San Fausto
jaietako kartel lehiaketan parte
hartu duten lanen erakusketa,
Durangoko Arte eta Historia
museoan.

JAIAK
Sanfaustoak
›› Urriaren 15ean, 20:00etan

tortilla txapelketa Pinondon.
22:00etan Trastorno, Atom
Rumbha eta KOP taldeen
kontzertuak txosnagunean.
22:30ean bertso saioa San
Agustinen: Maialen Lujanbio,
Amets Arzallus, Miren Amuriza
eta Julio Soto. Gai jartzailea:
Igor Elortza. 23:00etan Rhe-
quiem, Antidoto eta Violadores
del Verso Landakogunean.

›› Urriaren 16an, (Mozorro Eguna)
07:00etan diana txistulariekin.
07:30ean Zezenak Dira dultzai-
neroekin. 10:00etan Tabira
musika bandaren kalejira.
11:00etan kalejira txistulariekin.
11:00etan Nekazaritza Azoka.
11:00-14:00 txirrista erraldoia
eta labirintoa Ezkurdin.
11:00etan umeentzako mozorro
tailerra Andra Marian. 11:00etan
Tabira musika bandaren kalejira.
11:45ean Tabira musika banda-

ZINEMA

DURANGO

Zugaza

Wall Street 2
Zuzendaria: 

Oliver Stone 

barikua 15: 19:00/22:00 
zapatua 16: 19:30/22:30
domeka 17: 19:30/22:30
astelehena 18: 19:00 eta 22:00
martitzena 19 (ikuslearen
eguna): 20:00

Umeendako zinema

Gru, mi villano
favorito 3D
Zuzendaria: Chris Renaud y

Pierre Coffin

zapatua 16: 17:00  

domeka 17: 17:00  

Zinekluba

Lope
Zuzendaria: Andrucha
Waddington
eguena 21: 20:30

ELORRIO

Arriola

London river
Zuzendaria: Rachid Bouchared

zapatua 16: 22:30
domeka 17: 20:00
astelehena 18: 20:00

Umeendako zinema

Shrek, felices para
siempre
Zuzendaria: Mike Mitchell

domeka 17: 17:00 

ZORNOTZA

Zornotza Aretoa

Conocerás al
hombre de tus
sueños
Zuzendaria: Woody Allen 

zapatua 16: 22:30 
domeka 17: 20:00
astelehena 18: 20:00
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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, 15
09:00-09:00 
• Unamunzaga 
(Murueta Torre 2C - Durango)
Zapatua, 16
09:00-09:00
• Navarro (Artekale 6 - Durango)
09:00-13:30 
• Unamunzaga 
(Murueta Torre 2C - Durango)
• Sagastizabal 
(Askatasun Et. 19 - Durango)
• De Diego (Intxaurrondo 22 - Durango) 
• Campillo (Montebideo 24- Durango)
• SanRoma (Uribarri 5 - Durango)
• Balenciaga (Ezkurdi 8 - Durango)
• Deleuze Jiménez (Erreka 6 - Elorrio) 
• Bartolome (Gabiola 2 - Berriz) 
• Lopez de Aretxaga 
(Torresolo, nº 4-Abadiño)
09:00-14:00
• Irigoien (Bixente Kapanaga 3 - Iurreta)
Domeka, 17
09:00-09:00
• Sagastizabal 
(Askatasun Et. 19 - Durango)
Astelehena, 18
09:00-09:00
• Balenciaga (Ezkurdi 8 - Durango) 
Martitzena, 19
09:00-09:00
• SanRoma (Uribarri 5 - Durango)
09:00-22:00
• Egaña (Bekoetxe 4 - Zaldibar)
Eguaztena, 20
09:00-09:00
• Etxebarria (Montebideo 2 - Durango)
Eguena, 21
09:00-09:00
• Gaztelumendi (F.J. Abasolo 2 -Durango) 

EGURALDIA

6

18o

7

14o DOMEKA

7

15o ASTELEHENA

9

16o ZAPATUA

8

17o BARIKUA

MARTITZENA

S
O

LU
Z

IO
A

K

AARRIIEESS (martxoak 21 - apirilak 20)
Aztertu ondo oinekin zapaltzen zabiltzan eremua
eta urratsak sendo eta seguru emango dituzu. 

TTAAUURRUUSS (apirilak 21 - maiatzak 20)
Beharrizana akuilu eraginkorra da. Sofatik altxatu
eta erremedioak bilatzen hasi beharko duzu.

GGEEMMIINNII (maiatzak 21 - ekainak 20)
Bikotekideagaz hartu-emana hoztu egin da aspal-
dian. Berba egitea komeni zaizue.

CCAANNCCEERR (ekainak 21 - uztailak 20)
Triste zaude eta ez duzu ohetik jaikitzeko adore-
rik. Lasai, etorriko dira egun hobeak. 

LLEEOO (uztailak 21 - abuztuak 23)
Mesede handia egin dizute. Mesede hori barik,
arazo handi baten aurrean zeundeke.

VVIIRRGGOO (abuztuak 24 - irailak 23)
Aspaldian ernegatuta bizi zara. Inguratzen zaituen
guztiak deseroso sentiarazten zaitu.

LLIIBBRRAA (irailak 24 - urriak 23)
Batzuetan zortea alde izaten da, eta beste batzue-
tan kontra. Ezin duzu hori kontrolatu. 

SSCCOORRPPIIUUSS (urriak 24 - azaroak 23)
Sanfaustoen bigarren asteburua topera aprobetxa-
tzeko asmoa daukazu. Ekiozu, bada, lanari!

SSAAGGIITTAARRIIUUSS (azaroak 24 - abenduak 23)
Lanak estres handia eragiten dizu eta urduri zabil-
tza. Atseden apur bat hartu beharko zenuke. 

CCAAPPRRIICCOORRNNUUSS (abenduak 24 - urtarrilak 20)
Gauza bat hamaika bider errepikatzeagatik, ez da
egia bihurtuko. Beraz, ahaztu egizu.

AAQQUUAARRIIUUSS (urtarrilak 21 - otsailak 21)
Gero eta denbora gutxiago ematen duzu lagune-
kin. Telefono dei bat egitea ez da asko kostatzen.

PPIISSCCIISS (otsailak 22 - martiak 20)
Zenbat eta zaharrago, orduan eta erretxinago. Zure
ingurukoek meritua dute zu jasanda.

zorionak@anboto.org•Bixente Kapanaga 9,  48215 IurretaZORION AGURRAK
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Aratzek zapatuan bi urtetxo
egingo ditu. Milioika musu gure
okertxoari, zure familia 
guztiaren partez. 
Jarraitu hain prezioso. 

Zorionak Aner, Berrizko break-
dancer eta skater onena,
urriaren 21ean zazpi urte egingo
dituzu-eta. Ama, aita eta
Aritzaren partez.

Aritzek zortzi urte egin ditu
hilaren 17an. Zorionak eta musu
handi-handi bat etxeko guztien
partez. Ondo pasatu urtebetetze
egunean.

Amama Pilik 80 urte bete 
zituen joan zen asteartean,
hilaren 12an. Zorionak eta musu
handi-handi bat, etxeko guztien
partez! 

Durangar peto-petoa ez zaren
arren, beti izango zara gure
Pantxike partikularra! Ondo
pasatu zure eguna eta txokolate
gozo-gozoa preparatu!

Armeniako
mendia
Barazki
mota

Aezkoako

Intsektu
mota

Baratze

Zarauzko

Zuhaixka
mota

*Irudiko
fruitua

Harri

Lapurdiko
herria

Tantaloa

Olatu
hiltzailea

Ezezta

Aurrez
aurre

Noka,
dituzu

EH-ko behi
basa

Ipar EH-n,
lotsagabe

Trebetasuna,
artea

Lehena
eta 

azkena

Atabal
jotzaile

Tona

Nasa

Lehen
biak

1000

Fosforoa

Bizkaian,
naiz

Aluminioa

Edo

Bokala

Lohiaren
erdian

Dago

Edonora

Sail

Bokala

AD
ARBIA

AETZ
MORTU

GAZTAINA
HAITZT

SARAUKA
TAPAB

TSUNAMIA
OZARAL

ANTZEAA
DAALOR

NORANAHI
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AKUILUAN Amaia Ugalde LAUHORTZA

Gotzone Barandika
EHUko irakaslea

Trans Koipeak
Osasun-gaiek beti sorraraz-
ten dute izugarrizko interesa
iritzi publikoan, eta horrekin
lotuta dagoen elikadurak
garrantzi handia hartu du
azken urteetan. Hain da
handia, non berba espeziali-
zatuak kontsumitzaileen
eguneroko terminologian
sartuta baitaude dagoeneko.
Ez badugu ondo ezagutzen
horien esangura, ordea, gure
kontra joka dezakete
teknizismo horiek, publizita-
te-tranpak egiteko aukera
sortzen baita.

Publizitatean egungo
joerak emozioetan daude
oinarrituta. Eroso sentitzen
gara sailkapen horietan bi
kategoria baino ez daude-
nean: “ona” eta “txarra”.
Publizistek “ona” kategoria
egokitu behar diete saldu
nahi dituzten produktuei,
eta listo! Elikagaiak merkatu-
ratzean ere, joko emozional
hori ezinbestekoa da, eta
hona hemen adibide bat:
landare-koipeak “onak”
direlakoan, produktu asko
saldu dira ideia hori azpima-
rratuz. Egia esan, landare-
jatorrizko koipe gehienetan
(ez guztietan) gantz-azido
asegabeak aseak baino
ugariagoak dira, eta lehenak
osasuntsuagoak dira. Hala
ere, gantz-azido ase ugari
duten koipeak dira erabilie-
nak elikagaigintzan. Arrazoi
asko daude; horietatik bat da
gantz-azido aseak askoz
gutxiago kerratzen direla.
Hori dela-eta, koipe asega-
beak ase egiten dira hidroge-
nazio-prozesu industrialaren
bidez. Horiek dira trans
koipeak. Beraz, trans
koipeek, landare-jatorria
badute ere, gantz-azido
aseen (“txarren”) kontzentra-
zio altua dute. Horretaz
jabetuta, trans koipe gutxiko
elikagaiak dira orain modan
daudenak. Beste termino
ponposo bat gure hizkeran!
Batek daki hurrengoa zein
izango den!

“Durangoko dantza taldeen argazkietan
herriaren historia zati bat ikusten da”

HHiillee  hhoonneettaann  DDuurraannggookkoo
AA rr tt ee   ee tt aa   HH ii ss tt oo rr ii aa
MMuusseeooaann  ‘‘DDuurraannggoo  ddaann--

ttzzaann’’  eerraakkuusskkeettaa  ddaaggoo  iikkuussggaaii..
DDeessaaggeerrttuuttaa  ddaauuddeenn  ddaannttzzaa  ttaall--
ddeeeenn  aarrggaazzkkiiaakk  bbaattuu  ddiittuu  JJuuaa--
nnaann  AArroommaa  ttxxiissttuullaarriiaakk..  GGuuzzttii --
rraa,,  116600  aarrggaazzkkii  bbaattuu  ddiittuu,,  eettaa
hhoorriieettaakkoo  bbaattzzuukk  eerraakkuusskkeettaann
ddaauuddee..  AArrggaazzkkii  ddeennaakk  bbaattuuttaa
lliibbuurruu  bbaatt  kkaalleerraattuukkoo  dduu  uurrrriiaa--
rreenn  2211eeaann..

Zelan hasi zinen argazkiak
batzen?
Durangon desagertu zen talde
bateko lagun batzuk elkartu ginen,
eta talde haren (Garbi Alaiak)
argazkiak batzea pentsatu genuen.
Batzar batzuk egin genituen, bai-
na ez genuen asko aurreratu, eta
neuk heldu nion. Garbi Alaiake-
gaz hasi nintzen, baina apurka-
apurka beste argazki batzuk ere
lortu nituen, eta proiektua han-
ditzea pentsatu nuen. Galdetegi
bat prestatu nuen, jendeari galde-
tzeko ea zenbat lagun zeuden tal-
dean, zer errepertorio zeukaten...
Pertsona nagusienekin hastea
pentsatu nuen,  gazteengana jotze-
ko astia edukiko nuela eta.  

Denboran nahiko atzera egin
duzu, azkenerako.
Argazki zaharrena 1887koa da, eta
neska-mutikoen talde bat agertzen
da, ezkutuekin, makilekin eta
ezpatekin. Artxiboetan aipatzen
den talderik zaharrena  1776. urte-
koa da, baina haren argazkirik ez
dago. Datu hori Iñaki Irigoienek
eman zidan, Durangoko artxiboe-
tatik jasota. Txistularien datu zaha-
rrena 1556. urtekoa da. Ordutik,
behintzat, badaude txistulariak
Durangon.

Dokumentazio lan handia egin
duzu.
Bai, eta hor asko lagundu dit Iña-
ki Irigoienek; udaletako akta asko
jasota zeuzkan. Topea 1960an ipi-

ni nuen, Garbi Alaiaken desager-
tzeagaz.Desagertutako taldeen
historia gura neban egin.

Sorpresarik hartu duzu?
Sorpresa onak. Kolaborazioa oso
ona eduki dut. Etxerik etxe ibili
naiz, eta oso laguntza ona edu-
ki dut, eta pentsatu baino
material gehiago egon
da; Durangon talde
piloa egon da. Beti
eduki du indarra
dantzak; gerra
aurretxoan, esa-
terako, lau tal-
de zeuden
Durangon.
D e n a ,
beharbada,
e z  n u e n
jasoko, baina
e g i n d a k o
lana gerora-
ko hor gera-
tuko da. Bel-
dur  nintzen
osterantzean
desagertu egin-
go zirela.  Bildu-
ma polito gera-
tu dela uste dut.
Argazkiak ikusten
dituenak, Durango-
ko historia zati bat iku-
siko du.

Txistulari ezaguna zara.
Sanfaustoetan ere han
ikusi zintugun, pregoian
Jon Saroberi laguntzen.
Txapela bota behar zuela-
eta, bai, eskatu egin zidan
aurreskuaren  hasierako
zatia jotzeko. Askotan izan
gara bikote; gehienetan,
esango nuke.

Urte askotan zabiltza txis-
tulari. Noiztik?
Lehenengo orain dela 54 urte
irten nintzen, 11 urtegaz, Gar-
bi Alaiakegaz.

Garbi Alaiaken zer oroitzapen
daukazu?
Orduan sasoian ez zeuden gaur
dauden aukerak gazteentzat. Men-
dia, futbola... futbolerako balio ez
genuenak mendira-eta joaten
ginen. Uger egiteko erreketara joa-
ten ginen, eta punto. Eta gero,
dantza taldeak zeuden. Jendea
ezagutzeko eta bikoteak ezagutze-

ko bide bat zen. Nik, behintzat,
oroitzapen ona daukat. 

Durangoko txistularien tal-
dean ere bazabiltza buru-

belarri.
Arduradun moduan kon-
tzertuak antolatzen-eta,

bai, banabil. Dantza tal-
dekoei esan diet laster
jubilatu egin behar nai-
zela, eta eurek ezetz!
Txistulariekin ere hor

nabil, eta ea apurka-
apurka gazteek ardurak

hartzen dituzten.

Horrenbeste lekutan txistua
jota, anekdota gutxi ez duzu

edukiko!
Beti gogoratzen naiz, oraindik gaz-
tea nintzela, Mañarian behin jo
nuenekoaz. Beste txistulari bat
zegoen beste nota bat sartzen
zebilena, eta hark konfunditu egin
ninduen, eta ezpata dantzan zebil-
tzala arku dantza jotzen hasi nin-
tzen. Zelako lotsa! Mutilak han
geratu ziren, ezpatak airean...
horrelako hankasartzeak tarteka
bai. Ezin dena ondo egin!

1887tik 1960ra Durangon egon diren dantza taldeen argazkiak batu ditu Juanan Aroma txistulariak

Durangarra

65 urte ditu

Juanan Aroma •


