
J. Landa: “Lehentasunetako bat da udal
langileak giza eskubideetan prestatzea”

Berbaz

Onenen ordua Olazar
Pilota Txapelketan
KKIIRROOLLAA•• Datorren eguenean hasi-
ko dira final-laurdenak jokatzen Zal-
dibarko pilotalekuan. Orain arte ez
da sorpresa handirik egon eta one-
nak heldu dira azken txanpara.
Ordezkaritza zabalena nafarrek eta
gipuzkoarrek osatzen duten arren,
Azpiri eta Landaburu elorriarrak ere
finalerdietarako lehian ibiliko dira.
Jardunaldiak abenduaren 2ra arte-
ko eguenetan eta San Andres egu-
nean jokatuko dituzte.

2010eko azaroaren 12a
9. urtea - 394 zk.

LAB sindikatuak eta enpresak akordioa
sinatu zuten atzoko batzarrean

Langileek gaur goizean eztabaidatuko
dute greba bertan behera utzi ala ez

••BBeerrrriizz
Etxez etxeko janari zerbitzua
martxan jarri gura du udalak  

••DDuurraannggaallddeeaa
’Izarren distira’ lehiaketako finala
zapatuan Durangon

••AAttxxoonnddoo
Urtea amaitu aurretik ekingo diete
eskola handitzeko lanei

••DDuurraannggoo
Txakur Erakusketa, domekan,
Landako Gunean 

anboto
Auzoak herriguneagaz lotu gura ditu
Elorrioko Udalak garraio zerbitzuagaz

Herririk Herri 4
Elorrioko XXI. Jazz eta Blues 
Jaialdia, lau gautan, taula gainean

Kultura 118

www.anboto.orgdurangaldeko astekaria

Fumbarriko beharginak
hilabete greba mugagabean

Joan den zapatuan Fumbarriko langileek manifestazioa egin zuten Durangoko kaleetan. 
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HERRIRIK HERRI
DURANGO

Azkeneko asteetan hainbat protesta ekitaldi egin dute Fumbarriko langileek.

50 gaztetxo batu zituen Berbarok
Pekin Express euskaldunean

Gazteen artean euskararen erabi-
lera sustatzeko eta euren arteko
hartu-emanak sendotzeko asmoz,
Berbaro euskara elkarteak ekimen
berezia gauzatu zuen joan zen

domekan. Santa Anan elkartutako
50 gaztetxoen (10-13 urte artean)
eta 17 hezitzaileen artean zazpi tal-
de eratu, nork bere bandera hartu,
eta pistarik pista helmugara eta
garaipenera eramango zituen
jokoari ekin zioten: Pekin Express
euskaldunari.

Durangon gainditutako probe-
tako azkenak tren geltokira eraman
zituen gaztetxoak. Zornotzan gera-
tu eta beste hainbat probaren ondo-
ren, berriro trenera igo ziren.
Hurrengo geltokia: Bermeo. Por-
tuan gora eta behera —faroraino
ere joan behar izan zuten— ibili
ziren probak gainditu eta puntuak
batzen. Esaterako, proba batean
harira lotutako ganbak batu behar
izan zituzten.

Bueltako trenean atsedenik ez,
eta bertsoak osatu guran garuna
estutu behar izan zuten. Durango-
ko azkeneko proban hainbat duran-
garrekin argazkiak atera zituzten.
Azkenean denak pozik eta, neurri
berean, nekatuta. J.D.

Pistarik pista Zornotzara eta Bermeora joan ziren hainbat proba gainditzera

Joandako herri bakoitzean
hainbat proba gainditu behar
izan zituzten gaztetxoek

Berbaroko hezitzaileak eta gaztetxoak tren geltokian.

Durangoko erreka oinarri
hartuta argazki lehiaketa
abiatu du +Dendak-ek

Durangaldeko + Dendak merka-
tarien elkarteak I. Argazki Lehia-
keta antolatu du. Gaia Durango-
tik igarotzen den erreka izango da
eta, deialdia zabala denez, nahi
duten guztiek parte hartu dezake-
te; durangarrek zein handik kan-
pokoek, eta profesionalek zein
zaleak direnek.

Gehienez hiru argazki aurkez-
tu daitezke, azaroa amaitu aurre-
tik, honako helbidean: masden-
dak@masdendak.com. Postaz
bidaltzeko honako helbidea jaki-
narazi dute: Durangoko Plate-
ruen Plaza 8, 48200, Durango.
Argazkiekin batera, argazki bakoi-
tzaren izenburua eta parte-har-

tzailearen datuak (izen abizenak,
jaiotze data, NAN zenbakia, pos-
ta-helbidea, posta elektronikoa
eta telefonoa) zehaztu beharko
dira. Adin txikikoek legezko ordez-
karien izen deiturak eta NANa ere
aurkeztu beharko dituzte.

Irabazleak 250 euro
Irabazleak 250 euroko saria jaso-
ko du, eta bigarrenak 150 eurokoa.
Beste sari bat ere emango dute,
+Dendak Saria izenekoa (150
euro), baina atal honetan Duran-
go, Iurreta, Abadiño, Izurtza eta
Garaiko bizilagunak bakarrik sar-
tuko dira. Merkatarien elkarteak
webgune bat ere sortu du (www-
durangoopina.com); bertan ipini-
ko dituzte aurkeztutako argazkiak
eta jendeak iritzia eman ahalko du.

Aurkeztutako argazkien
artean batzuk aukeratu eta Duran-
goko dendetako erakusleihoetan
erakutsiko dituzte. J.D.

Edonork parte hartu dezake eta azaroa amaitu
aurretik gehienez hiru argazki aurkeztu daitezke

Argazkien artean batzuk
aukeratu eta erakusleihoetan
erakutsiko dituzte 

Langileak LABek sinatutakoagaz ados badaude,
gaur amaituko dute greba Fumbarri enpresan

Atzo LAB sindikatuak eta
enpresako zuzendaritzak
Fumbarriko greba muga-

gabeari amaiera ipini diezaiokeen
akordioa sinatu zuten. Gaur LABek
—lau ordezkari ditu— langileekin
batzarra deitu du. Sinatutakoagaz
ados agertzen badira, greba utzi-
ko dute. Herenegun antzeko edu-
kia zuen batzar batek aldeko 40
boto eta kontrako zazpi jaso zituen.
Beraz, LABeko ordezkariak “itxa-
ropentsu” daude. CCOOk —ordez-
kari bat du— ez du akordioa sina-
tu, ñabardura bategaz ez daude-
lako ados. 

Langileen aldetik eskakizu-
nik garrantzitsuenak ziren enple-
guaren bermea eta baldintza eko-
nomikoen gaineko akordioa joan
zen aste amaieran adostu zituz-

ten. Horrela, bigarren enplegu-
erregulazioko espedientea otsai-
lean amaitzen da eta enplegua,
hura amaitu eta beste sei hilabe-
tean bermatua daukate. Hiruga-
rren espediente bat balego, 2011
amaitu artekoa litzateke eta, ondo-
rioz, enplegu bermea 2012ko uztai-
la hasi arte luzatuko litzateke.

Alderdi ekonomikoari dago-
kionez, erregulazio espedientean
egon diren bitartean, legeak ezar-
tzen duenez, oinarrizko soldata-
ren %70 kobratu dute; zuzenda-
ritza %10 gehiago ordaintzeko
prest dago eta, beraz, oinarrizko
soldataren %80 kobratuko dute.
Horrez gainera, orain arte aparte-
ko ordainsaria proportzionalki
ordaintzen zitzaien, eta hemen-
dik aurrera ordainsari bakarra eta
finkoa izango dute.

Hala ere, langileek greban
jarraitu dute asteon, dagoeneko
lotu dituzten beste eskaera batzuk
airean zeudelako; asteburuetan
edo opor egunetan lan egitearen
gainekoak, esaterako. J.D.

Ordezkari bat duen CCOOk ez
du akordio hori sinatu
“ñabardura” batekin ez
dagoelako konforme

LAB eta Fumbarriren
akordioa, langileen
baiezkoaren zain
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IURRETA OTXANDIO

Talasoterapia
sari, Otxandiori
buruz dakiguna
erakutsiz gero
Iaz legez, aurten ere herri-ginka-
na antolatu du Euskara Batzor-
deak. Aurtengo ginkanean Otxan-
dioko historia, gaur egungo
datuak, leku-izenak eta berben
inguruko galderak erantzun
beharko dituzte parte-hartzai-
leek. Gaurtik aurrera, asteburu-
ro hiruna galdera egingo dituz-
te herriko taberna bakoitzean.
Hurrengo hiru asteetan zehar
erantzun zuzen gehien ematen
dituenak talasoterapian edo
nekazal turismoan egonaldi bat
irabaziko ditu. Sariak abendua-
ren 3an emango dituzte, Euska-
raren Nazioarteko Egunean.

Bestalde, Otxandioko Gazte
Asanbladak eta Euskara Batzor-
deak antolatuta, bertso afaria
prestatu dute, azaroaren 26rako,
Amets Arzallus eta Uxue Alber-
digaz. Trikitilariak ere egongo
dira, gaua musikaz girotzen. Ber-
tso afari horretan parte hartze-
ko sarrerak, dagoeneko, salgai ipi-
ni dituzte herriko hainbat taber-
natan. J.D.

Hasi dituzte N-634 errepide
azpiko igogailuen lanak
Autobus geltoki ondoan hasi dira beharrean;
3 hilabete barru igogailuak amaituta egongo dira

Amilburutik autobus geltokira
dagoen lur azpiko pasabidearen
alboan igogailuak jartzeko beha-
rrak hasi dira asteon. Zortzi per-
tsona sartzeko besteko igogailu bi
ipiniko dituzte, bana bidearen alde
bakoitzean. Autobus geltokiaren
alboko igogailuaren beharrak
eguaztenean hasi dituzte.

Hiru hilabete iraungo dute
lanek, eta ez dute oinezkoentzako
pasabidea oztopatuko. Beharrak
amaitzen direnean, autobus gelto-
kia apur bat atzerago geratuko dela
azaldu du obrako arduradunak.
Iurretako Udalak 230.000 euro
inbertitu ditu igogailu horiek egi-
teko lanetan. A.U.

Eguaztenean hasi ziren beharrean autobus geltoki ondoan .

Aralarrek Durangaldeko
bere egoitza berria
inauguratu du Artekalen

Aralarreko hainbat ordezkari bil-
du zen joan den zapatuan, alder-
diak Durangaldean duen Duran-
goko egoitza berriaren inaugura-
zioan. 

Ekitaldian ehun bat militan-
te elkartu ziren Artekaleko egoitza
berria ikusteko, baita beste alder-
di politiko batzuetako eta herriko
elkarte ugaritako ordezkariak ere.
Aurreskua dantzatu ondoren, Uda-
letxeko plazan batu ziren. Patxi
Zabaleta alderdiko koordinatzai-
leak, Aintzane Ezenarro Legebil-
tzarreko bozeramaileak, Dani
Maeztu zinegotzi eta legebiltzar-
kideak eta Mikel Anderez Iratza-

rriko kideak hartu zuten hitza. 
Egoitza berriko ateak zabalik

daudela herritar guztientzako azpi-
marratu zuen bere agerraldian
Maeztuk. “Ia zortzi urtean gure
lana udalean herritarren ahotsa
aldarrikatzea eta defendatzea izan
da. Hemendik aurrera behar ber-
dina egiten jarraitzea itxaroten
dugu”. Luntxagaz eta musikagaz
amaitu zuten ekitaldia. J.G.

Ezenarro eta Zabaleta inaugurazioan izan ziren

“Egoitza berriko ateak
herritar guztientzako 
zabalik daude”

Aralarreko ordezkariak Artekaleko egoitzaren aurrean.

Sergio Goiri fruiztarrak schnauzer arrazaren gaineko berbaldia emango du, zapatuan, Elkartegian.

200 arrazatako 900 txakur batuko
dira etzi nazioarteko erakusketan 
Domekan Landako Gunean egingo duten 45. Nazioarteko Txakur
Erakusketak inoiz baino parte-hartzaile gehiago izango ditu

Domekan, 09:30ean hasi eta
19:00ak arte, 45. Nazioar-
teko Txakur Erakusketan

parte hartzeko gonbita luzatu du
Bizkaiko Txakur Elkarteak. Duran-
gok dituen azpiegiturak aprobe-
txatuz, Landako Gunean antola-
tuko dute erakusketa, eta 200 arra-
zatako 900 bat txakur batuko direla
kalkulatu dute.

Durangoko erakusketa Eder-
tasunaren Nazioarteko Txapel-
ketarako eta Espainiako Txapel-
ketarako puntuagarrria izango
da. Horrez gainera, bestelako txa-

pelketa bitxiak ere antolatu dituz-
te; esaterako, txakur beteranoen
txapelketa (bederatzi urtetik gora-
ko txakurrentzat) eta ugazaba gaz-
terik onenarena. Izan ere, anto-
latzaileen esanetan, txakurraren
berezko edertasunaz gainera, uga-
zabak dohain horiek luzituarazt-
teko duen ahalmena ere garran-

tzitsua da lehiaketa batean. Dena
dela, domekako txapelketa txakur
zaleei zuzenduta ere badago, arra-
za bereziak etorriko direlako; esa-
terako, Tailandiako arraza primi-
tibo bat, bereizgarri nagusi biz-
karrezurrean ilea kontrako
norabidean haztea duena.

Bestalde, bihar 17:00etan,
Sergio Goiri txakur heztaile fruiz-
tarrak schnauzer arrazaren gaine-
ko konferentzia eskainiko du Lan-
dako Elkartegian. Hitzaldian, ber-
taratutakoen iritziak ere jaso gura
dituzte. J.D.

Lehiaketak dauden arren,
erakusketa zaleei zuzenduta
dagoela adierazi dute
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ATXONDO GARAIZALDIBAR

Urtea amaitu aurretik
hasiko dituzte eskola
handitzeko beharrak 
Urte eta erdiko epea daukate lanak egiteko; 
eraikin berria prest egongo da 2012-13 kurtsorako

Hiru pisuko eraikin berria Gabo-
nak aurretik hasiko dira eraikitzen
Atxondoko eskolaren ondoan,
txintxaunak dauden lursailean. 

David Cobos Atxondoko alka-
teak jakinarazi duenez, “lanek
irauten duten bitartean jolas-
orduan frontoira joan beharko
dute eskolako umeek, futbito
zelaian obretarako kamioiak eta
materiala egongo direlako”.

Umeentzako txiki dabil gera-
tzen Atxondoko  eskola, eta aspal-
dikoa da berau handitzeko eska-
ria. Gaur egun 74 ikasle daude, eta
datorren urtean 79 egongo dira. 

Eraikin berriak hiru pisu eta
1.580 metro karratu edukiko ditu.
Bertan egongo dira, besteak bes-
te, zazpi ikasgela, jantokia, gim-

nasioa eta liburutegia. 2012-2013
ikasturtean, lanak amaitzean,
eskolaren gaur egungo eraiki-
nean haur hezkuntzako umeen
gelak egongo dira. A.U. 

Lanek dirauten bitartean
eskolaumeek frontoira joan
beharko dute jolas-orduetan

ELORRIO

Auzoak herriguneagaz
lotzeko garraio zerbitzua
zelan garatu aztertuko dute

Udalak Bitaka enpresari
esleitu dio auzoak herri-
guneagaz gehiago lotuko

lituzkeen garraio zerbitzuaren gai-
neko azterketa. Datozen hiru hilee-
tan auzotarrekin eta taxistekin
berba egingo dute, euren iritzien
berri jakiteko.

Azterketak zehaztuko ditu
beharrizanak, baina arazoa herri-

ko baliabideekin konpontzea ere
badenez helburu, taxistekin ber-
ba egingo dute, garraio mota hori
zelan baliatu daitekeen jakiteko.

Iurretako Udalak, adibidez,
auzoentzako taxi zerbitzua eskain-
tzen du telefonoz deituz gero, bai-
na Elorrion zelanbaiteko linea
erregularra sortzea dute helburu,
autobusek eskaintzen duten zer-
bitzuaren antzekoa.

Azterketa horrek zehaztuko
ditu zer auzok dituzten beharri-
zan handienak eta asteko zer egu-
netan egon daitezkeen erabiltzai-
le gehien. J.D.

Datozen hiru hileetan auzotarrekin eta taxistekin
hitz egingo dute auzotarren premiak ezagutzeko

Elorrioko taxistekin ere berba egingo dute azterketa osatzeko.

Aste Kulturala
ospatuko du
Berrio-Otxoa
jubilatu elkarteak
Datorren astelehenetik zapatura
hainbat ekintza prestatu dituzte
Berrio-Otxoa jubilatuen elkartean
Aste Kulturala ospatzeko. Martitze-
nean Autoestimua eta garapen per-
tsonala izeneko hitzaldia eskaini-
ko dute jubilatuen elkarteko egoi-
tzan. Eguaztenean Bizkaiko Foru
Aldundiko egoitza bisitatuko dute.
Eguenean, berriz, Agustin Gara-
mendi musika eskolak kontzertua
eskainiko du. 

Barikuan, igel txapelketa egin-
go dute eta karta txapelketako
sariak banatuko dituzte. Edariak
doan eskainiko dituzte. Zapatuan,
azkenik, bazkaritara batuko dira
eta ondoren hildakoen omenez-
ko meza egingo dute. J.D.

Udalaren nahia taxiekin ordu
zehatz batzuetan linea
erregularra eskaintzea da

Prozesu konkurtsalean
dagoen Fytasan, ELAk
gehiengo sindikala lortu du

Prozesu konkurtsalean murgildu-
ta dagoen Fytasa-Dutcilor enpre-
san hauteskunde sindikalak egin
zituzten martitzenean. CCOOk
gehiengo sindikala galdu du, eta
orain ELAk du ordezkari gehien;
hiru, hain zuzen (88tik 47 boto).
CCOOk eta LABek ordezkari bana
dute (19 eta 11 boto, hurrenez
hurren). ELAko ordezkari Mikel
Elizburuk langileek eurengan ipi-
nitako konfiantza eskertu du.

Bitartean, lan baldintzen gai-
neko negoziazioak etenda daude.
Astelehenean amaituko da nego-
zio epea eta, oraingoz, ez dago
adostasunik. ELAk bideragarrita-
sun plan baten beharra azpima-
rratu du, “enpresaren biziraupe-
na langileen soldatekin bakarrik
ezin daitekeelako salbatu”, diote-
nez: “Abendurako eskaerak badau-
de, baina urtarriletik aurrera zer
dagoen ez dakigu. Etorkizuna ber-
matuko duen azterketa behar da”.
Astelehenean ados ipini ezean, ez
dute mobilizaziorik baztertzen,
ezta grebarik ere. J.D. Langileek ez dute lan baldintzetan murrizketarik gura.

Hauteskunde sindikalean ELAk gehiengoa lortu du;
bitartean, negoziazioan ez dute pausu berririk eman

Erakargarritasuna bilatuz,
altzari berriekin atonduko
dute haur liburutegia 
Sofa, puff eta tiradera-altzariekin hornituko
dituzte 5-7 urtera arteko gunea eta bebeteka 

Iturri kultur etxean dagoen haur
liburutegiko 5-7 urte bitarteko
guneak eta bebetekak altzari
berriak izango dituzte laster.
Horrela, “gune horien erakarga-
rritasuna eta erosotasuna handi-
tzea” dute helburu, liburutegiko
arduradun Irantzu Unibasok azal-
du duenez.

Bebeteka haur liburutegiko
guneetako bat da, eta beirate
batez banatuta dago gainerako
guneetatik. Han tiradera-altzari
bi, umeentzat egokituta eginda-
ko sofa bereziak, liburuentzako
kaxoiak eta puffak ipiniko dituz-
te. Etorkizunean hormak kolore

biziz eta erakargarriz pintatzea eta
dekorazioa birmoldatzea ere
badute helburu.

Haur liburutegiko 5etik 7
urtera arteko gunean ere sofak,
puffak, liburuentzako altzariak
eta aulkiak atonduko dituzte.
Etorkizunean gainerako guneak
berratontzea ere badute helburu
moduan. J.D. 

Gune horiek umeentzako
erosoago eta erakargarriago
bihurtzea dute helburu

Gaztainerre eta
jolasak
zapatuan
Hilaren 20rako ekitaldiak eratu
ditu Trumoitte kultur elkarteak.
Gaztainerrean elkartzera deitu
dituzte herritarrak eta, horretaz
gainera, umeentzako jolasak ere
prestatuko dituzte. 

Frontoian ipini dute hitzor-
dua, arratsaldeko 17:00etan.
Lehenengo jolasak egingo dituz-
te: zaku lasterketa, txorokil
batzea... Ohikoak diren hainbat
jardueratan batuko dira umeak.
Gero, 19:00ak bueltan, ailegatu-
ko da gaztainerrearen txanda;
hotzari aurre egiteko modu ede-
rra. Merienda ere izango da tar-
tean. Ekitaldi horiek, Olentzero-
ren etorrera iragartzeko ekime-
nean jasotako diruagaz ateratzen
ditu aurrera Trumoitte kultur
elkarteak.  M.O.

Ilargik argazki lehiaketa
eta 25. urteurrena
ospatuko ditu egunotan
Domekan 25 urte beteko dira argazkilari taldea
sortu zenetik; zapatuan ospatuko dute, afariagaz

Ilargi argazkilari taldeak San Andres
jaietako argazki lehiaketa iragarri
du, eta aurtengoa 20. edizioa izan-
go da, dagoeneko. Gainera, sari-
keta hau data berezian dator: tal-
deak berak 25 urte betetzen ditue-
nean. Zapatuan ospatuko dute
urteurrena, afari bategaz. 

Hilaren 17ra arte aurkeztu
daitezke lehiaketara lan fotogra-

fikoak. Gaia librea da, baina ezin-
go dira bi argazki baino gehiago
aurkeztu. Koloretakoak eta inoiz
saritu bakoak izan beharko dute.
Lanok 30x40 zm-ko kartulina
baten gainean aurkeztu behar dira. 

Lanaren atzealdean egilea-
ren datuak ipintzea eta Ilargiren
egoitzara bidaltzea eskatu du anto-
lakuntzak. Imendian dendan ere
utzi ahal izango dira,  eskura.
Garaikur bana eta 300, 250 eta 200
euro, hurrenez hurren, jasoko dute
lehen hirurek. Hilaren 26tik 28ra
udaletxe zaharrean ipiniko dituz-
te ikusgai lanik onenak. M.O. 

Hilaren 26tik 28ra udaletxe
zaharrean ipiniko dituzte
ikusgai lanik onenak
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Zapatuan, 19:00etatik aurrera, Iza-
rren distiranerabeen talentu lehia-
ketako gala hasiko dute San Agus-
tin kulturgunean. Azaroaren hasie-
r a n ,  e s k u a l d e k o  h e r r i e t a n
egindako hiru castingetan, hama-
bost lan aurkeztu eta epaimahaiak
horietatik zortzi aukeratu zituen
biharko finalerako. Talde zein
bakarlariek mota guztietako ikus-
kizunak eskainiko dituzte eszena-
tokian. Nerea Alias aurkezleak
gidatuko du finaleko gala.

Antolatzaileen esanetan,
eskualdeko herririk gehienetako
gazteek parte hartu dute castin-
getan eta, oro har, maila handikoak
izan dira. Batez ere, dantza eta
abestietan oinarritutako ikuski-
zunak aurkeztu dituzte. J.D.

‘Izarren distira’ lehiaketako
finala bihar San Agustinen

Rosa Vadillo Epifanio Vidalen alarguna monolitoaren parean. 

Memoriaren egunean hainbat
ekitaldi biktimak gogoratzeko
Durangon EAJk, PSE-EEk eta PPk lore eskaintza egin zuten Ezkurdiko 
monolitoaren aurrean; Aralar eta Talde Mistoa ez daude ekimenagaz ados

Memoriaren eguna dela-
eta, Durangon ekitaldi bi
egin zituzten eguazte-

nean, bozeramaileen batzordeak
horrela adostuta. Alde batetik,
EAJ, PSE-EE eta PPk sinatutako
erakunde adierazpena irakurri
zuten pleno aretoan, eguerdian;
bestetik, arratsaldean lore eskain-
tza egin zuten Ezkurdin, biktimen
monolitoaren aurrean,Rosa Vadi-
llok eta Carmen Hernándezek
(Epifanio Vidal eta Jesus Maria
Pedrosaren alargunak). Iurretan
ere testua bozkatu eta aho batez

onartu zuten. Ondoren, hamar
minutuko isilunea gorde zuten
udaletxe aurrean.

ETAk eragindako biktimak
aipatzen ditu bereziki Eusko Jaur-
laritzak proposatutako testuak,
"euskaldunon elkarbizitza orain-
dik ere mehatxatzen duen taldea
delako" dioenez. Baina, "baita

ere beste talde terrorista batzuek
eragindako biktimak. Talde horiek,
sufrimendua eragin zuten eta,
horregatik, biktima horiek ere ain-
tzatespen bera merezi dute".

Aralarren ustez, "ekimen
alderdikoia da, sinatzaileen alde-
tik ez baita egon Aralarrek testua-
gaz bat egiteko asmorik". Arala-
rrek"Frankismoaren biktimei eta

Estatuak egindako giza eskubide
urraketa larriak pairatu dituztenei
ere memoria eskubidea errekono-
zitzea" nahi zuen. Talde Mistoa-
ren ustez, “biktima batzuk besteen
gainetik” jartzen ditu: “Konpon-
bidearen bidean, biktima denak
maila berean ipini behar dira, eta
ez batzuk bakarrik goraipatu eta
besteak baztertu”. J.D./M.O.

DURANGALDEA

Nerabeen talentu lehiaketako finalean zortzi talde
edo bakarlari igoko dira Durangoko eszenatokira 

Nerea Aliasek gidatuko du 
San Agustinen 19:00etan
hasiko duten finaleko gala

San Agustin kulturgunean egingo dute gala. Indra Murugarren

Aralarrek eta Talde Mistoak
ez zuten erakunde
adierazpenagaz bat egin
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BERRIZ

Durangaldean labur

MALLABIA

Etxez etxeko janari
zerbitzua ipintzea
aztertzen dihardute

Eetxez etxeko janari zerbitzua
eskuratzeko izan dezaketen
interesa ezagutzeko asmoz,

60 urtetik gorako berriztarrei esku-
titz bat bidali die udalak asteon;
Gizarte Ongizate Sailak 2011. urtean
martxan ipini gura duen zerbitzua
da. Oraindik, baina, horretarako
beharrezkoa litzatekeen araudia
egin eta udalbatzarrean onartzeko
dago. Enpresa bati esleitzea izango
litzateke azken pausua. 

On ein! izenagaz zabalduko da
zerbitzua. Eguneko janari nagusia

prestatu eta hori etxez etxe bana-
tzea da eskainiko dutena. Gainera,
dieta pertsonalizatu eta elikadura
ohituren jarraipena ere izango da
aukeran, udalekoek azaldu dutenez.
Zerbitzuaren erabiltzaileek “etxean
gustura egoteko eta autonomia
mantentzeko behar duten laguntza
izatea” da udalaren helburua.

Erabiltzaile izateko bete beha-
rreko  baldintzak honako hauek
dira: herrian erroldatuta egotea, 60
urtetik gorakoa izatea, bakarrik bizi-
tzea edo bikoteen kasuan antzeko
egoeran izatea, gizarte zerbitzuen
oniritzia eta etxebizitza egoera onean
izatea.

Zerbitzuan interesa duten
herritarrek, udaleko gizarte zerbi-
tzuetara jo beharko dute. M.O.

60 urtetik gorakoen iritzia jakin gura du udalak

Nagusientzako zerbitzu berria ipini gura du udalak 2011n.

Dieta pertsonalizatu eta
elikadura ohituren jarraipena
ere izango dute aukeran

Santa Zezilia
eguneko
kontzertua eta
Gaztainerre 
Mallabiko Jasokunde eta Men-
dibil abesbatzek Santa Zezilia
eguneko kontzertua eskainiko
dute azaroaren 20an, 20:00etan,
elizan. Ekitaldian trikitilariek eta
Igone Amezti sopranoak ere par-
te hartuko dutela azaldu dute eki-
taldiaren antolatzaileek. Abesba-
tzen agendan urtero herrian
antolatzen duten saioa da. “Abes-
batza sortu zenetik kontzertu
hau antolatzeari eutsi diogu”,
azaldu digu Iratxe Uribelarreak. 

Musika emanaldiaren ondo-
ren Gaztainerre antolatuko du
eliza kanpoan Orraittio euskara
elkarteak. Gaztainak erreko
dituzte, jendearen artean bana-
tzeko. Edaria ere banatuko dute
bertaratzen direnen artean,
Orraittioko antolatzaileek azal-
du digutenez.  J.G.

Santa Zezilia eguneko
kontzertua eta Gaztainerre
datorren zapatuan
antolatuko dituzte

Mobilizazioa
deitu du udalak,
sahararren
eskubideen alde
Eguaztenean egindako ohiko udal-
batzarrean Aaiun inguruan azken
egunotan jazotakoak salatu eta
herri sahararraren aldeko adieraz-
pen instituzionala onartu zuten.
PSE-EEko zinegotzia soilik abste-
nitu zen, puntua “denbora gehia-
goz landu” beharko litzatekela
argudiatuz. NBEri, EBri eta Espai-
niako gobernuari  sahararren giza
eskubideak bermatzeko, Maroko-
gaz duten elkarte-akordioa etete-
ko eta gatazkari bidezko eta behin
betiko irtenbidea emateko ekin-
tza politikoak bideratzea eskatu
zuten. Marokoko erakundeekin
hartu-emanak izateari uko egin eta
Sahararen autodeterminazioaren
aldeko konpromisoa berretsi du
udalak. Domekan 12:00etan izan-
go da elkarretaratzea. Madrileko
manifestaziorako autobusa ere
ipiniko du udalak.  M.O.

Orain dela bi urte ekin zion Berrizko Udalak proiek-
tu honi.  Euskaltzaindiaren tutoretzagaz, bekadun
bi ibili dira landa-lana egiten; jendeari galdezka, artxi-
boetan kontsultatzen eta gaur egun leku-izenak
zelan erabiltzen diren jasotzen. Bihar, Kultur Etxean
erakusketa zabalduko dute, hilaren 21era arte. Era-
kusketaren helburua leku-izenak berriztarrekin kon-
trastatzea da. Bihar 12:00etan ekitaldia egingo dute.

Toponimia azterketaren
lehenengo emaitzak, ikusgai

Antolatzaileek diotenez, arazo logis-
tikoengatik utzi dute bertan behera
hilaren 22ko kontzertua. Sarreren
dirua bueltatzen hasi dira, erositako
lekuetan. Bartzelona, Madril, Valla-
dolid edo Santiagoko kontzertura
joan gura duenak antolatzaileekin
jarri behar du hartu-emanetan.

Alice Cooper ez
dator Durangora

Iurretako alkate Iñaki Totorikaguenak aurrera-
tu duenez, martitzen honetan hasiko dituzte
Fundiguel enpresak zeukan eraikina botatze-
ko lanak. Maspe kalean urte luzez egondako
enpresa honek 2009an lekualdaketari ekin zion,
udalagaz lortutako akordioaren ondorioz, eta
badira hilabeteak eraikina hutsik dagoela. Etxe-
bizitzak egingo dituzte eremu horretan.

Martitzenean Fundiguelen
eraikina botatzen hasiko dira 

‘Abadiño Sariak’
banatuko dituzte
urte amaieran,
lehenengoz 
Bost abadiñarrek jasoko dituzte
udaleko Kultura Sailak urte amaie-
ran banatuko dituen ‘Abadiño
Sariak’: besteak beste, urtean zehar
egindako lanagatik, abadiñar
“bereziena” izateagatik, ibilbide
oparoa burutu izanagatik, edo
nazioartean izandako proiekzioa-
gatik hautatutako lagunei eman-
go dizkie udal gobernuak sariok.

Bakoitzak dagokion eremuan,
abadiñar horiek egiten duten lana
goraipatzea ei da abenduan buru-
tuko duten eta Javier Fernandez
kazetari abadinarrak aurkeztuko
duen ekitaldiaren funtsa. 

“Egoera ekonomikoa aintzat
hartuta, herri batzuetan hau lako
sariketak antolatzeari utzi diote-
nean” honelako ekitaldi bat anto-
latzearen egokitasuna zalantzan
jarri zuen EAJk urriko plenoan.
“Ekitaldi oso sinplea” izango dela
erantzun zuen gobernuak. I.E.

ABADIÑO IZURTZA

MAÑARIA

Besteak beste, lan isila eta
nazioarteko proiekzioa
sarituko dituzte abenduan

Abenduaren 23an emango dute
amaitutzat mañariar guztiak par-
te hartzera gonbidatuta dauden
irakurketa lehiaketa. Egun horre-
tan, 18:30ean liburutegian egin-
go duten sari-banaketagaz eman-
go dute lehiaketa amaitutzat.

Parte-hartzaile bakoitzak
liburu bi irakurri beharko ditu,
gutxienez, hemendik urte amaie-
rara arte; bakoitzaren gustu lite-
rarioen arabera, liburutegiko bil-
dumatik hautatutakoak. Maile-
guan hartu eta irakurritako liburua
bueltatzean, liburuzainak eman-
dako fitxa betetzea da irakurketa
sustatzeko helburua daukan eki-
menean parte hartu ahal izateko
oinarrizko baldintza. 

Liburu sortak izango dituzte
sari lehiaketan parte hartu eta
irabazle suertatzen diren gazte-
txoenek, eta afari bat 18 urtetik
gorakoek. Izan ere, adinari begi-
ratu barik, denei zabalik dago libu-
rutegia eta lehiaketa. I.E.

Ume, gazte zein helduei
zuzenduriko irakurketa
lehiaketa antolatu dute
Abenduaren 23an egingo dute sari banaketa; 
gaztetxoenek liburu sortak izango dituzte sari

Maileguan hartutako liburua
bueltatzean, lehiaketako fitxa
betetzeko proposamena

Durangaldeko Amankomunaz-
goak bultzatuta Landaguneko
emakumeen eskari eta errealita-
teak jorratzea helburu zuten batza-
rrak egiten hasi zirenean, udabe-
rrian,  mahai-gaineratutako eska-

rietako baten ondorioa da osasun
zerbitzuaren ordu aldaketa. Lehen,
bakoitzak ordutegi batean ema-
ten zuten erizainak eta medikuak
zerbitzua, eta biak elkarregaz jar-
dutea izan da herritarren eskaria.

Emakume taldeak bultzatuta egin
zuten sinadura bilketan 140tik
gora izurtzarren babesa jaso dute;
horrela lortu dute medikua, eri-
zaina eta botika, hirurak, 12:30etik
13:30era izatea herrian. 

Osasun-langileak eta herrita-
rrak ere aldaketagaz oso gustura
daudela diote udalean. I.E.

Erizaintza eta medikuntza
zerbitzua ordutegi berean
Medikuak eta erizainak, bakoitzak bere ordutegia
zeukan orain arte. Bateratu egin dute zerbitzua

Ordu aldaketa eskariagaz bat
egin dute 140tik gora
izurtzarrek, sinadura bilketan
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BERBAZ
“Udalak gobernu txikiak dira; euren esku
ere badago giza eskubideak babestea”
Giza eskubideak babesteko udalek behar handia egin dezaketela uste du Juan Landa abokatuak

Juan Landa

Abokatua 

Giza eskubideen gaineko
jardunaldietan parte
hartu du Berrizen

administrazio on bat izateko eskubi-
dea…

Udalen sare bat egitea izango litzateke
asmoa.Udalek elkarri zelan lagundu die-
zaiokete?
Lehenengo, konzientzia indartu eta
ahalik eta gehien hedatuta.  Orain
ar teko kar tak  eta  antzeko agir iak
oso ondo daude, baina ez dira nahi-
koa. Zentzuz eta buruz, ekintzetara
pasatu beharra dago; ikerketan, hez-
kuntzan, sentsibilizazioan...  Ezin-
bestekoa da elkartzea. 1998an Bar-
tzelonan onartutako udalen arteko
k o n p ro m i s o a n  a d i e ra z t e n  d e n e z ,
u d a l e k  e z k u t u a k  i z a n  b e h a r  d u t e
herritarrek pairatzen dituzten eraso
guztien aurrean.

Europan badago horrelako esperientzia-
rik?
Udalen elkarlanaren esper ientzia
m o rd o a  d a g o  E u r o p a n ,  e t a  b a i t a
mundu osoan ere. Hor daude Pobre-
ziaren Aurkako Udalen Aliantza eta
Arrazakeriaren Aurkako Udalen Koa-
lizioa edo Emakumeekiko Indake-
riaren Kontrako Udal  Erakundeen
E u r o p e a r  S a r e a …  B a i n a ,  a g i a n ,
garrantzizkoena Giza Eskubideen
Aldeko Europear Hirien Sarea dugu.
1998an sortu zen, eta bere hurrengo
Nazioarteko Bilera Donostian egin-
go du 2012an. A.U.

Giza eskubideak errespeta-
tzeko udalek ekarpen bat
baino gehiago egin dezake-

tela-eta, jardunaldiak antolatu dituz-
te gaur Berrizen. Udal ordezkarie-
kin giza eskubideetan adituak diren
pertsonek parte hartu dute jardu-
naldian. Tartean izan da Juan Lan-
da abokatua.

Zergatik ikusten duzu beharrezko udal
mailan giza eskubideak babesteko haus-
narketa egitea?
Gi z a  e s k u b i d e a k ,  b a t e z  e re,  u d a l
mailan kudeatzen direlako. Udalak
herritarrengandik hurbilen dauden
administrazioak dira,  eta  hainbat
arlotan egiten dute lan: inmigrazioa,
e m a k u m e e n  a u rk a k o  b o r t i z k e r i a ,
adin nagusiko pertsonentzako zer-
bitzua, ezinduen laguntza…

Momentu honetan,zer dago udalen esku?
Aipatutako lan eta zerbitzu  horiek
guztiak eta gehiago betidanik daude
udalen esku; udalak, azken baten,
gobernu edo “estatu” txikiak direla-
k o.  Ko n t u a  d a  o ra i n  g u t x i ra  a r t e,
giza eskubideak nazioarteko ardura
dela pentsatu dugula. Udalak geroa-
go eta kontzientzia handiagoa dabil-
tza hartzen, zorionez.  

Mozioen bitartez,elkarretaratzeak deituz...
giza eskubideen urraketak salatzen dituz-
te sarri udalek.Hortik haratagoko lan bat
egin beharko litzateke?
Noski baietz. Oso larria da –guztion-
tzat, gainera– alderdi politikoen ile-
galizazioa edo Udalbiltza lako era-
k u n d e e n  k r i m i n a l i z a z i o a ,  b e s t e
a s k o re n  a r t e a n ,  b a i n a ,  a d i b i d e z ,
arrazakeria eta xenofobia ere heda-
tuta daude gure gizartean. Frantzian
ijitoak botatzeko asmoaren kasuan,
adibidez, eztabaida hori Legebiltza-
rrean eta Jaurlaritzan gauzatzen ari
d a .  Ho r i  g u z t i a  a r g i t u  b e h a r  d a ,
argudioz, sentsibilizazioz, lan egi-
nez… eta hau udalen zeregina da.
Nire ustez, lehentasunetako bat giza
eskubideetan udal langileak presta-
tzea da, eurak direlako udalen bote-
r e  p u b l i k o a ,  d e n o n a ,  e r a b i l t z e n
dutenak.

Zer giza eskubide dauzkazu gogoan udal
inplikazioari buruz berba egiterakoan?
E u r o p a k o  B a t a s u n a k  b a d u  G i z a

E s k u b i d e e n  K a r t a  ( E s t r a s b u r g o n
2007ko abenduan onartu zena), eta
hemen ere aplikagarria da. 300 udal
baino gehiagok, gainera, Giza Esku-
b i d e e n  Ud a l  E u r o p e a r r e n  K a r t a
( 2 0 0 0 e k o  m a i a t z a re n  1 8 a )  s i n a t u
zuten.  Karta horietan giza eskubi-
d e a k  u n i b e r t s a l a k  e t a  z a t i e z i n a k
direla aitortzen da. Premietan dau-
den taldeen gutxienezko beharrak

a s e t z e a  e r e  g i z a  e s k u b i d e a  d e l a
aitortzen da. Horrez gain, hainbat
eskubide aitortzen dira: berdintasu-
na, hizkuntza, herritarren partaide-
tza efektiboa, zerbitzu sozialetara
heltzea, etxebizitza duin eta segu-
rua, osasuna, lana, hirigintza ego-
kia, lasaitasunez bizitzeko eskubi-
dea; administrazioaren transparen-
t z i a ,  h e r r i t a r re n  d a t u e n  b a b e s a ,

“Udal langileak giza eskubideetan 
prestatzea lehentasunetako bat da, eurek 

daukatelako udalen botere publikoa” 

“Herritarrek 
pairatzen dituzten 

erasoen aurrean ezkutu
izan behar dute udalek”

“Giza eskubideen gaineko
kartak eta agiriak ondo
daude, baina ekintzak

behar ditugu”
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Jose Luis Zubillaga
EB-Berdeak

Sei hankako mahaia

A8ko bidesaria

Mila esker denoi!
Durangon aspaldian ospatu diren jairik jendetsuenak izan dira aur-
tengoak, hori dela-eta, gutun honen bidez, Durangoko Txosna
Batzordekook eskerrak eman nahi dizkizuegu jaietan Pinondora hur-
bildu zareten guztioi. Eskerrik asko zuei, ordainean ezer jaso gabe,
musu-truk, tragoak zein bokatak zerbitzatu dituzuen ia 800 bolon-
dres horiei, eta eskerrik asko baita txosna gunera hurbildu zareten
milaka lagun horiei. Zuek gabe jaiak ez lirateke posible izango. Esan
bezala, aurtengoak jai jendetsuak eta arrakastatsuak izan dira; adi-
bide bezala, urriaren 13ko paella lehiaketa eta osteko erreka jaitsie-
ra jarri ditzakegu. Bietan ere gora egin du parte-hartzaile kopuruak.

Herritarrek egindako lanaz gain, eragin handia izan du txosnen
kokaguneak ere. Argi geratu da Durangoko txosna gunea Pinondo
dela. Hori dela-eta, dei egiten diegu agintariei datozen urteetan ere
txosna gunea hau izango dela bermatuko duten mekanismoak mar-
txan jartzeko. Galde diezaiotela herriari, ea non nahi dituzten txos-
nak! Bestalde, ezin ditugu aipatu gabe utzi jaietan egon ezin direnak.
Hurrengo urtean guztiok ospatuko ditugu jaiak. Bukatzeko, dei egi-
ten dizuegu guztiei 2011ko jaiak hobetzen laguntzeko. Edozein ira-
dokizun egiteko, info@durangokotxosnak.org helbide elektronikoa
dugu. Eskerrik asko eta hurrengo urtera arte! Ez dabil ba pozik Pan-
txike! Beittu Patxikotxu… Jaia ez da inoz amaitzen, gura ez badozu… 

Durangoko Txosna Batzordea

Marokoko estatuaren errepresioa salatuz eta
Saharako herriarekiko elkartasunez

LAB sindikatuak, egunotan El Aaiunen milaka sahararren kontra, Gdeim
Izikeko protesta akanpalekua suntsitzean, Marokoko gobernua era-
biltzen ari den errepresioa salatu nahi du. Errepresio honek dagoe-
neko hainbat sahararren heriotza (oraindik kopurua zehazteke dago),
eta hamarkaren atxiloketa ekarri du.

Duela egun gutxi, akanpaturiko milaka pertsonekiko gure elkar-
tasuna adierazi genuenean, bukaera tragiko baten arriskuaz ohartu
genuen, zoritxarrez azkenean gertatu dena.

Kasu hau, Saharako populazioak egunero nozitzen dituen giza
eskubide, eta eskubide zibil eta politikoen urraketa amaigabearen
beste adibide bat besterik ez da, latza izan arren. Giza eskubideen
urraketa hauek bereziki jasan behar izaten dituzte 1976.urtean Maro-
kok okupatu zituen Saharako lurretan bizi diren sahararrek: tortu-
rak, atxiloketa bidegabeak, adierazpen askatasun eza, e.a. etengabe-
ak dira. Halaber, saharar preso politikoek pairatu behar izaten dituz-
ten eskubideen urraketa amaigabea da eta Saharako lurraldea
banatzen duen “Apartheid” harresia existitzea guztiz salagarria.

Era berean, salatu beharrekoa da Espainiar Estatuaren jarrera,
1976. urtean Saharako lur kolonizatuak utzi zituenetik bere erantzu-
kizunari kale egin diolako eta, horren erruz, Saharar herriak Maroko
eta Mauritaniaren aurkako guda bati aurre egin behar izan zion, eta
egun Marokoren aldetik nozitzen ari den okupazio ilegalari ere.

Denbora tarte guzti honetan, gai honetan ere bere jarrera demo-
kratiko eza erakutsiz, Espainiar Estatuak ez dio inoiz Marokori exiji-
tu okupazio ilegalari eta Saharako herriaren aurkako eskubide urra-
ketei bukaera eman diezaien. Justu kontrakoa: Espainiar Estatuak,
berdin izanik Moncloan zein gobernu egon den, etengabe hazi egin
du Marokorekiko kooperazio politiko, ekonomiko eta militarra.

Honekin batera, salatu beharra dago Nazio Batuen Erakundeak
(NBE) beste aldera begiratu duela beti Marokok NBEren ebazpenak
bete gabe utzi dituenean.

Guzti honegatik, LABetik gure erabateko elkartasuna adierazten
dugu Saharako herriarekin eta bere eskubide guztiak errespetatuak
izan daitezen exijitzen dugu, bereziki Autodeterminazio Eskubidea.
NBEk Saharako lurraldearen osoko deskolonizazio prozesua buru-
raino eraman dadin bermatu behar du.

Bukatzeko, egunotan Euskal Herrian Saharako herriarekin elkar-
tasunez eta Marokoko gobernuak beraien kontra erabilitako errepre-
sio basatia salatuz burutzen ari diren eta deituak dauden mobiliza-
zio guztiekin bat egiten dugu LABetik.

LAB Sindikatua

Mendebaldeak ahazturik
Bitxia da gero: Mendebaldeak ahaztu egin du Mendebaldeko Saha-
ra. Hortik dator herri horren sufrimendua, dagokien eskubidea gau-
zatzerik ez izatea. Mendebaldeak botata utzi ditu, Espainiaren adi-
bideari jarraiturik. 

Izan ere, beste inork baino lehenago Espainiak abandonatu zituen
sahararrak. 1963an, Nazio Batuen Erakundeak erabaki zuen Mende-
baldeko Sahara lurralde ez autonomoa zela. Horrek esan gura zuen
potentzia administratzaileak, Espainiak, autodeterminazio-erreferen-
duma antolatu behar zuela, Mendebaldeko Saharako herritarrek inde-
pendente izan gura zuten erabaki zezaten. Ez zuen egin. 1975ean,
azaroaren 14an —etzi, beraz, 35 urte beteko dira—, Nazio Batuen
Erakundeak exijituriko autodeterminazio-erreferenduma antolatu
beharrean, Espainiak Mendebaldeko Saharako lurraldea —berea ez
zen lurraldea— Maroko eta Mauritania artean zatitu zuen: lehenen-
goari, heren bi; bigarrenari, hegoaldeko herena. Une horretatik aurre-
ra, Espainiaren kontra borrokatzen zen Polisarioa Maroko eta Mau-
ritaniaren kontra borrokatzen hasi zen. Azkeneko horren kontrako
gerra irabazi zuenean, Mauritaniak onartu egin zuen ez zeukala berak
inolako eskubiderik Mendebaldeko Saharan, bakea sinatu zuen Fron-
te Polisarioarekin eta kontrolatzen zuen herenetik alde egin zuen.
Marokok berehala okupatu zuen lurralde-zati hori ere bai.

1991n su-etena aldarrikatu zuen Polisarioak. Zergatik? Nazio Batuen
Erakundeak autodeterminazio-erreferenduma antolatu behar zue-
lako 1992an. Misio bat ere bidali zuen Mendebaldeko Saharara, erre-
ferendum hori antolatzeko: Minurso. Hemezortzi urte igaro dira, bai-
na erreferenduma ez da egin. Ez da egin, Marokok oztopoa jarri due-
lako oztopoaren gainetik. Bai, egia da hori. Baina egia da, baita ere,
inork ez duela behartu Maroko oztoporik ez jartzera. Inork ez dio
esan Nazio Batuen Erakundearen erabakiak bete ezean zigorra jaso-
ko zuela. Kontrako mezua helarazi zaio Marokori: berdin dio zer egi-
ten duzun, guk babestu egingo zaitugu. Hori horrela, Marokok lehen-
tasunezko tratua du Europar Batasunarekin… nahiz eta giza eskubi-
deak errespetatzen ez dituen.

Horregatik ausartzen da Maroko aste honetan egin duena egi-
tera. Horregatik ausartzen da zibilez osaturiko kanpamendu baten
kontra armada bidaltzera, sarraskia egingo duen jakitun. Badakiela-
ko ez zaiola ezer gertatuko: inork ez dio ‘nahikoa da’ esango, inork ez
du diplomazia-zigorrik ezta zigor ekonomikorik ezartzea lortuko. Zer-
gatik? Frantziak ez duelako gura; Espainiak ez duelako gura. Hortik
hasi beharko genuke, beraz, gure lana Mendebaldeko Saharari elkar-
tasuna erakutsi gura diogun euskal herritar guztiok: Frantziari eta
Espainiari exijituz. Marokoren aldeko jarrera itsua utzi, eta nazioar-
teko legedia betetzearen aldekoa har dezatela exijituz. Nazioarteko
legedia bete, eta betearazi. Ez da erraza, jakina, baina ahalegindu beha-
rra dago, mendebaldeak Mendebaldeko Sahara berriro ere botata utz
ez dezan. Bihar manifestazioa dago Madrilen. Bihar arte.

(Eta ondo ibili, Tindoufeko kanpamenduetara Elorrioko Udala-
ren laguntzarekin zoazten gazteok). 

Mikel Basabe - Aralar

Bidesarien gaineko foru arau
proiektua aurkeztu zen urrian
Bizkaiko Juntetxean, Durangal-
deko, Busturialdeko eta Lea Arti-
baiko erabiltzaileen diskrimi-
nazioari erantzun gabe, Bilbo-
ra doazenean Erletxetik aurrera
gainerako erabiltzaileek duten
doakotasunik ez baitute bidaia
Zornotzan, Durangon edo
Ermuan hasi eta amaitzen dute-
nek.

Ezker Batua-Berdeakek
horregatik aurkeztu zuen oso-
tasunezko emendakina, aur-
keztu zen bakarra, diskrimina-
zio horri  konponbidea ematea
onartuko balitz emendakina
erretiratzeko prestutasuna ager-
tuz. Aldundia eta EB-B taldea-
ren elkarrizketei esker, halaxe
egin genuen egin ere, emenda-
kineko gairik garrantzitsuenak
zehaztu eta onartu ondoren,
geroago garatzeko.

Hauek dira zehaztu ditugun
gairik garrantzitsuenak:

Erletxerainoko eta Erletxe-
tiko ordainsariaren zenbatekoa;
% 38an eta % 12an murriztu
behar lirateke, hurrenez hurren.

Ordainsariaren kudeaketa;
publikoa izan behar lukeela deri-
tzogu, bideragarria den heinean.

Tarifa murrizketak edo des-
kontuak; foru arauak bidaien
maiztasuna baino ez du kontuan
hartzen, eta EBk proposaturik
autoaren erabilera maximoa eta
kutsadura txikia ere onartu ditu
Aldundiak.

Ordainsari mekanismoak
Zornotzan, Durangorako noran-
tzan; bi herrion arteko bidea
egiten duenak kilometro horiek
bakarrik ordaindu ditzan.

Datorren urtetik aurrera
beherapen horiek gauzatzea
itxaroten dugu, Durangaldeko
erabiltzaileen poltsikoen mese-
detan.

Zuzendaria: 
Jone Guenetxea. 
Erredakzio burua: 
Joseba Derteano.
Administrazioa: 
Itziar Belar, Miren Abasolo.
Publizitatea: 
Itziar Azula, Goretti Alonso eta 
Amaia Huarte. 
Erredakzioa: Aitziber Basauri, Itsaso
Esteban, Markel Onaindia, Amaia
Ugalde. 
Maketazioa: Ainhoa Arizmendiarrieta. 
Testu zuzentzailea: Igor Elortza. 
Argazkilariak: Kepa Aginako eta 
Juanra de la Cruz. 
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Durangaldea, Lea Artibai eta
Busturialdeko erabiltzaileek
jasaten duten diskriminazioa
konpondu behar da
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KULTURA
MUSIKA EMANALDIA

Jazz eta blues doinuz beteriko
lau gau Elorrioko bi oholtzatan

J orge Abadías gitarran, Aritz Luzuria-
ga baxuan eta Hasier Oleaga bate-
rian dituen taldeak zabalduko du

azaroaren 18tik  bata bestearen osteko lau
egunetan Durangaldera beste horrenbeste
jazz eta blues emanaldi dakartzan Elorrio-
ko Jazz eta Blues Jaialdia. 

Nevermind Trio izenagaz aurkezten da
Nirvanaren Neverminddiskoko kantak abia-
puntu hartuta hiru musikari euskaldun eta
gazteek sortu duten hirukotea. Kurt Cobai-
nen taldearen 90eko hamarkadako musika,
jazz instrumentuetara eta moldeetara dakar
te azaroaren 18an, 22:00etan, Ateneoan joko
duten Abadíasek, Luzuriagak eta Oleagak. 

Gazteak izanik ere musikan eskarmen-
tu handikoak diren musikariek jazz musi-
kari lotuta egin dituzte euren ikasketa musi-
kalak. Eguenean Elorrion aurkeztuko dute
Kurt Cobainen musikan oinarritutako euren
interpretazio pertsonala.

Jazzaldiko irabazleak
Elorrion hogeita batgarrenenez antolatu
duten jazz eta blues musikaren zikloaren
bigarren eskaintzak ere Jazz eta Blues Jaial-
diko doinuei aterpe emateko ezin apropo-
sagoa den Arriola antzokiaren behealdeko
Ateneo aretoa hartuko du oholtzatzat. Dato-
rren egueneko Nevermind Trio taldearen
kontzertuaren hurrengo egunean, azaroa-
ren 19an 22:30ean, eskainiko du Wierba &
Schmidt Quintet Poloniako jazz boskoteak
emanaldia Elorrion. 

Aurtengo uztailean 34. edizioa izan
zuen Getxo Jazz Jaialdiko  lehiaketaren lehe-
nengo saria, bakarlaririk onenarena, Piotr
Schmidt tronpeta joleari eman zioten, eta
publikoarena jaso ostean dator musikari gaz-
teek osatutako taldea Durangaldera. Piotr
Schmidt tronpetan, Marcin Kaletka saxoan,
Michal Wierba pianoan, Michal Kapszuk
kontrabaxuan eta Sebastian Kuchczynski
baterian izango ditugu azaroaren 19ko Ate-

neoko gaua girotzen. Schmidt tronpeta-
jotzailearen eta Michal Wierba piano-jotzai-
learen abizenak ditu izan eta izen bosko-
teak. Musikari handiak dira bostak eta “musi-
ka ausarta” egiten dutela nabarmendu dute
jaialdiaren antolatzaileek. 

Jazzaren eta bluesaren unibertsoaren
ikuspegi anitza eskaintzen du Arriola kul-
turgunean antolatu duten aurtengo jaialdiak:
hirukote, laukote eta boskoteetan batutako
musikarien eta instrumentuen askotariko
konbinazioak eskaintzen ditu, eta Euskal
Herrian, Madrilen, Polonian zein Britainia
Handian egiten den musikaren erakusgarri
ere bada programazioa. Jazzaren lengoaia
darabilte lehenengo joko duten talde biek,
eta jaialdiko azken bi egunak dira bluesza-
leendako pentsatutakoak. 

Bluesa azken bi gauetan
Azaroaren 20an, 22:30ean, Madrileko
metroan jotzen hasi zen eta estatuko armo-
nika-jotzaile onenetarikoa den Ñaco Goñi
musikariaren eta bere gitarrarekin trikimai-
lu eta ariketa harrigarriak egiten dituen Ste-
vie Zee gitarrista handia zutabe dituen Ñaco
Goñi & Stevie Blues Band laukoteak eskai-
niko du kontzertua Ateneoan. Eurek sortu-
tako kantak zein blues doinu klasiko bila-
katutakoen bertsioak joko dituzte Elorrio-
ko emanaldian lau musikariek. 

Madriletik dator 2008an batu ziren bost
musikarik osatzen duten Los Gatos Bizcos
taldea ere. Boskote horrek azaroaren 21ean,
21:00etan, Portalekuan eskainiko duen kon-
tzertuak borobilduko du jaialdia. Bluesaren,
swingaren, rock and rollaren zein jazzaren
hizkuntzak baliatzen ditu Los Gatos Bizcos
taldeak, baina musika afroamerikarra da
euren berbetan egiten duten musikaren
oinarria: indar eta erritmo handiko talde

legez aurkeztu dute Elorrioko jazz eta blues
egunei amaiera emango diena. 

Azken edizioetan legez, asteburu bitan
banatuta barik segidako lau gautarako pro-
gramatu dituzte Jazz eta Blues jaialdiko
emanaldiak aurten. Datorren eguenean,
barikuan, zapatuan eta domekan Durangal-
deko musikazaleen topaleku izango dira Elo-
rrioko Ateneoa eta Portalekua. I.E.

Ateneoan lehenengo hirurak eta Portalekuan azkena, lau emanaldi ditu aurten XXI. edizioa betetzen
duen Elorrioko Jazz eta Blues Jaialdiak. Kurt Cobain-en kantak jazz eran joko dituzten hiru musikari
euskaldunen taldeak eskainiko du lehenengo emanaldia: azaroaren 18an joko du Nevermind Triok

Gau bitan jazza eta beste
bitan blusa entzungai,

azaroko Elorrioko Jazz eta
Blues Jaialdian

Euskal Herrian, Polonian,
Britainia Handian zein
Madrilen egiten den

musikaren erakusleiho

Wierba & Schmidt Quintet, azaroaren 19an

Ñaco Goñi & Stevie Blues Band, azaroaren 20an

Los Gatos Bizcos, azaroaren 21ean

Nevermind Trio, azaroaren 18an

Nirvanaren ‘Nevermind’
diskoaren izena hartuta,
talde haren bertsioak
lehenengo zitarako
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BIZKAIKO BERTSOLARI TXAPELKETA ERROMO

“Brilloa” ateratzeko
sasoia ailegatu da

Durangaldeko hiru ordezka-
riek bete zituzten lehenengo
hiru postuak, Erromon, joan
zen domekan jokatutako
saioan. Bizkaiko Bertsolari Txa-
pelketako azken kanporaketa
Beñat Ugartetxea mallabitarra-
rentzat izan zen, eta bere atze-
tik geratu ziren Gorka Lazka-
no berriztarra eta Eñaut Uru-
buru abadiñarra. Lehenengo
biek eskuratu zuten hurrengo
faserako sailkapena; eurekin
batera pasatuko dira Miren
Amuriza eta Eneko Abasolo
“Abarkas” ere.

Ugartetxea eta Lazkano
ziren Erromoko saioa irabaz-
teko faborito. Eta bai: beste
lauak baino hobeto ibili ziren.
Lazkanok azken agurrean “bri-
lloa” ateratzea falta zitzaiola
zioen; Ugartetxeak ere distira-
tu zezakeen apur bat gehiago.
Berriztarra bakarka onena izan
zen, eta mallabitarra ofiziotan
zein puntuari erantzuten. 392
puntu batu zituen, guztira,
Ugartetxeak. Eñaut Uruburuk
ere ez zuen saio txarra egin, bai-
na puntuari erantzuten egin-
dako poto batek, besteak bes-

ateratzeko sasoia ailegatu da.
Durangoko Landako Gunean
izango dugu lehenengo zita, aza-
roaren 21ean. Lazkanok jokatu-
ko du anfitrioi papera. Amuriza
eta Abasolok 28an abestuko dute
Zornotzan, eta Ugartetxeak
abenduaren 5ean Gernikan.

te, finalerdietatik kanpora utzi
zuen. Hurrengoan beharko!

Batzuek izandako presio eta
urduritasunak eta besteen asma-
tu ezinak ez zuten saio onik
ahalbidetu; kanporaketa fasea-
ren ildo beretik, hain zuzen ere.
Orain, finalerdietan "brilloa"

Markel Onaindia

GEURE DURANGALDEA

Jose Martin Urrutia,
‘Txotxe’ 

Irakaslea

Geruzak
Azken hamarkadan oroitzapen historikoa berreskuratu nahian
hainbat  talde sortu da  Estatu Espainiar guztian. Talde hauek
Gerra Zibilean eta osteko urteetan bizi izandakoaren testi-
gantza jaso dute, azken lekukoen bitartez. Han eta hemen
ibili dira Arantzadi elkartekoak ere; bide bazterretan, zabor-
tegi zaharretan, lepo gainetan gorpuak hilobietatik ateratzen. 

Gorpuen inguruan dauden lur geruzak garbitzen dituz-
ten bitartean, beste kultur eragile batzuek, garai haietan ger-
tatutako hainbat istorio eta pasarteren berri ekarri digute,
beti ere poliki, tentuz eta gehienetan oraindik ere zailtasun
ugariri aurre eginez.

Sinestezina baldin bada ere, gerra ostean gertatutakoa-
ri buruzko argitasun horiek administrazioaren jarrera kolda-
rraren aurrean herritar batzuk agertu duten burugogorkeria-
ri esker gertatu dira. Askotan galdetu izan dugu zergatik ez
diren argira eman hainbat istorio, pasarte edo egoera. 

Bat-batean “beldurra” hitza etortzen zaigu ahora, eta hala
da, baina geruzak jaso ahala, ikusi dugu beldur hau ez dela
izan herri galtzaile izateagatik sortu dena, ez, programatuta-
koa baizik, urteetan landutako beldurra dela ohartu gara jaso-
tzen ditugun testigantzen arabera. 

Betirako lurra eman nahi izan zaie pertsonei, herri bati,
ideia batzuei, garbiketa sistematiko baten bitartez. Eskerrak
ez gaudela hau onartzeko prest eta herritar zein eragile
nekaezinei esker argira ekartzen ari direla lur azpian estali
nahi dutena. Horren lekuko Arantzadi zientzia elkartearen
lanaren berri emanez San Agustin kulturgunean burutu den
erakusketa, edo estreinatu berri den Izarren Argia filma. Ongi
etorriak biak.

Jarraitu dezagun lurperatutakoa argira ekartzen, eta sala-
tu dezagun administrazioaren jarrera epela.  

PINTURA LEHIAKETA

Haizetarako pintura lehiaketa,
bihar, Elorrioko kale eta txokoetan
Iturrizoro elkarteak antolatzen du, udalaren babespean, 21. edizioa duen hitzordua

B akoitza bere tresnak besa-
pean hartuta, hainbat
margolari ibiliko da hai-

zetarako pintura lehiaketarako
bere koadroak prestatzen, bihar
goizetik eguerdira arte, Elorrion.
Guren duten tamainako euska-
rrian eta gura duten teknika balia-
tuta aurkeztu ahalko dituzte par-
te-hartzaileek euren koadroak,
baina Elorrion bihar egindakoak
izan behar dira.

Iturrizoro margolari elkarteak
XXI. biderrez antolatu du lehiake-

ta, eta aurreko edizioetan legez,
udalaren babesagaz prestatu du
biharko lehiaketa. Bihar, azaroa-
ren 13an, 09:00etatik 10:00ak arte
eman ahalko dute margolariek
izena, eta euskarri moduan era-
biliko dituzten oihal edo paperak
zigilatuko dizkiete orduan. 

Iturri kultur etxean da izena
emateko hitzordua, eta goiz guz-
tia izango dute gero, lanak osatzen
joateko: eguerdian lanak aurkez-
tu ondoren, bazkaltzeko batuko
dira margolari guztiak. 

Bihar bertan, 18:00etan, egin-
go dute sari-banaketa ekitaldia, eta
bihartik azaroaren 27ra arte Itu-
rri kultur etxean ipiniko duten
erakusketan egongo dira burutu-
tako lan guztiak ikusgai. I.E.

Azaroaren 27ra arte

ikusgai izango dira

aurkeztutako lan guztiak

‘Musikagaztetxeroa’: egun
guztirako plana Durangon

Durangaldeko eta Lemoako gaz-
tetxe eta gazte asanbladen koor-
dinakundeak antolatu duen
‘Musikagaztetxeroa’ ekimeneko
egitarauan jasotako kontzertuak
eskainiko dituzte, bihar 12:00etan
hasi eta gauera arte, Durangon. 

Eguerdiko 12:00etan emango
diote eskualdeko musika taldeen
lana oholtzaratzea helburu duen
ekimenari hasiera: Intxaurre
taberna kanpoaldean eskainiko du
Kuntur Lee bakarlari durangarrak
eguneko lehenengo emanaldia.

Andra Marian herri-bazkaria
egin eta gero, 16:00etan hasita,
Gaztetxean, karpan eta Intxaurre
zein  Ttipi-Ttapa tabernetan izan-
go dira Durangaldeko 13 talderen
emanaldiak. Ondoren, 22:30ean,
Merkatu Plazan joko dute Kruders,
Desperdizio, Army Arma eta Disor-
ders Durangaldeko taldeek. I.E.

Bazkaldu aurretik Kuntur Lee-k joko du eta arratsaldean
eta gauean Durangaldeko beste hainbat taldek, bihar

Kruders, Army Arma,

Desperdizio eta Disorders

taldeak, Merkatu Plazan

K.A.
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MUSIKA ELKARRIZKETA

“Bikainak, kantagarriak eta
ederrak dira zinez kanta hauek”

Zer moduz joan da asteburuko
Bartzelonako emanaldia?
Ilusio eta gogo handiz joan naiz
Bartzelonara. Aretoa betea aurki-
tu nuen, eta gogoz ekin nion lana-
ri. Gaia ezaguna zuten katalunia-
rrek: hiru karlistada kontatzen
dituzte beraiek, eta guztietan
borrokan ibili omen ziren. Carles
Beldak lagundu zidan azalpenak
katalanez ematen (aspaldiko lagu-
na dut, eta bera ere oso interesa-
tua dago gaian), eta jendeak gogoz
kantatu zuen errepikapen eta
leloetan. Asteburuan, gainera,
Erromako Aita Santua Bartzelonan
izanik, ederki zetozen Eta tira eta
tunba kantuaren lehen koplak:
“Biba biba biba gure jaungoikua,
biba biba biba aita erromakua…”

Pozik zaude disko berriko kan-
tek zuzenean duten indarragaz?
Bikainak, ederrak eta kantagarriak
dira, zinez, kanta hauek. Aspaldi-
koak izan arren, lelo eta errepika-
penei esker, jendea berehala sar-
tzen da giroan. Nahiz eta batzue-
tan “Biba gure fedia españikoa”

kantatu behar izan aurpegiak oker-
tuta… Ironiak leku nabarmena
hartzen du, eta irribarrea gozo
loratzen da ezpainetan. Alde bate-
koen eta bestekoen paperean
berehala sartzeaz aparte, esango
nuke  talde bakoitzaren pentsa-
moldea erraz ulertzen duela publi-
koak, eta agerikoa da feedbacka.  

Haize-instrumentuek osatutako
taldeak lagunduta zatoz.
Bai, liberalen banda daukat bate-
tik; eta karlistena, bestetik. Uni-
formerik barik baina serio aritzen
dira tresnari putz egiten. Atakera-
ko prest egoten dira, eta euren
tronpeta, bonbardino edo tubak
gora jasota armoniazko uhinak
jaurtitzen dituzte frenteko bela-
rrietara. Hura metalaren indarra!

Zelako tropa elegantea kantak
defendatzeko...!  

Zelako lana izan da kanta horie-
kin diskoa osatzea?
Hasieran borroka gogorrean ibili
nintzen, tonu egokia topatu arte.
Paperean idatzitakoa zuzenean
entzutean dator sorpresa, gero
zuzenketak... Horrela, etengabe.
Halako batean balekotzat ematen
duzu, baina utziz gero bukaerarik
ez duen jarduna izaten da... Diskoa
atera eta gero ere aldaketa mordoa
egin dizkiegu ia kantu guztiei. Ede-
rra da hori. Gero emankizunetik
emankizunera musikari bakoitzak
egokitze bat egiten du: pianoak edo
forteak finkatzen; tenpoak, sarre-
rak eta bukaerak ziurtatzen…

Dokumentazio lan handia egiten
duzu hitzak eta gaiak hautatze-
ko. Atsegina da prozesu hori?
Kasu honetan ez dut horrenbeste-
ko lanik egin. Bilduak eta argitara-
tuak zeuden bertso hauek, eta,
gehienez, entresaka egiten izan
dugu lana. Laguntza izaten dut

horretan, ez bainaiz bilketa lane-
tan aditua. Behin letrak musikatzen
hasita sartzen naiz ni bete-betean.
Bigarren tenpoan katigatzen naiz
testuarekin eta proiektuarekin.
Hainbat proiekturen artean eraba-
ki ezinik, arrankatu ezinik pasatzen
dut denboraldi bat lehenengo. Gero,
buru-neke horretan ibiltzen da pla-
zerra, azaldu ezkutatu, atsegina
desatsegina, intermitentean.  

Nondik sortu zitzaizun disko
honetarako gaia? 
Kasualitatez. Bertso horiek ira-
kurtzean ederrak iruditu zitzaiz-
kidalako; gorde, eta ariketa modu-
ra doinua jartzen hasi nintzen
haietako batzuei. Baina ez ninduen
berehala alde hartara kargak ben-
tzutu, ez nuen aterrizatze pista gar-
bi ikusi hasieran: lainotua ageri
zen, eta airean noraezean bezala,
leihotik batera eta bestera begira-
tzen aritu nintzen. Halako batean,
kristauei amabirjina azaltzen zaien
antzera, niri ere kordea etorri
zitzaidan, eta begiak zabaldu
nituen normalean baino gehiago. 

Zelan sortzen dituzu doinuak?
Behin letra esku artean duzula?
Azken aldian testuaren atzetik ibil-
tzen da doinua:  testuak markatzen
du estruktura eta tonua. Testuak
ematen dizkit pistak: ironikoa den,
tristea den… Tenperatura hartze bat

izaten da lehendabizi, eta batzue-
tan ondorengo prozesuan harrapa-
tzen duzu pieza, pagotxa, urrea. Bes-
te batzuetan alperrik izaten da;
topikoa, betikoa, errepikapena,
zapata ateratzen da kainaberan… 

Orain urte batzuk ‘Real politic’dis-
koa aurkezten egon zinen Plate-
ruenean.Ze oroitzapen daukazu?
Hura izan zen nire lehenengo kon-
tzertua Plateruenean. Oraindik ez
dut aretoa ondoegi ezagutzen.
Gogorapen ona daukat, baina, oso
ondo zaindu gintuzten: afari ede-
rra ekarri ziguten kamerinoetara,
eta giro ona sumatu nuen gero
eszenatokian. Gogotan nago gure
disko berriaren aurkezpena bertan
egiteko. Oraingo formatuan indar-
tsuago irtengo gara tranpaldora. 

Aurreko disko hura kaleratzeko
sortu zenuen Zakurraren Bioli-
na zigilua. Zer moduzko espe-
rientzia da diskoa kaleratzeko
prozesu guztiaren ardura izatea? 
Zakurraren Biolinaren atzean zaun-
ka dago, errebindikazioa, protesta,
egonezina, bizi nahia eta aurrera
begiratzeko modua. Oraindik horre-
tan nabil bigarren disko honetan
ere. Halere, esperientzia interesga-
rria izan da orokorrean: besteen
lanak eta makurrak ederki ikusten
dira teleskopio beharrik gabe. Dena
den, teknologiaren demokratiza-
zioak (bere adiera on eta txarrare-
kin) eta disko banaketaren egoerak
ia umezurtz utzi gaitu; olatuaren
joan-etorrian gabiltza, kostatik oso
hurbil, harkaitza jotzeko beldurrez,
erregaia eskapatzeko zorian, eta
inork salbatuko ez gaituelakoan... 

Zelakoa izango da Platerueneko
barikuko kontzertua?
Bost lagun ariko gara tronpeta,
tronboi eta guzti. Ordu t’erdiko
kantaldia eskainiko dugu, eta dis-
koko kanta gehienak joko ditugu.
Saiatuko naiz testuingurua ondo
esplikatzen, eta XIX. mende bukae-
ran kokatuko gara guztiok. Espero
dut gure artean gerran ez hastea.
Horrela gertatuko balitz, karga-
mentua prest eramango dut, beraz,
argi ibili durangarrok...! I.E.

Gaur, azaroaren 12an 22:00etan, kontzertuan aurkeztuko du Eta tira eta tunba disko
berria Joseba Tapiak, Durangoko Plateruenean. Elkarrizketa honetan aurkeztu digu lana. 

“Aspaldikoak izan
arren, jendea berehala

sartzen da kanta
hauekin giroan”

Bigarren gerra
karlistan liberalek eta

karlistek idatziriko
letrak musikatu ditu
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eta hotz handia pasatu eta gero,
hortxe dago emaitza”.

XXI. mendeko piratak izena
dauka Zain taldearen lanak. Eta
datorren astean, azaroaren 19an,

telebistaz emango duten Gaztea
kontzertuan parte hartuko dute
Mungian, irratiko maketa lehiake-
tan irabazle izan ziren beste bi tal-
deekin batera.

Sei urte dira klasekideak lehe-
nengo eta lagunen lagunak
gero, batu eta elkarrekin

musika egiten hasi zirenetik. Aurre-
tik ia guztiek esperientzia izan dute
beste talde batzuetan parte hartu-
ta. Arinago ere maketa bat izan dute
esku artean. Baina “serio”, Azokara-
ko aterako dutena izango ei da euren
lehen diskoa. 

Berriztarrak dira. Beraz, Berri-
zek badauka beste musika talde eza-
gun bat, Seiurte, Etxe, Hyssopus,
Tres41... taldeekin batera. Zain tal-
deko lau mutilak Gaztea irratiak
antolatutako maketa lehiaketari
esker egin dira ezagun. Ez da, bai-
na, euren lehen lehiaketa. Mañaria

eta Berrizen antolatu izan diren
maketa lehiaketetan izan dira, eta
irabazteko ateetan geratu izan dira,
beti bigarren. Kuriosoa da, gainera,
Froufe taldeko bateriak azkeneko
Berrizen egin zen Aldapa lehiaketan
bakarka parte-hartzea erabaki eta
irabazi egin zuela.

Maketa lehiaketa irabazita,
bideoklip bat grabatzeko aukera
izan dute, BBK Live jaialdian parte
hartzeko eta, orain, hurrengo, tele-
bistaz emango duten kontzertu
batean ere parte hartuko dute lehia-
keta bereko beste bi irabazleekin
batera.

Aitzakiak kantarekin irabazi
dute lehiaketa eta bideokliperako ere
hori aukeratu dute. Gainera, disko
bat grabatzeko aukera ere izan dute.
Udan Berrizko Lorentzo Recordsen
izan dira diskoko 12 kantak graba-
tzen. Ez dira bakarrik egon. Mikel
Puroren (Tres41 taldea), Nerea
Sanchezen (Keike) eta Etxeren lagun-
tza ere izan dute. Kantetan “mun-

dua konpontzeko gogoeta txikiak”
jasotzen dituztela aipatzen du Unaik,
taldeko abeslariak.

Durangoko Azokan Baga-Biga
diskoetxearekin egongo dira. “Fuer-
tea izango da han egotea”, diote. Txi-
kitatik Azokara joan eta orain eurak

stand batean egotea “arraro” egin-
go zaiela uste dute. Diskoari azken
ukituak ematen harrapatu ditugu.
Diskoaren azalerako bizi izan duten
anekdota ere kontatu digute: “Asmoa
ur azpian argazkiak ateratzea zen.
Iban Gorritiren ideia. Baina Duran-
goko igerilekura joan eta zegoen
zikinarekin ezin izan genuen egin.
Azkenean, baina, jantzi eta guzti ur
zikinetan sartzera ausartu ginen,

Durangoko igerilekuko ur

zikinetan hotza pasatu

zuten argazkia ateratzeko

XXI. mendeko piraten antzera dator
Zain musika taldea Durangoko Azokara

Euren lehen diskoa argitaratuko dute laster Baga-Biga diskoetxearekin. ‘XXI. mendeko piratak’ izenburua izango du.
Berriztarrek aurtengo Azoka barrutik bizitzeko aukera izango dute. Urduritasuna nabari zaie Unai, Froufe, Alberto eta Asierri.

45. DURANGOKO EUSKAL LIBURU ETA DISKO AZOKA
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Zainekoak zorteko dira. Aitak
izango dira. Aita piratak. XXI.
mendekoak. Azken ekografiak dio
seme lodikotea izango dela. Eta
jakitun dira, zilbor-hestea jausi-
takoan, laser bidez, tirrin modu-
ra erdi-erdian zulotxoa geratuko
zaiola. Gazteako maketa lehiake-
ta entzutetsua irabazi ostean,
euren lehenengo diskoarekin lotu-
ra izango da.

Berrizko laukoteak 12 kanta
erdituko ditu, kanta punk-pop
zorrotzak bezain eztiak. XXI.men-
deko piratak lehergailu bat izan-
go da. Zortea izan dut, argazkiak
atera ahal izan dizkiedalako eta

Gurea izeneko kanta entzun.
Dinamita hutsa da. Taldearen soi-
nuak badu euren “osaba” diren
Berri Txarrak taldearenetik zerbait,
Unairen ahotsean. Eta Rise
Against eta horrenbeste miresten
dituzten Millencolin taldeen soi-
nuak ere oinordetzan hartu dituz-
te. Hori bai, hankak lurrean
momentu oro izan ditzatela eska-
tzen ausartzen naiz: badakit izo-
rratzen duela horrek, baina arra-
kasta ez da existitzen Euskal
Herrian. Hori bai, Zainen diskoa
izango da Azokan beste seme bati
erosiko diodan lehenengoa. Nire
semeari. I.Gorriti

“Mundua konpontzeko

gogoeta txikiak” jasotzen

dituzte kantetan

Gure semeen Zain

Iban Gorriti
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RRuunnbbaa,,  ppoopp--rroocckkaa,,  7700eekkoo  hhaammaarrkkaaddaakkoo
rroocckkaa  eettaa  mmeettaall  mmuussiikkaa  ggaauurr  EEssppaallooiiaann
Oñatiko “rumberoena” gogoratzekoa izan zen;
lagunarteko festa, kontzertua baino gehiago

Gainerako taldeak fin eta txukun aritu ziren
arren, Ymotek piztiak ez du lehiarik indarrean

JON BEREZIBAR GONZALEZ> ARRASATE

Pisuarengatik ere neurgarria izan
zitekeen barikuko saioa: runbaren
arintasun festazalea metalik astun
eta boteretsuenaren aurka. Epel ez
gintuzten utzi, behintzat, bi tal-
dek: ElTtrio Calaverak, Oñatiko
rumbarik katxondo eta zabarrare-
narekin eta Ymotekek, betiko meta-
laren Titanak bezala. Nabarmentze-
koa, hala ere, Front Malabarreko-
en apustu indartsua. Eta, Rock
Privadokoak espero moduan, etxe-

Izan ere,  izerdi tanta batzuk gehia-
go ere ez lirateke sobera egongo.

Piztia piztuta, ikusleak nagi
Abadiñokoek bai, piztia berehala
atera zuten, alajaina. Intro eta
zeremonia guztiak egin eta hasi
ziren ohiko zereginean: egurra bai-
no beruna partituaz. Hauen jokoa
ere aski ezaguna da Danbakan:
m u t u r re k o  m u s i k a ,  g i t a r ra
murruak eta indar menperagaitza.
Teknikoki ezin finago eta  energia
uholde geldiezinarekin. Agian
baterian ibili da piztia herrenka.
Bestela, erritmoaren kontrol ia
mekanikoarekin eurena izan da
gaurko izerdi putzurik handiena.
Pena azkenak jotzea eta ikusleak
nekatu-antzean egon izana.

ondo hartua diote Danbakako for-
matuari – bigarren aldia da – eta
nabari da. Etxerako lanak ondo
eginda eta eurak disfrutatzeko prest.
Abestiak eta eguneroko istorioak.
Zer berri? Abestiak abestiago. Bi dis-
ko kalean izatea ez da-eta alferri-
kakoa (promoaegitea ere ez zitzaien
ahaztu, badaezpada ere).  Estilora
zurrunegi lotzea da agian "baine-
tako" bat, originaltasuna puntua-
garria da-eta. 

‘Power’ emari justuegia
Gitarra biziak bai baina ez basatie-
giak. Bateria, hori bai,  zanpatzai-
lea eta baxu betegarri jostaria.
Horiek dira estiloaren elementuak
baina piztia noiz agertuko zain utzi
gintuzten Front Malabarrekoek.

berotzea behintzat lortu zuten. Zer-
bezak, turutak, kanpaitxoak eta
berriketa asko. Andaluziar ukituaz
ere ez ziren ahaztu, azentu horre-
kin eta gazteleraz hitz egin zuten-
eta kontzertuan. Lehiaketa euren
modura moldatu dute, ez dago
txarto, baina ikusi behar ea lehia-
keta bera euren moduetara makur-
tuko ote den.

Dotorezia ia profesionala
Bigarrenak herri beretik baina alde
ederrarekin. Turutak cowboy boten-
gatik aldatu eta ondo pentsatu eta
neurtutako emanaldiarekin etorri
ziren Rock Privadokoak. Aitzakia
gutxiko zuzenekoa da hauena,
entsegu orduak bizkarrean eta egin
nahi dena ondo jakinda. Neurria ere

rako lanak bikain eginda eta ohol-
tzan disfrutatzen. 

Festarako 'rumba' laukotea
Ahots lakarrarekin, gitarrekin ezin
asmatuta eta kaxoi-flamenkoa bere
aldetik erritmoarekin, deskalabru-
tik gertu egon ziren El trio Calave-
rakoak. Rubio joandako lagunari
dedikaturiko kontzertua izan zen
eta emaitza ere horixe: lagunarte-
koa. Hori bai Poteando por Oñati
"hit"-ak ez du huts egiten eta giroa
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ILEAPAINDEGIA

ESTETIKA ZENTRUAK
IIlleeaappaaiinnddeeggiiaann  ggeerrooaaggoo  eettaa  ddeennbboorraa
gguuttxxiiaaggoo  eeggiitteekkoo  pprroodduukkttuuaakk  mmeerrkkaa--
ttuurraattzzeenn  ddaabbiillttzzaa..  IIlleekkoo  ttiinnddaaggaaiiaa  1100
mmiinnuuttuuaann  eemmaatteenn  dduuttee  NNuukklleeoonn..  

TTiinnddaaggaaii  hhaauueekk  zzeellaakkoo  pprroodduukkttuuaakk
ddiirraa??
Tindagai bereziak dira. Gaur egun
denbora falta daukagula-eta, ilea-
paindegian ematen dugun zerbitzua 
geroago eta arinago da.

PPrroodduukkttuu  kkiimmiikkoo  ggeehhiiaaggoo  ddiittuu??
Ez dauka produktu kimiko gehiago,
tindagaiaren formulazioa arinago
aktibatzeko sistema konplexu bat
darama, eta horregatik denbora
erdia behar izaten du prozesua
burutu ahal izateko.

DDeenneerriikkoo  kkoolloorreeaakk  eemmaann  ddaaiitteezzkkee??
Bai, kolore ia guztiak lortu daitezke,
beltzetik ilehorira, eta ñabardura
guztiekin.

ZZeellaakkoo  iirraauuppeennaa  ddaauukkaa  ttiinnttee  hhoonneekk??
Tintura honen iraupena besteena
bezalakoa da.

MMeettxxaakk  eeggiitteekkoo  eerree  bbaalliioo  dduu??
Metxak egiteko aukera ere badau-
kagu, baina, metxa kopuru handia
egin behar bada, ez da komeni.
Aurreko metxak egiten direnerako,
atzekoak garbitu behar dira, 10
minutu pasatu direlako. Normalean
aurreko metxa zuztarrak konpontze-
ko edo erretokatzeko erabiltzen
dugu tintura hau.

Tindagai 
azkarrak

• Amaia Salazar
• Nukleo ileapaindegia
dauka Elorrion

EDERTASUN GIDA
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KIROLAK
Jon Garciak hiru domina lortuta
itxi du denboraldia taekwondoan

Jon Garcia durangarrak Euro-
pako Taldekako Txapelketa
irabazi du Azerbaijango bakú

herrian, Espainiako selekzioagaz,
oraintsu. Horrela, denboraldi arra-
kastatsua birilbidu egin zuen gaur
egun Zamoran bizi den taekwon-
do arte martzialetako borrokala-
riak. Izan ere, aurretik, orain urte
erdi, Korean bigarren geratu zen
Munduko Kopan eta, ondoren,
San Petersburgoko Europako
banakako txapelketan hirugarren
amaitzea lortu zuen.

Taldekakoan ezin izan zuen
bererik eman, Munduko Kopan-
lehiatzen zebilela behatz bat

apurtu zuelako. Harrezkero,
ehuneko ehuna eman ezinda
ibili da. Ekainean, Europako
banakakoan, hirugarren amaitu
zuen, baina gorago geratzeko
aukera bazuela deritzo, oineko
minarengatik izan ez balitz.

Taldekako txapelketan ere
horixe gertatu zitzaion. Ligaxka-
ko hiru neurketak irabazi zituz-
ten Italia, Herbehereak eta Tur-
kiaren kontra. Bere taldekideek
euren lehiak irabazi zituztenez,
Italiaren eta Herbehereen kon-
tra indarrak gorde zituen Gar-
ciak, bi lehiak galduz. Ordura
arteko Europako txapeldunak

ziren Turkiaren kontra, zituen
guztiak eman eta irabazi egin
zuen. Ondoren, final-laurdene-
tan Danimarka kanporatu zuten.
Finalerako pasea Errusiak era-
gotzi zien. Borrokaldietan bina
berdindu ondoren, desenpatea
Garciak jokatu eta galdu egin
zuen. Hala ere, emakumeen tal-
deak lehenengo amaitzea lortu
zuen, eta puntu horiei gizonenak
batuta urrea jantzi  zuen 
durangarrak.

“Denboraldi zoragarria” izan
dela adierazi du Garciak, eta
eskerrak eman dizkie atzean
lanean aritu diren guztiei. J.D.

Europako banakako lehian behatza apurtu zuen eta hemendik aurrera datorren denboraldirako errekuperazioa hasiko du. 

Durangarrak urrezko domina lortu du Europako Taldekako Txapelketan; gainera, aurten
bigarren amaitu zuen Munduko Kopan eta hirugarren Europako banakako txapelketan

Behatz bat apurtuta, 
ezin izan du daukan
guztia eman txapelketan

Lau t’erdiko pilota txapelketa-
tik kanpora geratu da Pablo
Berasaluze, Titin III.aren kontra
22-11 galdu ondoren. Labriten
jokatutako kanporaketan Tri-
zioko aurrelari beteranoa 9-0
aurreratu zen markagailuan,
eta zama hori astunegia egin
zitzaion berriztarrari. Gainera,
Titinek sei sake sartu zizkion,
eta horrek ere zuzenean era-
gin zuen norgehiagokaren
garapenean.

Partiduaren erdi inguruan
Berasaluzek tanto ederrak ere
egin zituen –batez ere, airez–
baina beste hainbat txapara
joan zitzaizkion; urduritasunak
ere ez zion lagundu. Ondorioz,
lau onenen ligaxkatik kanpora
geratu da berriztarra. J.D.

Titinek kaiolatik
kanpora utzi du
Berasaluze

Aurtengoa “urte
zoragarria” izan dela
adierazi du durangarrak

Hirumet taldea osatzen duten
hiru txirrindulariak sasoi betean
daude. Egoitz Murgoitiok eta
Daniel Ruizek elite eta 23 urtez
azpikoan bina garaipenekin hasi
bazuten denboraldia, joan zen
asteburuan Ruizek beste garai-
pen bi lortu zituen eta Murgoi-
tiok Kantabriako lasterketa ira-
bazi eta Ermukoa bigarren
amaitu zuen. Gainera, aurten eli-
te mailan lehenengoz parte har-
tzen ari den Xabier Garcia elo-

rriarrak Ermuan podiumera igo-
tzea lortu zuen, lasterketa hiru-
garren amaituz. Lasterketa hori
Ruiz de Larrinagak sprintean
irabazi zion Murgoitiori.

Domekan honetan, Amore-
bieta-Etxanon kadete eta gazte
mailako ziklo-kros lasterketa
korrituko dute, Jauregibarriako
zelaian. Bestalde, abenduaren
26an, Elorrion erabakiko dira
modalitateko aurtengo Euskadi-
ko txapeldunak. J.D.

Murgoitiori Garcia
gehitu zaio podiumean
Murgoitiok sasoi betean darrai; Garcia
lehenengoz igo da podiumera elite mailan

Ermuan erabat lokaztutako zirkuituan lehiatu ziren ziklistak. 

Hainbat urtean Italiako taldee-
tan lehiatu ondoren, Eneritz
Iturriaga abadiñarrak jakinarazi
duenez, datorren denboralditik
aurrera Bizkaiko Lointek talde-
an korrituko du. Espainiako
Txirrindularitza Federazioaren
rankingaren arabera, gaur
egun emakumezko talderik
onena da Lointek. Datorren
urtean, besteak beste, Mireia
Epelde eta Lucia Gonzalez
izango ditu taldekide.

Aurten zorte txarra izan du
Iturriagak; eroriko batean kla-
bikula apurtu eta denboraldia
bertan behera utzi behar izan
zuen. Harrezkero, errekupera-
zio prozesuan dago. J.D.

Lointek taldeak
fitxatu du
Eneritz Iturriaga
abadiñarra

Joan zen jardunaldiaren ata-
rian, Gernika Sporting eta
Padura Bk lidertza partekatzen
zuten futboleko bigarren erre-
gionalean. Padura Bk Abadiño
hirugarren sailkatua bisitatu
zuen, eta abadiñarrek 2-0
menderatu zuten Arrigorriaga-
ko taldea. Horrekin batera
aldeko beste emaitza bat ere
izan zuten: Gernikak 0-1 galdu
zuen, Berangoren kontra.

Ondorioz, Abadiñok lider
moduan jasoko du bihar Amo-
rebietaren bisita. Amorebieta
azken hirugarren dago, eta
orain arte part idu bakarra 
irabazi du. J.D.

Abadiñok
lidertza kendu
dio Padura Bri



KirolakKi 2010eko azaroaren 12a, barikua anboto18

Bixente Kapanaga 19, behea 
48215 IURRETA (Bizkaia)

Tel.: 946 816 673 
Faxa: 946 817 636

construcciones@zarateyelexpe.biz

Saskibaloian sasoirik onenean
ditugun taldeak dira Anbotope-
ko, gizonen lehenengo erregio-
nalean, eta Julza-Zaldua, ema-
kumeen bigarrenean. Gainera,
Anbotopekok orain arteko bost
neurketak irabazi ditu.

Durangoko taldeak orain
arte Aguilas Salesianos-en kon-
tra sufritu du gehien, baina par-

tidu hura ere 11 puntugatik ira-
bazi zuen. Gainerako laurak alde
handiz irabazi ditu.

Julza-ZalduakBegoñazpiren
kontra bakarrik galdu du. Beste
partidu bi ederto sufritu eta
borrokatu ondoren irabazi ditu:
Barakaldoren kontra hiru puntu-
gatik nagusitu ziren, eta Aban-
dokoren kontra puntu bigatik.

Tabirako Baqué ere goian
dabil ,  lehenengo erregional
berezian. Garaipen beharrean
dabiltzanak gizonen eta emaku-
meen talde nagusiak dira. Gizo-
nak azken bigarren daude EBA
mailan, eta emakumeak azken
aurreko, sei porrot eta garaipen
bakarragaz. J.D.

Anbotopeko eta Zaldua
lider saskibaloian
Durangarrek gizonetan eta zaldibartarrek
emakumeetan, bolada onari eusten diote

Anbotopekok erraz
irabazi ditu guztiak;
Zalduak gehiago
borrokatu behar izan du

Talde eta entrenatzaile guztiok egiten dugu aurre-
denboraldiko fasea ilusio handiarekin: ondo presta-
tzeko momentua izan ohi da, eta denboraldi berriari
hasiera ona emateko aukera ezin da galdu. Baina
talde denak ezin dira ondo hasi; hori gutxik lortzen
dute. Beraz, gaurko omenaldia, ondo baino hobeto
hasi den Durangoko Kulturalari buruzkoa da. 

Hamaikagarren jardunaldian heldu da bere
lehenengo porrota; berarekin goiko postuetan
zegoen Laudio izan da bolada horri amaiera ezarri
diona. Galdu barik egoteak, konfiantza maila oso
handia izatea suposatzen du. Horregatik, lehenengo
partidua galdu eta gero, garrantzia handia hartzen
du hurrengo partiduak. Kulturalaren gol kopurua ere
izugarrizkoa da: batez beste, gol bi sartzen ditu par-
tiduko; Iker eta Muniozguren pitxitxi taularen buru
dira. Hori, gaur egungo futbolean oso gaitza da. 

Oraindik goizegi da, baina argi dago play-offeko
lau txartelak garesti salduko direla; batez ere, ikusi-
ta nolako taldeak dauden (Sestao, Portu, Amorebie-
ta, Laudio, Beasain, Gernika,…), eta zelako berdin-
tasuna dagoen. Ikusi beharko da nola eusten dioten
Axierren mutilek. Prestaketa fisikoak garrantzi han-
dia hartuko du eta, arlo horretan, Eka Kortazarren
eskua igartzen da taldearen ibilbidean. 

Argi dagoena da egindakoak eginda daudela,
eta ateratako puntuek lasaitasun handia emango
diote taldeari, lanean eta ez beste ezertan kontzen-
tratzeko. Kulturala, beraz, hautagai serioa da aurten-
go play-offetan sartzeko.
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Agustin Alkorta
•Futbol entrenatzailea

Sasoi betean

Zalatamborrek hiru puntuak eraman zituen Durangotik joan zen asteburuan. Juanra de la Cruz

Arerio zuzenaren kontra,
puntu bila Sestaora

Sasikoak mailari eusteko
borrokan arerio zuzen duen
Sestao bisitatuko du aste-

buruan. Orain arte erakutsitako
gorebeherak orekatu eta pun-
tuak sarriago batzen hasi behar
dute durangarrek. 

Oreka hori lortzeko jarraibi-
dea Lauburu-Ibarraren kontrako
partiduan dute. Orduan lider
zegoena 6-4 menderatu zuten
durangarrek, itxura oso ona
eskainiz. Horrek erakusten du
taldeak baduela gora egiteko
adina kalitate, nahiz eta liga

Orain hiru partidu Lauburu-Ibarraren kontrako lehian erakutsitako
lehiakortasuna berreskuratu behar du Sasikoak behetik irteteko

hasiera honetan kostatzen ari
zaion lehiakortasuna uneoro
mantentzea. Sestao ere ez dabil
fin, etxean partidu bat irabazi
eta beste bi galdu baititu.

Elorrioko Buskantza
Maila bat beherago, Elorrioko
Buskantza txukun dabil. Seiga-
rren daude, eta mailari eusteko
jarraitu beharreko bidea landu
dute orain arteko partiduetan.
Asteburuan etxean La Bellota-
ren kontra jokatuko dute, eta
iazko talde bien arteko lehiak
ikusita, gol askoko partidua ira-
garri daiteke. Izan ere, iaz La
Bellotak hiru puntuak eraman
zituen Elorriotik, 8-13 irabazita.
Bigarren itzulian, Elorriko Bus-
kantzak odolkiak ordainetan
eman eta, kasualitatez, 8-13ko
emaitzagaz irabazi zuen. Beste
datu bat: Elorrioko mailako tal-
derik golegileena da, 38gaz.

Mallabia lider
Mallabia maila harrigarrian ari
da. Orain arte, sei partidu irabazi
eta bakarra galdu dute. Ondo-
rioz, lider dira euskal ligan. Gai-
nera, alde handiz golik gehien
sartu duten taldea dira, 55ekin.
Hurrengo talderik golegileenari
21 goleko aldea ateratzen die
oraintxe bertan.

Sasikoa B ere goiko pos-
tuetan dabil. Kurutziaga da mai-
la horretan estuen dabilena.
Azken hirugarren daude sei
puntugaz. Gainera, domekan
etxean jokatuko duen partiduak
ez dirudi erreakziorako egokie-
na, Inter bigarren sailkatuak
bisitatuko baititu.

Aipamen berezia merezi
dute Abadiñoko Lagunek eta
Gu Lagunak taldeek ere. Zein
bere mailan lider dira; ez batak
ez besteak, oraindik ez dute par-
tidurik galdu aurten. J.D.

Ligako hirugarren
garaipena lortu guran
joango da Sestaora
Sasikoa-Durango

Amaitu da Mikel Bereinkua
gaztearen Cafés Baqué Txapel-
ketako abentura kadeteetan.
Final-laurdenetan Danel Elez-
kano zaratamoarrak 3-18 kan-
poratu zuen eguaztenean, Tra-
ña-Matienan jokatutako lehian.

Iurreta pilota eskolagaz
entrenatzen duen 15 urteko
pilotari gazteak ez zuen aurrera
egiteko aukera txikienik izan.
Elezkanok, urtebete helduagoa
denez eta gorputza askoz for-

matuagoa duenez, erraz agindu
zuen atzean eta,  ondorioz ,
Bereinkua partidu osoan saldu-
ta ibili zen. Dena dela, txapelke-
ta ona osatu du behe-behetik
ekin baitzion. J.D.

Amaitu da Bereinkuaren
abentura Cafés Baquén
Eguaztenean Elezkanok 18-3 kanporatu
zuen Mikel Bereinkua, final-laurdenetan 

Behe-behetik hasi eta
final-laurdenetara
heltzea lortu du
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FUTBOLA
OHOREZKO MAILA
BBeerrrriizz  --  GGaallllaarrttaa
Domekan, 11:30ean,
Berrizburun
GOREN MAILA
EElloorrrriioo  --  LLooiiuu
Zapatuan, 16:00etan,
Eleizalden
LEHENENGO ERREGIONALA
(gizonak)
IIuurrrreettaakkoo  --  IIbbaarrssuussii
Zapatuan, 17:00etan,
Larrakozelain
BIGARREN ERREGIONALA
AAbbaaddiiññoo  --  AAmmoorreebbiieettaa  BB
Zapatuan, 15:30ean, Astolan
HIRUGARREN ERREGIONALA
EExxttrreemmeeññoo--ZZaalldduuaa  BB  
Zapatuan, 17:00etan,
Tabiran
LEHENENGO ERREGIONALA
(emakumeak)
IIuurrrreettaakkoo  --  BBiizzkkeerrrree
Domekan, 16:00etan,
Larrakozelain

ARETO FUTBOLA
NAZIONAL B MAILA
EElloorrrriiookkoo  BBuusskkaannttzzaa  --
CCeennttrroo  EExxttrreemmeeññoo
Zapatuan, 18:00etan,
Elorrioko udal kiroldegian
EUSKAL LIGA
KKuurruuttzziiaaggaa  IIkkaassttoollaa  --
IInntteerr
Domekan, 12:00etan,
Landako kiroldegian
SSaassiikkooaa  DDuurraannggoo  BB  --  
GGeerrnniikkaa  LLaagguunnaakk
Domekan, 10:00etan,
Landako kiroldegian
LEHENENGO ERREGIONALA
EElloorrrriiookkoo  BB  --  
AAbbaaddiiññookkoo  GGaazztteettxxiiee
Domekan, 12:00etan,
Elorrioko kiroldegian
AAbbaaddiiññookkoo  LLaagguunn  --
MMeennddiibbeellttzz
Zapatuan, 17:00etan,
Berrizburun
BIGARREN ERREGIONALA
SSaappuubbeerrrrii  --  BBeesseekkaa
Domekan, 10:00etan,
Tabiran
DDaannttxxaarrii  --  SSeessttaaoo  BB
Zapatuan, 17:30ean,
Lanbide Heziketa Institutuan

SASKIBALOIA
EBA MAILA
TTaabbiirraakkoo  BBaaqquuéé  --
AAuurrtteenneecchhee  MMaaqquuiinnaarriiaa
Domekan, 12:30ean,
Landako kiroldegian
LEHENENGO ERREGIONALA
TTaabbiirraakkoo  BBaaqquuéé  --
GGeerrnniikkaa
Zapatuan, 16:30ean,
Landako kiroldegian
BIGARREN ERREGIONALA
JJuullzzaa  ZZaalldduuaa  --  
OOttxxaarrkkooaaggaa
Zapatuan, 16:30ean,
Zaldibarko kiroldegian

PILOTA
XXV. CAFÉS BAQUÉ
Kadeteak:
--  AAppeezztteeggiiaa--AArrttoollaa
--  AAttuuttxxaa--AArrrriizzaabbaallaaggaa
Gazteak:
--  AArrrraattiibbeell--DDoorrrroonnssoorroo
--  AArreettxxaabbaalleettaa--LLaarruunnbbee
Azaroaren 17an, 19:00etan,
Mañariko pilotalekuan

Agenda

Irudietako kotxeagaz lehiatuko du Urienek zapatu honetan.

Igor Urien 15 urteko abadinar
gaztea Montemelóko zirkuituan
dago, asteburuan lasterketa bi
korrituko dituelako. Bihar, proto-
tipoen CM Sport Espainiako
Txapelketako azkeneko laster-
ketan lehiatuko da, eta txapel-
dun geratzeko aukera handiak

ditu, bera baita sailkapeneko
liderra. Orain arte denboraldi
ikaragarria osatu du, eta laster-
keta batean ere ez da podiume-
tik jaitsi. 

Horrez gainera, domekan,
18 urtez azpiko Formula Libre
Txapelketako azken aurreko las-
terketa korrituko du, Emilio
Villotaren taldeagaz. Txapelketa
horretan ere lidertza defendatu-
ko du. Azkeneko lasterketa
abenduaren 10etik 12rako
asteburuan izango du Aragoiko
Alcañiz herrian.  J.D.

Igor Urien Espainiako
Txapelketaren bila
15 urteko abadiñarrak prototipoen CM
Sport txapelketa irabazi dezake Montmelón

Lider dago, eta aurten
lasterketa batean ere
ez da podiumetik jaitsi

Pilotariak aldapa gogorrenei ekiteko
prest Olazarreko finalera bidean
Eguenean final-laurdenak hasiko dituzte; horra heltzeko bidea gogorra izan bada, 
sailkatu diren pilotarien kalitatea ikusita, hemendik aurrerakoa gaitzagoa izango da

Datorren eguenean hasiko dituzte final-laurdenak. Kepa Aginako 

Olazar Pilota Txapelketa
aurrera doa apurka-apur-
ka, eta datorren eguene-

tik aurrera, lau jardunalditan, lau
t’erdiko eta binakako finalerdiak
osatuko dituzte. Oro har, fabori-
toak heldu dira final-laurdeneta-
ra, eta horrek esan gura du Zal-
dibarko pilotalekuan ikuskizuna
segurtaturik dagoela.

Gipuzkoarrak eta nafarrak
ordezkaritzarik zabalena izango
duten final-laurdenetan elorriar
bi ere ariko dira bikotea osatuz:
Azpirik eta Landaburuk Garral-
daren eta Untoriaren kontra
jokatuko dute. Duten guztia
ematen asmatzen badute,
aurrera egiteko aukerak dituzte;
bestela, komeriak, aurkariak ez
direlako kamutsak. Untoria, esa-
terako, gaur egungo munduko
txapelduna da.

Binakako gainerako parti-
duak aztertuz, datorren eguene-
an Larrañaga eta Zabaleta dira
faborito (azken hori Aspegaz
hartu-emanetan dabil). Batez
ere, Zabaletaren eskuinak era-
baki dezake partidua; Yoldik eta
Linzoainek irabaztaile sena dute
euren alde. Azaroaren 25ean,
aldiz, partidu berdindua dago
aurreikusita, nahiz eta Jaunare-

nak –iazko lau t’erdiko txapeldu-
na eta Aspegaz hartu-emanetan
dabilena– partidua desorekatu
dezakeen.

Lau t’erdian, hilaren 18ko
kanporaketan, txapelketak
Ansotegi Mendinueta baino
sasoi hobean harrapatu duela
ematen du. Hilaren 25ekoan,
Ezkurdia –iaz Cafés Baqué txa-
pelketa irabazi zuena– da fabo-
rito; Etxeberria trinketetik dator
eta ezkerra ez du hain arina.
Amaitzeko, Jaka eta Elezkano
II.aren artekoan ez dago faborito
argirik. J.D.

Azpiri eta Landaburu
elorriarrek abenduaren
2an jokatuko dute

FFIINNAALL--LLAAUURRDDEENNAAKK

Azaroak 18 (21:30) 
Lau t’erdian:

Ansotegi-Mendinueta
Binaka:

Larrañaga-Zabaleta /
Yoldi-Linzoain

Azaroak 25 (21:30) 
Lau t’erdian:

Ezkurdia-Etxeberria
Binaka:

Jaunarena-Galarraga /
Mendizabal-Irureta

Azaroak 30 (18:30)
Lau t’erdian:

Jaka-Elezkano II
Binaka:

Onsalo-Zubiri / (Beitia-
Uriarte/Arrese-Kastillo)

Abenduak 2 (21:30)
Lau t’erdian:

Uriona/ (Peñas-
Dorronsoro)

Binaka:
Garralda-Untoria / 
Azpiri-Landaburu
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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) eta ganbara. Eguzki-
tsua da eta 3 balkoi ditu. Igo-
gailua jartzekotan dira. Bero-
gailua eta leiho berriak dauz-
ka. Etxe guztiak kanpora
ematen du. Tel.: 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. Negoziaga-
rria. Telefonoa: 667 882 338.

Abadiño. Etxea saltzen da
Abadiñoko Muntsaratz auzo-
an. 2 logela, 2 komun, egon-
gela eta sukaldea eskegito-
kiarekin. Denak kanpoalde-
runtz ematen du. Oso polita.
Deitu eta ikusi: 615 007 216

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

Bilbo. Pisu haundia eta
eguzkitsua saltzen da Bilboko
Basurto auzoan. Hospitaletik
gertu eta tren geltokiaren on-
doan. Basurtuko beheko par-
tean dago, Indautxu ondoan.
180.000 euro. Aukera pare-
gabea! Tel.: 635 727 937

Durango. 98 m2-ko etxebi-
zitza oso eguzkitsua, 3 logela,
sukaldea - jangela, bainugela
eta komun leihodunak, 2 te-
rraza partikular  (12 eta 8 m2-
koak) eta baita terraza komu-
nitarioak ere. Altzariz betea
eta guztiz jantzia, berogailua-
ren galdara jarri berria, lau ar-
mairu enpotratu, aluminiozko
leihoak, ateak eta zorua alda-
tuta. Garajea eta igerilekuare-
kin. Tel.: 655 704 684

Durango. Alde Zaharra. 71
m2. Kanpoaldera begira. Al-
tzariz hornituta. 2 logela.
Egongela. Sukaldea. Komun
bat. Guztiz berriztuta. Kanpo-
tik (06): fatxada, atalondoa,
eskailera eta teilatua. Barru-
tik (07): parketa (elondo), su-
kaldea (fagor elektrotresnak
eta junkers galdara ), gres,
berokuntza (gas naturala),
kristal bikoitzeko leihoak, ate
blindatua. Berehala bizitzera
joateko aukera. 223.000
euro. Tel.: 607 715 353 

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

Durango. 3 logela, egonge-
la, sukaldea (jantzita), komu-
na, 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. Tel.: 696 255 083.
17:00etatik aurrera deitu.

Durango. 94m2ko etxea
salgai, herriko gudarien pla-
zan (osasun etxe zaharraren
aurrean). 3 logela, 2 komun,
sukaldea eskegitokiarekin,
egongela ederra, ganbara eta
garajea. Kokapen oso ona,
etxe eguzkitsua eta bista ede-
rrekin. Prezioa: 343.000 euro
(57m). Tel.: 615 76 08 01.

Elorrio. Pisu eder bat salgai .
Berritua, 124 m2, gas natura-
leko berogailua,sukalde hor-
nitua, egongela, 5 logela, 2
komun, jangela, 2 balkoi eta
garaje itxia. Derrigorrezkoa
da ikustea. Prezioa: 264.500
euro (44.000.000 pta). 
Telefonoa:685 734 825

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

Elorrio. Pisua salgai, Berrio-
Otxoa kalean berriztuta da-
goen jauregian. 70 m2-ko
pisu polita, 2 logela, sukalde
eta egongela, komuna, 9 m2-
ko trastelekua, 19 m2-ko ga-
raje itxia. 303.000 (trastele-
ku eta garaje barik 283.000).
Nagore: 653 748 001

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 bi
egiteko aukera.  639 833 489

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

Mañaria. 90 m2, hiru loge-
la, bi komun, egongela-jan-
gela eta sukalde guztiz jan-
tzia. Altzariz hornitua. Mira-
dorea eta bista ikusgarriak. 13
m2-ko trastelekua. Eraikinak
15 urte ditu, eta igogailua du.
Bizitzera sartzeko prest. Pre-
zioa: 220.000 euro. Aukera
oso ona! Tel.: 646 675 051

ERRENTAN EMAN

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

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

Durango. Pisua errentan: 
3 logela. Oso eguzkitsua eta
bista ederrak. 4. pisua, igo-
gailu eta berogailuagaz (gas
naturala). Tel.: 638 125 838

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:669 956450

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

Durango. Alkilatzeko pisu
bila nabil Durangon edo ingu-
ruetan. Telefonoa: 
637 144 162. Momo

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. Pisua konparti-
tzeko pertsona bat behar da.
Telefonoa: 658 724 510

LOKALAK

ERRENTAN EMAN

Abadiño. Lokal ekipatua, al-
tzariekin alokagai Matiena
eta Durango bitarteko errepi-
dean.120 m2. Deitu 
619 790 053 telefonora.

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

GARAJE/
TRASTEROAK

SALDU

Durango. Garaje partzela
bat salgai Alluitz kalean, 3.
Zenbakian. 22.000 euro. Te-
lefonoa: 636 338 246. Amaia

Elorrio. Garajea salgai Be-
rrio-Otxoa kalean. Telefono
zenbakia: 658 759 264

ERRENTAN EMAN

Durango. Lonja-trasteroa
alokatzen da, Errotaritxuena
auzoan. Tel.: 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-
re eta software. Konfiguratu,
birusak kendu, periferikoak
ipini, etab... Arin eta merke !
Telefonoa: 650172285

Lana/negozioak
LAN ESKARIAK

ETXEKO LANAK

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

PERTSONAK ZAINDU

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

Berriz. Andre euskaldun bat
3 edo 4 orduz umeak zein per-
tsona nagusiak zaintzeko
prest. Telefonoa: 680 509
532 edo 94 622 57 24.

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

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. Telefo-
noa: 638 437 901.

Durango. Goizez umeak
zaintzeko edo dendetan lan
egiteko prest. Esperientzia
daukat. Tel:665717458

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

Durango. 27 urteko neska,
goizez umeak zaintzeko edo
dendaren batean lan egiteko
prest. Esperientzia daukat.
Telefonoa: 665 717 458

Durango. Neska euskalduna
umeak zaindu eta garbiketa
lanetan aritzeko prest. 
Telefonoa: 619 201 119

Elorrio. Neska euskalduna
eta esperientziaduna arra-
tsaldetan edo orduka (astele-
henetik ostiralera) haurrak
zaintzeko prest. Haur hez-
kuntzako goi mailako  zikloa
eginda, eta  hezkuntza berezi-
ko ikasketak egiten. Tel.:  688
640 604 (arratsaldez).

Elorrio. Neska euskalduna
astelehenetik ostiralera, arra-
tsaldetan, pertsona edade-
tuak paseatzera ateratzeko
prest. Interesa baduzu... 688
654 291 (arratsaldetan deitu) 

Elorrio. Neska gazte bat
arratsaldez haurrak zaintzeko
prest dago, baita haurraren
etxeko lanez arduratzeko. In-
teresa izanez gero, harrema-
netan jarri: 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

IRAKASKUNTZA

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

Atxondo. Hezkuntza bere-
zian diplomatua eta EGA titu-
luarekin partikularrak emate-
ko prest. 3 urteko esperien-
tziarekin eta ingeles emateko
aukerarekin. Telefonoa: 
645 710 248 / 94 658 31 55

Durango. Neska euskalduna
Durango eta inguruetan,
arratsaldeetan LH eta DBHko
ikasleei eskola partikularrak
emateko prest. 653 70 46 29 

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

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

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

Durango. Informatika esko-
la partikularrak ematen dira,
Durango aldean. Maila guz-
tiak: access, word, interneta
etab. Lanbide heziketako ira-
kaslea naiz. infordurango
@gmail.com. Edurne

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

Durango. Ingeles magisteri-
tzan diplomatua, klase parti-
kularrak emateko prest. 
Telefonoa: 619 201 119

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..
Tel.:675 706 105

Elorrio. Haur eta gazteen-
tzako laguntza eta helduen-
tzako euskara azterketen
prestaketa. 675 706 105

GAINERAKOAK

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

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

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

LAN ESKAINTZAK

OSTALARITZA

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

Durango. Durangoko en-
presa batek honakoa behar
du: frantseseko irakaslea.
Frantses klaseak eman, kon-
tserbatorioan kantua ikasten
ari diren ikasleei. Ezinbeste-
koa: frantses filologian lizen-
tziatua, euskara menperatzea
eta Durangaldean bizitzea.
Lanaldi partziala. Ordu bat
astean. Aldibaterako kontra-
tua (ikasturte baterako). Be-
rehala hasteko. Hileko solda-
ta: 105 euro. Sartu. Erref.:
9106. Tel.: 94 620 04 49

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

GAINERAKOAK

Durangaldea (Bizkaia).
Durangaldeko enpresa bate-
tan txoferra behar da. Derri-
gorrezkoa: C + E + ADR oina-
rrizkoa + zisterna eta Duran-

galdean bizitzea. Bialdu kurri-
kuluma eta argazkia 341 pos-
ta kutxara, 48200 Durango

Durangaldea. Sortu ezazu
zure negozio propioa inber-
tsio minimoarekin eta dohai-
neko ikasketegaz. Edertasun
ikastaro bat egin doan eta
ezagutu mary kay produk-
tuak. Telefonoa: 94 466 87
54 edo 679 744 203

Bergara. Bergarako enpresa
batek honakoa behar du:
merkataritzako agentea.
Aseguroak merkaturatu eta
bezeroen zorroa mantendu.
Ezinbestekoa: esperientzia
komertzial lanetan, B klaseko
gidabaimena, autoa eta zo-
naldean bizitzea. Lanaldia eta
ordutegia: lanaldi osoa zati-
tuta. Kontratua: merkantila.
Berehala hasteko. Hileko sol-
data gordina, gutxi gora-be-
hera: 1000 euro. Sartu. Erref.:
7656. Tel.: 94 620 04 49

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 urte bitartera. La-
naldi osoa. Kontratua: mer-
kantila. Hasteko aurreikusi-
tako data: azaroak 2010. Hi-
leko soldata gordina, gutxi
gora-behera: 1.000-1.500
euro. Sartu. Erref.: 8140. 
Telefonoa: 94 620 04 494

Bilbo. Bilboko enpresa batek
honakoa behar du: itzultzai-
lea. Enpresa bateko itzulpen
eta interprete arloan lanak
egiteko pertsona bat behar
da. Ezinbestekoa: itzultzaile
edota interprete ikasketak
izatea, ingelesa menperatzea
eta informatika. Lanaldi osoa.
Kontratua: aldi baterakoa.
Berehala hasteko. Hileko sol-
data: elkarrizketan zehaztuko
da. Sartu. Erref.: 9108. 
Telefonoa: 94 620 04 49

Durango. Talde-lana gustu-
ko baduzu eta pertsona gogo-
tsu eta dinamikoa izanez
gero, bialdu zure kurrikuluma:
curriculum.
selek@hotmail.com postara.

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

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

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. 
Telefonoa: 678 836 050 

Iurreta. Iurretako enpresa
batean honakoa behar da: de-
lineatzailea. Plano elektriko
eta mekanikoak delineatu be-
har ditu. Ezinbestekoa: auto-
cad eta catia-n esperientzia
izatea eta Durangaldean bizi-
tzea. Lanaldi osoa. Ordutegia:
08:00etatik 13:00etara eta
13:45etik 17:45era astelehe-
netik ostiralera. Aldi baterako
kontratua (6 hile gutxi gora-
behera). Berehala hasteko.
Hileko soldata gordina, gutxi
gorabehera: 1.100 euro. Sar-
tu. Erref.: 8.939. Telefonoa:
94 620 04 49

Zornotza. Zornotzako en-
presa batek honakoa behar
du: merkataritzako agentea.
Ordezkari lanak egitea, beze-
roak erakartzea, bezeroen zo-
rroa mantentzea eta bezeroen
gestioak izapidetzea. Ezin-
bestekoa: diplomatura, espe-
rientzia komertzial lanetan
eta zonaldean bizitzea. Lanal-
di osoa. Kontratua: merkanti-
la. Berehala hasteko. Urteko
soldata gordina, gutxi gora-
behera: 24.000 euro. Sartu.
Erref.: 6956. Telefonoa: 
94 620 04 49

NEGOZIOAK

ERRENTAN EMAN

Elorrio. Tanger taberna
errentan ematen da, jubila-
zioagatik. 2005ean berriztu
zuten lokala. Telefonoa: 94
682 00 52 edo 616 835 555

Denetarik
GAINERAKOAK

Boluntarioak behar dira.
Asebi elkarteak boluntarioak
behar ditu, elkartean bertan
laguntzeko. Telefonoak: 685
78 23 65 eta 94 447 33 94.
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Ibilgailuak
AUTOAK

SALDU

Citroen xsara. Xsara 2000
HDI 90cv jabe bakarra. Abs.
Gorria. Tel.: 656 791 027

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

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

Telefonoa: 626 435 412

Seat 600 l. Oso egoera
onean. IATa pasatu berri. 
Tel.: 645 717 821

MOTORRAK

SALDU

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

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

BESTE IBILGAILUAK

SALDU

Mf760 hondeamakina
mistoa salgai.Harremane-
tarako tel.: 605 748 383.

GAINERAKOAK

SALDU

Bizikleta salgai. BH orion
bmx. 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. 
Tel.: 656 772 994

Baserriko oilaskoak sal-
gai. 4,50 eurotan (osoa). 
Telefonoa: 655 99 84 02

Txakurren pentsua.Su-
perpremium, premium, es-
tandar eta ekonomikoak. Hel-
du, txakurkume eta miniatu-
rentzat. Mantenimendu, high
energy, kaloria gutxikoak eta

alergikoentzat. Parasitoen
aurkako tratamenduak. Beste
produktuak: cordurazko bo-
tak, inox, askak, lepokoak, eta
abar. Etxerainoko banaketa
dohainik. Tel: 635 708 161 

GALDU

Bi txakur desagertu dira.
Bi txakur desagertu dira
Orozketan. Artzai-txakur ale-
mana bata eta golden eta
euskal artzai-txakurraren ar-
teko nahasketa bestea. Tele-
fonoa: 685 708 718. Fatima

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. E-posta: 
jbpetgarjo@hotmail.com

Piano salgai: piano bertikala
petrof markakoa egoera onene-
an. Tel: 605 737 806

GAINERAKOAK

Gitarra eskola pribatuak
Durangon. Elektrikoa,
akustikoa, rock-a, blues-a,
jazz-a, funk-a, etb. Eskalak,
akordeak, erritmoa, teknikak,
inprobisazioa, ... 650 172 285

GAINERAKOAK

EMAN

Biodantza klaseak. Bio-
dantzako klaseak ematen di-
tut Elorrioko Lourdes ikaste-
txean, barikuetan 19:00eta-
tik 21:00etara. 626 661 292. 

Ikastaroa Durangon. Aza-
roaren 23 eta 25ean,
16:00etatik 19:00etara, “eli-
kagaien manipulazioa“. Izena
emateko: 94 620 19 18.  

Familia/etxea
ETXERAKO TRES-
NAK/ALTZARIAK

SALDU

Mahaia eta aulkiak. Kris-
talezko ohola eta forjazko
hankak dituen saloiko mahai
eta aulkiak salgai daude. 
Tel.: 665 749 129 Abel.

GAINERAKOAK

HAURREN TXOKOA,
OSAGARRIAK

SALDU

Paseo aulkia salgai. Bebe
confort markako paseorako
aulkia salgai. Horrekin batera
kotxearentzako homologatu-
ta dagoen grupo 0, aulki bie-
tako burbujak eta kapotak
oparitzen dira. Prezioa: 
100 euro. Tel.: 650 914 806

Ume karroa salgai. Ume
karroa salgai: ”bebe car mul-

tipla” markakoa. Urdina.
Egoera onean. Maxicosia, ka-
pazua eta aulkia osagarri guz-
tiekin: euritakoa, plastikoak
eta sehaskarentzako osaga-
rriak ere bai. 400 euro. 
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 telefonoa: 
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.

Invacare dragon gurpil-
aulki elektrikoa salgai. In-
vacare dragon gurpil-aulki
elektrikoa salgai. Bi hilabete
erabilita eta garantia (2012-
7) eta oso ondo zainduta. Es-
trenatu barik dagoen dutxa-
rako aulkia oparitzen da (to-
lesgarria eta 120 euro balio
du). Prezioa: 1.500 euro. 
Telefonoa: 656 77 36 04 
(arratsaldez). 
E-posta: 
oscrodlar@yahoo.es

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

www.inmoduranguesado.com

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

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

• Pagasarri kalea: Azkeneko etxebizitzak salgai. Eraiki
berriak. 2 eta 3 logela. Garaje itxia.
• Abadiño: 2 logela eta 2 komun. Garajea eta
trastelekua. 120 m2. 
• Zaldibar: Aukera. 3 logela. Etxe osoak kanpora
ematen du. Berogailua. Balkoia. Garajea.
• Berriz eta Zaldibar: Etxebizitzak salgai. Deitu gaitzazu
eta konpromiso barik erakutsiko dizkizugu!
• Abadiño, Muntsaratz eta Elorrio: Etxebizitzak salgai.
2 eta 3 logela. 
• Zaldibar: Lursaila salgai eraikitzeko aukerarekin.
• Durangaldea: Baserriak,txaletak,pabilioiak eta
garajeak hainbat zonaldetan, salgai edo alokairuan. 
• Askatasun etorbidea: 90 m2. Ganbara handia eta
garajea.
• Arkotza: 4 logela, egongela, sukalde jantzia, komuna
eta bainugela. Balkoia eta ganbara.
• Andra Mari: 30 m2-ko terraza. 2 logela. Berrriztatua.
• Aramotz: 62 m2. 3 logela. Guztiz berriztatua eta
jantzia.
• Mendizabal: 63 m2. 2 logela. Etxe osoak kanpora
ematen du. Eguzkitsua. Ganbara.
• Fray Juan de Zumarraga: 75 m2.  Duplexa. 2 logela.
Garajea eta trastelekua.
• Fray Juan de Zumarraga: 57 m2. Erdi berria. Logela
bakarra. Balkoia. 
• Alluitz – Fray Juan de Zumarraga: 50 m2. Erdi
berria. Logela bakarra.
• Txibitena - Landako: Erdi berria. Logela bakarra.
Ganbaran beste logela bat. Garajea.
• Landako: 105 m2. 3 logela, egongela, sukalde
jantzia eta 2 komun. Garajea. 
• Zumalakarregi – Ezkurdi: 208 m2. 5 logela. Etxe
osoa berriztatu behar da. 
• Zumalakarregi - Ezkurdi: 130 m2. 4 logela. Garajea.
Handia. Orientazio ona.
• Erdialdean: 90 m2-ko etxebizitza estreinatzeko. 
80 m2-ko terraza. 
• Ezkurdi: 100 m2. 3 logela, egongela, sukaldea eta 
2 komun. Ganbara. 
• Askatasun etorbidea: 123 m2. 4 logela. Garajea,
trastelekua eta ganbara. Altuera ona. Etxe osoak
kanpora ematen du. Eguzkitsua. 
• Fray Juan de Zumarraga: 108 m2. 4 logela. Altuera
ona. Garajea.
• Muruetatorre: 120 m2. 4 logela. Garajea eta
trastelekua. Balkoia. 
• Juan Itziarko: 4 logela, egongela, sukaldea eta
komuna. Bizitzen sartzeko moduan.
• Askatasun etorbidea: 75 m2.  3 logela, egongela,
sukaldea eta komuna.
• Herriko Gudarien kalea: 105 m2. 3 logela. Garaje
itxia. Balkoi handia.

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

DURANGO
• Erdialdea: AZKENEKO 2  APARTAMENTUAK. Logela
bat edo bikoak, sukalde jantzia, komuna eta horma-
armairuak. 150.000 -tik hasita. Lehen mailako
materialak. %100eko finantzaketa.
• Apartamento berriak eraikitzen.700  hilero.
• Intxaurrondo: 2 logela, sukaldea balkoiarekin,
egongela eta komuna. Igogailua. Berogailua. Guztiz
berriztatua.
• Herriko Gudarien kalea: 3 logela, 2 komun. Sukaldea
eskegitokiarekin eta egongela balkoiarekin. Ganbara
eta garajea.
• Erdialdean. 123 m2. Etxe osoak kanpora ematen du.
Berriztatzeko.
• Plateruen Plaza: 3 logela, 2 komun, sukaldea
eskegitokiarekin eta egongela. Ganbara eta garajea. 
• Alluitz: 2 logela, komuna, sukaldea eta egongela.
Ganbara. 
• Askatasun Etorbidea: Eraikuntza berriak. 2, 3 eta
logela bakarrekoak. Durango erdialdean. 
• Zeharkalea: Atikoa. Guztiz jantzia. 2 logela, sukaldea,
egongela – jangela eta komuna.
• San Ignazio: 3 logela, 2 komun, sukaldea eta
egongela balkoiarekin. Garajea eta trastelekua.
Igerileku komunitarioa. Etxe osoak kanpora ematen du.
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.

ZALDIBAR
• 3 logela, komuna, sukaldea eta egongela balkoiare-
kin. Guztiz berriztatua. Trastelekua.

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

TTXXAALLEETTAAKK  SSAALLGGAAII

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

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

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

• 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 Ignazio: 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. 
• Sasikoa: Halla, sukaldea, egongela – jangela, 3
logela eta 2 komun. Ganbara eta garajea.
• Tabira: halla, egongela – jangela, logela, komuna eta
eskegitokia. 
• 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 kotxerentzako 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.

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.
315.600 .

• Intxaurrondo: 105 m2. Erdi berria. 3 logela eta 2
komun. Terraza handia. Etxe osoak kanpora ematen
du. Eguzkitsua. Garaje itxia. 
• Landako: 2 logela, egongela eta sukaldea. Terraza.
Ganbara. Garajea. Eguzkitsua. 
• Matiena: Trañabarren: 100 m2. 4 logela eta 2
komun. Terraza. Ganbara. Eguzkitsua.
• Madalenoste: 100 m2. 3 logela. Trastelekua. Etxe
osoak kanpora ematen du. Erdi berria. 
• Tabira: 4 logela. 2 terraza. Igogailua. 222.300 .
• Ezkurdi: 138 m2. 4 logela eta 2 komun. 2 terraza. 
• San Ignazio: 90 m2. Terraza. Ganbara. Garajea. Etxe
osoak kanpora ematen du. Berriztatua.
• Antso Eztegiz: 2 logela. Berriztatua. 180.000 .
• Zumarparkea ( Tabira ): Erdi berria. 2 logela eta 2
komun. Eguzkitsua. Trastelekua eta garajea.
• Durango: 2 logela. Berogailua. 156.300 .
• Ezkurdin: 70 m2. 1.go solairua.
• 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
• Bixente Kapanaga: 75 m2. Terraza. 210.000 .
• Dantzari: 3 logela eta egongela. Etxe osoak kanpora
ematen du. 192.000 .
• Maspe: 70 m2. 3 logela. Berria. Igogailua.  
• Bidebarrietan: 3 logela. Igogailua. Berogailua.
Terraza handia. Ganbara. 232.000 . 
• Zubiaurre: 3 logela. 2 terraza. 180.000 .
ABADIÑO
• 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 .
• B. Gabiola: 70 m2. 3 logela. 171.000 .
GARAJEAK SALGAI
• Antso Eztegiz: 24.800 . 
• Erretentxu: Garaje itxia. 18.000 .
• Monagotorre: Garajea trastelekuarekin.
LOKAL KOMERTZIALAK SALGAI EDO ALOKAIRUAN
• Olleria: 100 m2. Erakusleiho handia.
• Matxinestarta: 56 m2. 650 .

AAUUKKEERRAA

EETTXXEEBBIIZZIITTZZAA  SSAALLGGAAII



AgendaA 2010eko azaroaren 12a, barikua anboto22

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

Azaroaren 13an, 22:00etan,
Durangoko Plateruenean

MICAH P. HINSON 
Aurreko egunean Bartzelonako Palau
de la Musican jo ondoren dator Micah
P. Hinson, bere hiriko, Texasko Centro-
Matic taldeko musikariek lagunduta
Durangoko Plateruenera. Udaberrian
plazaratu zuen ...And The Pioneer

Saboteurs diskoa zuzenean aurkeztu-
ko du bihar estatubatuarrak.

AGENDA

ZINEMA

DURANGO

Zugaza

Imparable
Zuzendaria: Tony Scott

barikua 12: 19:00/22:00 
zapatua 13: 19:30/22:30
domeka 14: 19:30/22:30
astelehena 15: 19:00/22:00
martitzena 16: (ikuslearen
eguna): 20:00 

Umeentzako zinema

Niños grandes
Zuzendaria: Dennis Dugan
zapatua 13: 17:00
domeka 14: 17:00 

Zineforuma

Carancho
Zuzendaria: Pablo Trapero
eguena 18: 20:30

ELORRIO

Arriola

Izarren argia
Zuzendaria: Mikel Rueda

zapatua 13: 22:30
domeka 14: 20:00
astelehena 15: 20:00

Zineforuma

Sagarren denbora
Zuzendaria: Josu Martinez

barikua 12: 22:30

ZORNOTZA
Zornotza Aretoa

Carancho
Zuzendaria: Pablo Trapero

zapatua 13: 22:00 
domeka 14: 20:00
astelehena 15: 20:00

Umeendako zinema

Campanilla y el
gran rescate
Zuzendaria: Bradley Raymond

domeka 14: 17:30 

IURRETA
›› Urriaren 25etik azaroaren 17ra,

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

ZORNOTZA
›› Azaroaren 15etik abenduaren

7ra, Beittu Art Gallery pintura
estudioaren Inpresioak,
Zelaieta Zentroan. 

IKASTAROA
DURANGO
›› Azaroaren 22tik 25era Berbaro

elkarteak antolaturiko Jakien
manipulazioa ikastaroa. Izena
emateko epea hasita dago.

LEHIAKETA
ZALDIBAR
›› Azaroaren 17ra ar te, aurkeztu

daitezke Ilargi argazki taldeak
antolatu duen XX. Argazki
lehiaketara lanak. 

ELORRIO
›› Azaroaren 13an, XXI. Errenbon-

billo Margo Lehiaketa. Izen-
ematea, 09:00-10:00etara, Iturri
kultur etxean.

MUSIKA
ABADIÑO
›› Azaroaren 13an, Euskal kantuza-

le elkartearen emanaldia
19:30ean Errota kultur etxean.

DURANGO
›› Azaroaren 12an, Joseba Tapia

Eta bira eta tunba diskoa
aurkezten, 22:00etan Plateruena
kafe antzokian.

›› Azaroaren 13an, Izarren distira
lehiaketaren azken gala San
Agustin kulturgunean, 19:00etan.

›› Azaroaren 13an, Musikagazte-
txeroa. 12:00etan hasiera
ekitaldia eta ondoren Kuntur Lee.
14:00etan herri bazkaria,
16:00etan musika maratoia, eta
22:30ean Kruders, Desperdizio,
Army Arma eta Disorders taldeen
kontzertuak Merkatu plazan.

›› Azaroaren 13an, Micah P.
Hinson eta Centro-Matic,
22:00etan Plateruenean.

›› Azaroaren 18an, Rafa Rueda
Kantuaren Kantoian, 20:00etan,
Plateruena kafe antzokian.

›› Azaroaren 18an, Bartolome
Ertzilla musika eskolan musika-
rien egunagaz bat eginda
antolatu duten ikasleen kontzer-
tua, 19:00etan musika eskolan.

ELORRIO
›› Azaroaren 18an, Nevermind Trio

jazz hirukotearen kontzertua,
22:00etan Ateneoan.

›› Azaroaren 19an, Wierba &
Schmidt Quintet jazz talde
poloniarraren kontzertua,
22:30etan Ateneoan.

BESTEAK 

ABADIÑO
›› Azaroaren 18an, Gorakada

taldearen Ipuin kontaldia
17:30ean Mediatekan (4-8 urte).

IURRETA
›› Azaroaren 16an, 19:00etan,

Iurretako banderaren 100.
urteurreneko ospakizuna
antolatzeko batzarra, Ibarretxe
kultur etxean.

›› Azaroaren 17an, 19:00etan,
Zaldai mendi taldearen batzar
irekia Ibarretxe kultur etxean.

ANTZERKIA

BERRIZ
›› Azaroaren 12an, La Ressistens

taldearen Loló: 215 eskakizuna,
18:00etan Kultur Etxean.

›› Azaroaren 19an, Abstratosfera
taldearen Akaziaren jokoa,
20:30ean Kultur Etxean.

ELORRIO
›› Azaroaren 14an, Logela Multime-

dia taldearen Anaki, 17:00etan
Arriola antzokian.

IURRETA
›› Azaroaren 12an, Greban gaude

antzezlana, Anderebide emaku-
meen elkarteak antolatuta,
19:00etan Ibarretxe kultur etxean.

ERAKUSKETA
ABADIÑO
›› Azaroaren 4tik 19ra, Udaleko

Berdintasun sailak antolatutako
Generoa eta hirigintza
erakusketa Errota kultur etxean.

BERRIZ
›› Azaroaren 12tik 21era, Berrizko

toponimia ikerketatik ateratako
planoen erakusketa, eta
herritarrek euren ekarpenak
egiteko aukera Kultur Etxean.

DURANGO
›› Azaroaren 28ra ar te, Amanecer

en la esencia izeneko erakus-
ketan, Esther Galarzaren
eskultura lanak Arte eta Historia
Museoan ikusgai.



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, 12
09:00-09:00 
• Gaztelumendi (F.J. Abasolo 2 -Durango) 
Zapatua, 13
09:00-09:00
• Mugica (Andra Mari 9 - Durango)
09:00-13:30 
• Gaztelumendi (F.J. Abasolo 2 -Durango) 
• De Diego (Intxaurrondo 22 - Durango) 
• Unamunzaga 
(Murueta Torre 2C - Durango)
• Sagastizabal 
(Askatasun Et. 19 - Durango)
• Campillo (Montebideo 24- Durango)
• SanRoma (Uribarri 5 - Durango)
• Balenciaga (Ezkurdi 8 - Durango) 
• Bartolome (Gabiola 2 - Berriz) 
• Jaio-Olabarrieta (Erreka 6 - Elorrio) 
09:00-14:00
• Irigoien (Bixente Kapanaga 3 - Iurreta)
Domeka, 14
09:00-09:00
• De Diego (Intxaurrondo 22 - Durango)
09:00-22:00
• Bartolome (Gabiola 2 - Berriz) 
Astelehena, 15
09:00-09:00
• Irigoien (Bixente Kapanaga 3 - Iurreta)
Martitzena, 16
09:00-09:00
• Campillo (Montebideo 24- Durango)
09:00-22:00
• Larrañaga (Berrio Otxoa 6 - Elorrio)
Eguaztena, 17
09:00-09:00
• Unamunzaga 
(Murueta Torre 2C - Durango)
Eguena, 18
09:00-09:00
• Navarro (Artekale 6 - Durango)

EGURALDIA

8

14o

7

14o DOMEKA

8

17o ASTELEHENA

14

22o ZAPATUA

11

21o BARIKUA

MARTITZENA
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AARRIIEESS (martxoak 21 - apirilak 20)
Pertsona horren ahotsa entzute hutsakk eguna alai-
tzen dizu. Maitemindu egin ote zara? 

TTAAUURRUUSS (apirilak 21 - maiatzak 20)
Oraindik sasoiz zaude egoerari buelta emateko. Boron-
date apur bat bakarrik falta zaizu.

GGEEMMIINNII (maiatzak 21 - ekainak 20)
Batzuetan gogoa eta ilusioa izatea ez da nahikoa.
Zu ahalegindu zara; ez errudun sentitu.

CCAANNCCEERR (ekainak 21 - uztailak 20)
Lagun bati huts egin diozula konturatu zara. Zelan
konponduko duzu akats hori?

LLEEOO (uztailak 21 - abuztuak 23)
Errespetua norberagandik hasten da. Erakutsi erres-
petua, eta besteengandik ere jasoko duzu.

VVIIRRGGOO (abuztuak 24 - irailak 23)
Gabonetako loteria erosteko aste aproposa da
datorrena. Izarren lerrokadura aldeko duzu.

LLIIBBRRAA (irailak 24 - urriak 23)
Beti alai dirudizunez askok uste du ez duzula ara-
zorik. Mina barrutik eramaten duzu.

SSCCOORRPPIIUUSS (urriak 24 - azaroak 23)
Goizetik gauera lan besterik ez duzu egiten. 
Bizi ere egin behar da noizean behin.

SSAAGGIITTAARRIIUUSS (azaroak 24 - abenduak 23)
Batzuetan ona da negar egitea. Zuk, baina, min guz-
tiak barru-barruan gordetzen dituzu. 

CCAAPPRRIICCOORRNNUUSS (abenduak 24 - urtarrilak 20)
Eroriz ikasten da oinez. Seguru hurrengoan zure
asmoek arrakasta izango dutena.

AAQQUUAARRIIUUSS (urtarrilak 21 - otsailak 21)
Asteburuan sorpresa bat izango duzu. Aspaldi iku-
si bako lagun bategaz topo egingo duzu.

PPIISSCCIISS (otsailak 22 - martiak 20)
Festarik festa zabiltza aspaldian, eta gorputza neka-
tuta daukazu. Atseden hartu beharko zenuke.
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Aiora Azulak azaroaren 14an 9 urte
egingo ditu. Zorionak etxeko
pospolin mari sorginari familia
guztiaren partez; Jon, Naroa, Elene,
Gadea eta Ikerren partez. 

Oier Amantegik 7 urte egin ditu
azaroaren 11n. Zorionak eta musu
handi-handi bat, zure ama eta
aitaren partez. 

Zorionak Ainhoa Zubizarreta
azaroaren 14an 11 urte egingo
dituzulako. Uxue, M. Tere, Gerardo
eta Anartzen partez besarkada
handi bat.

Zorionak izeko Itziar! Azaroaren
10ean ospatu genuen zure eguna,
eta ederto pasatu genuen. Musu
handi bat Jauritxikitik eta, batez ere,
Amaiur eta Uxueren partez.

Zorionak Lara, zure neba Dani eta zure guraso, osaba, eta aitita-amamen
partez, azaroaren 11n urte bat egiteagatik.
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AKUILUAN Amaia Ugalde LAUHORTZA

Endika Blanco
Ikaslea

Lagun ona ala 
txarra?

Badut buruan azken
boladan gutxi ikusten dudan
lagun bat, Gaizkiñe. Ez gaitu
distantziak aldendu, ezta
gure arteko haserrealdiren
batek ere. Bere lagun bat da
gu bion artean sortu den
itsaso zabalaren sorburu.
Zuetakoren batek ere
ezagutuko du, agian, bere
lagun hori.

Lehenago ere ikusiak
nituen noiz edo noiz
elkarrekin; baina orain,
eskutik helduta bizi dira,
senar-emazteak bailiran.
Sarri ibili ohi dira batera,
sarriegi apika, eta Gaizkiñek
familia zein lagun oro –ez ni
bakarrik- ahazturik gaituela
dirudi. Lagun hori beti
ondoan duenetik ordu ugari
pasatzen ditu lanean;
aitzitik, bere ekoizpena urria
da, garrantzi gutxiko
xehetasun nimiñoetan
xahutzen baitu denbora eta
energia anitz. Egindako
lanarekin ez da sekula
gustura geratzen, zerbait
gaizki egin duela pentsatzen
du beti Gaizkiñek, eta
txukun amaitutako lanak
berberikusi eta hobetu
guran izerdi larregi botatzen
du. Bizitzako minutu
bakoitza produktiboki
aprobetxatzera behartuta
balego legez dihardu.
Ikusten dudan aldiro
begizulo handiagoak
nabaritzen dizkiot, itzelezko
neke eta estresa islatzen
dituen bere aurpegian.

Ez dago ondo. Ikusita-
koak ikusita eta entzunda-
koak entzunda, nire iritziz,
lagun horrek –lagun deitu
badakioke– ez dio Gaizkiñeri
onura txikiena ere ekarri,
kaltea baino.

Hala ere, badago
perfekzionismoa bertute edo
lagun ona dela uste duenik
ere. Eta zure ustez, lagun on
edo txarra al da perfekzio-
nismoa?

“Artaziekin ibiltzea ariketa ona zen
atzamarrentzat, gero soinua jotzeko”

AAsstteeaann  bbeehhiinn,,  ddoommeekkeettaann
ggeehhiieenneettaann,,  ssooiinnuuaa  hhaarr--
ttuu   ee ttaa   hh ii rruu-- ll aauu   pp iieezzaa

jjoottzzeeaa  gguussttaattzzeenn  zzaaiioo  BBiixxeennttee
UUrriieennii..  OOrraaiinn  ddeellaa  8855  uurrttee  GGaazz--
tteelluuaann  jjaaiioo  zzeenneettiikk,,  bbiizziittzzaakk  bbuueell--
ttaa  aasskkoo  eemmaann  ddiittuu  bbeerraarreennttzzaatt;;
aammaakk  bbaasseerrrriirraakkoo  gguurraa  zzuueenn
sseemmeeaa  ii llee--aappaaiinnttzzaaiillee  bbiihhuurrttuu
zzeenn,,  eettaa,,  iinnooiizz  mmuussiikkaa  iikkaassii  eezz
bbaadduu  eerree,,  bbeerree  kkaabbuuzz  ssooiinnuuaa
jjoottzzeenn  iikkaassii  eettaa,,  ddeennaakk  lloo  zzeeuu--
ddeellaa,,  ggaauueerrddiirraa  aarrttee  jjoottzzeenn  zzuueenn
ggaazztteettaann..  OOffiizziiooaa  uuttzzii  bbaadduu  eerree,,
aaffiizziiooaaggaazz  jjaarrrraaiittzzeenn  dduu..

Elorrion bizi zara urte askoan,
baina Gaztelukoa zara izatez.
Zelan gogoratzen dituzu bertan
bizitako urteak?
Gazteluan purgatoria pasatu
genuen. Orain Afrikan-eta dauka-
ten egoeraren antzekoa zen hura.
Esaten zuten gizon bi heldu zire-
la behin, nik sei urte nituela-edo,
eta harrituta egon zirela auzo eder
hura hain abandonatuta ikusita.
Biderik ez geneukan; gurdi-bidea
eta galtzada baino ez, oso egoera
eskasean. Horiek gizonek orain
dagoen lekutik markatu zuten
bidea, estaka batzuk sartuta. Dipu-
tazioko gizon batzuk-edo ziren.
Udaletxean ez zieten kasurik egin.
Sartu zituzten estakak, eta ustel-
du ziren estakak! Berandura arte,
han ez zen biderik egin. Esaten
zuten abadeek ez zutela gura izan
bidea Astolarantz egiterik, jendea
Durangora joango zelako. Kan-
posantu ondotik gura zuten bidea,
baina gaitzagoa zen han, buztina
zegoelako bertan.

Bidea zen arazo nagusia?
Hori zen bat. Urik ere ez geneu-
kan Gazteluan! Artia ingurura
joanda nago amari arropa garbi-
tzen laguntzera. Etxe askotan pati-
nak edo putzuak genituen, guk
eginda. Gurean 12 metroko sako-
nerakoa zegoen, eta agortu egiten
zen! Gure etxearen alboan beste

etxe batean 8 metrokoa zegoen,
eta hara joaten ginen ura agortzen
zitzaigunean. Hirugarren arazoa:
argirik ere ez geneukan! Salto txi-
ki batetik ekarri zuten, baina tur-
binek ez zeukaten indarrik, eta,
etxe bakoitzean bi-hiru bonbila
isiotuz gero, argi barik geratzen
ginen. Orain telebistan ikusten
ditut Afrikan-eta zelan dauden, eta
ulertzen dut, nik ere antzekoa
pasatu nuelako. Gurasoek eta
aitita-amamek, haiek zertzuk
pasatu ko ote zituzten!

Abadiñon ber-
din bizi ziren?
E z ,  a l d e a
zegoen maka-
la! Han iturri bat
zeukaten denbora guz-
tian ura ematen!

Baserria utzi eta ile-apain-
tzaile jardun zenuen gero.
Amak ni etxera ezkontzea
gura zuen, baina nik ezta
munduagatik ere! Hura ez
zen bizimodu ona. Burgo-
sera joan nintzen soldadu-
tzan, eta hango militarren bizi-
modua ikusi nuenean, esan nuen
nik ez nuela etxean behar egin
gura lurrak tragatu arte. Nire
anaia batek behin bizikletan jau-
si eta besoa apurtu zuen. Orduan
beso bat apurtzea gaur hanka
biak apurtzea modukoa zen.
Besoa osatu zitzaionean behar
gogorrik ez zitzaiola komeni esan
zioten, eta Durangora joan zen
ile-apaintzaile ikastera. Aba-
diñon hasi zen lanean ile-apain-
degian, eta nik lagundu egiten
nion zapatu-domeketan. Solda-
duskan, ofiziodun jendea behar
zutela esan zutenean, ile-apain-
tzaile nintzela esatera animatu
ninduen soldadu-lagun batek.
Axpen zebilen hura ile-apain-
tzaile, eta beste batzuekin,
soldaduskan barbero
ibili ginen gu.

Handik bueltan ere,artazi artean.
Amak disgustu itzela hartu zuen
ez nuela baserrian geratu gura
esan nionean!
Anaiak pro-
p o s a t u
z i d a n
A b a -
diñoko
i l e -

apaindegian hasteko, eta han hasi
nintzen. Handik urte batzuetara
Elorrion zabaldu genuen lokala. 

Noiz ikasi zenuen soinua jotzen?
Afizioa txiki-txikitatik datorkit;
beti eduki dut belarri ona. Gure
etxean taberna egon zen, eta mutil-
zahar batek armonika jotzen zuen.
Mutikotan, edaten zebilela harmo-
nika hartu eta zer edo zer jotzen

nuen. Abadiñon, orduko orga-
nistak, Isasmendik, koru oso

ona zeukan. Gustura joango
nintzen koru hartara, bai-
na jende asko zegoen ahots
onagaz, eta  ez nintzen

atrebitu. Han egoten
nintzen koruan, orga-

noa entzuten, eta
nire belarriak ego-
ten ziren... bua!
Aparte, soinujo-
tzaileekin ibil-
t z e n  n i n t z e n

erromerietan, dirua
batzen laguntzen.

Eibarren bizi zen soinu-
jotzaile bati behin esan nion

gustura hartuko nukeela soi-
nua nik. Hark bat non zegoen
bazekiela esan zidan. Orduko
1.000 pezeta balio zituen; askotxo,
baina hartu nuen. Sekula inora ez
naiz joan zelan jotzen den galdez-
ka, eta musika ikasi barik, belarriz
ikasi nuen. Soldadu denboran,
35-40 pieza jotzen nituen. Orain
lau-bost baino ez! Asko igartzen
dut. Atzamarrak ez dauzkat lehen-
go moduan; artaziekin ibiltzea
ariketa ona zen soinua jotzeko, bai-
na  katxabagaz ibiltzea ez!

Ile-apaintzaile lanetan ia kasualitatez hasi zen Bixente Urien. Beti gustatu izan zaio soinua jotzea, musikarik ikasi ez arren

Gazteluan jaiotakoa

85 urte ditu

Bixente Urien •


