
Domeka
goizaldean,

03:00etan
02:00ak 

izango dira

OORRDDUUAALLDDAAKKEETTAA!!

Traña-Matienako anbulatorioaren ondoko
lokala uztea proposatu dute Independienteek 

Oposizioak gaiari “soluzio global”
bat eman behar zaiola azaldu du

3

7

Atxondo II. Gazte
Topaketen bilgune
asteburuan
AAttxxoonnddoo••  Gazte Topaketak anto-
latuko dituzte asteburuan Atxon-
doko gaztetxean bigarren aldiz.
Lan taldeak, tailerrak, eztabaidak,
kontzertuak eta beste hainbat eki-
taldi antolatuko dituzte Durangal-
deko gazteek. 

••DDuurraannggoo
’Agurrik gabeak’ oroimen
ekitaldia Plateruenean 

••IIuurrrreettaa
Marokoko kultura ezagutzeko
aukera liburutegian

••MMaallllaabbiiaa
Des-kontrol, Esne Beltza, Kop
eta Gatillazo urriko jaietan

4

7

2

4

Fontiverosen
eskultura jarri dute
Abeletxe auzoan
BBeerrrriizz••  Manuel Fontiverosen eskul-
tura herri-sarreran jarri dute. Arte
Ederrak ikasten dabilen 24 urteko
katalanak I. Eskultura Lehiaketa ira-
bazi du Aldaketa lanagaz. Altzairuz
eta harriz osatu du lana.

7

Cafés Baquéko
final-laurdenetara
heldu da Bereinkua
KKIIRROOLLAA  ••  Mikel Bereinkua dugu
XXV. Cafés Baqué Txapelketan
Durangaldeak duen ordezkari
bakarra. Eguaztenean final-laur-
denetarako sailkatu zen Etxeba-
rria 18-1 menderatuta. Orain
Elezkano izango du aurkari. 

18
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Osakidetzari lokala uztea atzera
bota du oposizioak Abadiñon

Saskibaloiaren
harrobiaren jaia
Landako Gunean  

DDuurraannggoo••  Bizkaiko Saskibaloi
Federazioak eta Bizkaiabasket
Fundazioak II. Saskibaloi Jaia
antolatuko dute zapatuan Landa-
ko Gunean. Tabirako Baqué,
Durangoko Udala eta Aldundia ere

ekimenaren laguntzaileak dira.
Ekitaldian 8-16 urte arteko 2.000
gazte batuko dira. Fernando
Romay etorriko da eta hainbat
joko prestatuko dituzte Durango-
ko saskibaloiaren jaian. 17

Kepa Aginako

Zerga eta tasak izoztuta Durangon EAJ
eta PSE-EEren aldeko botoekin

Herririk Herri 2
Imanol Ubeda musikariak zabalduko du
eguenean,  bigarren Kantuaren Kantoia

Kultura 11
Platerueneko arduradunekin kafe 
antzokiaren 6. urteurrena gogoratuz

Berbaz 9
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Gaur egun gizartean nabari den “beharrizanari”
jarraituz osatu dute hileta zibilen ordenantza

Aralarrek Durangoko Udalean
ordenantza proposamena aur-
keztu du, hildakoen alde agur edo
omenaldi zibilak egiteko araudia
deritzona. Alderdiak ordenantza-
ren oinarrian gaur egungo jendar-
teak duen beharrizana dagoela
deritzo, "ideologia, erlijio eta kul-
turaren aldetik aniztasun handi-
ko gizartea baitugu, eta ohitura eta
ekitaldi sozialak adierazteko
modua etengabe aldatzen ari dela-
ko". Horren haritik, erakundeei
dagokie, Aralarren iritziz, "gizar-
te ez-konfesional eta laikoan per-
tsonen eta komunitateen askata-
sun ideologikoa, erlijiosoa eta gur-
tzakoa bermatzea".

Durangoko Udaleko Arala-
rren bozeramaile Dani Maeztuk
azaldu duenez beste herri batzue-
tan ere “antzeko ordenantzak
onartu dira” eta “ezinbestekoa
da” Durangon ere hildakoen alde-
ko hileta edo omenaldi zibilak egi-
teko aukera ematea. Ildo horre-
tatik, proposamenak jasotzen du

erlijiorik barik bizitzea hautatu
dutenen omenez ospakizun “duin
eta pertsonala” egin ahal izateko
aukera eskaintzea. 

Aurkeztutako ordenantzak
jasotzen duenez, "gure gizartean,
eta geure herrian bertan, erlijio
batzuek beren hildakoei agur esa-
teko ospakizun liturgikoetarako
toki edo tenpluak dituzten
moduan, Durangoko Udalari
dagokio egunetik egunera handi-
tzen ari den eskaera sozial bati
erantzutea". J.D.

Aralarren iritziz, gizarte ez
konfesionaletan “erakundeei
dagokie askatasun erlijiosoa
eta gurtzarakoa bermatzea”

Aralarrek hileta zibilak
arautzeko ordenantza
proposatu du Udalean

Martitzen arratsaldeko batza-
rrean enpresako zuzendariak eta
komiteko LABeko ordezkari Jon
Ugartek batzarra izan zuten lan
baldintzen inguruan negoziatze-
ko. Atzo eguerdian batzar infor-
matiboa deitu zuten langileekin
proposamena aztertzeko, baina
oraindik greba mugagabean segi-
tzen dute.

Proposamenak hainbat
puntu ditu: 2011n KPIgehi %1,25
ez igotzea; orain 2012an amai-
tzen den lan hitzarmena 2013ra
arte luzatzea; langileen artean
maila ezberdinak sortzeko asmoa
urtebete atzeratzea; 2010ean
beharginekin kitatu beharreko
zorrak urtebete atzeratzea, eta lan
bermea segurtatzea datorren
urteko abuztu ala abenduaren
amaierara arte. Orain langileei
dagokie proposamena aztertu
eta erantzutea. J.D.

Greban dirautela
negoziatzen hasi
dira Fumbarri
enpresan

Zuzendaritzaren
proposamena jasota, orain
langileei dagokie erantzun
bat ematea 

Proposamenak erlijio barik
bizitzea hautatu dutenei
ospakizun duina eskaintzen die

EAJren esanetan krisiak eskualdea “gogor” jo duelako proposatu dute tasak eta zergak izoztea.

Tasak eta zergak izoztu eta
hobari batzuk gehitu dituzte
EAJren eta PSE-EEren aldeko botoekin onartu dituzte ordenantza fiskalak

Tasak eta zergak zeudenean
mantentzen dituen propo-
samena aurkeztu zuen mar-

titzeneko udalbatzarrean EAJk, eta
PSE-EEren aldeko botoekin onar-
tu zituzten 2011ko ordenantza fis-
kalak. PP abstenitu egin zen, eta
Talde Mistoak eta Aralarrek kon-
tra bozkatu zuten.

EAJk azaldu zuenez, "krisi
ekonomikoak eskualdea gogor jo
duelako" proposatu dute tasa eta
zergak zeudenean uztea.

PSE-EEk aurkeztutako 14
zuzenketetatik sei onartu zituzten.
Horrela, esaterako, obra publi-
koen ondorioz eta horiek iraun
duten bitartean, modu batera edo
bestera, euren negozioetan kaltea

ren eta obren zergan. Hala ere, Ara-
larrek KPIren araberako igoera
proposatu zuen (%2): “Kasu asko-
tan tasetan jasotzen ez dena aurre-
kontuetatik atera behar da, eta
hura ere herritarrengandik jaso-
tako dirua da". 

PPk krisiaren ondorioz gehien
pairatzen duten norbanako eta
kolektiboei bideratutako hoba-
riak aurkeztu dituela azaldu zuen
Cristina Ibarrola zinegotziak, eta
horietatik bakarra onartu izana
salatu zuen. PPren zuzenketek
familia ugariei, langabeei eta
errenta baxukoei laguntzea zuten
helburu, "krisia gehien pairatzen
dutenak direlako". J.D.

jasan duten komertzioek, gehie-
nez %95era arteko hobaria lortu
dezakete zabor eta estolderia tase-
tan. Obrek eragin dieten egun
kopuruaren arabera, hobaria han-
diagoa edo txikiagoa izango da.

Talde Mistoak, iazko moduan,
osoko zuzenketa bakarra aurkez-
tu zuen, arrazoi birengatik: bate-
tik, “ordenantza fiskalen eta aurre-
kontuen gaineko eztabaidak bate-
ra” egin behar direla azaldu zuen
Ritxar Alberdi zinegotziak; beste-
tik, “gehien daukatenek gehiago
ordaindu behar dutela dioen iriz-
pidearen alde gaude, eta gure ustez
z i r r i b o r r o  h o n e k  e z  d u  
hori islatzen".

Aralarrek proposatu eta udal-
batzarrak onartutako zuzenketa
biak nekazaritza arlokoak dira.
Hain zuzen ere, nekazaritza edo
abeltzaintza jarduera nagusi dute-
nek %60ko hobaria izango dute
ondasun higiezinen zergan eta
%80koa eraikuntzen, azpiegitu-

Guztira, 30 zuzenketa partzial
aurkeztu dituzte; PSE-EEk sei,
Aralarrek bi eta PP-k bat.
Udalbatzarrak onartu egin ditu

Talde Mistoak aurrekontuak
eta tasak batera eztabaidatu
behar direla salatu du

Azaroan beherapenak
Durango Txartelaren bidez
Durangaldeko + Dendak merka-
tarien elkarteak jakinarazi duenez,
azaroan eta abenduko lehen
hamabostaldian Durango Txar-
telagaz egindako salerosketen egi-
tasmoan sartuta dauden 88 komer-

tzioetan erosten dutenek %5eko
deskontua izango dute produktu
guztietan. Gainera, abenduan
zehar Durango Txartela erabiliz
erosten dutenak izotz pistarako
300 sarreraren zozketan sartuko

dira, eta 2010a amaitu arte Izur-
tza eta Otxandioko Avia gasolin-
degietan %3ko deskontua izango
dute. Azaroan txartela egiten dute-
nek, gainera, euritako bat eta Eus-
kal Harleyren oparia jasoko dute.

2009ko azarotik hona 668.000
euro fakturatu dira Durango Txar-
telaren bidez egindako eroskete-
tan. Txartela egitea doakoa dela
gogorarazi du + Dendak-ek. J.D.

Hobi komunen
gaia landuko du
Aranzadik, gaur,
Plateruenean
Paco Etxebarria Aranzadi zientzia
elkarteko lehendakariak hobi
komunen inguruko berbaldia
emango du, gaur, Plateruenean.
Durango 1936 Kultur Elkarteak
antolatzen duen Agurrik gabeak
oroimen ekitaldiaren zati bat
izango da berbaldia,  gaur
20:00etan hasita.

Aurten hirugarren urtez,
Gerra Zibilean eta ondorengo
urteetan hildakoak omenduko
ditu Durango 1936k. Berbaldiaz
gain, lore eskaintza egingo dute,
eta Doinu Zahar taldeak kantal-
dia eskainiko du.

Bihar hasi eta datorren zapa-
tura bitartean, gainera, hobi
komunen gaineko erakusketa
ipiniko dute San Agustin kultur
guneko sarreran. Erakusketa
horretan Aranzadik egindako
lana erakutsiko dute. A.U.

Bihar San Agustin aretoko
sarreran hobi komunen
erakusketa ipiniko dute
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Hizkuntza Eskolako areto nagusian batu ziren prentsaurrekoa eskaintzeko.

Atxiloketak salatu eta prozesu
demokratikoa babestu dute
Martitzenean agerraldia egin zuten eskualdeko hainbat herritarrek

Joan zen barikuan Espainiako
Poliziak  Segiren kontra egini-
ko operazioa salatzeko agerral-

dia egin zuten hainbat lagunek
martitzenean, Durangon. 14 gaz-
te atxilotu zituzten barikuan Gran-
de Marlaska epailearen aginduz
Segiko kide izatea argudiatuz, eta
miaketak ere egin zituzten, tartean
Durangoko Askatasun etorbideko
etxe bat. 

tzatutako ahaleginetan dabiltza,
prozesu demokratikoari aurre egin
guran”. Prozesuaren aldeko babe-
sa gizartean gero eta handiagoa
dela, eta “atxiloketei darien kira-
tsa gero eta nabarmenagoa” dela
azaldu zuten. Gazte independen-
tistek Gernikako akordioa sinatu
dutela gogora ekarri, eta gazteria
zein herritar oro prozesuaren alde
lan egitera deitu zuten. M.O.

Hara, “salaketa hutsa egitera
barik, errepresioaren porrota ospa-
tzera” joan zirela azaldu zuten.
Euren ustez, “Estatuaren beso
erreakzionarioenak gorrotoak bul-

Gazte independentistek
Gernikako akordioa sinatu
dutela gogora ekarri zuten

Durangaldeko Urkiola Landa
Garapenerako Alkarteko ordezka-
ritza batek Zaldi Ostatuen Euro-
pako Sarea lankidetza proiektua-
ren topaketan parte hartu du
oraintsu Frantziako Caen hirian. 

Proiektu hori Europako 11
tokiko ekintza taldek bultzatuta
dago: Andaluziako sei taldeek,
eta, Durangalde, Nafarroa, Nor-
mandia, Portugal eta Hungaria-
ko banak. Egitasmoaren helburua

zaldi turismoari zerbitzua eman-
go dion kalitatezko produktu turis-
tikoa sortzea da. Zerbitzu honek
erabiltzaile zein zaldientzako kali-
tatezko ostatua eskaintzeaz gai-
nera, zerbitzu osagarriak eskaini-
ko lituzke. Bestalde, zaldian ibil-
tzeko ibilbide homologatuak
eskuragarri ipini gura ditu. Pro-
duktu honek, gainera, egitasmoan
murgiltzen diren eskualdeen turis-
moa sustatuko du. J.D.

Urkiola Landa Garapenak
zaldiei lotutako turismo
topaketan parte hartu du
Urkiola Landa Garapenak zaldien turismoa
berbagai izan zuen beste hamar herrialdegaz 

Ordezkariek Europa mailan gauzatu gura dute egitasmoa.
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OTXANDIO

IZURTZA

Juntako kideak
berritu ditu
Mainondo
guraso elkarteak
Urriaren hasieran 30 lagun batu
zituen urteko batzar nagusia egin
zuen Mainondo guraso elkar-
teak eta, besteak beste, juntako
kide berriak aukeratu zituzten.
Leire Axpe, Miren Soloeta eta
Lorea Agirre izango dira guraso
elkarteko batzordekide berriak

datozen urte bietarako. Horiek,
Koldo Flores, Irene Unzalu eta
Amaia Langarikaren tokia har-
tuko dute. 2010-2011 ikastur-
tean batzordeko lehendakaria
Ricardo Garaigordobil izango da;
diruzain lanak Idoia Ortizek egin-
go ditu; eta idazkari kargua,
berriz, Josune Kapanagaren esku
geratu da. 

Batzarrean guraso elkarte-
ko eta Multikirola kontuko iaz-
ko balantzeak ere azaldu zituz-
ten; bietan kitapen positiboa
izan da. J.D.

Ricardo Garaigordobil izango
da ikasturte honetan
batzordeko lehendakaria 

Euskara, aisialdia eta sorkuntza
berbagai II.Gazte Topaketetan
Asteburuan eskualdeko gazteen bilgune bihurtuko da Atxondoko gaztetxea

Lan taldeak, tailerrak, ezta-
baidak, kontzertuak... ekital-
diz betetako asteburua izan-

go dute asteburu honetan Atxon-
doko gaztetxean. Iaz Abadiñon
egin zuten legez, aurten Atxondon
elkartuko dira hainbat gazte, gizar-

aisialdia, sorkuntza eta euskara
gaiak lantzeko. Zapatu goizean,
gainera, gazte mugimenduaren
eta hezkidetzaren gaineko eztabai-
da izango dute. 

Hausnarketa eta eztabaidez
gain, kontzertuak eta gaubeilak
antolatu dituzte astebururako.
Zapatu arratsaldean, gainera,
clown tailerra, ekialdeko dantzak
eta globoflexia izango dituzte.
Asteburu osoko bonoak saldu
dituzte, baina egun solteetan ere
joan daiteke topaketetara. A.U.

te gai batzuk landu eta asteburu-
pasa egiteko asmoz.  

Iazko topaketetan 50 gazte
inguru batu ziren Abadiñoko gaz-
tetxean. Topaketen antolakuntzan
ibili den Amaia Aurrekoetxeak
azaldu duenez, aurten iazko lana-
gaz jarraitu gura dute:  "Durangal-
dean normalean gazteok denok
batera gauza gutxi egiten dugu, eta
hau gerora begirako egitasmoak
sortzeko bide bat izan daiteke”. 

Hausnarketarako hiru lan tal-
de eratuko dituzte asteburuan,

Asteburu osoan gaztetxean
egoteko bonoak saldu dituzte
baina egun solteetan ere joan
daiteke gazte topaketetara

Atxondoko gaztetxean spot bat grabatu dute hainbat gaztek topaketen berri emateko

Urriaren 23tik 30erako Merkata-
ritzaren Astea dela eta, Iurretako
kaleetan umeentzako parkea ipi-
niko dute zapatu honetan. +Den-
dak elkartearen laguntzaz Eusko
Ganberek antolatuko ditu zapa-

tuko ekintzak, eta euria egiten
badu Iurretako frontoian izango
direla jakinarazi dute.

“Merkataritza, Iurretako era-
kusleiho” lelopean ospatuko da
zapatuko eguna, eta umeentza-
ko ekintza guzti horiek Askondo
kalean egingo direla azaldu dute
antolatzaileek. 

Euskal Merkataritzaren
Astean merkataritzaren gaineko
hainbat jardunaldi eduki dituzte
merkatariek EAEko hiriburuetan.

Merkataritzaren Astea
dela eta, umeentzako
parkea zapatu honetan
Hirigunean puzgarriak, tailerrak eta kale 
animazioa egongo dira 11etatik aurrera

Eusko Ganberek +Dendak
elkartearen laguntzaz
antolatu ditu ekintzak

Durangaldeko
kanposantuak
lorez jantziko
dira astelehenean
Urteroko ohiturari eutsiz, azaroa-
ren 1ean, Domu Santu egunean,
eskualdeko kanposantuak lorez
jantziko dituzte. Oraindik asko eta
asko dira hildako senideak eta
lagunak gogoan hartzeko kanpo-
santura urtero joaten diren lagu-
nak. Dena dela, azken urteetan lur-
peraketa beharrean, askok erraus-
keta aukeratzen dute.

Hala ere, oraindik hilerrietan
garbi nabarmentzen da santu guz-
tien omenezko jai kristaua noiz
den. Herritar eta auzotarren joan-
etorriak goizetik iluntzera luzatzen
dira eta hilerriek kolore bizia har-
tzen dute lore sorten laguntzagaz.
Dena dela, askok atontze lanak egi-
teko aurreko egunak aprobetxa-
tzen dituzte, jende gutxiago ibil-
tzen da eta. J.D.

Ohikoa ez den itxura
koloretsua erakutsiko 
dute hilerriek astelehenean

Autobus geltokia atontzeko lekurik
aproposena aztertzen dihardute
Herriko Plan Orokorraren gaine-
ko batzarretan aztertu eta eraba-
ki beharreko gaia da Durango eta
Gasteiz lotzen dituen autobusa-
ren erabiltzaileendako herrigu-
nean geltoki aproposa egiteko
lekua. Oposizioko jeltzaleek zein

gobernu taldeko ordezkariek
“beharrezko” ikusten dute auto-
bus geltokia; Iker Ballarin zinego-
tziaren berbetan, “gobernuak
kokapen egokiaren gaineko ideia
bat badauka, baina, dioenez,
“oraindik gehiago aztertu behar da
zer leku den egokiena”.

Hain zuzen ere, joan zen hile-
ko batzarrean mahaigaineratu eta
“gogorarazi” zuen EAJk “autobu-
saren erabiltzaileendako geltoki
baten eta zerbitzuaren ordutegi
zabalagoa” behar dela. I.E.

“Beharrezko” ikusten dute
autobus geltokia, Ezker
Abertzaleak zein jeltzaleek 

Marokoko ipuinak, jokoak, gastronomia eta 
musika ezagutzeko ekitaldiak antolatu dituzte

Maider Galarza ipuin kontalariak
umeentzako eta nagusientzako
Marokoko ipuinak kontatuko ditu
gaur Herri Bibliotekan. 18:00etan
izango da umeentzako kontake-
ta, eta helduentzakoa  20:00etan.
Marokoko kulturara gerturatzeko
liburutegian antolatu diren ekital-
dietako bat izango da gaurkoa.

Iaz Errumaniako kulturagaz
egindako moduan, Marokoko kul-
turaren berri edukitzeko hainbat
ekitaldi antolatu ditu Iurretako
Herri Bibliotekak. Asteon erakus-
keta bi zabaldu dituzte, eta hitzal-
diak ere eman dituzte. Munduko
Paisaiak ekimenaren barruko eki-
taldiak dira horiek.

Marokoko janaria
Ekitaldi nagusia azaroaren 11n
izango da. Marokoko gastronomia
erakustaldia eta dastaketa egin-
go dute liburutegian, 18:30etik
aurrera. Humusa (garbantzu
patea), kus-kusa, pastela, te moru-
noa eta pastak zelan egiten dituz-

ten eta noiz eta zergatik jaten
dituzten azalduko dute. Horrez
gain, Bouhia arabiar-berebere  tal-
deak kontzertua eskainiko du.

Datorren martitzenean, aza-
roaren 2an, umeentzako taile-
rrak egingo dituzte Marokoko
umeen betiko jolas, abesti eta
ohiturak ezagutzeko. Eguenera-
ko, berriz, bideoforuma antola-
tu dute Retorno a Hansala eta El
viaje de Said pelikula marokoa-
rrekin. 18:30ean hasiko da film
emanaldia. A.U.

Marokoko kultura
ezagutu eta bizitzeko
aukera liburutegian

Hajar Samadik ‘Ezagutu Maroko’ hitzaldia eman du asteon

Ekitaldi nagusia azaroaren
11n izango da, gastronomia
dastaketa eta kontzertuagaz

Asteon Marokoko kulturari
buruzko erakusketak ipini
dituzte Herri Bibliotekan
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GARAI ATXONDO

Osakidetzari lokala lagatzearen
kontra oposizioko talde biak

Berez Traña-Matienako osa-
sun-etxea handitzearen
kontra ez daudela nabar-

mendu, baina "azken bi urteotan
gaia zelan kudeatu duten ikusita
zalantza asko" dituztela azaldu
zuen martitzeneko plenoan Ezker
Abertzaleko Basauri zinegotziak. 

Orain urte bi, osasun erakun-
de publikoak Traña-Matienako
zentroa handitzeko beharra adie-
razi zuenetik, informazio kontrae-
sankor larregi zabaldu dela adie-
razi zuen Ezker Abertzaleak mar-
titzeneko plenoan. "Zer gertatzen
da gainontzeko auzoekin?", gaine-
ratu zuen Basaurik. Muntsaratz eta
Zelaietako anbulatorioetan ere
arazoa dagoela nabarmendu zuen.

Herrian asistentzia sanita-
rioari dagokion arazoari "soluzio
global bat" eman behar litzaiokee-
la adierazi zuten oposizioko tal-
deek. Osakidetzagaz herriko zen-
tro biak indartzea bermatuko duen
hitzarmen bat lotzea proposatu
zuen Ezker Abertzaleak: "zentro
bien aldeko apustua eginez, eta ez
zerbitzuak zentralizatuz”.

Osasun-etxea handitzeko,
lehen  jubilatuena zen lokala libre

uzteko, jubilatuen egoitza eskola-
ren eremura  lekualdatu zutene-
tik, "espazio faltagatik kexu" dire-
la  jubilatuen elkartekoak, gogo-
rarazi zuen Axier Garate jeltzaleak.
"Osakidetzaren proiektuaren ingu-
ruko informazio gehiago ez dugun
artean, kontra bozkatuko dugu",
amaitu zuen Garatek.

Marian Larrauri EAJko zine-
gotziaren interpelazioz, "Osaki-
detzaren jarrerari dagokionez zuek
dituzuen zalantzak neuk ere izan
ditut”, erantzun zuen Jose Luis
Navarro alkateak, “baina argi dau-
kat Traña-Matienako zentroa han-
ditzeko beharra dagoela". Aurre-
rantzean ere "gaia lantzen jarrai-
tuko dugu", amaitu zuen. I.E.

Proiektuari dagokionez
“zalantza asko” dituztela
esan, eta lagatzearen kontra
bozkatu zuen oposizioak

Arazoari “soluzio global” bat eman behar zaiola aldarrikatu zuen Ezker Abertzaleak.

Traña-Matienako osasun-etxe ondoko udalaren lokala, zentroa handitu 
dezan, Osakidetzari lagatzea proposatu zuen gobernuak udalbatzarrean

Udal tasak % 3,3 igoko
dituzte datorren urtean
Igoera % 3ren inguruan egotea eta KPIren igoera
hartu dituzte kontutan neurriak proposatzerakoan

Atxondoko Udalak datorren urte-
ko tasak batazbeste %3,3 igotzea
onartu du. Atxondoko familia
arrunt batek ordaintzen dituen
zergak apur bat gutxiago igoko
dira: %2,9. Portzentajeak diruta-
ra eramanda, zaborraren, uraren,

autoaren eta igerilekuaren gaine-
ko zergengatik 7,37 euro gehiago
ordaindu beharko dute familiek.
Aurten 238,92 euro ordaindu
dituzte, eta datorren urtean 246,29
euro ordaindu beharko dituzte.

Udal arduradunek azaldu
dutenez, igoera pentsatzerakoan
datu bi hartu dituzte kontuan:
Azken lau urteetan Kontsumo
Prezioaren Indizea igo dena bai-
no gehiago ez igotzea eta urtero-
ko igoera % 3ren bueltan egotea.

EAJ kontra
EAJk tasen igoeren kontra bozka-
tu du. Diru-sarrera gutxien dute-
nekin salbuespenak egitea propo-
satu du, esaterako, obren lizen-
tzien zergetan. Pertsona nagusiei
igogailuen obrei dagozkien zergak
kentzea ere proposatu du. Gober-
nu taldeak erantzun du salbues-
pen horiek ez dituztela aurreiku-
si, gizarte langileei dagokielako
halakoak aurreikustea. A.U.

Batez beste, familia batek
aurten baino 7,37 euro
gehiago ordainduko ditu

Spinning praktikatzeko gelak 15 bizikleta berri ditu orain.

Kiroldegiko hile biko
kuota bueltatuko dute

Hile bian itxita egon da Elorrioko
kiroldegia hainbat eraberritze lan
direla eta. Niko Moreno alkateak
jakin eragin duenez, hile bi horie-
tako bazkideen kuotak bueltatu
egingo dituzte: "Egia esanda, kexa
formalik ez dugu jaso udaletxean,
baina egoki ikusi dugu diru hori
bueltatzea". Kiroldegiak 1.000 baz-
kide inguru ditu eta 9.200 euro
bideratu dituzte zeregin horreta-
ra. Igerilekua itxita egon den hile
bietan, erabiltzaileek Abadiñoko
igerilekuak erabili ahal izan 
dituzte. 

Kiroldegiko lanak hainbeste
luzatu izanaren zergatiei buruz
galdetuta, lanak aurrera eroan
dituen enpresaren "gehiegizko
baikortasuna" aipatu du. Horrez
gainera, "obra denetan gertatzen
diren arazo txikiak ere sortu dira".

Kiroldegian gimnasioko hor-
mak eta zorua berriztatu dituzte;
igerilekuko aldagelak ere atondu
dituzte, gutxitu fisikoentzako ego-
kituz. Spinning gelak 15 bizikle-
ta berri ditu, orain arte baino hiru
gehiago. Lan horiek 300.000 euro-
ko aurrekontua izan dute. J.D.

Bazkideei dirua itzultzea erabaki du udalak

Niko Moreno: “Ez dugu kexa
formalik jaso, baina egokia
iruditu zaigu dirua bueltatzea”

Kiroldegiak 1.000 bazkide
inguru ditu eta 9.200 euro
bideratu ditu Udalak

Joan zen astetik Ductilor-Fytasa
enpresaren parean pankarta bi
ikusi daitezke. Biak soldaten ingu-
rukoak dira. Izan ere, Manu Fer-
nandez ELAko ordezkariak sala-
tu duenez, “langileek oraindik ez
dute iraileko soldatarik kobratu

eta udako aparteko soldata orain-
tsu jaso dute”. Gainera, Fernan-
dezen arabera, “soldatak %13 jais-
teko asmoa ere badago”.

Atzo konkurtso administra-
zioagaz egindako batzarrean hori-
xe izan zuten eskakizun nagusia,
izan ere, “langile batzuk larri
dabiltza, soka luzea dakarren kon-

tua delako eta dagoeneko aurrez-
tutakoa amaitzen ari zaielako”.

Fe r n a n d e z e n  a r a b e r a ,
“urtean ordu gehiago lan egiteko
eta libre ditugun egun batzuetan
lanera etortzeko ere eskatu dute.
Horrez gainera, langileen %50eko
enplegu erregulazioa ere propo-
satu dute.

Langileen aldetiko protestak
aspaldikoak dira Ductilor-Fyta-
san. 2009ko abenduan manifes-
tazioa egin zuten Elorrioko kalee-
tan eta otsailean udal batzarrak
aho batez elkartasuna erakutsi
zien langileei mozio bidez. J.D.

Iraileko soldatak oraindik
kobratu ez dituztelako
kexu dira Ductilor-Fytasan
Udako aparteko paga ere oraintsu kobratu dute
eta langileei “aurreztutakoa amaitzen ari zaie”

Soldatak %13an jaisteko
arriskua ere badagoela 
salatu du komiteak

Atzo izandako batzarrean
soldatak eguneratzea izan
zen punturik garrantzitsuena

Amaitu dute 
San Migelen
argiztapen
berria ipintzen 
Hilabete eman dute lanean San
Migel eliza inguruko argiztapena
aldatzeko. Lehenago –uda aurre-
tik– plazan egin zuten moduan,
bigarren aldi honetan elizaren
inguruneko farolak aldatu edo
konpondu dituzte. Irailean ekin zie-
ten lanei beharginek, eta urrirako
farolak argia emateko prest zeu-
den dagoeneko.

Udaletik azaldu dutenez, faro-
la batzuk konpondu egin dituzte
eta beste batzuk aldatu, berriak jar-
tzeko. Beste herri batzuetan sema-
foroak ipintzeko ereduari jarrai-
tuz, kontsumo txikiko LED argia
erabili dute farola berritetan. 

Egitasmoaren aurrekontua
76.345 eurokoa izan da, udaleko
ordezkariek jakitera eman dute-
naren arabera. M.O.
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BERRIZ MALLABIA

Durangaldean labur

Bixente Kapanaga 19, behea 
48215 IURRETA (Bizkaia)

Tel.: 946 816 673 
Faxa: 946 817 636

construcciones@zarateyelexpe.biz

Herririk herri

ZALDIBAR

MAÑARIA
Altzairuak eta harriak osatzen dute Manuel Fontiverosen Aldaketa izeneko lana.

Fontiverosen eskultura
kokatu dute dagoeneko 

Herri-sarreran, Learreta-
Markina kalearen amaieran
ipini dute I.Eskultura Lehia-

ketako lan irabazlea: Aldaketa.
Manuel Fontiveros katalanak sor-
tu du obra; urtarrilean eman zio-
ten saria, eta martxotik ibili da
lanagaz ekinean.

Hasieran uste baino denbora
gehiago eman du egileak; izan ere,
“altzairuzko piezen okerdurak egi-

teko irudimena askatu behar izan
du, eskultura lar ez garestitzeko”,
udaletik azaldu dutenez. Ekaine-
ra arte ibili zen altzairuagaz; uztai-
lean eta abuztuan harria lantzen
hasi zen. Markinan egin zuen biga-
rren zati hori, eta “gaitzena, Berri-
zerako garraioa” izan ei da. Garraia-
tzeko, metalezko egitura berezia
egin behar izan diote, kamioian ez
mugitzeko. Pilota 1,30 metro dia-
metrokoa eta 2,5 tonatakoa da;
burdinak, 4,20 eta 1,70 metrokoak.

Askatasunari oda
Hiru piezatako eskultura dirudien
arren, Fontiverosek funtsean bi
direla azaldu zuen. Eraztun nagu-

sia, euskal kultura islatzen duen
harrizko pilota zapaltzen ibili da,
baina, denboran zehar kulunkatuz,
libre izatea lortu du. “Aldaketa, zen-
tzuna eta errespetuari eskainitako

lana” da, eta “ez irabazle edo gal-
tzaileei omenaldia”. 47 lanen artean
erabaki zuten epaimahaiak eta
herritarrek Arte Ederretako 24 urte-
ko ikasle honen proposamena 
saritzea. M.O.

I. Eskultura Lehiaketako lan irabazlea Abeletxe auzoan dago ipinita

“Aldaketa, zentzuna eta
errespetuari eskainitako lana”
da Fontiverosena

Harria garraiatzeko,
metalezko egitura berezia
egin behar izan dute,
kamioian ez mugitzeko

Berdintasunerako
komunikazioa, ikastaroetan
Zaldibarko Udaleko politikari, administrari 
eta teknikariek ikastaroak jasotzen dihardute

Maiatzean onartu zuen udalbatza-
rrak Berdintasunerako komuni-
kazioaren ordenantza, udaleko jar-
dueretan zein irudietan emaku-
meak diskriminaziorik barik
tratatzeko helburuz. Hizkuntza eta
irudien erabilpena arautzen du
ordenantza honek, eta udal langi-
le zein kargu publikoak horren

gaineko irizpideak jasotzen dabil-
tza ikastaroetan, udaleko ordezka-
riek azaldu dutenez. Gainera, arau-
dia betetzen laguntzeari eta sen-
tsibilizazioari begira, gida bat
prestatzen dabiltza; tresna prak-
tikoak, ohiko akatsak eta zuzenke-
tarako aukerak eskainiko ditu gida
horrek, oharrean diotenez.

Udaletik diotenaren arabera,
“EAEn ez dago mota honetako
ordenantza askorik, eta eskual-
dean ere ia nobedadea dela esan
daiteke”. Udaleko zein bere men-
peko edozein erakundetan aplika-
tu beharko dute ordenantza. Ban-
do, kartel edota errotulazioetan
eragingo du, esaterako. M.O.

Araudia betetzeari eta
sentsibilizazioari begira, gida
bat prestatzen dabiltza

Kondaira elkarteak gaurtik astelehenera, besteak
beste, rol jokoen inguruko jardunaldiak antolatu ditu.
Egunero hainbat jokoren erakustaldiak eta lehiake-
tak egingo dituzte, eta mahai-inguruak ere egongo
dira. Esaterako, gaur 22:30erako, Hitz egin dezagun
zonbiei buruz izeneko mahai-ingurua antolatu dute.
Lau egunetako programa osoa www.ackondaira.com
webgunean jaso daiteke.

Rol jokoen inguruko jaialdia,
asteburu osoan, kiroldegian

Jappoo elkarteak kultur arteko bizi-
kidetza sustatzeko jaialdia ospatuko
du, zapatuan, merkatu plazan.
17:00etan Jeanne Rolende Dacoug-
nak bizikidetzaren inguruko hitzal-
dia emango du;  Batu Afro-Vasco Folk
eta Ganako txarangaren musika ere
eskainiko dute.

Kultur arteko
bizikidetza sustatuz

V. Orue Sinposiumean inoren menpe bizi dire-
nentzat eta euren jagoleentzat zuzendutako zer-
bitzuak aztertu dituzte oraintsu. Zornotzako
Orue eta Durangaldeko Zaindu programa
aitzindariak dira. Euren bitartez garatzen dira
orientazio, sentsibilizazio eta jagoletza lagun-
tzeko programak: “Gaur egun pertsona bat
jagotea ez da derrigorra, erabakia da”, diote.

Pertsona nagusien arreta
zerbitzua berbagai izan dute

Joan zen udaberrian egin zuten
Durangoko Amankomunazgoak
ekarritako Sendabelarrak aukera-
tu eta preparauak egin izenburu-
ko berbaldia Mañarian, eta sen-
dabelarretan eta euren erabileran
sakontzeko interesa daukatenek
ikastaroa izan dute udazken hone-
tan —urri eta azaroan— aukeran.

Urriko hiru arratsaldetan
abiatu dituzte ikastaroan izena
eman dutenek saioak, eta gaur eta
azaroaren 4an, 17:00etan, dituz-
te azken saio biak. Datorren urte
hasieran eta udaberrian, bestal-
de, Kontserbak eta Nekazaritza
naturala gaien inguruko ikasta-
roak izango dira aukeran. I.E.

Sendabelarrak ezagutu
eta baliatzeko ikastaroa 
Gaur eta azaroaren 4an, 17:00etan, egingo
dituzte sendabelarren gaineko azken saio biak

Ekitaldiz beteta
datoz urriko jaiak

Egitarau oparoa antolatu dute
Mallabian urriko jaietarako. Gura-
so elkarteak tailerrak prestatuko
ditu umeentzako gaur 16:30ean
eskolako frontoian. Txupinazoa
18:00etan jaurtiko dute eta ondo-
ren enkarteladan bilduko dira.
Elizpeko pilota finalak 19:00etan
jokatuko dituzte. Jaiak trikiber-

tso-poteoagaz tabernarik taberna
jarraituko du. Mallabiko trikitila-
ri eskolagaz Odei Barroso, Joseba
Artza eta Beñat Ugartetxea aritu-
ko dira bertsotan. Afaria antola-
tuko dute 21:30ean frontoian eta

ondoren Itsaso Pradera pilotaria
omenduko dute.

Mallabia Futbol Tadeak esko-
larteko futbito txapelketa eta sas-
kibaloikoa antolatuko ditu zapa-
tuan eskolako frontoian. Paintba-
llean aritzeko aukera eskainiko
dute goizean eta baita arratsaldean
ere futbol zelaian. Gauean, Esne
Beltza, Gatillazo,Des-kontrol eta
Ko p  t a l d e e n  k o n t z e r t u a k
22:00etan hasiko dira. Izar Gorri
elkarteak goizaldeko 05:00etan
txorizo pintxoak banatuko ditu.

Hipo eta Tomax pailazoekin
ekingo diote 16:00etan domeka-
ko egitarauari. Tute, mus, asto eta
briska txapelketak 16:30ean taber-
netan antolatuko dituzte. Luhartz
taldearen erromeria doinuek giro-
tuko dute bai arratsaldea eta 
baita gaua ere plazan. J.G.

Txupinazoagaz gaur jarriko dituzte jaiak martxan

Esne Beltza, Gatillazo,
Des-kontrol eta Kop zapatuan
arituko dira
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BERBAZ
“Ekoizpenen herritartasunean dago
gure kulturgintzaren indarra”
Plateruena kafe antzokiak sei urte egin dituen astean, bere ibilbideaz eta geroaz jardun dugu arduradunekin

Jone Miren
Goenaga eta Beñat
Gaztelu-Urrutia •

Jone Miren, Platerueneko 
lehendakaria eta 
ikus-entzunezkoetan profesionala 

Beñat antzokiko kudeatzailea da

Zailtasunak izango zenituzten.
B.G.: Kulturgintza mailako zailtasu-
n a k  e r r o n k a  p o l i t a k  i z a t e n  d i r a .
Zailtasun finantzarioak dira loa ken-
tzen dutenak. Zoritxarrez, lorik bako
gauak sarri-sarri izaten ditugu. Uda-
laren eraikin bat berritu behar izan
genuen, bazkideen ekarpenekin eta
maileguekin. Ia milioi bat eta erdi
euro izan ziren, Durangoko Udala-
r e n  d i r u - l a g u n t z a r i k  b a r i k .  2 8
u r t e a n  b e r t a n  e g o t e k o  e s k u b i d e a
daukagu, urtero 7.000 eurotik gora-
ko alokair ua ordainduta,  eta  ur te
horiek pasatutakoan eraikina udala-
rentzat izango da. Bitartean, inber-
tsioak eragindako zorrak ordaindu
ahal  izango di tugu,  baina egi tas-
moak berak irabazi ekonomikorik ez
du eragingo. Sortzen gabiltzan kul-
tur  aberastasuna ez  dago dir utan
neur tzer ik ,  eta  horrek bultzatzen
gaitu aurrera.

Inbertsioari aurre egiteko zer beste lagun-
tza daukazue?
J.-M.G.: Orain hiru urte Durangoko
Ud a l a g a z  h i t z a r m e n a  s i n a t u
genuen, inbertsioari eta azpiegitu-
rari laguntzeko; ez ohiko laguntza
h o r re g a z  a u r t e n  4 0 . 0 0 0  e u ro  j a s o
ditugu eta 2011n beste hiru urterako
luzatzeko aukera onartu zuen uda-
l a k .  L u z a t u k o  d u e n  u s t e  s e n d o a
daukagu; osterantzean, egitasmoa
e z  d a  b i d e r a g a r r i a  i z a n g o.  G u r e
ustez,  udalak inplikazio ekonomi-
k o a  i z a n  b e h a r  l u k e  h a i n b e s t e
d u r a n g a r r e k  s u s t a t u t a k o  e g i t a s -
m o a n .  B e s t e  h a i n b a t  u d a l e r r i t a n
i n b e r t s i o  o s o a k  b e r e  g a i n  h a r t u
dituzte udalek, eta Durangokoak ere
heldu behar lioke ardura horri.

Durangoko hiltegi zaharra
kafe antzoki bihurtu zene-
tik sei urte bete dira asteon.

Urteotako balantzea egin dugu Pla-
terueneko lehendakariagaz eta
kudeatzaileagaz.

Zelan gogoratzen duzue orain dela sei
urteko hasiera hura?
Beñat Gaztelu-Urr utia: Zabaltzea
zurrunbilo handia izan zen. Eraiki-
naren obrak amaitzeko estutasuna,
e g i t a s m o a re n  h a s i e r a . . .  d e n b o r a
gutxiegian gauza asko batu zitzaiz-
kigun. Aspertzeko astirik ez genuen
eduki; oso sentipen bereziak dauz-
kagu sasoi harekiko. 

Egitarau ugaria izan duze urteotan. Zer
balantze egiten duzue?
Jone Miren Goenaga: Kalitate oneko
ikuskizun mordoa antolatu dugu,
eta oso pozik gaude egindako lana-
g a z .  Ha l a  e re,  a b i a d a  h a n d i e g i k o
agenda izan da Plateruenekoa, eta
sarri  ez dugu eduki astir ik zer eta
zelan antolatu aztertzeko.  Aurten
hausnarketarako tartea hartu dugu;
gure hasierako idearioa garatu eta
gaur egungo premietara ekarri dugu. 

Zer esan gura du horrek zehazki?
B . G . : I k u s k i z u n e n  a n t o l a t z a i l e
hutsak barik euskarazko kultur ekin-
tzen sustatzaile izan behar dugula
erabaki  dugu; eta zerbitzu-emaile
e d o  a i s i a l d i - g u n e  b a k a r r i k  b a r i k ,
harreman-gune eta sorkuntza-eragi-
le ere bai. Hori da eman dugun jauzi
kualitatiboa.

Zer inplikazio dauka jendarteak Platerue-
nean?
J.-M.G.: Aipatzekoa da ia 900 bazki-
dek osatzen dugula Plateruena. Baz-
k i d e e k  e k a r p e n  e k o n o m i k o  o s o
garrantzitsua egin zuten egitasmoa
finantzatzeko, eta gaur egun bolun-
tario talde zabala dago lanean egi-
tasmoaren alor denetan. Bazkide eta
boluntario guztiak inplikatuta dau-
d e  e g i t a s m o a n ,  e t a  h o r i  b e n e t a n
txalogarria da. Eurak dira plateruak.
Eurak barik ez legoke Plateruenik.

Eta elkarte eta eragileek?
B . G . : P l a t e r u e n a  e l k a r t e e n t z a k o
lagungarria den aterpea izatea gura

genuen hasieratik,  eta halaxe izan
da. Makina bat ekitaldi gauzatzeko
bidelagun izan gaituzte,  eta esker
ona sarritan jaso dugu. Baina elkar-
te bakoitzak bere egunerokoa dau-
k a ,  o n d o  k o s t a t a  a u r r e r a   a t e r a
behar duena, eta gure asmoa ez da
haientzako ardura bat gehiago iza-
tea. Kontrara, elkarlana bultzatuta
agendak bateratu eta  auzolanean
proiektuak burutzeko bidea hartu
dugu plateruok. Horren adibide dira
Zilar Astea, Kantuaren Kantoia, Aiko
e r ro m e r i a  e t a  a u r re ra g o  e t o r r i k o
direnak. 

Badago urteotako ekintzaren bat berezi-
ki gogoratzen duzuena?
J.-M.G.: Ikuskizun bat besteengandik
bereizten duena, sarritan ez da ikus-
kizun mota  edo ar t is taren ospea,
antolatzeko modua baizik. Herriko
eragileek auzolanean bultzatutakoek
indar ikusgarria dute. Halakoetan,
berotasun eta ikusmin berezia naba-
r i tu  dugu,  eki ta ldien aurret ik  eta
ostean. Ikuskizunak duin eta profe-
sionaltasunez gauzatu behar dira,
baina ekoizpenen herritartasuna ere
aldarrikatu behar da;  hortxe dago
gure kulturgintzaren indarra.

“Herriko eragileen artean antolatutako ekintzak
aparteko ikusmina eta 

berotasuna sortzen dute. Ederra da hori” 

“Udalak inplikazio 
ekonomikoa behar luke
hainbeste durangarren

egitasmoan” 

“Harreman-gune eta
sorkuntza-eragile izan
gura du Plateruenak”
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KULTURA
MUSIKA ZIKLOA

Musika maite duten
guztientzako lau zita
Kantuaren Kantoian

I azko udagoienean egin zuten Kantua-
ren Kantoia berbaldi-musikatuen lehe-
nengo edizioa Durangoko Platerue-

nean, eta formatu beragaz —Jonan Fernan-
dez kazetariak bideratuta— azaroko lau
eguenetan izango dira aurtengo lau ema-
naldiak ere: Bide Ertzeaneko Imanol Ube-
da, Zea Mays taldeko ahotsa den Aiora Ren-
teria, Rafa Rueda, eta Kerobia taldeko Xabi
Bandini dira gonbidatuak.

Iazko formatu eta filosofia beragaz, eta
Jonan Fernandez gidariak dioskunez, “entzu-
leek musikariak gertu-gertutik ezagutzeko
aukera izan dezaten” antolatu dute. Distan-
tzia fisikoari dagokionez dira saiook gertu-
koak, eta Fernandezek nabarmentzen due-
nez, baita “musikariek barru-barruan dituz-
ten kezken isla diren kantuak direlako

zikloaren ardatza” eta protagonista nagusi. 
“Musikatik harago joateko balio deza-

ketela halako emanaldiek” esan digu Rafa
Rueda musikariak ere: “badago publiko bat,
lauon musika oso gustuko izan ez arren, ber-
baldian eskaini dezakegunagazko interesa
badaukana”. Zentzu berean, “zikloa ez da
musika-zaleentzat edo parte hartuko duten
lau musikarien fan amorratuentzat bakarrik
egokia”, dio Fernandezek: “solasaldietako
gaiak erabat unibertsalak dira”. 

Lau musikarion lana hurbilagotik jarrai-
tzen dutenek bestalde, plazaratu berri dituz-
ten diskoetako (Bide Ertzean taldearen Don
Inorrez, Zea Mays-en Era, eta Kerobiaren
Ontziak) kantak giro intimo horretan bildu-
ta entzuteko aukera da Plateruenekoa.

Kantuak idazteko baliatzen dituzten
metodoak, eta euren ibilbidean zehar baz-
terrean utzitako piezen (inoiz jende aurrean
abestu bakoak) edota beste zenbait kanta-
ren  hasierako txinpartak zelan sortu ziren
azalduko dute Kantuaren Kantoian sortzai-
leek. Iaz legez, eguenetan, 20:00etan dira doa-
ko sarrera duten Kantuaren Kantoia ziklo-
ko saioak, azaroak 4, 11, 18, eta 27an. I.E.

Imanol Ubeda, Aiora Renteria, Rafa Rueda eta Xabi Bandini aurten 

Entzuleek lau musikariok

gertu-gertutik ezagutzeko

aukera izan dezaten

Zikloaren iazko lehenengo saioan, Anari, Jonan Fernandez eta entzuleak.

Rafa Rueda • azaroak 18

Pentsatuta daukazu errepertorioa? 
Oraindik asko zehaztu barik daukat kan-
ten zerrenda, baina poesiaren eta musi-
karen harremana ardatz moduan har-
tuta jardutea da buruan darabildan ideia.

Oraindik nahiko airean; zehazteke dau-
kat errepertorioa, baina. 
Antzeko emanaldietan jardun duzu?
Elkarrizketatzaile bategaz ez, baina ikas-
tetxe eta euskaltegietan jardun izan dut
kanten sorkuntza eta bilakaeraren gai-
nean halako berbaldi-musikatuetan. 
Gustuko duzu zure lanaz berba egitea?
Musikaren mundua desmitifikatzeko
modu bat dela uste dut. Kontzertu edo
disko baten atzean dagoen mekanika
askotan ezezaguna du publikoak, eta
horregatik uste dut positiboa dela horre-
taz berba egitea. Gure lana gehiago eza-
gutarazteko era bat da, eszenatokiaren
liluraren atzean dagoena bistaratzekoa.

Imanol Ubeda •  azaroak 4

Bakarrik aritzeak zer sentsazio? 
Egia esan ez naiz bakarlari sentitzen. Dea-
bruak Teilatuetan taldearekin hasi nin-
tzenetik, taldean aritu naiz beti. Dese-
roso sentituko naiz (dagoeneko halaxe

nago...) zentzu horretan. Karlos bateria-
jotzailea eta Joni baxu-jotzailea faltan
botako ditut, baina  ekitaldia puntuala,
bakarra, berezia izango da, eta horrek
asko sosegatzen nau. 
Pentsatuta daukazu errepertorioa?
Zorretan nago testu batzuekin eta seku-
la argia ikusi ez duten doinu batzuekin...
Bazterrean alboratuta utzi ditugun kan-
tu horiek eskaini nahi nituzke. Abestu-
ko ditudan kantu guztiak argitaratu
gabeak izango dira. Joseba Sarrionandiak
itzulitako poema naufrago batekin hasi-
ko naiz, eta  Jose Luis Otamendi eta Iñi-
go Aranbarriren poemekin aspaldi egin
nituen kantuak ere abestuko ditut. 

Xabi Bandini • azaroak 25

Talde barik, bakarrik jarduteak zer
sentsazio eragiten dizu? 
Bakarrik jotzeak lasaitasun handiagoa
ematen dit askotan, dena nire gitarra eta
ahotsean zentratzen baitut. Normalean

relajantea, baltsamikoa izaten da.  
Zer kanta joko duzun erabaki duzu?
Orandik ez dut erabat erabaki, baina gutxi
gora behera argi daukat. Kerobiaren ibil-
bideko zenbait kanta joko ditut, eta
aurreko beste kanta batzuk ere bai;
urteak daramatzat kantu horiek jotzen
eta, egia esan, ez naiz aspertzen.
Joan zen ostiralean jo zenuten Plate-
ruenean. Zer moduz joan zen?
Biraren hasierako kontzertuak beti iza-
ten dira gogor xamarrak (oxidazioa eta
nerbioak kendu arte), baina iruditzen zait
jendeak disfrutatu egin zuela eta giro
potentea sortu zela joan zen ostiraleko
Durangoko kontzertuan.

Aiora Renteria • azaroak 11

Antzeko esperientziarik izan duzu? 
Orain urte bat edo bi Harrapazank pro-
graman antzeko emanaldia antolatu
zuten Bilborock-en, eta kantuak eta azal-
penak tartekatu genituen han ere. 

Gustura sentitzen zara halakoetan?
Bai, interesantea da batez ere jendeak
ere parte har dezakeelako; zer pentsa-
tzen duten, zer kuriositate daukaten...
Publikoagaz harreman oso zuzena sor-
tzen da. Gauza berezi eta oso interesan-
tea izan daitekeela uste dut. 
Bakarrik zatoz Plateruenekora?
Zea Mays-eko gitar-joleagaz joango naiz.
Lehen gitarra jotzen nuen, baina taldea-
gaz hasi nintzenetik alboratua daukat,
eta nahiago dut berak lagunduta jardun.
Pentsatuta duzu errepertorioa?
Zea Mays-en disko berriko hiru kanta
joko ditugula erabakia daukagu, eta
abesti zaharragoren bat ere bai.

J.Barrenetxea
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GEURE DURANGALDEA

Jose Julián Bakedano, 
Zinemagilea

Carrière eta euskaldunak
Literato aipagarria da Jean-Claude Carrière idazle eta gidoigile
frantsesa (Colombières-sur-Orb, Hérault 1931). Luis Buñuel, Louis
Malle, Volken Schlondorff eta Milos Formanentzako idatziriko
gidoiek egin zuten ezagun. Bere sorkuntza literario zabaletik nabar-
mentzekoa da Le Cercle des menteurs, eta liburu horren bigarren
atalean ageri da biolin-jole euskaldunak izeneko ipuin hau:

Doinu berezi eta erritmo nahiko geldokoa da umore eus-
kalduna. Datozen lerrootako eszena, erantzunen artean geldial-
dia eginda imajinatzea komeni da.

Tren batean sartzen dira gizon bi, eta aurrez aurre jesarri-
ta, isilik ematen dute tarte bat. Noizean behin paisajeari begi-
ratzen diote. Azkenean, galdera botatzen du batak:

- Eta zu, nondik zatoz?
- Bilbotik, eta zu?
- Donostiatik.
- Eta zertan egiten duzu lan?
- Musikaria naiz.
- Ni ere musikaria naiz —dio bilbotarrak–. Zein instrumen-

tu jotzen duzu ba?
- Biolina jotzen dut —dio donostiarrak—.
- Nik ere jotzen dut biolina —dio besteak.
- Hara!
- Bai.
Jarraitu aurretik tartetxo bat hartzen du gizonak:
- Ama Birjinaren estatuaren begietatik behera negar mal-

koak jausten ikusten dira biolina jotzen dudanean.
- Ba  lehengoan —dio Donostiarrak—, elizan jo nuenean,

gurutzetik jaitsi eta besoak nigana zabalduta etorri zen kristoa,
eta esan zidan:  “utzidazu besarka zaitzadan! Nire amari  Bilbon
negarra eragiten dion kirtenak baino askoz hobeto jotzen 
duzu zuk!”

Kultura

MUSIKA KONTZERTUAK

Urri eta azarorako hiru emanaldi
dakartza Musika Hamabostaldiak
Les Sacqueboutiers talde frantsesaren antzinako musikak zabalduko du egitaraua, bihar

U rriaren 30eko San Agus-
tin kulturguneko Les Sac-
queboutiers taldearen

antzinako musika emanaldiak
zabalduko du Durangoko XXI.
Musika Hamabostaldia. Musika
egiten hiru hamarkada diharduen
taldea da Frantziako Tolosakoa, eta
metalezko antzinako haize-ins-
trumentuak baliatzen dituzte XVII.
mendeko musika eskaintzeko.

Azken hogei urtean jorratu-
tako bideari jarraituz, musika kla-
sikoa da Bartolome Ertzilla Musi-

Nafarroako musika erakunde
zaharrenak diren Iruñeko Katedra-
leko orkestrak eta abesbatzak eska-
niko dute Musika Hamabostal-
diaren bigarren emanaldia: Andra
Maria elizan, 19:00etan da azaroa-
ren 7an, bigarren hitzordua. 

Oboea jotzen duen Eduardo
Martínez Caballer valentziarrak
eta Hardgrave soka laukoteak aza-
roaren 14an, Kurutze Santuaren
ermitan eskainiko duten  kontzer-
tuak itxiko du aurtengo musika
hamabostaldia Durangon. I.E.

ka Eskolak antolatzen duen zikloa-
ren ardatza. Oinarri horretatik
abiatuta baina,  askotariko forma-
tu eta estiloak ekarri dituzte urri
eta azarorako ere. Biharkoaren
ostean, azaroaren 7an eta 14an dira
zikloko beste emanaldi biak. 

BERTSOLARITZA TXAPELKETA

Urriaren 31n, Igorreko kirolde-
gian jokatuko dute sei bertsolari
bizkaitarrek txapelketako lauga-
rren kanporaketa. Bizkaiko beste
eskualde batzuetako bertsolarie-
kin lehiatuko dira, udaberrian
Durangaldeko txapela jantzi zuen
Miren Amuriza berriztarra, eta
Eneko Abasolo ‘Abarkas’ iurreta-

rra. Domekan, 17:30ean da bertso-
larien jarduna entzun gura duten
guztiendako hitzordua.

Durangaldeko bertsolari bie-
kin, Peio Ormazabal, Ortzi Gari-
tano, Joanes Igeregi, eta Beñat
Vidalek kantatuko dute Igorreko
saioan. Guztiei gaiak ematen, Lei-
re Aurrekoetxeak jardungo du.

Laurehundik gora entzuleren
aurrean jokatu zuten joan zen
asteburuan hirugarren kanpora-
keta Aulestin, eta Ibon Ajuria ger-
nikarrak batu zuen puntu gehien:
finalaurreko saioetan jarduteko
txartela lortu zuen, horrela.

Horrenbestez, dagoeneko
hiru kanporaketa saio jokatuta,
Bizkaiko Bertsolari txapelketaren
finalaurrekoetan, Oihane Bartra
bilbotarrak eta Jone Uria algorta-
rrak ere kantatuko dute. Kanpo-
raketa saioetan batutako puntuen
arabera osatuko da gero, finalau-
rrekoetarako zerrenda.

Domekakoaren ostean, aza-
roaren 7an Romoko kiroldegian
izango den azkenengo kanpora-
ketan kantatuko dute Durangal-
deko beste hiru ordezkariek: Gor-
ka Lazkano berriztarrak, Eñaut
Uruburu abadiñarrak eta Beñat
Ugartetxea mallabiarrak. I.E.

Urriaren 31n Igorreko

kiroldegian da

laugarren kanporaketa

Azaroaren 7ko saioan

ere kantatuko dute

eskualdeko bertsolariek

Amurizak eta Eneko
Abasolok kantatuko dute
Igorreko etziko saioan

Lehenengoa bihar, eta

azaroaren 7 eta 14an

beste emanaldi biak

Bizkaiko Bertsolari txapelketako laugarren kanporaketa da
domekakoa, eta eskualdeko bertsolari biok jardungo dute

LITERATURA LEHIAKETA

Indarkeriaren kontrako
narrazio labur eta olerkiak
Emakumeenganako indarkeriaren kontrako kontakizun
laburren eta olerkien lehiaketa antolatu dute Durangon 

Durangoko Berdintasunerako
Kontseiluak azaroaren 25eko egu-
naren harira antolatzen duen
lehiaketa da, emakumeengana-
ko indarkeria gaitzesten duten
olerki eta kontakizun laburren
lehiaketa; azaroaren 2ra arteko
epea dute interesdunek euren
lanak Durangoko Pinondoko
Andragunean aurkezteko.

Durangoko ikastetxeetako
ume zein gazteek, eta hemezor-
tzi urtetik gorako herritarrek dute
lehiaketan parte hartzeko auke-
ra. Lau sail bereizitan antolatu
dute lehiaketa: DBHko lehenen-
go eta bigarren mailak, DBHko
hirugarren eta laugarren mailak,

17 eta 18 urte artekoak, eta 18tik
gorakoak, dagokien taldeagaz
lehiatuko dira. 

Euskaraz zein gaztelaniaz
idatziriko testuak aurkeztu ahal-
ko dituzte parte hartzaileek, eta
antolatzaileek azaldu dutenez,
egileak testuan burutzen duen
gogoetaren sakontasuna eta gaia-
ren lanketa baloratuko ditu sariak
banatzeko epaimahaiak.

Sariketa Andragunean
Azaroaren 18an emango ditu
epaimahaiak irabazleen izenak
jakitera, eta azaroaren 23an,
18:30ean Durangoko Pinondo
Etxeko Andragunean egingo dute
sari-banaketa ekitaldia. 

Liburu-sortak izango dituz-
te sari hemezortzi urtetik behe-
rako irabazleek, eta 300 euroko
saria izango dute, bestalde, 18
urtetik gorako sailean irabazle
izendatutakoek. I.E.

Azaroaren 2a arteko

epea dago lanak

lehiaketara aurkezteko

Ikastetxeetako ume

eta gazteen zein

helduen sailak

Azaroaren 23an,

18:30ean Pinondo

Etxean, sari-banaketa

Hamazazpigarren mendeko musika jotzen du Frantziako Tolosako Les Sacqueboutiers taldeak.

Miren Amuriza, udaberriko Durangaldeko finalean kantuan.
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IKUSENTZUNEZKOAK LEHIAKETAK

24 Ordu Digitalean Elorrion eta
ikus-entzunezko rallya Ermuan

A zaroaren 5ean eta 6an,
Elorrioko Arriola antzo-
kian izango da 24 Ordu

Digitalean film laburren lehiake-
taren bosgarren edizioa. Hain
zuzen, datorren barikuan, aza-
roaren 5ean, 17:00etan ipini dute
ikus-entzunezko rally elorriarrean
parte hartzeko hitzordua. 

Biharamunera arteko tartea
—azaroaren 6ko arratsaldera
arte— izango dute parte hartzai-
leek euren ikus-entzunezko lanak
osatzeko, eta Elorrioko Arriolan
egingo dute, ondoren, sari-bana-
keta ekitaldia. Banatuko duten
sari handiena 700 eurokoa izan-
go da, eta 500 euroko beste lau sari
ere banatuko dituzte Elorrioko 24
Ordu Digitalean lehiaketan.

Elorrioko lehiaketaren aurre-
tik, asteburu honetan abiatuko
dute, bestalde, Topagunea euska-
ra elkarteen federazioak antola-
tzen duen ikusentzunezko lehia-

keta:  bihar hasiko da, eta Ermuan
egin dute hitzordua. Seigarren
urtea da Topaguneak Euskal Herri-
ko ikus-entzunezkoen rallya anto-
latzen duena, eta berritasun nabar-
menagaz datoz gainera, aurten. 

Lau egunetako Kameratoia
Aurreko edizioetan bezala, edo
Elorrioko lehiaketan moduan lana
burutzeko egun bakarra barik, lau
egun izango dituzte bideoa gra-
batu, editatu eta aurkezteko Topa-
guneak antolatzen duen Kamera-
toia lehiaketa honetan parte har-
tzen duten sortzaileek.

Parte hartzaileek sarritan
eskatu ei diete kalitate gehiagoko
lanak aurkeztu ahal izateko, lanak
burutzeko denbora gehiago, eta
eskariak aintzat hartu ditu Euska-
ra Elkarteen Topagunea federa-
zioak. Urriaren 30ean hasiko da
lehiaketa Ermuan, eta egun horre-
tan jakingo dute lehiakideek zein-
tzuk diren bideoetan erabili beha-
rreko gaia eta ezaugarriak. 

Bihartik azaroaren 3ra arteko
epea izango dute sortzaileek lanak
aurkezteko, eta azaroaren 6an
egingo dute sari-banaketa. I.E.

Seigarrenez antolatu du

ikus-entzunezkoen

rallya Topaguneak

Azaroaren 5etik 6ra

arteko 24 ordu, lanak

osatzeko Elorrion

Lehenengo saria, 700

eurokoa izango da, eta

500eko beste lau daude

Asteburu honetan hasiko da Ermuko lehiaketa, eta datorren asteburuan da Elorriokoa

Iazko 24 Ordu Digitalean lehiaketaren sari banaketa ekitaldia, Elorrioko Arriolan. K.Aginako

PINTURA ERAKUSKETA MUSIKA KONTZERTUA

‘Sentsazioak’ pintura
erakusketa Berrizko
Kultur Etxeko sarreran

Urriaren 31ra arte, domeka hone-
tara arte, dago Berrizko Diana Ani-
tua bizilagunaren arte ederretako
irakaslearen margo-lanen erakus-
keta Berrizko Kultur Etxeko sarre-
ran. Sentsazioak izenagaz bataia-
tu du Anituak bilduma, eta urtee-
tan margogintzan burututako
lanaren erakusle da.

Gaiei zein baliatutako tekni-
kei eta formatuei dagokienez,
denerikoak  dira Sentsazioak era-
kusketan bildutakoak. Aldame-
neko argazkian jasotakoak, esate-
rako, tamaina handiko koadroak
dira; zuri-beltzekoak eta erliebee-
kin jokatuta osatutakoak. 

Erakusketa osatzen duten
koadroen artean, baina, formatu
txikiagokoak eta oso kolore bizi-
koak diren koadroak ere badau-
de: irudiak modu abstraktuan zein
figuratiboagoan jasotzen dituzte-
nak. Domekara arteko tartea dago,
beraz, margolari berriztarraren
margolana ezagutzeko. I.E.

Urriaren 31ra arte izango dira Diana Anitua berriztarraren
margolanak Berrizko Kultur Etxeko sarreran, erakusketan

Maria Berasarteren fadoak
Zornotza Areton entzungai
Urriaren 29an, 21:00etan, Zornotza Aretoan aurkeztuko
du Maria Berasarte abeslariak bere lehenengo diskoa

Donostian jaioa da urriaren 29an,
gaur, 21:00etan hasita, Zornotza
Aretoan 2009an kaleratu zuen
Todas las horas son viejas lehe-
nengo diskoa aurkeztera dato-
rren Maria Berasarte abeslaria. 

Portugalgo hiriburuko itsa-
sadarreko doinuek harrapatuta
bizi da Berasarte orain hamabi
urte deskubritu zituenetik, eta
fadoa da, hain zuzen ere, gaur aur-
keztuko duen lanaren oinarri.
Lisboako Alfama, Mouraria edo
Bairro Altoan sortutako doinu
sakonak eta Tiago Torres da Silva
poetak gazteleraz idatziriko ber-
bak eskainiko ditu Zornotzan. 

Ara Malikian, Iñaki Salvador
eta Javier Limón lako musikari
handiekin lan egiten urteak eman
ondoren, iaz abiatu zuen Berasar-
tek bakarkako proiektua. I.E.
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DANBAKA

Adituak esana > "Urteak daramatzate taula gainean eta nabaritzen da eskarmen-
tua dutela. Asko gustatu zait. Eszenatokia ondo aprobetxatu dute eta etxeko lanak
oso ondo eginda etorri dira: abestiak entseatuta eta dena prestatuta. Gainontzeko
taldeetan ez dut hauek erakutsi duten eskarmentua ikusi". Mikel Alvarez
Ikusleak esana > "Ardoa bezala hauek ere urteekin hobetzen doaz, zalantzarik 
barik. Bi taldekide berriek, gainera, norabide berri bat eman diote taldeari. Jorgek
eta Eugek egin duten punteoa asko gustatu zait". Imanol Soriano

Kazetariak esana > "Argi geratu da sekulako eskarmentua dutela. Giro bikaina 
ipini dute. Espaloia bete da eta dantzan ipini dituzte jarraitzaileak. Eszenaratzea oso
txukuna izan da, dena ondo prestatuta ekarri dute". Arritxu Barruso

Taldekideak esana > "Nekatuta bukatu dut, baina pozik nago eman dugun 
kontzertuarekin. Jendeak oso ondo erantzun du. Arro egoteko moduan gaude, oso
jarraitzaile fidelak ditugulako. Danbakara gatozen bigarren aldia da. Guretzat
sekulako promozioa eta aukera da hemen egotea". “Euge”

LORD WITCH I Bergara

Adituak esana > "Nahiko ondo ikusi ditut. Abestiak ondo landuta eta estruktura-
tuta daude. Taula gainean ere eroso ikusi ditut, agian kontzertu gehiago ematea
falta zaien arren. Euskal Herrian ohikoa den trash-metal edo heavy metala egiten
dute ". Mikel Alvarez (Aby Kem taldekoa)
Ikusleak esana > "Sekula ikusi gabe neukan taldea. Harritu naute, lehiaketa bat 
izanda modu akustikoan hasi direnean; baina gustatu zait. Ahotsen nahasketa ere
gustatu zait. Oso biziak dira. Jarraitu beharreko taldea da". Imanol Soriano

Kazetariak esana > "Lan polita egin dute oñatiarrek. Kontuan izan behar da 
lehiaketako eta gaueko lehenengo taldea izan dela eta horrek dakarren tentsioa.
Oso eroso ikusi ditut taula gainean". Arritxu Barruso

Taldekideak esana > "Oso pozik gaude. Emateko geneukan dena eman dugu, eta 
jendeak erantzun du. Momentu polita izan da. Oñatitik etorritako jendeari eskerrak
ematen dizkiot. Jarraitzaileak ondoan izateak asko motibatzen gaitu. Danbakan
parte hartzea zen gure helburua, ikusiko dugu zer gertatzen den". Kepa Alberdi

BLACK RIVER I Oñati

Adituak esana > "Asko gustatu zait. Kritika txiki bat egitearren, beharbada
makinek protagonismo gehiegi dute, eta ahotsa faltan bota dut apur bat. Oso
proposamen berritzailea eta interesgarria iruditzen zait. Danbakan originaltasuna
sarituko balitz, gauzak hemendik joan beharko lirateke". Mikel Alvarez
Ikusleak esana > "Ez ohikoa den musika estilo bat egiten dute, baina gustatu zait. 
Berlineko tekno gauak ekarri dizkit gogora. Eszenaratzea berezia izan da. Musikalki
oso ondo ikusi ditut. Dena dela, akaso esperimentalegia". Imanol Soriano

Kazetariak esana > "Askorendako ezezaguna den proposamena. Danbakan 
entzun gabe geneukan estiloa da, eta gustura hartu dut. Eszenaratzea oso
kuriosoa. Proposamen ausarta, baina interesgarria". Arritxu Barruso

Taldekideak esana > "Oso pozik gaude eskaini dugun kontzertuarekin, eta batez 
ere ikusleek izan duten erantzunarekin. Uste dugu gustatu zaiela eta oso pozik
gaude; ez genuen horrelako harrerarik espero. Kritika gehiago jasoko genituela uste
genuen. Oso gustura egon naiz taula gaienan". Laida Ballesteros

LA-TOX I Bergara

Adituak esana > "Punk-rock argi eta garbia egiten dute. Badirudi azkenean
Danbakan sartu dela punka ere, eta hori gustatzen zait. Gitarra-jotzaileak solo asko
egiten ditu eta kolore asko ematen die abestiei; hori punkean berritzailea da, beti
ere gure ibarrean ohikoa den punketik irten gabe". Mikel Alvarez
Ikusleak esana > "Punkaren garai onenetara eraman gaituzte. Uste dut lehiaketak
ematen duen denbora aproposa dela eurendako. Nabaritzen da oso azkar jotzera
ohituta daudela. Letrak, gizartearekin oso kritikoak. Gustatu zait". Imanol Soriano

Kazetariak esana > "Kontzertu dibertigarria izan da. Taula gainean disfrutatu egin
dute, eta jendearengana iristea lortu dute. 80ko hamarkadako Euskal Herriko punk
gogorra ekarri digute Despreziokoek gaur Elgetako Espaloira". Arritxu Barruso

Taldekideak esana > "Oso gustura egon gara taula gainean. Bero gehiegi zegoen, 
baina oso ondo. Akats batzuk ere egin ditugu, baina suposatzen dut normala dela.
Lagunak izan ditugu lehenengo ilaran eta hori ere garrantzitsua da. Garrantzitsue-
na da oso ondo pasatu dugula. Ikusiko dugu zer gertatzen den.". “Manzana”

DESPREZIO I Bergara-Soraluze

PPuunnkkaa,,  hheeaavvyyaa,,  mmeettaallaa  eettaa
eelleekkttrroonniikkaa  ggaauu  bbeerreeaann
Barikuan hasi zen Elgetako Espaloian Danbaka
musika lehiaketaren laugarren edizioa

Jarraitzaileak hasieratik taldeen aldamenean
egon ziren; lehenengo ilaran dantzan

Danbakaren laugarren edizioa abian
da. Barikuan egin zen Elgetako Espa-
loia antzokian lehenengo kontzertua;
aurten ere, maila handiko kontzertuak
ikusiko ditugula argi geratu zen.

Gaztetasuna eta indarra
Oñatiarrek estreinatu zuten Danba-
karen laugarren edizioko lehenengo
gaua. Formatu akustikoan hasi zuten
gaua: abeslaria eta gitarra aulki bate-
an eserita eta balada gozo batekin. Hor-
tik aurrera, indartsu jardun zuten.
Metal melodikoa egiten dute Black Rive-
rrekoek eta gazteak izan arren seku-
lako indarra erakutsi zuten. Bigarren
abestirako lehenengo ilarara jende
mordoxka gerturatzea lortu zuten.
Bigarren taldearendako Espaloia bero-
tuta utzi zuten oñatiarrek.

Punka bete-betean
Bergara, Arrasate eta Soraluzetik
punk-rock doinuak ekarri zituzten
Despreziokoek. Jarraitzaileak hasiera-
tik izan zituzten aldamenean, lehenen-
go ilaran dantzan. 80ko hamarkadan
Euskal Herrian jorratu zen punk-roc-
ka ekarri zuten gogora, eta baita doi-
nu ilunagoak ere; siniestroagoak. Hiru-
kotea izanda ere indarra erakutsi zuten:
bat-batekotasuna, amorrua eta gaz-
tetasuna. Abesti motzak eta zuzenak
egin zituzten, salaketa eta umorea tar-
tekatuz.

Jarraitzaileak, zoratzen
Gaueko talde beteranoaren txanda eto-
rri zen ondoren: Bergarako Lord Witch.
Taula gainera igo baino lehen jarrai-
tzaileak dagoeneko zain zituzten, euren
taldearen izena oihukatzen. Danbaka-
ra aurkezten diren bigarren aldia da,
eta bergararrak nobedadeekin etorri
dira: teklatua gehitu diote taldeari eta
abeslari berria dute, orain arteko gita-
rra eta frontmanari laguntzen. Lord
Witchekoek zoramena ekarri zuten
Espaloira: lehenengo ilarak jendez lepo
eta guztiak kontzertuan zeharo sar-
tuta. Heavy-rock klasikoa egiten duen
talde bergararrak argi utzi zuen seku-
lako eskarmentua duela. 

Alemaniako elektronika
Musika elektronikoarekin amaitu zen
gaua. Danbakan orain arte entzun gabe-
ko proposamena ekarri zuen La-Toxek,
ikusleak Alemaniara eramanez. Gus-
tura hartu zen nobedadea eta txalo
eta animu asko entzun ziren Txusen-
tzat.

Oñatiar eta bergarar asko Espa-
loian
Danbakaren laugarren edizioa giro 
ezin hobearekin hasi da. Barikuan
Espaloia jendez bete egin zen hasie-
ra-hasieratik. Oñatiko Black Riverrek
eta Bergarako Lord Witchek jarraitzai-
le asko eraman zituzten  Elgetara. Dena
dela, besterik gabeDanbakak eskain-
tzen duen musika ikuskizunaz goza-
tzera joan zirenak ere asko izan ziren;
urteroko jarraitzaileak, Debagoieneko
eta inguruko musikaren jarraitzaileak.
Lehenengoa izateko ez zen hoztasu-
nik sumatu, eta lehenengo kontzer-
tutik jendea dantzan ibili zen lehenen-
go ilaretan.

Kultura



Niko Moreno
Ezker Abertzalea

Sei hankako mahaia

Izan funtsa!
Irailaren 24an Tabirako ez gora, ezta aurrera
ere .
Tabirakoko presidente jauna,

Aitorpen batekin hasi beharra daukat: ni ez nintzen egon irai-
laren 24an egin zenuten 2010-2011 denboraldiko aurkezpen eki-
taldian; beraz han gertatutakoaz dudan informazioa bi lekutatik
datorkit: bertara joan zirenek kontatu didatena eta zuk zeuk Gor-
ka Barruetabeñari erantzuteko idatzi zenuen gutunean adierazi-
takoa.

Argudio pare bat  ematen dituzu ekitaldi hartan euskarak izan
zuen ez-presentzia argudiatzeko. Batetik klubean hartu zenituz-
ten euskarazko speakerren eskaintzak zuen aurrekontu eta ahal-
menetik urrun omen zeuden eta bestetik, idatziz diozunez, bolun-
tario bati enkargatu zenioten speakerrak esandakoak euskaratze-
ko  baina horrez gain beste zeregin batzuk ere eman zenizkioten
boluntario horri eta azkenean jakina, lehentasunak jarri behar
direnez… euskarazko itzulpena desagertu egin zen.

Hara!, datorren urtean nik neuk egingo dizuet, hala nahi badu-
zue, euskarazko speakerrarena baina hori bai, baldintza batekin:
itzulpenik ez da izango; izan ere, euskarak aspalditxo erakutsi du
edozein arlotan duen sorkuntzarako gaitasun bikaina. Eta atre-
bentzia handiegia ez bada  proposamen bat ere egingo dizuet:
speaker nagusiak euskaraz egin dezake eta beste norbaiti (bolun-
tario bati??)  eman erdarazko itzulpena egiteko ardura. Edo bes-
tela, saskibaloiaren kasuan gauzak NBAtik markatuta datozenez
(zuk esandakoa da), hitzaldiak ingelesez egin daitezke!!!!!

Tabirakok azken urteotan euskararekiko hobekuntzan egin-
dako adibideak ere ematen dituzu; eskertzekoak denak inolako
zalantza barik; baina  irailaren 24an huts egin zenuten euskara-
rekiko hobekuntza ahaleginean.

Prest zaudete gainera euskarari bultzada emateko sortu dai-
tezkeen kanpainak babesteko (hauek ere zure hitzak). Ederto, bene-
tan. Halere, berriro diotsut, irailaren 24an ez zenioten euskarari
bultzadarik eman eta hori baino gehiago, ez zenuten inondik ino-
ra erakutsi euskara zuena ere badela (hauek berriz zure hitzak).

Amaitzeko, zure gutunean “hizkuntza maitea” darabilzu eus-
karari buruz hitz egiteko. Jauna, 2010garren urtean euskara bene-
tan maite dugula ez da erakusten hitzekin bakarrik, ekintzekin
baino. Eta onartu behar didazu, irailaren 24an, Tabirakok huts
egin ziola euskarari eta euskaraz (ere) bizi nahi dugunoi.

Besarkada bat, 

Elixabete Larrinaga Artetxe - Durangoko bizilaguna

Ijorreta, jantzariak eta neskak
Ijorretarrak, jantzariak eta neskak gara behean sinatzen dogu-
nok eta horregaitik, Anboton argitaratutako hainbat gutun eta
zutaberi buruz argibide batzuk emon gura doguz. Ijorretako egoe-
ra ezagutzen ez dabenei azalpen batzuk emon beharrean gago-
zala uste dogulako. 

Anbotoko gutun horreek  irakurrita, Ijorretako neskok ez dogu-
la jantzan egiteko aukerarik dirudi; eta hori ez da horrela.

Egia da. Bakixan, Oromiñon… meza ostean egiten dabe nes-

kek be jantzan. Goizez bakarrik egiten da jantza saioa eta horre-
gaitik egiten dabe jantzari guztiek meza ostean euren saioa. San-
migeletakoa ezberdina da. Goizean agintariekin kalejiran muti-
lak bakarrik joaten dira. Egia. Baina badakigu neskei egin jaken
joateko proposamenik? Jantzan be mutilek bakarrik egiten dabe
goizez. Egun bietan, ordea, arratsaldez  neskek,  batean Aurres-
ku-Atzeskua egiten dabe eta bestean Gorulari jantza. Urteak eta
urteak egin doguz jantza taldean eta jai batzordean parte hartzen,
lan egiten, antolatzen… eta guk sekula ez dogu goizez jantzan
egiteko preminarik sentidu.   

Urte askotan, neskok Donien–Atxa altxatzeko erabilten diran
soketako batean - abade-etxekoan -  bakarrik hartu dogu parte
eta horregaitik jarri geuntsan, guk geuk nahi izan gendualako, “nes-
ken soka” edo “andren soka” izena. Geu be pozten gaitu barriro
“abade-etxeko” soka izateak, andrazkoak beste soketan be baga-
bilzala esan gura dau horrek eta.

Ez dakigu honeek idatzita lortu gura dan helburua zein dan,
hainbat izan leitekez eta; mutilek egiten dabezan jantzak neskek
egitea? Mutilek egiten dabezan ekitaldi guztietan neskek parte
hartzea? 

Gorulari jantzen 25. urteurrena ekarri gura dogu gogora. Orduan
egin ziran ospakizunetarako, momentuko taldeak, Urrijena beza-
lako jantzaldi bat antolatu gura izan eban Gorulari jantzekin. Hau
da, Ijorretan jantzok berreskuratu ziranetik ordura arte Gorulari
jantzan aritutako guztiok plazan alkartu, jantzan egin eta gero
danok bazkari eder bat egitea. Baina jantzari batzuek (tartean nes-
kak) momentu haretan egitea ez eben gura izan, nahiago ebela-
ko beste era bateko ekitaldia egitea.  Orduan aukera bat galdu
arren, oraindiño ez da berandu eta egin dagigun!!!

Argi daukagu jantzariongaitik, jantzengaitik, ohiturengaitik,
neskengaitik… Ijorretan hainbeste  behar egin daben pertsonak
minduz eta irainduz ez dogula ezer lortuko.  

Badago zer aldatu, ez dogu dana ondo egiten danik esango,
ez, baina Ijorreta herri txikia izanik hain gatxa be ez da jai- batzor-
deko kideren bat edo jantza taldeko arduraduna aurkitzea horre-
lako kezkak azaldu eta batzar bidez konpontzeko. 

Ez gaitezan gure artean haserratu; azken batean, aitagaz ez
bada nebagaz, edo gizonagaz haserratu beharko dogu eta!!!

A. Zuazo, A. Gerediaga, Z. Aldekoa-Otalora, L. Aldekoa-Otalora, G. Sopelana,
O. Plazaola, I. Elorriaga, E. Areitio, I. Belar, M. Abasolo, E. Garitaonaindia,
A. Abasolo, L. Zabala, E. Badiola 

Funtsezkoak ei dira datozkigun
hileak. Udal eta foru legegin-
tzaldiaren amaieraren hasieran
gaude, eta horrek beti astintzen
du errealitatea. Egindakoaren
hausnarketa egiteko garaia da,
eta egitekoa iragartzekoa. Gai-
nera, askoren begiak Ezker Aber-
tzalearengan daude, legezkoa
izango ete den jakiteko irrikaz,
horrek panorama sozial zein ins-
tituzionalean izan dezakeen era-
ginagatik. 

Hala ere, badirudi oroimen
urrikoak garela, eta zergatia azal-
tzen ahaleginduko naiz. 

Funtsezkoak izan dira azken
urteak ere, zeintzuetan, borroka-
ren bitartez, herri hau bere izae-
ra moldatzen joan den. Euskal
herri legez, nortasuna defenda-
tu eta ondoko estatuen aurrean
duintasunari eutsiz. Funtsezkoa
da euskal herritarrok arlo guztie-
tan gure burua antolatzeko era-
kutsi dugun gaitasuna ere. Fun-
tsezkoa da, eraso guztien gaine-
tik burua altxatzeko grina, eta
asimilazio saiakera ororen
aurrean honi aurre egiteko deter-
minazioa. Eta funtsezkoak izan
dira jendarteak  egitura sozialak
mugiarazteko egindako saiake-
rak, horiexek ekarri baikaituzte
egungo errealitatera. Finean, fun-
tsezkoa dena da, iraganekoa zein
etortzear dagoena. 

Baina oraina ahazteko arris-
kua dugu, eta hori benetan da
funtsezkoa. Herria egunero egi-
ten da, ezer ez dago irabazita, eta
den-dena egunero egin eta eutsi
behar dugu; gure lorpenak,
eskaerak, erreibindikazio eta
ametsak, egunero elikatu eta
defendatu . Hori da benetako
erronka: egunero eustea ten-
tsioari, helburuak betetzeko egu-
neroko lana eta lan horretan
jendarte osoa izatea. 

Etorriko dena ez da izango
eta pasatu dena ez da izan orain
ez bagara. Hori da, benetan, fun-
tsezkoa.

Etorriko dena ez da izango
eta pasatu dena ez da izan
orain ez bagara. Hori da,
benetan, funtsezkoa: oraina
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Eskualdeko historiaren zati 
bat ASTOLA aldizkarian jasota
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KURUTZIAGA
GURUTZEA
EGILEA: JESUS MUÑIZ PETRALANDA

Durangoko ondare historiko-artistiko
esanguratsuenaren estiloa zein den
azaltzen da artikulu honetan.
Gurutzearen irudi guztiak ezagutzeko
detaile-argazkiak ere lehenengoz
argitaratu dira. Gurutzeak historian
zehar izan dituen kokapen guztiak
ere jaso dira.

ARRAZOLAKO ETA
AXPEKO MEATEGIAK
EGILEA: GARBIÑE AJA

Txistu-hotsa, tutada bat entzutea nahikoa
izaten zen meategiko trena hara eta
hona zebilela jakiteko. Horretaz asko
dakite Arrazolan eta Axpen. Meatzarien
lana eta bizimodua zelangoa zen ezagutu
daiteke erreportaje honetan. 1910.
urtean Bizkaian izan zen huelga ere
gogora ekarri dute.

-k berriro ere azal erakar-
garriarekin dakar Duran-
galdeko hainbat arlori

buruzko ikerketa eta historia aldizka-
r ia .  Has i  fundiz ioek izan duten 
ibilbidetik, gero eskualdean egin ziren
lehenengo bertsolari txapelketak azter-
tu, hurrengo Durangoko Kurutziaga
gurutzearen irudi guztien analisi 
zehatza erakuts i  eta  amaitzeko
Durangaldeko gaztetxeen errepaso
zabala. Honek Durangaldeko historian
murgilduko gaituzten 12 erreportaje-
tatik lau adibide baino ez dira.

160 orrialde, dena koloretan, argaz-
ki zainduekin eta sekula argitara eman
ez diren datuekin.  Astola aldizkaria-
ren laugarren zenbakiaren ezaugarri
nagusiak horiek dira. Artikulu egileen
artean, berriz, esperientziadun eta
izendun lagunak daude: Igor Elortza 
bertsolaria, Jose Angel Barrio Loza 
katedraduna, Magdalena Sarrionandia
EHUko irakaslea, Jose Julian Bakeda-
no zinemagilea eta Iban  Gorriti  
kazetaria. Argazkiak, artxiboetakoak
salbu, Txelu Angoitia durangarrak egin
ditu.

Astola aldizkaria Durangaldeko 
liburudenda nagusietan salgai ipini dute
aste honetan. Iazko salneurriari eutsi
diote: 5 euro. Gerediaga Elkarteak Duran-
goko Azokan izango duen gune 
berezian ere izango da Astola aurten.
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GAZTETXEAK Atik Zra
EGILEA: IBAN GORRITI

Durangaldeko gaztetxeen 
historia laburra eta bakoitzaren
egungo egoeraren deskripzio
zabala egin du. Horri lotuta, 
Jakue Pascual soziologia eta
politika zientzietan doktoreak
80ko hamarkadan gaztetxeek 
bizi izan zuten loraldiari buruz 
idatzi du.

1950-60KO BERTSOLARI
TXAPELKETAK
EGILEA: IGOR ELORTZA

“Isilik zeuden baina ez mutu” izenburu
horrekin Bizkaiko lehenengo bertsolari
txapelketak gogora ekarri ditu egileak,
eta batez ere Durangaldean egin zirenak
eta Durangaldeko bertsolariak.
Txapelketan epaimahaiko izan zen
Xabier Amurizak ere bere ikuspuntua
idatzi du.

FUNDIZIOA, ARTETIK
TEKNOLOGIARA
EGILEA: JULIAN IZAGA

Fundizioek garrantzi handia izan dute
Durangaldean. Fundizioen bilakaera
laburtua eskaintzen du erreportajeak
eta Durangaldean izan duten
garrantzia azpimarratu. Argazkietan
San Migel fundizioko langileak ikusiko
ditugu, Iurreta herrigunetik fabrika
berrira joan orduko.

DURANGALDEA ETA
ZINEMAGINTZA
EGILEA: JOSE JULIAN BAKEDANO

Eskualdeak zazpigarren
artearekin harreman estuegirik
izan ez badu ere, historian zehar
Durangaldea zuzendari askoren
plato bihurtu izan da. Gure
eskualdean grabatu ziren
filmeetan murgilduko gara
erreportaje honetan.

MARTIN DE BERATUA
EGILEA: JOSE ANGEL BARRIO LOZA

Beratuatarrak hargin 
entzutetsuak izan ziren XVIII.
mendean. Abadiñarrak 
sortzez, kanpandorreak eraikitzen
egin zuten lan oparoa. Gaur 
egun Errioxa aldean ikusi 
daitezke Beratuatarren
kanpandorreak. 
Kalerik ere eskaini izan zaie.

OTXANDIOKO
LIMITADUA
EGILEA: FERNANDO MARTINEZ RUEDA

Iraileko bigarren domekan
otxandiarrek limitaduan zehar
ibilbidea egiten dute. Baina zer da
limitadua? Zergatik egon da
mendeetan Otxandio eta Oleta
arteko ika-mika? Horren jatorria
eta auzia egun nola dagoen
argituko duen lana da.

ITURRI JAUREGIA
EGILEA: IGOR BASTERRETXEA

Elixalde kalean nabarmena
da Iturri Jauregia, gaur egun
gaztetxea eta kultur etxea.
Etxetzar honen historia eta
bertako leinuaren nondik
norakoak azaltzen ditu.
Iturritarrek oraindik ere
Berrio auzoan dute euren
oinetxea.

BARRUKO IBILBIDEAK
Durangaldeko bost lagunek txikitako
edota euren gustuko bost leku
erakusten dituzte: Rosa Mari
Ostogain Berrizko alkate ohia,
Mertxe Mujika AEK-ko koordinatzaile
nagusia, Ustaritz Aldekoa-Otalora
futbolaria, Enrike Huerta Natur
Zientzien Museoko zuzendaria eta
Jose Antonio Gisasola “Zelai”
harrijasotzailea.

ZALDIBARKO
BAINUETXEA
EGILEA: MAGDALENA SARRIONANDIA

Zaldibarko herriak XIX. eta XX.
mendeetan ur mineral medizinal iturburu
egokiak izan zituen eta sasoirako
eredugarri izan zen bainuetxea sortu
zuten. Orduko argazki zaharrekin
apainduta, bainuetxeak Euskal Herritik
kanpora izan zuen entzutea
nabarmentzen da ikerketa honetan.

MERIOAREN
IBILIBIDEA
EGILEA: JON IRAZABAL

Goiurian hasi eta Garai, Abadiño eta
San Agustin Etxebarria zeharkatuta
Elorrion amaitzen den ibilbidean
Durangaldeak antzina izandako
antolamendu politiko eta soziala
erakusten du ibilbide honek.
Gerediaga Elkarteak bere garrantzia
erakusteko ibilbide hau egokitu du.
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KIROLAK

Sasikoak etxean jokatu dituen
azkenengo neurketa biak ira-
bazi ditu eta zulotik irtetea lor-
tu du, nahiz eta oraindik behe-
ko postuetan jarraitzen duen.

Lehenengo hiru jardunal-
dietan galdu ondoren, etxean
Aretxabaleta menderatuz den-
boraldiko aurreneko hiru pun-
tuak eskuratu zituzten. Ondo-
ren, esku hutsik bueltatu ziren
Rompiente taldearen kantxara
egindako bisitatik, baina joan
zen asteburuan 6-4 mendera-
tu zuten Lauburu K.E./Ibarra.
Asteburuan sailkapenean sei-
garren dagoen Burgos bisita-
tuko dute. J.D.

Etxeko garaipen
biek arnasa eman
diote Sasikoari

Joan zen asteburuan munduko
ziklo kross kopako bigarren
lasterketa korritu zuten txekiar
errepublikan Hirumet taldeko
Egoitz Murgoitiok eta Xabier
Garciak. Suitzako estreinakoan
37. geratu zen Murgoitio eta
Txekiar Errepublikan 30. amai-
tu zuen, irabazlearengandik
3.24ra. Xabier Garciak 51.
amaitu zuen, Suitzan baino
hamar postu gorago. Kopako
hurrengo proba Belgikan izan-
go da azaroaren 27an.

Bestalde, Hirumeteko
Dani Ruizek laugarren amaitu
zuen Kantabriako lasterketan
eta bera izan zen 23 urtez
azpiko lehenengoa. J.D.

Murgoitio eta
Garcia gero eta
hobeto ari dira
munduko kopan

2.000 gaztetxo batuko ditu biharko
Saskibaloi Jaiak Landako Gunean

Iaz hasitako bideari jarraituz,
Bizkaiko Saskibaloi Federazio-
ak eta Bizkaiabasket Fundazio-

ak II. Saskibaloi Jaia antolatu dute
zapaturako Landako Gunean. Tabi-
rako Baqué, Durangoko Udala
eta Aldundia laguntzaile dituen eki-
meneko lehenengo aldian 1.200
gaztetxok parte hartu zuten; aur-
ten 2.000 batuko dira.

8 eta 16 urteko gazteei
zuzendutako ekimena
10:00etatik 20:00etara garatu-

ko da eta gazteei zuzendutako
askotariko ekintzak batuko ditu.
Antolatzaileen esanetan, Fer-
nando Romay ACBko jokalari
ohia etorriko da Landako Gune-
ra. Romay iaz ere etortzekoa zen
baina azkenean ezin izan zuen.
Aurten sariak banatzeaz gaine-
ra, gaztetxoekin jolastuko du.

Ekintzen artean nobedade
bat dago. Aurten gurasoek
seme-alabekin batera jokatu
ahalko dute Bi Belaunaldiko Tor-

neoan. Aitak edo amak semea-
gaz edo alabagaz bikotea osatuz,
hainbat tokitatik jaurtiketak
egingo dituzte minutu bian, aha-
lik puntu gehien lortu guran.
Horrez gainera, beste lehiaketa
mota bi ere egongo dira: hiru
jokalariko taldetxoen lehia eta
trebetasun jaurtiketak. Ekintza
hauetan aurretik izena emanda-
koek parte hartuko dute.

Saskibaloi jaia osatzeko,
gaztetxoentzako gaztelu puzga-
rriak eta bestelako jolas guneak
—denak saskibaloiaren gaineko-
ak— ere prest egongo dira goi-
zetik iluntzera.

Bestalde, Tabirako Baquék
stand bat ere ipiniko du bere
produktuekin; taldeko kamise-
tak eta 50. urteurreneko bideoa
salduko dituzte. J.D.

Iazko lehenengo aldiak 1.200 lagun batu zituen guraso eta gaztetxoen artean. 

8-16 urte arteko gaztetxoei zuzendutako jaiak bigarren aldia egingo du; Fernando Romay eta
Bizkaia Bilbao Basket-eko jokalari batzuk ere etorriko dira antolatzaileen esanetan

Gurasoek seme-alabekin
jokatu ahalko dute 
Bi Belaunaldi Torneoan

Lehenengo jardunaldian egin
legez,  banakako Bizkaiko
Xake Txapelketako bigarren
jardunaldian ere irabazi egin
dute Ieray Galtzagorrik eta
Alain Prietok. Galtzagorrik Alex
Gonzalez menderatu zuen eta
Prietok Javier Cuero. Asteburu
honetan Alvaro Herrero —zaz-
pigarren rankingean— eta Jon
Anguloren —bigarrena rankin-
gean— kontra jokatuko dute
Barakaldon.

Goren mailan dabiltzan
Durangaldeko beste ordezkari
biek, Aitor Gallastegik eta
Aitor Arabiotorrek, galdu egin
zuten. Bihar Eneko Wu —bede-
ratzigarrena— eta Karmel
Galarzaren —12.a— kontra
jokatuko dute. J.D.

Galtzagorrik eta
Prietok bigarren
puntua batu dute

IIII..  SSaasskkiibbaallooii  JJaaiiaa

Non:
Landako Gunea

Noiz:
Zapatuan, 10:00etatik

20:00etara
Ekintzak:

- Bi Belaunaldi Torneoa
- 3X3 Txapelketa

- Trebetasun eta jaurtiketa
txapelketa

Antolatzaileak: 
Bizkaiko Saskibaloi

Federazioa eta 
Bizkaiabasket Fundazioa

Laguntzaileak: 
Tabirako Baqué eta
Durangoko Udala

Etxeko sei puntuak lotzeko
lehenengo oztopoa: Zarautz
Eibarretik hiru puntuak ekarrita, orain Tabiran
partidu bi jokatuko ditu Durangoko Kulturalak

Kulturalak Zarautz jasoko du bihar Tabiran. Kepa Aginako 

Amorebieta, Laudio eta Duran-
goko Kulturalaren erritmoari
ezin dio beste inork eutsi orain-
goz. Sestao River ahaltsuak ere
berdindu egin zuen iragan aste-
buruan Beasainen kontra; ondo-
rioz, Eibarri 0-2 irabazita, Duran-
goko Kulturalak lau puntuko
aldetxoa hartu dio sailkapenean.
Amorebietak eta Laudiok, aldiz,
puntu bat goitik jarraitzen dute.

Orain, datozen asteburu
bietan etxean jokatuko dituzten
Zarautz eta Laudioren kontrako
sei puntuak batzen saiatuko
dira. Zarautz ez dabil fin etxetik
kanpora eta garaipenak eginga-
rria dirudi. Laudioren kontrakoa
zale durangarren aurtengo lehe-

nengo hitzordu handia izango
da. Jokalariek harmailetatik
jasotako hauspoa izan daiteke
lehia orekatua etxekoen aldera
bihurritu dezakeen faktorea.

Eibarri irabazteko ez zuten
zaleen animorik behar izan. Zati
bietako azken txanpan sartuta-
ko gol bana nahiko izan ziren.
Ondorioz, Kulturala da hiruga-
rren mailako talderik golegilee-
na, 19 golekin. J.D.

Hurrengo asteburuan
Laudio bigarren sailkatua
etorriko da Tabirara
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Erretiroa hartuko du zesta-puntako erreferentzia
nagusietako batek. Badoa Felix Espilla, Berriatuko
sendokotea; badoa “azken mohikanoa”, lagun han-
dia duen Aitor Totorika enpresari durangarrak behin
baino gehiagotan esan dion moduan. Txapel batekin
agurtu zitekeen, baina finaleko zoritxarreko lesioak
aukerarik gabe utzi zuen.

Hala ere, minezko eta, batez ere, amorruzko
malkoak eragin zituen lesioaren ondoren, partidu
amaieran, momentu hunkigarria etorri zen. Sari
banaketan, Jostaldi pilotalekuak txalo sorta gogo-
angarria eskaini zion. Felix hunkituta zegoen, ia ezin
zuen berbarik egin; Aitor Totorikari eta Mikel Plazari
negar malkoak nabari zitzaizkien. Felixek txapel bat
galdu zuen —baditu hainbat —, baina zaleen txaloal-
dia betirako gogoan geratuko zaio.

Orain agurraren eta omenaldiaren ordua da.
Zuriz agurtu nahi zituen Durangoko eta Markinako
zaleak, eta ezin izan zuen. Gogoan dugu sanfausto-
etan Durangoko zaleen aldetik jaso zuen agur
beroa, eta Totorikak eman zion oroigarria. Baina
badugu albiste on bat: urrezko zesta lehiatu ahalko
du, azken urteetan distira eman dion txapelketa.
Beraz, zuriz eta kantxan agurtuko da; urtarrilean
izango da, 49 urte egiteko hilebeteren faltan.

Bestalde, pilotan Pablo Berasaluzek lau t’erdiko
final-laurdenetan sartzeko aukera bikaina du. Ez da
erraza izango, aurrez aurre Iker Arretxe gotorra
izango baitu. Iñaki Izak ere ekingo dio txapelketari,
Rico errioxarraren kontra. Kantxa osorako dohain
hobeak dituen arren, sorpresa ematen saiatuko da. 
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Mikel Bilbao
•Radio Euskadiko kazetaria

Azken mohikanoa

Kirolak

Euskaltel-Euskadiko Ruben
Perez Zaldibarko txirrindularia
omendu zuten joan zen bari-
kuan Izukari tabernaren aurre-
an. Perezen profesionaletako
ibilbidea eskertu zioten zaleek,
lagunek eta senitartekoek oroi-
garri banaren bidez. 

Ekitaldiak hainbat txirrindu-
lari ohi ere batu zituen: Unai
Etxebarria, Iñaki Aiartzaguena,
Unai Uribarri, Mikel Pradera eta
Ismael Lejarreta, besteak beste.
Perezek eskerrak eman zizkien

omenaldira batu zirenei eta oso
pozik dagoela aitortu zuen.

Aurten bere ibilbide profe-
sionaleko lehenengo garaipena
lortu du Bavierako Itzulian. Bere
denboraldiagaz batera, taldea-
rena ere goraipatu nahi izan du:
“Aurten 17 garaipen lortu ditu-
gu, inoiz baino gehiago, eta tal-
deak lan oso ona egin duela
uste dut”. J.D.

Ruben Perez omendu
zuten zale eta lagunek
Izukari tabernan batu ohi diren zaleen
partetik jaso zuen oroigarrietako bat

Hainbat txirrindulari ohi batu zituen omenaldiak. Carlos Pradera

Pablo Berasaluzek lau t’erdiko
txapelketako final zortzireneta-
ko kanporaketa jokatuko du
astelehenean, Domu Santu
egunean, Iker Arretxeren kon-
tra. Eibarko Astelena pilotale-
kuan irabaztea lortzen duenak
Titin III.a trizioarra zain izango
du final laurdenetan.

Joan zen asteburuan Pablo
Berasaluzek oso erraz kanpo-
ratu zuen Mikel Olazabal areso-

arra (22-3). Berriztarra zoli ibili
zen tantoa amaitzerako orduan
eta ederto nahastu zuen jokoa,
baina Olazabalek ez zuen inon-
dik inora bere mailarik eman.
Urduri eta lotuegi jokatu zuen
eta espero baino huts gehiago
egin zituen.

Arretxe II.ak 22-14 kanpo-
ratu zuen Xala. Azken hori zen
irabazteko faborito ,  baina
belaunean min hartu zuen, par-
tidua erabat baldintzatuz. Nola-
nahi ere, Berasaluze VI I I.ak
kontu handia izan beharko du
Arretxe II.agaz etzidamu. “Lau
t’erdiko joko klasikoan ondo
moldatzen da eta asko defen-
datzen du; partidu gogorra
aurreikusten dut”, dio Berrizko
pilotariak. J.D.

Berasaluzek Iker Arretxe
arerio Eibarko Astelenan
Lau t’erdiko final-laurdenetarako txartela
izango du jokoan berriztarrak astelehenean

Berriztarrak 22-3
irabazi zion Olazabali
eta Iker Arretxek 
22-14 Xalari

www.anboto.org-en
Bideoa ikusgai

Iurretako pilotalekuan lortu zuen final-laurdenetarako txartela Mikel Bereinkua gazteak. 

Di-da lortu du Bereinkuak
final-laurdenetako pasea

Mikel Bereinkuak (Duran-
go, 15 urte) erraz lortu
zuen, eguaztenean, Cafés

Baqué pilota txapelketako final-
laurdenetarako txartela,  Etxeba-
rria 16 urteko dimoztarrari 
18-1 irabazita. Zer kontatu han-
dirik bako partiduan sake luzea
eta dejada zehatza nahikoa izan
zituen aurkaria ernegatzeko. Ondo-
rioz, bi eguazten barru, azaroaren
10ean, Abadiñoko pilotalekuan
Elezkanoren kontra jokatuko du
finalerdietarako pasea.

Iurretako pilota eskolagaz
jokatzen duen Bereinkuak
eskumako eskua minduta dau-
ka, eta taktika garbiagaz kan-
txaratu zen: luze sakatu eta
errestoari dejada zehatzagaz
erantzun. Aurretik pentsatuta-
koa ezin hobeto gauzatu zuen
kantxan, eta dejadaz sei tanto
eta sakez bost egin zituen: parti-
du erdia baino gehiago. Etxeba-
rriak errestoa laura luzatu zuen

Sake luzea eta dejada zehatza nahikoa izan zituen Etxebarria 18-1
menderatzeko; Cafés Baquéko hurrengo txandan Elezkano du zain

Behe-behetik hasita,
lau kanporaketa
gaindituta heldu da
final-laurdenetara

apurretan ere, Bereinkuaren
beso luzeek indarraren legea
ezarri zuten: “Egia esanda, ez
nuen uste partidua irabaziko
nuenik. Aurten jokatzen ikusita
neukan Etxebarria, eta kolpez ni
baino gehiago zela uste nuen”.
Gozatzeak eta gerria ondo sar-
tzeak ere asko balio du, baina.

Azpimarragarria da Berein-
kuak orain arte txapelketako
kadeteen mailan osatu duen
bidea. Behe-behetik ekin zion,
eta orain arte Bakaraldoko Gar-
cia, Errioxako Calvo, Arabako
Garcia eta Dimako Etxebarria
kanporatu ditu. Elezkanoren
kontrako partiduan zaratamoa-
rrak irtengo du faborito, baina
Bereinkua dituenak emateko
prest dago final atarira heltzeko.

Zoritxarrez ,  durangarra
dugu txapelketako gure ordez-
kari bakarra, Pradera mallabita-
rra txapelketatik kanpora geratu
delako oraintsu. J.D.

Eskua minduta dauka,
baina aste bian
osatzeko denbora
nahikoa izango ei du
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FUTBOLA
HIRUGARREN MAILA
DDuurraannggookkoo  KKuullttuurraallaa  --
ZZaarraauuttzz
Zapatuan, 17:00etan,
Tabiran
OHOREZKO MAILA 
BBeerrrriizz  --  DDeerriioo
Zapatuan, 17:30ean,
Berrizburun
LEHENENGO ERREGIONALA
(gizonak)
ZZaalldduuaa  --  BBaakkiioo
Zapatuan, 16:15ean,
Solobarrian
HIRUGARREN ERREGIONALA 
ZZaalldduuaa  BB  --  EElloorrrriioo  BB
Zapatuan, 18:30ean,
Solobarrian
EExxttrreemmeeññoo  --  BBeerrrriizz  BB
Domekan, 18:00etan,
Tabiran
LEHENENGO ERREGIONALA
(emakumeak)
IIuurrrreettaakkoo  --  PPaauullddaarrrraakk
Zapatuan, 17:00etan,
Larrakozelain

ARETO FUTBOLA
NAZIONAL B MAILA
EElloorrrriiookkoo  BBuusskkaannttzzaa  --
MMeeaattzzaarrii  PPeettrroonnoorr
Domekan, 12:00etan,
Elorrioko kiroldegian
EUSKAL LIGA
KKuurruuttzziiaaggaa  IIkkaassttoollaa  --
KKuukkuuiiaaggaa  EEttxxeebbaarrrrii
Zapatuan, 19:00etan,
Landako kiroldegian
SSaassiikkooaa  BB  --  IInntteerr
Domekan, 12:00etan,
Landako kiroldegian
LEHENENGO ERREGIONALA
EElloorrrriiookkoo  BB  --  
MMaazzuussbbeerrrrii
Zapatuan, 18:00etan,
Elorrioko udal kiroldegian
MMeennddiibbeellttzz  --  
AAbbaaddiiññookkoo  GGaazztteettxxiiee
Zapatuan, 17:30ean,
Landako kiroldegian
AAbbaaddiiññookkoo  LLaagguunn  --
ZZuueennttzzaatt
Zapatuan, 17:00etan,
Berrizburu kiroldegian
BIGARREN ERREGIONALA
SSaappuubbeerrrrii  --  SSccaalliibbuurr
Zapatuan, 16:00etan,
Landako kiroldegian
DDaannttxxaarrii  --  UUssaannssoolloo
Zapatuan, 17:30ean,
Lanbide Heziketa institutuan

SASKIBALOIA
EBA MAILA
TTaabbiirraakkoo  BBaaqquuéé  --  
PPaaiiss  PPiieellaaggooss
Zapatuan, 19:30ean,
Landako kiroldegian
LEHENENGO ERREGIONALA
(emakumeak) 
TTaabbiirraakkoo  BBaaqquuéé  --  
AAgguuiillaass  SSaalleessiiaannooss
Domekan, 12:00etan,
Landako kiroldegian

PILOTA
XXIII. OLAZAR TXAPELKETA
Lau t’erdian:
EEttxxeebbaarrrrii  --  AAuurrtteenneettxxee
Binaka:
AAnnddrreeuu  ((GGiippuuzzkkooaa))  --
AAllddaappee  ((MMaallllaabbiiaa))  //
AAzzppiirrii  ((EElloorrrriioo))  --
LLaannddaabbuurruu  ((EElloorrrriioo))
Azaroaren 4an, 21:30ean,
Zaldibarko pilotalekuan

AgendaGaztetasuna eta esperientzia batuta
Elorrio hasiera itzela osatzen dabil
Jokalari eskasiagatik iaz gazteak eta nagusiak talde bakar batean batu zituzten eta 
mailaz igotzeko zorian egon ziren; aurten, orain arteko sei partiduak irabazita liderrak dira

Joan zen astean etxean 2-1 menderatu zuten Santutxu taldea. Juanra de la Cruz

Joan zen urteko denboraldi
aurrean du sorburua gaur-
ko Elorrio indartsuak. Adina-

rengatik, gazteen taldeko batzuei
nagusietarako saltoa emateko
sasoia heldu zitzaien. Orduan, tal-
de bakoitza 14 bat jokalarirekin
geratzen zela ohartuta, maila bie-
tan hankamotz jardun beharrean,

bigarren erregionalari ahalik ber-
merik handienarekin aurre egitea
erabaki zuten talde biak batuz. Iaz
gaztetasuna eta eskarmentuaren
halabeharrezko formulak bere
fruituak eman zituen eta azken
unera arte lehenengo erregiona-
lera igotzeko aukerak izan zituz-
ten. Aurten formularen aldagai guz-

tiak finkatzea lortu dute eta horren
ondorio da orain arteko sei parti-
duak irabazi izana.

Iaz igoerat ik hain gertu
geratu eta aurten hain ahaltsu
hasita, normala da jokalarien
artean “aurten bai, aurten lortu
genezake” lako komentarioak
entzutea entrenamenduetan;
horregatik Gontzal Arana entre-
natzaileetako baten (Mikel Arru-
be eta Jon Larrañaga ere bada-
biltza) esanetan, “ideia horiek
oraingoz burutik kentzen eta
pentsamendua partiduz partidu-
ko dinamikara zentratzen saia-
tzen gara”. Gehiegizko konfian-

tza ez baita bidelagun ona. Joan
zen astean uste baino gehiago
kostatu zitzaien Santutxu azken
hirugarrena menderatzea (2-1):
“Konfiantza gehiegirekin irten
ginen”, onartu du Aranak.

Domekan, Bizkerre Bren
zelaian derrigor irten beharko
dute ehunik ehunean. Getxozta-
rrak laugarren daude eta golik
gehien sartu duten taldea dira:
21 guztira. Jaso ere mordoa
jaso dute: 18. “Orain arteko
erronkarik handiena da eta hor-
txe ikusiko dugu benetan aurten
zer potentzial dugun”. J.D.

Gontzal Arana:“Bizkerre
B-ren kontra ikusiko
dugu gure aurtengo
benetako potentziala”

Elorrio golik gutxien
jaso duen taldea da;
bost besterik ez

Areto futboleko lehenengo
erregionalean derbia jokatuko
dute Mendibeltzek eta Abadi-
ñoko Gaztetxiek. Durangoko
taldeak puntuak behar ditu,
orain arteko lau partiduak gal-
du ondoren zuloan dagoelako.
Abadiñarrek, aldiz, lautik hiru
irabazi dituzte —Abadiñoko
Lagunen kontrako derbia gal-
du zuten— eta hirugarren dau-
de sailkapenean.

Abadiñoko Lagunek lider-
tza defendatuko du etxean
Zuentzat taldearen aurka.
Eurak dira orain arteko lau

part iduak irabazi dituzten
bakarrak. Teorian irabazteko
partidua da Basauriko taldea
azken hirugarren baitago pun-
tu bakarrarekin.

Gu Lagunak ere lider
Bigarren erregionalean ere
eskualdeko talde bat dago
lider: Gu Lagunak. Durangoko
taldeak oraindik ez du partidu-
rik galdu: bina garaipen eta
berdinketa bana etxean eta
kanpoan. Iurretako Dantxari
ere goian dabil ; laugarren,
lidertzatik hiru puntura. J.D.

Mendibeltz lehenengo
puntuen bila derbian
Durangoko taldea azkenengo dago puntu
barik; Abadiñoko Gaztetxie, aldiz, goian dabil

Domekan hamarkada bi egingo
ditu Bidezabalek antolatutako
Durangaldeko maratoi erdiak.
Ohi legez, Urkiolako Santutegia-
ren aurrean hasiko dute laster-
keta eta ibilbideak Urkiola ingu-
ruko paisaiekin gozatzeko auke-
ra ere eskainiko du.

Ibilbide bi daude aukeran.
11 kilometro dituen laburrena
10:00etan hasiko dute eta  22
kilometro eskas dituen luzeena
10:30ean.

Urtero parte hartze zabala
izaten duen maratoi erdian hain-
bat sari banatuko dituzte. Irabaz-

leak —gizonetan zein emakume-
etan— 250 euro jasoko ditu;
bigarrenak 150 euro eta hiruga-
rrenak 75 euro. 35 urtet ik
aurrera adin tarteka banatuko

dituzten mailetako irabazleek
ere garaikurra jasoko dute,
Durangaldeko hiru korrikalari
onenen moduan. J.D.

Irabazleak 250 euro
jasoko ditu; bigarrenak
150 eta hirugarrenak 75

Durangaldeko maratoi
erdia korrituko dute etzi
Aurten 20. aldia egingo duen lasterketa
Urkiolako Santutegian hasiko da, 10:00etan
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NORBANAKOEN IRAGARKIAK
Interneten eta paperean, doan: Erregistratu zaitez, www.anboto.iragarkilaburrak.com webgune-
an eta jarri zure iragarkia edo bidali mezua hurrengo helbide elektronikora: anboto@anboto.org.
Nahiago baduzu deitu 94-623 25 23
Paperean, ordainduta: Iragarki laburretatik bereiztuta eta lauki batean nabarmenduta. Hainbat
prezio eta neurri aukeran. Kontsultatu 94-621 79 02 telefonoan.

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

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

Eguazteneko 19:00ak arte
jasotako iragarkiak bariku

horretako alean 
argitaratuko ditugu.

Beranduago jasotakoak
hurrengo alean.

Higiezinak
ETXEBIZITZAK

SALDU

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

Abadiño. Pisua salgai Aba-
diñon, Muntsaratz auzoan. 3
logela handi, 2 komun, sukal-
dea, egongela handi bat jan-
gelarekin eta balkoi handia.
Ganbara. Berriztatua eta be-
rogailuarekin. Bizitzera sar-
tzeko moduan. Negoziatzeko
moduko prezioa. 
Telefonoa: 667 882 338.

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

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

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

Durango. Atiko zoragarria
salgai Durangoko Alde Zaha-
rrean. Duela urte eta erdi era-
bat berriztatua. Erabat jan-
tzia. 2 logela, egongela, su-
kaldea eta komuna.
Kapritxosoa. Etorri ikustera!
Telefonoa: 659 425 890

Durango. Etxea salgai Du-
rangon. 3 logela, egongela,
sukaldea (jantzita), komuna,
berogailua eta despentsa.
Eguzkitsua. Etxe osoak kan-
pora ematen du. Jantzita eta
erreformatua. 189.319 euro.
Telefonoa: 699 409 959

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

Durango. Durango.
94m2ko etxea salgai, herriko

Gudarien plazan (osasun etxe
zaharraren aurrean). 3 logela,
2 komun, sukaldea eskegito-
kiarekin, egongela ederra,
ganbara eta garajea. Kokapen
oso ona, etxe eguzkitsua eta
bista ederrekin. Prezioa:
343.000euro. 615-76 08 01.

Elorrio. Pisu eder bat salgai
Elorrion. Berritua, 124 m2,
gas naturaleko berogailua,
sukalde hornitua, egongela, 
5 logela, 2 komun, jangela, 2
balkoi eta garaje itxia. Derri-
gorrezkoa da ikustea. Prezioa:
264.500 euro.  
Telefonoa:685 734 825

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

Garai. Oar-Erdikoa baserria,
6. Garaiko San Migel auzoan.
Udaletxetik 150 metrora. He-
goaldera begira. 300 m2-ko
solairua. 10.000 m2-ko lur-
saila. Nekazaritzarako edo
landa-etxerako oso egokia.
Erreformatzeko. Proiektua
aurkeztuz gero, etxebizitza 2
egiteko aukera. 639 833 489

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

Mañaria. Pisua salgai
Mañarian. 90 m2, hiru logela,
bi komun, egongela-jangela
eta sukalde guztiz jantzia
(labe pirolitikoa, bitrozerami-
ka, garbigailu-lehorgailua).
Altzariz hornitua. Miradorea
eta bista ikusgarriak. 13 m2-
ko trastelekua. Eraikinak 15
urte ditu, eta igogailua du. Bi-
zitzera sartzeko prest. Pre-
zioa: 220.000 euro
(36.520.000 pezeta). Auke-
ra oso ona! Tel.: 646 675 051

Bidegoian. Etxe bifamiliarra
salgai Bidanian. Oso egoera
onean, orain dela 5 urtekoa. 3
logela, sala ederra tximiniare-
kin, sukaldea, 2 bainugela eta
garajea ditu. 100 metro ka-
rratuko lorategia du. Sartzeko
prest dago. Harremanetarako
telefonoa: 656-74 84 15.

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 Berrizen. 3 lo-
gela, 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

Durango. Gela bat daukat li-
bre Durangon, etxea astele-
henetik ostiralera partekatze-

ko asmoarekin. Deitu: 658 72
45 90 telefonora. Rober.

ERRENTAN HARTU

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

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

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

Iurreta. Iurretan alokatzeko
pisu bila dabilen iurretar nes-
ka gaztea naiz. 617 084 902 

PISUA KONPARTITU

PISU BILA

Durango. Durangon edo in-
guruetan logela errentan har-
tuko lukeen 26 urteko mutila
naiz. Harremanetan jartzeko
deitu 649 89 00 43 zenbaki-
ra, arratsaldeko 5etatik au-
rrera, edota bidali mezua ima-
nolsj@gmail.com helbidera.

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. 619 790 053.

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

GARAJE/TRAS-
TEROAK

SALDU

Elorrio. Garajea salgai Be-
rriotxoa kalean. Telefono zen-
bakia: 658 759 264

ERRENTAN EMAN

Durango. Lonja-trasteroa
alokatzen da, Errotaritxuena
auzoan (Durango). 
Telefonoa: 615 750 039

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.Etxez etxe joa-
ten naz konpontzen. Hardwa-
rea eta softwarea. Konfigura-
tu, birusak kendu,
periferikoak ipini, etab... 
Arin eta merke! 
Telefonoa: 650 172 285

Lana/negozioak
LAN ESKARIAK

ETXEKO LANAK

Zaldibar. Neska garbiketa
lanetan edo dendetan lan egi-
teko prest. Kotxea dut. 
Telefonoa: 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. Tel.: 680 509 532 
edo 94 622 57 24.

Durango. Durangon edo in-
guruetan, umeak eta pertso-
na nagusiak zaintzeko prest.
Paperekin. Tel.: 628 002 217

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

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

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. Interesa baduzue, deitu:
635 706 986

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

Elorrio. Neska euskalduna
astelehenetik ostiralera bitar-
tean, arratsaldetan, pertsona
edadetuak paseatzera atera-
tzeko prest. Interesa badu-
zu... 688 654 291 (arratsal-
detan deitu) 

Elorrio. Elorrion neska gazte

bat arratsaldez haurrak zain-
tzeko prest dago, baita hau-
rraren etxeko lanez arduratze-
ko. Interesa izanez gero: 
600 361 381.

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

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

IRAKASKUNTZA

Abadiño. Fisikako ikaslea
durangaldean klase partikula-
rrak emateko prest. LH, DBH
edota batxilergokoak. Espe-
rientziaduna. 645 720 236

Durango. Neska euskalduna
durango eta inguruetan, arra-
tsaldeetan LH eta DBHko
ikasleei eskola partikularrak
emateko prest. Interesa ba-
duzu, deitu zalantzarik gabe 
653 70 46 29 telefonora.

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

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

Elorrio. 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.
659 973 224 (izaskun).

LAN ESKAINTZAK

OSTALARITZA

Deba. Debako enpresa batek
honako hau behar du: zerbi-
tzari laguntzaile bat. Taberna
batean lanpostuari dagozkion
lanak egiteko. Ezinbestekoa:
esperientzia, euskaraz ondo
hitz egitea, B klaseko gidabai-
mena, norbere autoa izatea
eta inguruan bizitzea. Lanaldi
erdia (20 ordu astean) larun-
bat eta igandeetan. Kontra-
tua: aldi baterako, baina luza
daiteke. Berehala hasteko.
Soldata: hitzarmenaren ara-
berakoa. Sartu. Erref.: 8552.
Telefonoa: 94 620 04 49.

Deba. Debako enpresa batek
honako hau behar du: sukal-
dari laguntzaile bat. Taberna
batean lanpostuari dagozkion
lanak egiteko. Ezinbestekoa:
esperientzia, euskaraz ondo
hitz egitea, B klaseko gidabai-
mena, norbere autoa izatea
eta inguruan bizitzea. Lanaldi
erdia (20 ordu astean) larun-
bat eta igandeetan. Kontra-
tua: aldi baterako, baina luza
daiteke. Berehala hasteko.
Soldata: hitzarmenaren ara-
berakoa. Sartu. Erref.: 8553.
Telefonoa: 94 620 04 49.

ETXEKO LANAK

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

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

Durangaldea . Durangalde-
ko enpresa batetan txoferra
behar da. Derrigorrezkoa: C +
E + ADR oinarrizkoa + zister-
na eta Durangaldean bizitzea.
Bialdu kurri- kuluma eta argaz-
kia 341 posta kutxara, 48200
Durango

Bilbo. Bilboko enpresa batek
honakoa behar du: finantza-
zerbitzuetako merkataritza-
kudeatzailea. Bezeroak era-
karri eta bezeroen zorroa
mantendu. Ezinbestekoa: en-
presa-zientzian lizentziatua
edota diplomatua, adina 25
urtetik 45 bitartera. Lanaldi
osoa. Kontratua: merkantila.
Hasteko aurreikusitako data:
2010eko azaroa. Hileko sol-
data gordina, gutxi gorabehe-

ra: 1000-1500euro. Sartu.
Erref.: 8140. Telefonoa: 94
620 04 49

Durango. Esperientzia duen
saltzailea behar da, ehun-
gaietako komertzio baterako.
Bialdu curriculuma: 356 pos-
ta kutxa, 48200 durango.

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 atar-
te@atarte.com helbide 
elektronikora.

Durango. Durangoko en-
presa batek honakoa behar
du: saltzailea. Arropa eta
opari denda batean lanpos-
tuari dagozkion lanak egite-
ko: bezeroen arreta, arropak
tolestu eta kokatu... Ezinbes-
tekoa: 20-30 urte izatea,
euskara eta durangaldean bi-
zitzea. Lanaldi partziala. Or-
dutegia: 16:45etik 20:10era
astelehenetik zapatura eta
bariku eta zapatuetan goizez
09:45etik 13:15era. Kontra-
tua: epemugarik gabe, behin
probaldia gaindituta. Bereha-
la sartzeko. Hileko soldata
garbia, gutxi gorabehera:
620 euro. Sartu. Erref.: 7887.
Telefonoa: 94 620 04 49

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. 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 prestakuntza eta
laguntza emango zaizu guztia
aurrera atera ahal izateko. In-
teresa duenak deitu hurrengo
telefono zenbakira: 
678 836 050.

Durango. Durangoko en-
presa batek honako hau behar
du: moldatzeko makinako
operadorea. Tolesketa lanak
egiteko eta CNC tolesketa
makinak programatzeko.
Ezinbestekoa: planoen inter-
pretazioa, gutxienez urtebe-
teko eskarmentua eta duran-
galdean bizitzea. Lanaldia eta
ordutegia: goizeko eta arra-
tsaldeko txanda. Kontratua:
aldi baterako, baina luzatu li-
teke. Berehala sartzeko. Sar-
tu. Erref.: 7723. 
Telefonoa: 946 200 449.

Elorrio. LH1 eta 2. mailetako
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; heziketa fisikoko ira-
kaskuntza ikasketak edo ikas-
ten aritzea; irakaskuntzan es-
perientzia; ega edo balioki-
dea; elorriokoa; ikastetxe-
etako 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. Kontratua: merkanti-
la. Berehala hasteko. Urteko
soldata gordina, gutxi gora-
behera: 24000 euro. Sartu.
Erref.: 6956. 94 620 04 49

Denetarik
GAINERAKOAK

Boluntarioak behar dira.
Asebi elkarteak boluntarioak
behar ditu, elkartean bertan
laguntzeko. 685 782 365 
edo 94 447 33 94

Ibilgailuak
AUTOAK

SALDU

Clio familiarra salgai. Clio
grand tour berria. Dynamique
1.5 dci 85 zp. Gris zilarkara. 2
urte eta erdi. 30.000 km.
Diesela. 12.000 euro. Aire
egokitua, erreguladorea, limi-
tadorea. Break. Airbagak. 5
ate. Bihurguneetarako argi
gehigarriak. Aurreko kristal
igogailu elektrikoak. Ixte sis-
tema zentralizatua. Atzeko
banketa 1/3-2/3. Cd. Garan-
tia: 2012. Urteko errebisioa
pasatu berri. 
Telefonoa: 609 939 095.

Opel Corsa salgai. Opel
Corsa 1.4i, 232.200 km, ondo

2010eko urriaren 29a, barikua anboto20I Iragarki taula



zaindua, itva azarorarte du,
korrea 182.222 km-rekin al-
datu zitzaion. 800 euro. 
Telefonoa: 626435412

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

FURGONETAK

SALDU

California t4 salgai. Cali-
fornia t4 salgai. 2400 diese-
la. 146.000km. Egoera one-
an. Sukaldea, hozkailua eta
abar dauzka. 4 pertsonaren-
tzako oheak (behean eta
goian). 13.700 euro. Jon
Telefonoa: 671 841 563. 

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. 
Tel.: 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. Telefonoa: 650 172 285

BESTE IBILGAILUAK

SALDU

Mf760 hondeamakina
mistoa salgai. Mf760 hon-
deamakina 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. 
Telefonoa: 656 772 994

Txakurren pentsua. 4 pro-
duktu mota: superpremium,
premium, estandar eta eko-
nomikoak. Heldu, txakurku-
me eta miniaturentzat. Jario-

ak: mantenimendu, high
energy, kaloria gutxikoak eta
alergikoentzat. Parasitoen
aurkako tratamenduak: pipe-
tak, lepokoak eta sprayak.
Beste produktuak: corduraz-
ko botak, inox, askak, lepoko-
ak, oinazpiko krema, toniko-
ak, bitaminak, eta abar. Etxe-
rainoko banaketa dohainik.
Telefonoa: 635708161 

EMAN

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

MUSIKA/PELIKU-
LAK/LIBURUAK

SALDU

Bajua salgai. 10 orduan ba-
karrik erabilitako bajua sal-
tzen dut. Funda, anplifikado-
rea (20w), kablea eta hiru pua
barne. 200 euro. 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.
Telefonoa: 677 834 047 -
948 693 618

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. Telefonoa: 
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. 
Telefonoa: 696 96 92 76

HARTU

Bikientzako karroa. Ama
batzuen artean gure seme-

alaben zainketak antolatzeko,
bikien edo hirukien kalerako
karroa beharko genuke. Nor-
baitek era horretako karroa
trastelekutik atera nahiko
balu, gustura hartuko genioke
edo oso merke erosi. Harre-
manetarako: 659 99 07 40
edo oini78@hotmail.com
(oihana).

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.
• Muruetatorre: 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

Iragarki taula

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

• Muruetatorren: Halla, egongela-jangela, sukalde
jantzia, 3 logela, 2 komun eta balkoia. Garajea eta
ganbara. 
• Plateruen plazan: Halla, egongela, jangela, sukalde
jantzia, 4 logela, 3 komun, garajea eta trastelekua.
• San Inazio: Halla, sukaldea, egongela – jangela, 
3 logela, 2 komun eta balkoia. Garajea aukeran eta
trastelekua.
• San Fauston: Halla, sukalde-jantokia, 2 logela eta
komuna. 
• Sasikoan: Halla, egongela, sukaldea, 2 logela, 
2 komun eta balkoia. Ganbara eta garaje itxia. 
• Txibitenan: Halla, egongela-jangela, sukalde jantzia
eskegitokiarekin, 3 logela, 2 komun. Ganbara eta
garajea. Erdi jantzia ikuspegiekin.
• Zabale: Halla, sukaldea eskegitokiarekin, egongela-
jangela, 3 logela eta 2 komun. Garajea.
• Abadiño: Halla, egongela-jangela, sukalde jantzia, 
3 logela eta 2 komun. 2 kotxetarako garajea. Guztiz
jantzia.
• Abadiño – Matiena: Halla, sukaldea, egongela, 
2 logela eta komuna. Ganbara.
• Abadiño – Muntsaratz: halla, Egongela-jangela,
sukalde jantzia, 3 logela eta 2 komun. Balkoia.
Ganbara. Oso egoera onean dagoen etxebizitza.
Igogailua. Eguzkitsua.
• Abadiño-Muntsaratz: Halla, egongela-jangela,
sukalde jantzia, 2 logela eta 2 komun. Balkoia. 
Garajea eta ganbara. Berria oso egoera onean. 
• Bedia: Halla, egongela-jangela, sukalde jantzia, 
3 logela eta 2 komun. Balkoia. Berrikuntzekin.
• Berriz: Halla, sukalde jantzia, egongela-jangela, 
2 logela eta komuna. Balkoia. Jantzia. Garajea eta
trastelekua.
• Berriz: Duplexa. Halla, sukalde jantzia, egongela-
jangela, 3 logela eta 2 komun. Balkoia. Erdi jantzia.
Garaje itxia eta trastelekua.
• Berriz: Halla, egongela-jangela, sukalde jantzia, 
4 logela eta 2 komun. 2 balkoi. Ganbara. Eguzkitsua
eta etxe osoak kanpora ematen du.
• Elorrio: Halla, sukaldea, 2/3 logela, egongela eta
komuna. Balkoia. Trastelekua eta garajea.
• Iurreta: Halla, egongela, sukalde jantzia, 3 logela 
eta komuna. Jantzia eta berrikuntza askorekin.
• Iurreta: Halla, egongela-jangela, sukalde jantzia
despentsarekin, 3 logela eta 2 komun. 2 balkoi.
• Iurreta: Halla, egongela-jangela, sukalde jantzia 
office-arekin, despentsa, 3 logela eta komuna. Terraza
itxia. Trastelekua. Guztiz berriztuta.
• Iurreta: Halla, egongela, jangela, 3 logela eta 
2 komun. Balkoia. Ganbara.

EETTXXEEBBIIZZIITTZZAA  BBEERRRRIIAAKK

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.

• Astxiki: 115 m2. 3 logela eta 2 komun. Ganbara eta
garajea. Eguzkitsua.
• 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 moduan.
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.
Trastelekua. Etxe osoak kanpora ematen du.
Eguzkitsua. 
• San Inazio: 90 m2. Terraza. Ganbara. Garajea. Etxe
osoak kanpora ematen du. Berriztatua.
• Antso Estegiz: 2 logela. Berriztatua. 198.000€.
• Zumar parkea ( Tabira ): Erdi berria. 2 logela eta 2
komun. Eguzkitsua. Trastelekua eta garajea.
• Durango: 2 logela. Berogailua. 156.300€.
• Ezkurdin: 70 m2. 1.go solairua.
• 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. 
• ABADIÑO: 310 m2. 3 solairu. 350 m2-ko lorategia. 
IURRETA
• Dantzari: 3 logela eta egongela. Etxe osoak kanpora
ematen du. 192.000€.
• Maspe: 70 m2. 3 logela. Berria. Igogailua.  
• 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.
• A. Baeschlin: 3 logela eta egongela. Aukera. 
NEGOZIOAK
• Iurreta: Baserri jatetxea. Alokairuan. 
• Taberna – jatetxea: 230 m2. 70 pertsona. Alokairuan
edo salgai. Funtzionamenduan.
BERRIZ
• San Antonio: 70 m2. 3 logela. 177.300€.
GARAJEAK SALGAI
• Antso Eztegiz: 24.800€. 
• Erretentxu: Garaje itxia. 18.000€.
• Monagotorre: Garajea trastelekuarekin.
LOKAL KOMERTZIALAK SALGAI EDO ALOKAIRUAN
• Matxinestarta: 56 m2. Egokitua. 650 m2.
• Iurreta: Maspe. Autobus geltoki ondoan. 
Egokitua. 400€.

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.
• Alluitz – Fray Juan de Zumarraga: 50 m2. Erdi
berria. Logela bakarra.
• Txibitena - Landako: Erdi berria. Logela bakarra.
Ganbaran beste logela bat. Garajea.
• Txibitena: Etxebizitza handia. 3 logela, egongela,
sukaldea, bainugela eta  bi 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.
• Frantzisko Ibarra: 95 m2. 3 logela, egongela,
sukaldea eta 2 komun. Garajea eta trastelekua.

EETTXXEEBBIIZZIITTZZAA  SSAALLGGAAII
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BERRIZ
›› Urriaren 15etik 31ra, Iragana,

Diana Anitua berriztarraren
margoak kultur etxean.

DURANGO
›› Urriaren 8tik 31ra, Durangoko

dantza taldeak XX. mendean
zehar erakusketa, Durangoko
Arte eta Historia Museoan.

IURRETA
›› Urriaren 25etik azaroaren 17ra,

Marokori buruzko liburuen,
pelikulen, artisautza lanen,
emakumeen jantzien eta
musiken erakusketa, Ibarretxe
kultur etxean. 

ZORNOTZA
›› Azaroaren 13ra ar te, Sentsa-

zioak J.Imanol Aragon argazki-
lari zornotzarraren erakusketa
Zelaieta Zentroan.

IKASTAROA
DURANGO
›› Urriaren 30ean, Jendaurrean

berba egiten ikasteko saioa.
Izen-ematea: 610 965 673
telefono zenbakian.

LEHIAKETA
DURANGO
›› Azaroaren 2ra ar te aurkeztu

daitezke Emakumeen indarke-
riaren aurkako kontaketa
labur eta olerkien lehiaketara
lanak. Andragunean (Durangoko
Pinondo Etxean) aurkeztu behar
dira lanak.

ELORRIO
›› Azaroaren 5 eta 6an, Arriolako

24 ordu digitalean film laburren
lehiaketaren bosgarren edizioa.
Azaroaren 5ean, 17:00etan
aurkeztuko dituzte lehiaketaren
gaiak. Biharamunean egingo
dute sari banaketa.

MUSIKA
ABADIÑO
›› Urriaren 31n, 22:00etan,

gaztetxearen urteurreneko
ekitaldien barruan, Cool Circus,
Bitter Honey eta Kilauea.

DURANGO
›› Urriaren 30ean, Les Sacquebou-

tiers antzinako musika emanal-
dia, 20:00etan San Agustin
kulturgunean, (Durangoko
Musika Hamabostaldiaren
barruan).

›› Urriaren 31n, Perkele, Aggressi-
ve Combat eta Doubling Boys
taldeen kontzertuak, 21:30ean
Plateruena kafe antzokian.

›› Azaroaren 4an, Imanol Ubeda
(Bide Ertzean) Kantuaren Kantoia
berbaldi musikatuan, 20:00etan
Plateruena kafe antzokian.

›› Azaroaren 5ean, Alice & The
Black Feet taldearen kontzertua,
22:00etan Plateruena kafe
antzokian.

ZORNOTZA
›› Urriaren 29an, Maria Berasarte,

Todas las horas viejas diskoa
aurkezten, 21:00etan hasita,
Zornotza Aretoan. 

ZINEKLUBA 

ABADIÑO
›› Urriaren 29an Julieta fokatxo

xelebrea umeentzako filmaren
emanaldia,18:30ean, ‘Ikusi
makusi’ ekimenaren barruan,
Errota kultur etxean.

BERRIZ
›› Urriaren 31n El americano,

19:00etan Kultur Etxean.

IURRETA
›› Azaroaren 4an Retorno a

Hansala eta El viaje de Said
filmen emanaldiak, 18:30ean,
Ibarretxe kultur etxean. (Munduko
Paisaiak ekimenaren barruan). 

BESTEAK 

DURANGO
›› Urriaren 29an, 20:00etan,

Durango 1936 elkarteak
antolaturiko Agurrik gabeak
oroimen ekitaldia Plateruenean.

IURRETA
›› Urriaren 29an Maider Galarza

ipuin-kontalariaren ‘Marokoko
ipuinak’ saioa Ibarretxe kultur
etxean. 

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

Urriaren 30ean, 20:00etan
Berrizko kultur etxean 

Mortimer
2009ko udan aurkeztu zuen Haritza
Rodriguez antzezle zaldibartarrak
Mortimer ikuskizuna Durangaldean.
Umeei zuzendurikoa izan ez arren,
egileak berak azaldu zigunez, heldu
zein umeentzako aproposa da
heriotzari buruz berba egiten duen
Mortimer. Clown teknikan oinarrituta
dagoen antzezlana, Berrizen.

AGENDA

ANTZERKIA

BERRIZ
›› Urriaren 29an, Marie de Jongh

taldearen Robot maitea,
18:00etan Kultur Etxean.

›› Urriaren 30ean, Haritza Rodri-
guez antzezle zaldibartarraren
Mortimer antzezlana, 20:00etan
Kultur Etxean.

ELORRIO
›› Azaroaren 5ean, FO, Los

modernos umorezko
antzezlana, 22:00etan Arriola
antzokian.

BERBALDIA
ABADIÑO
›› Azaroaren 3an, Muntsaratz

elkarteak antolatzen duen Sara
Diez Villahizan irakaslearen

Elikagaien etiketatuen
interpretazioa berbaldia,
18:30ean, elkar tearen egoitzan.

DANTZA
DURANGO
›› Urriaren 30ean, AIKO Errome-

ria dantzaldi ibiltaria, 19:00etan
Plateruena kafe antzokian.

ELORRIO
›› Urriaren 29an, Dantzaz konpai-

niaren 1.01 ikuskizuna Arriola
antzokian, 22:00etan.

ERAKUSKETA
ABADIÑO
›› Azaroaren 4tik 19ra, Udaleko

Berdintasun sailak antolatutako
Generoa eta hirigintza
erakusketa Errota kultur etxean.

ZINEMA
DURANGO

Zugaza

Los ojos de Julia
Zuzendaria: 

Guillem Morales

barikua 29: 19:00/22:00 
zapatua 30: 19:30/22:30
domeka 31: 17:00/20:00
astelehena 1: 19:30 eta 22:30
martitzena 2: (ikuslearen
eguna): 20:00 

Umeentzako zinema

Gahoole 3D
Zuzendaria: Zack Snyder
zapatua 30: 17:00
domeka 31: 17:00 

Zineforuma

Amador
Zuzendaria: Fernando
León de Aranoa
eguena 4: 20:30

ELORRIO

Arriola

Rabia
Zuzendaria: Sebastián Cordero

zapatua 30: 22:30
domeka 31: 20:00
astelehena 1: 20:00

Umeendako zinema

Campanilla y el
gran rescate
Zuzendaria: Bradley Raymond

domeka 31: 17:00

ZORNOTZA
Zornotza Aretoa

Mis tardes con
Margueritte
Zuzendaria: Jean Becker

zapatua 30: 22:30 
domeka 31: 20:00
astelehena 1: 20:00

Umeendako zinema

Prince of Persia
Zuzendaria: Mike Newell

domeka 31: 17:30 

›› Azaroaren 2an Umeendako
tailerra Mariam El Harrak-en
eskutik, Ibarretxe kultur etxean.
(Munduko Paisaiak ekimenaren
barruan)

Azaroaren 5ean, 22:00etan, Plateruenean

ALICE & THE BLACK FEET

Alicia Moreno gazte durangarraren ahotsa oinarri duen Alice & The
Black Feet taldearen lehenengo diskoaren aurkezpen-kontzertua eta
lan berria aurkezteko abiatuko duten biraren hasiera da azaroaren
5eko Durangoko Plateruenekoa. Rock Izar musika eskolako entsegu
lokaletan gorputza hartu zuen Alice & The Black Feet taldean, Ibon
Larrañaga, Dario Campos eta Dani Ortega musikariek ere badihardu-
te. Soul, rock klasiko zein pop-indie ikutua dute euren kantek. 
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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, 29
09:00-09:00 
• Balenciaga (Ezkurdi 8 - Durango) 
09:00-22:00 
• Larrañaga (Berrio Otxoa 6 - Elorrio)
Zapatua, 30
09:00-09:00
• SanRoma (Uribarri 5 - Durango)
09:00-13:30 
• Balenciaga (Ezkurdi 8 - Durango) 
• Etxebarria (Montebideo 2 - Durango)
• Campillo (Montebideo 24- Durango)
• Unamunzaga 
(Murueta Torre 2C - Durango)
• Sagastizabal 
(Askatasun Et. 19 - Durango)
• De Diego (Intxaurrondo 22 - Durango)
• Bartolome (Gabiola 2 - Berriz) 
• Jaio-Olabarrieta (Erreka 6 - Elorrio) 
09:00-14:00
• Irigoien (Bixente Kapanaga 3 - Iurreta)
Domeka, 31
09:00-09:00
• Etxebarria (Montebideo 2 - Durango)
Astelehena, 1
09:00-09:00
• Gaztelumendi (F.J. Abasolo 2 -Durango) 
09:00-22:00
• Eguren, Isabel 
(Trañabarren 15 - Abadiño)
Martitzena, 2
09:00-09:00
• Mugica (Andra Mari 9 - Durango)
Eguaztena, 3
09:00-09:00
• De Diego (Intxaurrondo 22 - Durango) 
09:00-22:00
• Lopez de Aretxaga 
(Torresolo, nº 4-Abadiño)
Eguena, 4
09:00-09:00
• Irigoien (Bixente Kapanaga 3 - Iurreta)
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AARRIIEESS (martxoak 21 - apirilak 20)
Atzokoaren esklabuak gara, baina biharkoa gure
esku dago. Baztertu pentsamendu okerrak. 

TTAAUURRUUSS (apirilak 21 - maiatzak 20)
Udagoieneko lehenengo hotzek ezustean harrapa-
tu zaituzte eta katarroa kendu ezinik zabiltza.

GGEEMMIINNII (maiatzak 21 - ekainak 20)
Ingurukoek agintzen dute zure bizitzan. Zeure era-
baki propioak hartzen ikasi behar duzu.

CCAANNCCEERR (ekainak 21 - uztailak 20)
Negozio ona egin zenezake, baina diru asko inber-
titzea eskatzen du. Badaezpada birritan pentsatu.

LLEEOO (uztailak 21 - abuztuak 23)
Lanak denbora larregi kentzen dizu. Lanaz gaine-
ra beste gauza asko daude bizitzan.

VVIIRRGGOO (abuztuak 24 - irailak 23)
Asteburuan zer egin pentsatzen zabiltza. Familia-
gaz egotea plan ona izan daiteke.

LLIIBBRRAA (irailak 24 - urriak 23)
Soberan dituzun kiloak zelan kendu hausnartzen
ari zara. Dieta, ariketa eta ala biak?

SSCCOORRPPIIUUSS (urriak 24 - azaroak 23)
Oztopo guztien gainetik elkarrekin jarraitzen duzue.
Maiteminduta zaudetela ez dago dudarik.

SSAAGGIITTAARRIIUUSS (azaroak 24 - abenduak 23)
Pilates egiten hasi zinen ariketa lasaia zelakoan.
Eta, bai zera! Neka-neka eginda amaitzen duzu. 

CCAAPPRRIICCOORRNNUUSS (abenduak 24 - urtarrilak 20)
Txarto ulertu baten ondorioz lagun batekin hase-
rretu zara. Nork egingo du lehenengo urratsa?

AAQQUUAARRIIUUSS (urtarrilak 21 - otsailak 21)
Esker txarrekoei badakizu zer egin:  mesede eske
datozen hurrengoan, jaramonik egin ere ez.

PPIISSCCIISS (otsailak 22 - martiak 20)
Zenbat jende bizi den inbidiagaz eta erresuminez! Ez
zenuen horrelakorik espero, ezta?
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Adurrek urriaren 30ean urteak
betetzen ditu. Zorionak Elorrioko eta
Bergarako familia osoaren
partez!!zurekin gauz!besarkada eta
muxu erraldoi pilla!!! animo!!

Naroa Azulak 7 urte egin ditu
urriaren 27an. Zorionak eta musu
handi bat familiako neska dotoreari
etxeko guztien partez, bereziki
Aiora, Gadea, Jon eta Elene.

Bidart Aldekoa-Otalora Salterainek bere lehen urtetxoa egingo du zapatu
honetan. Muxu potolo-potoloak Ixorretako zure aittitte eta amama, Urko eta
Helene eta gainontzeko familiaren partez!

TB
ORBAN

AITA
KZIDAN

ZABALAO
KAPELUA

KALORIA
HERRAA

LUZEAIB
ETAORE

ATAAPUR
ERAGILE

MAITALEA

Agenda

Hamabostero, jasotako 
zorion-agur guztien artean
tarta bat zotz egingo dugu.
Beharrezkoa da bialdutako
mezuagaz batera telefono
zenbakia emotea.
Zorionak Ibai eta Jokin
Izagirreri. Aste honetan zotz
egin dugun tarta zeuri
egokitu zaizu. Oparia
eskuratzeko txartela gura
duzunean jaso dezakezu.

Anatolik 9 urte egingo ditu azaroaren
1ean eta Natalyk 7 hilabete 7an.
Zorionak bioi! Besarkada haundi bat eta
muxu piloa familiaren partez!

Margotu

*Irudiko
fruituak

Bare

Omen

Filosofiaren
adarra

Hegala

Kobazuloa

Aspaldi,
behinola

3. eta 2.
bokalak

Ezgaiak

Eako

Igarleak

Errekorra

Tontakeria

United
States

Mahaiko
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Suari
dariona

Irudi
ortodoxo

Kanpo,
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Tona

1

Artsenikoa

Tantaloa

Jardun

Arras

Azaldu

Nitrogenoa

Memoria
mota

Etorki-
zunean
Jatorri
atzizkia

Gogoa

Röntgen

Huts

Handia



392zk. 2010eko urriaren 29aanboto
komunikabideak

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

AKUILUAN Amaia Ugalde LAUHORTZA

Iñaki Sánchez
Irakaslea

Jokaldia
James sukaldean dago,
gaixotasun zital batek preso
du etxean. Zoruari errepara-
tu dio; baldosa zuriak eta
beltzak daude, era matema-
tikoan tartekaturik. Zuria,
beltza, zuria, beltza…
Guztira, 64 lauki zuri eta
beltz. Adinean, aldiz, ez da
heldu zifra horretara, askoz
ere gazteagoa dugu. Berriz
ere, begirada behera
zuzendu du; zehatz-mehatz,
hirurogeita lau lauki, xakean
bezala. Gaztaroan pieza
guztiak dauzkazu taula-
txoan. Partidan ilusioa da
nagusi, mugimendu perfek-
tuak egingo dituzun uste
osoa dago, jokaldien kopuru
mugagabea, zein baino zein
beteagoa. Aukeran ere,
piezen kolorea: zuria ala
beltza.

Bada, heriotza dugu
azken geltokia eta, bitartean,
partidak aurrera darrai.
Apurka-apurka indarra
agortuz doa, ilusioa zapuz-
tuz eta jokaldi posibleen
eremua murriztu egiten da,
oso. Tartean, porrotek eta
frustrazioek sarraski ederra
eragin dute bizitzaren lauki
inperfektuan: dorre bat
bertan behera erori  da, alfil
biak galdu dira, zaldi batek
hanka bat apurtu du, eta
erreginak abandonatu egin
zaitu; baita bidean peoi asko
desagertu ere.

Alabaina, oraindik,
Jamesek pieza batzuk
mugitu ahal ditu eta jokaldi
duinen bat ere egin lezake,
baldin eta estrategiarekin
asmatzen badu. Jakin badaki
jokatzen, bizitzak nola
jokatu irakatsi baitio. Barre
itxaropentsua egin du; ez da
xake-materako unea iritsi.
Zeuk ere, partida on!

“Kirol baten positiborik ez badago,
kontrolik ez dagoelako izango da”

GGaarraajjeeaann  ddoozzeennaa  bbaatt  bbiizzii --
kklleettaa  iinngguurruu  ddiittuu  IIssmmaaeell
LLeejjaarrrreettaakk,,  ffaammiilliiaa  gguuzz--

ttiiaarreennaakk..  IIññaakkii  sseemmeeaa  oonnddoo  ddaabbiill
oorraaiinn  mmeennddii  bbiizziikklleettaann;;  ttxxiikkiittaa--
ttiikk  hhoorrrreettaarraakkoo  ggaaiittaassuunn  bbeerree--
zziiaa  iizzaann  dduueellaa  ddiioo  aaiittaakk..  BBeerraa  eerree,,
aasstteeaann  hhiirruu  aallddiizz  bbiizziikklleettaa  hhaarr--
ttuuttaa  mmeennddiittiikk  iibbiillttzzeenn  ddaa,,  eerrrree--
ppiiddeeaann  bbaaiinnoo  llaassaaiiaaggoo..

Txikitan anaiekin bizikleta gai-
nean imajinatzen zaitut.
Nire bikia eta ni beti ibiltzen ginen
jolasean eta gure jolasa kirola egi-
tea zen. Aitak bizikleta bat zeukan,
eta harekin txandaka ibiltzen
ginen; gure kirol-borrokak ziren
haiek. Gero auzokide bategaz eta
Marino ere handitzean ibiltzen
zen gugaz. Gerra ostean hori zen
euskaldunen joera: lana, eta lana
ez zegoenean, kirola.

Zelan gogoratzen dituzu profesio-
nal sasoiak?
Urte asko pasa da
eta gogoratzen
dut gustuko kiro-
l a  g u s t u k o  l a n
bihurtu zela. Jolasa
eta gozamenaren
ostetik sakrifizio asko-
ko garaiak heldu
ziren.

Sakrifizio handiko kirola da. Ez
da larregikoa?
Aurrean egoteko sakrifizio handia
egin behar da, baina hori kirol
denetan da horrela; bizitzan ere
bai, hori da bizitzako legea. Egia
da iraupen luzeko kirolek sakrifi-
zio gehiago behar dutela beste
batzuek baino. Kontzentratuta
egon behar zara maximora, kiro-
la egiterakoan, lo egiterakoan,
jaterakoan... Ez da larregikoa; Iñu-
rrategik ere lan handia egi-
ten du, baina tontorrera
heltzerakoan satisfakzioa
lortzeko horrela behar du.

Eskandaluak behintzat
badaude. Azkena,
Contadorrena.
Txirrindulari-
tzaren kontra
e g u r r a
d a g o ,
e t a
kon-
tro-

lak ondo daude, baina beste kirol
batzuk ere topera dabiltza, eta
hori tapatu egiten dute. Zinismo
handia dago. Kirol baten positibo-
rik ez dagoela esaten badidazu,
esango dizut hor ez dela kontro-
lik egiten. Contadorri zenbaki txi-
kiekin eman gura diote positibo.
Horiekin zenbaki txikiekin joaten
bazara gizartean bilatzen, alor
guztietan egongo dira positiboak;
futbolean ere bai.Legea dago, bai-

na ez daitezela faltsukerie-
tan ibili. 

Mendiko bizikletan
dabil Iñaki zure semea.

Familiak asko
l a g u n d u k o

zion...
Txiki-txikitatik
hartu du zale-
tasuna, bai.
Nirekin ibil-
tzen zen, eta
7-8 urtegaz
asko ibiltzen

zen. Alda-
petan nik
egiten nion

bultza atzetik,
baina  9-10
urtegaz bultza
egin barik joa-
ten zen eta 12

urtegaz ni ibiltzen nintzen atzean
itxoiteko eskatzen. Fisikoki gaita-
sun handia dauka, eta teknika ere
badauka. Psikologikoki indartsua
da, eta hori ere garrantzitsua da.
Gaitza da mendiko bizikleta. Las-
terketa gutxiago egoten da erre-
pidean baino, eta hori ondo dago,
astean zehar ikasteko aukera ema-
ten duelako. Errepidekoan gaitza-
goa da; astean zehar ere egoten dira
lasterketak, entrenamenduak
luzeagoak dira eta birak ere ego-
ten dira. 

Errepidekoa da modalitate eza-
gunena, zalantza barik.
Federazioek eta klubek errepi-
dean jartzen dute indarra;  horrek
dauka pantaila eta dirua. Baina
nire ustez mendikoa, belodromoa
eta ziklo krossa ere bultzatu behar-
ko lituzkete. Durangaldean ere,
klub batzuek ez diete gazteei belo-
dromoan eta mendian ibiltzen
uzten. Errepidean ibiltzen dira,
eta neguan ziklo krossean. Alor
denak probatzeko aukera eduki
beharko lukete, denetan ikasten
delako zerbait. Belodromoan, adi-
bidez, pelotoian abiaduragaz joa-
ten ikasten da, eta aukera ederra
dago Durangaldean, Berrizko
belodromoan. Lehengo eskeme-
kin daude baina. Txirrindulari-
tzagaz pena hori dut, kostatu egi-

ten zaiela agintzen dutenei
eboluzionatzea. Nire den-

boretan erreglamen-
duak esaten zuen

kuloteak beltzak
izan behar zirela

derrigorrez, eta
g a l t z e r d i a k
zuriak.  Lehen
aldiz Frantzia-
ko talde batek
b e l t z a k  e z
ziren kulotak,

larrosak, jantzi
zituela gogora-

t z e n  d u t ,  e t a
iskanbila sortu zen.

Aitaren bizikletagaz txandaka jolastetik semea mendi bizikletan animatzera, gurpil artean ibili da beti Ismael Lejarreta

Berriztarra

Txirrindulari ohia

Ismael
Lejarreta •

Jamesek pieza batzuk
mugitu ditzake eta jokaldi
duinen bat egin


