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Durangaldea• Gauez eta desorduetan ego-
kitu arren, 17. Korrikak erantzun jendetsua
eta koloretsua jaso du beste behin. Mallabi-
tik sartu eta Elorriotik irten zen, Zaldibar, Berriz,
Abadiño, Iurreta, Durango eta Atxondo zehar-
katu ondoren. Durangon, Landako etor-
bideko tartean,  Berbarok, Plateruenak eta 
Anbotok eroan zuten testigua.

‘Pedro Horrilloren
Udaberriak’ klasikoa
jokatuko da bihar
KKIIRROOLLAA  ••    Arratsaldeko 16:00etan
abiatuko da lasterketa. 120 txirrin-
dulari inguruk parte hartuko dutela
jakin eragin dute antolatzaileek, tar-
tean, kadete mailako talde indar-
tsuenetako txirrindulariek. Iaz ez
bezala, Elorrion hasi eta Elorrion
amaituko da 39,8 km-ko lasterketa.
Elorrioko txirrindulari elkarteak
antolatu du proba, Elorrioko Udala-
gaz elkarlanean. 

Inguruetako 11 udalek, zazpi mendi taldek, hipika
talde batek eta Urkiola Landa Garapenak sinatu dute

Mendi ibilbideen mantenua eta sustapena
elkarlanean egitea du helburu hitzarmenak

Asier Arroita
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HERRIRIK HERRI
DURANGALDEA

Webguneak eraberritu dituzte
egunotan Iurreta, Zaldibar eta
Otxandioko udalek. Iurretakoa
“plataforma modernoa, intui-
ziozkoagoa, erabilgarriagoa eta
eduki berriekin osatua” dela dio-
te udal arduradunek, informazioa
“argi eta azkar eskaintzeko”.

Zaldibarkoen iritziz, “web-
gunearen bitartez udaletxeagaz
izapide telematikoak egiteko
aukera eskainiko zaie herrita-
rrei”. “Hori ahalbidetzea webgu-
nearen helburu nagusietako bat”
dela azpimarratu dute.

Otxandioko web berrituan
egitasmoen berri jaso daiteke, eta
irudi zein bideo eskaintza ere
badago. Dokumentuez gainera,
zenbait herritarren blogak ere
txertatu dituzte. Inkestak egite-
ko atalak ere badu lekua. M.O.

Web berriak
Iurreta, Zaldibar
eta Otxandioko
udaletan 

Mendizale elkarteek eta hipi-
ka klubek ibilbideak aztertu eta
horiek hobetzeko ekintzak propo-
satuko dituzte.

Udalen esku egongo da ibil-
bideetan egingo diren ekintzak
zehaztea eta horiek finantzatzea.

Urkiola Landa Garapenak,
bere aldetik, aurrekontua presta-
tuko du eta adostutako ekintzak
burutzea bere ardura izango da.
Ibilbideak ezagutzera emateko eta
herritarrek erabiltzeko beharra
egingo du.

Elkarte eta erakundeetako
ordezkariek gaur egin dute sina-
dura ekitaldia Berrizen, Urkiola
Landa Garapena elkartearen egoi-
tzan. A.Ugalde

Ibilbideak seinalizatu, zaindu
eta mantentzeko elkarlanean
jardungo dute oraindik aurre-

ra eskualdeko udalek, mendizale
eta hipika taldeek eta Urkiola Lan-
da Garapena elkarteak. Gaur hitzar-
mena sinatu dute mendi ibilbideak
sustatzeko, eta urtero ibilbideen
egoera aztertzeko eta zaintzeko
ekintza planak eratuko dituzte.

Urkiola Landa Garapena
elkartearen ekimenez sortu da
hitzarmena, eta, besteak beste,
hainbat eskari izan dituen GR 38
ibilbidea zaintzeko balioko du.

Udaberri honetan zehaztuko
dute urte honetan zer aldaketa eta
konponketa egingo dituzten ibil-
bideetan. Hitzarmenaren sina-
tzaileek ibilbide horiek erabiltzea-
ren garrantzia nabarmendu dute,
euren esanetan “erabilera mante-
nurako eta kontserbaziorako
modurik eraginkorrena” delako.

Ardurak banatu dituzte
Hitzarmena sinatzeagaz batera
sinatzaile bakoitzak ardura bat
bere gain hartzeko konpromisoa
hartu du.

Mendi ibilbideak zaintzeko
hitzarmena sortu dute
Mantenua elkarlanean egingo dute Urkiola Landa Garapena elkarteak, 
eskualdeko hainbat udalek, mendizale taldeek eta hipika klubek

Elkarteek proposamenak
egingo dituzte, udalek diruz
lagunduko dute eta ULGk
ekintzak burutuko ditu

Udaberrian zehar zehaztuko
dituzte aurtengo urtean egin
beharreko konponketak

SINATZAILEAK

Honako herrietako
udalak:

Abadiño, Atxondo, Berriz,
Durango, Garai, Iurreta,

Izurtza, Mallabia, Mañaria,
Zaldibar eta Zornotza.

Mendizale taldeak:
Alpino Tabira, Asuntze,
Zaldai, Zaldua, Erdella,

Alluitz eta Zornotza

Urkiola Landa Garapena
elkartea

Kati-bi klub hipikoa

Berrizko udaletxean zapatuko batzarraren berri eman zuten.

Goi-tentsioko linearen
kontrako manifestua
sinatzeko deialdia
Lineak eragingo liekeen herrietako udalak “herri 
oposizioa” egitera deitu ditu Lurra erakundeak

Gueñes-Itsaso goi-tentsioko
linearen kontrako manifestu bat
sinatzeko batzarra egingo dute
bihar, eguerdian, Berrizko proba-
lekuan. Linearen kontra dauden
herrietako udal ordezkariak batu-
ko dira batzar horretara, Lurra
lurraren defentsarako erakun-
dearen deialdiari erantzunda.

Sinadura ekitaldian egongo
dira, besteak beste, Berrizko,
Mallabiko eta Garaiko alkateak.
Lurrako ordezkariekin prentsau-
rrekoan agertu dira asteon alka-
teok, eta proiektuaren kontra dau-
dela berretsi dute.

Gasteiz-Castejon lineagaz ere
tokiko erakundeetako ordezkariei
antzeko deialdia egin zietela azal-
du dute Lurrako ordezkariek, eta

“herri oposizioagaz” proiektua
geratzea lortu zutela nabarmen-
du dute. Durangaldean Iurreta,
Garai, Berriz, Mallabia eta Zaldi-
barri eragingo lieke goi-tentsio-
ko lineak. A.U.

Manifestua sinatuko dutela
azaldu dute Garai, Mallabia
eta Berrizko alkateek

Durangon testigua eraman zuten 26 ordezkariek argazkia atera zuten Andra Marian. K. Aginako

Durangaldeko euskalakariek
berotasunez hartu zuten Korrika
Korrika gauez etorri izanak ez zituen Durangaldeko euskalakariak kikildu; 
Mallabian sartu eta Elorrion irten arte, euskaltzaleen berotasuna jaso zuen

Gauez eta desorduetan zetorrela-
eta Durangaldeak Korrikari mere-
zi moduko harrera egingo ote zion
zalantzak zituenak, lasai bilduko
zituen begiak ekimenean parte
hartu eta oheratu zenean. Duran-
galdeak harrera jendetsua, kolore-
tsua eta ozena egin zion Korrika-
ri. Mallabian sartu, Zaldibar, Berriz,
Abadiño, Iurreta, Durango eta
Atxondo zeharkatu, eta Elorrion
irten arte euskaltzaleez babestu-
ta ibili zen 17. Korrika.

Maitatu, ikasi, ari... euskala-
kari leloa bere eginez, maitasunez
egin zuten arineketan korrikala-
riak. Durangon 26 ordezkarik
eroan zuten testigua, eta Landa-
ko etorbideari zegokion tartea
Berbaro euskara elkarteak, Plate-
ruena  kafe antzokiak eta Anbo-
tok batera osatu zuten.

Durangaldeko AEK-k gutun
baten bitartez ekimenan parte
hartu duten guztiei esker ona adie-
razi die, eta, “hurrengoan ere

denok beharko zaituztegu”, gogo-
ratu dute, “Korrika hain ederra
eta arrakastatsua izan dadin”. 17.
Korrika Donostian amaiatuko da
domekan.

Nagusiaz gainera, Korrika txi-
kiak ere antolatu dituzte herririk
herri. Horrela, Durangaldeko ikas-
tetxeetako gaztetxoek ere bat egin
dute euskararen aldeko Korrika
ekimenagaz. J.D.

Bideoa: www.anboto.org
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OTXANDIOATXONDO

Andikona plaza eraberritze-
ko bigarren faseko lanak
adjudikatu berri ditu uda-

lak. Atal honetan obra zibila amai-
tzeko egiteko dagoena kokatzen
da: argiteria, errementaritza eta
zurgintza lanak. Guztira, 75.000
euro inguruko aurrekontua dute. 

Nestor Basterretxearen eskul-
tura eraikitzeko lanak ere emanak
daude;  18.000 euroko aurrekon-

ri begirako gainerako ekimenak
ere martxan daudela azaldu dute.

Korrika
Otxandiotik ez da pasatuko aur-
ten AEKren ekimena, baina Korri-
ka batzordeak egitaraua eratu du
gaurko. 18:30ean bost kilometro-
ko lasterketa hasiko da, eta gauean
lagun arteko afaria egingo dute
Mainondon. M.Onaindia.

tua dute.  Gainera, bonbardake-
tan hildako guztien izenak jaso-
ko dituen horma ere eraikiko dute-
la adierazi dute udal arduradunek.
Bonbardaketaren75. urteurrena-

Esleitu dute Andikona plazako
beharren bigarren fasea

Uztaileko ekitaldietarako prest izan gura dute plaza.

Nestor Basterretxearen eskultura eraikitzeko lanak ere eman dituzte

Eskulturagaz batera, hildako
guztien izenak jasoko dituen
horma ere eraikiko dute

Ehun bat dantzari batu ziren alardean

Atzo eta gaurko
dantzariak jairako eta
omenaldirako batu dira

Andasto dantza taldeak deituta,
ehun atxondar inguru batu ziren
joan zen zapatuan dantzarako.
Orain dantza taldean dabiltzan
umeak eta gazteak zein azkenekoz
duela berrogei urte dantzan egin-
dako helduak izan ziren dantzari,
eta arratsaldean hasitako jaia goi-
zaldera arte luzatu zuten batzuek.

Arratsaldean dantza saioak
egin eta gero, Apatako frontoian
afaritarako batu ziren 350 bat

lagun. Afal aurretik omenaldia
egin zieten dantza taldea aurrera
ateratzen lagundu duten txistula-
ri, irakasle eta dantzariei. Zapatuan
dantza egin zuten “beteranoei” ere
esker ona adierazi zieten.

Gauean, Luhartz taldearen
erromeria egon zen, eta, bertan,
zelan ez, dantzan amaitu zuten
eguna jaira batutakoek. A.U.

Taldeak aurrera egiteko behar egin duten 
lagunak omendu ditu Andasto dantza taldeak

Bideoa: www.anboto.org
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DURANGO ZALDIBAR

GARAI

EAJk proposamenak eta
zerrenda aurkeztu ditu 

Trena lurperatzean etorbide
berri bat egitea eta Memoria
Historikoaren Behatokia sor-
tzea daude EAJren hauteskun-
de programaren barruan. Mar-
titzenean hauteskundeetara-
ko zerrenda aurkeztu zuen
Durangoko EAJk.

Aitziber Irigoras zerrenda-
buruak alderdiaren proposa-
menak azaldu zituen. Babese-
ko etxebizitzak sortzea, merka-
taritza eta eskualdeko turismoa
sustatzea eta Eguzkitzagoie-
nako industrialdea bultzatzea
dira EAJren asmoak . A.U.

Zaldibarko Udal Euskara Zerbi-
tzua langile euskaldunen zerren-
dak osatzeko lanean dabil. Hain-
bat lanetarako behar dira behar-
ginak: ume eta adinekoen
zaintzarako, kirol-begirale zein
aisialdi-begirale izateko eta esko-
la partikularrak emateko.

Zeregin horietarako prest
dauden herritar euskaldunei ize-
na emateko deia egin die uda-
lak; maiatzaren 6a izango da ize-
na emateko azkeneko eguna.
Maiatzaren 11tik aurrera izango
dira prest zerrendak.

Haurreskola
Bestalde, Haurreskolan izena
emateko epea iragarri du udalak:
maiatzaren 2tik 13ra egongo da
zabalik. Informazioa Haurresko-
lan bertan eskuratu behar da,
azaldu dutenez. M.O.

Langile
euskaldunen
zerrendak
osatzen

Maiatzaren 6a izango da
zerrendetan izena emateko
azkeneko eguna

Garaiko Udalak herriko txikienen-
dako udalekuak antolatuko ditu
aurten ere, ekainaren 27tik uztai-
laren 15era bitartean. Bertan ize-
na emateko aukera badago
dagoeneko, eta maiatzaren 6an
itxiko dute zerrenda.

Goizez garatuko dira udale-
kuak, 09:00etatik 13:00etara; sal-
buespenik egotekotan, arratsal-
dez irteeraren bat eginez gero
izango da. Hiru eta hamairu urte
bitarteko umeek eta gaztetxoek
parte hartu dezakete udalekue-
tan. Inskripzioa egiteko eta infor-
mazioa jasotzeko udaletxera jo
behar dute interesdunek. M.O.

Udalekuetan
izena emateko
epea zabaldu
dute jadanik

Kale izendegian
aldaketak egin
dituzte toponimia
ikerketan oinarrituta 

Saibigain kalea Saibi kalea
izatera pasatuko da, eta
Fray Juan de Zumarraga,

Frai Juan Zumarraga, euskal orto-
grafiagaz. Alberto Errastiren topo-
nimia ikerketan oinarrituta kale
izendegian aldaketak egitea onar-
tu du udalbatzak.

Alderdi gehienek aldaketak
“lehen pausua” direla azaldu dute,
eta kale izenen aldaketarako
batzorde berezia sortzea adostu
dute. Talde Mistoa abstenitu egin
da,  “eztabaida sakonagoa behar
delako”. PPk kontra bozkatu du.

Rubial eta Leizaola
Aldaketez gainera, Faustegoiena-
ko kale berrietarako Ramon Rubial
eta Jesus Mari Leizaolaren izenak
ipintzea erabaki dute udalbatza-
rrean. PSE-EEk eta EAJk adostuta-
ko izenek eztabaida sortu dute.

Aralarrek eta Talde Mistoak
“inkoherentzia” salatu dute: “ bi
kale berri ideologikoki lerroka-
tuak izango dira”, Aralarren ustez.
Talde Mistoak azaldu du “toponi-
mia ikerketa bultzatu eta gero 
PSE-EEk eta EAJk “kromo aldake-
ta” egin dutela, “bakoitzak bere
prismatik izena proposatuz”.

EAJk eta PSE-EEk pertsona
horiek “balore demokratikoak
momentu gaitzetan defenditu”
zituztela eta kaleei euren izena
ipintzea “omenaldi justua” dela
aldarrikatu dute. A.Ugalde.

Batzorde berezia antolatuko dute ikerketaren 
ondoren sortutako kale izenak bideratzeko

Faustegoienako kale
berrietarako izen bi onartu
dituzte: Ramon Rubial eta
Jesus Mari Leizaola

Frai Juan Zumarraga euskal ortografiaz idatzi beharko da.

ALDAKETA BATZUK

Andra Mari kalea
Andra Maria kalea
Arriputzueta auzunea
Arripausueta auzunea 
Fauste kalea
Fauste bide kalea

San Roke kalea
Sanrokebide kalea
Santa Susana kalea
Santasusananoste kalea
Tabira kalea
Tabirabide kalea
Zabale kalea
Zabalekoa kalea

Eskolako Bidea
egitasmoa
abiatu dute
Landako Eskolan 
“Eskolarako joan-etorriak zelan
egiten diren aztertu eta kutsadu-
ra -emisio bako joan-etorriak bul-
tzatzeko” egitasmoa da Eskolako
Bidea. Proiektu hori martxan ipi-
ni dute Landako Eskolaren ingu-
ruko mugikortasuna aztertzeko
eta hobetzeko.

Lehen pausua diagnosia egi-
tea da, eta horretarako eskolako
umeek mugikortasun inkesta bat
bete dute. Durangoko Udaleko
Tokiko Agenda 21etik bultzatu dute
egitasmoa. Aitziber Irigoras alka-
teak adierazi duenez, “motordun
ibilgailuak alde batera utzi eta hel-
duen laguntza barik ibilbide segu-
ruetatik egindako joan-etorriak”
bermatu gura dituzte. A.U.

Errotaritxuenako
etxebizitzen
zozketa
eguaztenean
Datorren apirilaren 20an Errota-
ritxuena auzoko 58 etxebizitza
zozketatuko dituzte, San Agustin
Kultur Gunean. Eguerdiko
12:00etan egingo da zozketa,
notarioaren aurrean eta progra-
ma informatiko bat erabilita.

Zozketarako zenbakia 638
pertsonek daukate. 

Hainbat kopuru daude eta
zozketak kopuru horien arabera
egingo dituzte.  Lehenengo
minusbaliotasuna daukatenen-
tzako zozketa izango da. Gero
Etxebiden izena emanda lau urte
baino gehiago daramaten pertso-
nen txanda izango da, eta gaine-
rakoentzako etxeak amaieran
zotz egingo dituzte. A.U.
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ELORRIO BERRIZ

ABADIÑO

MALLABIA

Zenitako errotak, Uratsa eta
Argiñeta bisitatuko dituzte
ibilbide gidatuetan

Zenitakolea baserriko errota
martxan ikusi, Uratsako ura
bainuetxean zertarako era-

biltzen zen ikasi, Argiñetako hila-
rriak nondik datozen entzun...
Herriko ondarea ezagutzeko Zeni-
ta auzoan zehar bisita gidatuak
antolatu ditu Elorrioko Udalak api-
rila eta maiatzerako. 

Duela hiru urte egin zituzten
lehenengoz bisita gidatuak, eta
orduan izan zuten arrakasta iku-
sita, aurten errepikatzea erabaki
du udaleko Kultura eta Turismo
Sailak.

Lourdesko Ama ikastetxetik
hasi eta Zenita inguruan ordu bi
inguruko bisitak egingo dituzte ibi-
laldietara animatzen direnek. Bisi-
tan, arbasoen bizimoduaren ingu-

ruko argibideak emango dituzte;
errotek Zenitan zuten garrantzia,
garbilekuak non zeuden, eraba-
kiak hartzeko zelan antolatzen
ziren... Hainbat galderari eran-
tzuteko bisitak izango dira.

Sei bisita antolatu ditu uda-
lak. Euskaraz, apirilaren 23an,
maiatzaren 1ean eta 7an izango
dira bisitak; gazteleraz, berriz,
apirilaren 24an, 30ean eta maia-
tzaren 8an. Ordu bi inguruko ibil-
bidea hasteko goizeko 11:00etan
Lourdesko Ama ikastetxean elkar-
tuko dira bisitariak.

Izena emateko
Bisitetan parte hartzeko Iturri kul-
tur etxean eman behar da izena.
Bertara gerturatuta egin daiteke
erreserba, edo, bestela, telefonoz
–94 603 20 30 zenbakira deituta–
edo posta elektronikoz –iturri@elo-
rrio.nethelbidera idatzita–. Ibilbi-
dea egiteko euro bat ordaindu
beharko da. A.Ugalde.

Zenitakolea baserriaren aurrean, 2008an egindako bisitan.

Lourdesko Ama ikastetxetik
11:00etan hasiko dira ordu bi
inguruko bisitak

Apirilaren 23, 24 eta 30ean eta maiatzaren 1, 7 eta 8an izango dira bisitak

Elorrioko historia emakumeen
ahotik:atzoko hitzak josten libu-
rua bihar 12:00etan aurkeztuko
dute udaletxeko pleno aretoan.
Liburua Amaia Nicholson Goros-
tiaga eta Leire Goitisolo Zuma-
ran antropologoek azkeneko
hileotan egindako ikerketaren
emaitza da.

“Emakumeek gizarteari
egindako ekarpena ezagutze-
ko” helburuagaz udalak beka
atera zuen herriko emakumeen
historia aztertzeko. Besteak bes-
te, emakume elorriarren testi-
gantzak batu dituzte antropo-
logoek liburuan, eta baita ezta-
baida-taldeetan jasotako iritzi
eta ondorioak ere. A.U.

Herriko andren
historia batzen
duen liburua
aurkeztuko dute

Ibilbide gidatuetan parte
hartzeko Iturri kultur etxean
eman behar da izena

Zuberoako kirolariekin
Zazpiak Bat Eguna, bihar,
Errekakaleko jaietan

Aste Santua eta gero barik, aurre-
ko asteburuan ospatuko dituzte
aurten Errekakaleko jaiak. Berri-
kuntza bategaz datoz aurten, gai-
nera: Xiberoko Boza irratiak eta
udalak elkarlanean Zazpiak Bat
Eguna antolatu dute biharko. Kirol
eta jai giroa ziurtatzeko egitaraua
prest dago.

11:30ean Mendikota (Zube-
roa) eta Elorrioko taldeek errug-
bi partidua jokatuko dute, eta
12:30ean Mauleko pilotariek Elo-
rriokoen kontra edukiko dituzte
partidak plazako frontoian. Herri-
bazkaria egingo dute 14:30 alde-

ra. Arratsaldean, pilotako Joko
Garbi erakustaldia eskainiko dute,
eta seiak aldera trikipoteoa edu-
kiko dute kantu herrikoiekin.

Kontzertuak
Gaur gauean hasiko dute Bizixo
kaleko jaien egitaraua. 23:00etan
hasita, lau taldek eskainiko dute
kontzertua: Sermonds, Sugoi,
Pixontxis eta Murder Pink. Bihar
iluntzean erromeria egongo da
Tximeletagaz, eta Gaztetxean Xar-
mak eta Cobrak emango dute kon-
tzertua; Ateneoa ere zabalik egon-
go da, DJ Makalagaz. A.U.

Traña-Matienako Sanprudentzioekin bat ez
egiteko, aurreratu egin dituzte jaiak aurten

Udalaren gastua zelan
murriztu aztertuko dute

Gaur izango dute Ongizate Batzor-
deko mahai gainean martxoko
udalbatzarraren gai-ordenean
jasota zegoen arren bozkatu barik
utzi zuten udalaren gastuaren
murrizketari buruzko proposa-
mena: Espainiako Gobernuak iaz

agindutako udalen defizitaren
murriztapenerako, joan zen urte-
ko ereduagaz jarraitzea proposa-
tu du Talde Independienteko udal
gobernuak. Udaleko lanpostuen
zerrendan bete barik dauden lan-
postuei diru-kopururik ez eslei-
tzea da udal gobernuak iaz uda-
leko langileen batzordeagaz ados-
tu zuena; beste udal batzuetan
legez, %5eko murrizketa langileen
soldatan aplikatu barik, aurten ere
iazko eredua jarraitzea proposa-
tzen du udal gobernuak. I.E.

Martxoko udalbatzarrean ez zuten bozketa egin,
gaia Ongizate Batzordean jorratu dadin aurretik

Iazko moduan, bete barik
dauden udaleko lanpostuei
diru-kopururik ez esleitzea da
gobernuaren proposamena

Udaleku irekietarako
data eta izen-emateak
finkatu ditu udalak

Udaleku irekiak uztailaren 4tik
22ra bitartean egingo dituzte
Berrizen, eta udalak zehaztu du
izena emateko prozedura begira-
le zein gaztetxoentzat. Learreta-
Markina ikastetxean garatuko da
udako ekintza hori. 

Prentsa oharrean azaldu
dutenez, begiraleak udalak berak
kontratatuko ditu zuzenean. Begi-
rale izateko gutxieneko baldintza
modura 18 urte  edukitzea, eus-
kara maila ona erakustea eta begi-
rale ikasketak zein titulua izatea
ezarri dituzte. Interesa dutenek
maiatzaren 13rako eskabide orria
aurkeztu beharko dute udale-
txean, beharrezko dokumenta-
zioagaz batera. Izena ematen

dutenen artean, udalekuetako
koordinatzaileak ere aukeratuko
dituzte.

Bi mailatan burutuko dira
udaleku irekiak: Txiki-txoko lau
urteko umetxoentzat eta Gazte-
txoko LH1-LH6 mailara artekoen-
tzat (12 urte). Izena emateko epea
maiatzaren 23tik 31ra bitartekoa
izango da; udaletxean edo ikas-
tetxean jasotako eskuorria bete
beharko dute gurasoek horreta-
rako.  Prezioa, izena ematen duten
seme-alaba kopuruaren arabera-
koa izango da: bakarra 60 euro,
bi 50 euro bakoitzeko, eta hiru bai-
no gehiago izanez gero 40 euro
bakoitzeko. M.O.

Begiraleak kontratatu ahal izateko eskabideak 
maiatzaren 13rako aurkeztu beharko dira

Gaztetxoentzako izen-emate
epea maiatzaren 23tik 31ra
bitartekoa izango da

Interesa duten begiraleek
maiatzaren 13rako aurkeztu
beharko dute eskabide orria

Ikastetxeko gelak berriztu
egingo dituzte oporretan

Mallabiko Udalak Learreta-Mar-
kina ikastetxeko lehenengo hez-
kuntzako gelak eraberritu gura
ditu, eta  lanak esleitzeko lehia-
keta hasi du. Lanak esleitzeko
prozesua orain hasi dute, baina
obrak udako oporretan gauzatu-
ko dituzte; ekainaren 23tik abuz-
tuaren 23ra, hain zuzen ere.

Kontratuaren prezioa 310.500
eurokoa izango da eta negoziake-

ta bidez emango da. Oinarri guz-
tiak Mallabiko Udalean eskuratu
daitezke, eta www.mallabia.org
webgunean ere eskegi dituzte.

Goi tentsioko linea
Bestalde, azken udalbatzarrean
goi tentsioko linearen kontrako
mozioa onartu zuen  udalbatza-
rrak, aho batez. Proiektua bertan
behera uzteko eskatu dute. J.D.

Ekainaren 23an hasi eta hile bian lehenengo
hezkuntzako gelak eraberritu gura dituzte
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Durangaldean labur

IURRETA IZURTZA

Euskararen arloan dauden
“hutsuneak” bete guran

Euskararen erabilera sustatzeko
emandako pausoekin jarraitzea,
herritarren hizkuntza aukera “beti
eta egiazki” errespetatzeko ahale-
gina sendotzea, ezagutza eta era-
bilera areagotzea eta hizkuntza

politika garatzeko ahalik eta ados-
tasun handiena lortzea:helburuo-
tan oinarrituta Euskara Biziberri-
tzeko I. Plan Nagusia (EBPN) egin
gura dau Iurretako Udalak. Lan
horretarako 2011ko aurrekontuan

jaso dituzte 13.000 euro eta, orain,
enpresa bat kontratatu gura dute. 

Horiek horrela, orain arte
bidean emandako pausoak eta
egindako ekintzak batzeko “tres-
na bateratua” lortu gura dute, Iña-
ki Totorikaguena alkatearen ber-
betan: “Arlo askotan dauden
hutsuneak gainditzeko konpro-
misoa eta betebeharrak azalera-
tzeko ere balioko du”. Arlo guztiak
batuko lituzkeen ekintza plana
lotu gura dute; diagnosi bat egi-
tea ere aurreikusi dute. A.B.

Euskara Biziberritzeko Plan Nagusia aztergai

Apirilaren 11n eta 13an mobilizatu ziren, 08:00etatik 08:30era eta 18:00etatik 18:30era. A.Ugalde

Hitzarmen kolektiboaren
negoziaketan “emandako
blokeoa” salatzeko mobi-

lizazioak egin dituzte, asteon, 
A-8 autobidearen ordainlekuan. 

Autobidea kudeatzen duen
Aubisako langileen berbetan,

negoziaketek 2009tik diraute, bai-
na, “benetako edukia eta mamia”
izan dezaten enpresak erakutsita-
ko “gogo ezak” eroan ei ditu mobi-
lizatzera. Ordu erdiko kontzentra-
zioak egin zituzten astelehenean
eta eguaztenean. A.Basauri

A-8 autobidean mobilizazioak
hasi dituzte langileek
Itun kolektiboaren negoziaketen“blokeoa” salatu dute Aubisako langileek

Negoziaketen aurrean
enpresak erakutsitako “gogo
ezak” mobilizatuarazi ditu 

Bake epailea beste
hiru herrigaz partitzea
eskatzeko adostasuna

Bake Epaitegietako Elkartea era-
tzeari buruzko txostena aho batez
onartu zuten joan zen barikuko
Izurtzako udalbatzarrean, Iurre-
tako udalaren proposamenagaz
bat eginez: orain arte Izurtza,
Iurreta, Atxondo eta Mañarian,
herriko idazkariek eta idazkari-
laguntzaileek burutu dituzten
Bake Epaitegiari dagozkion lanak
egiteko Eusko Jaurlaritzari lau

herriotan lan egingo duen fun-
tzionarioa kontratatzea eskatuko
diote lau udalok.

Izurtzaren kasuan, idazkariak
egunean udaletxean burutzen
duen hiru ordu eta erdiko lanal-
dian, Bake Epaitegiari dagozkion
zereginek lan-karga handiegia
suposatzen dutela nabarmendu
zuten udaleko ordezkariek. 

Eusko Jaurlaritzari eskaria lau
udalek elkarregaz egitea da Iurre-
tako udaletik Izurtzan jaso duten
proposamena, eta proposamena-
gaz aho batez egin zuten bat, joan
zen barikuan, Ezker Abertzaleko
eta EAJko zinegotziek. I.E.

Izurtza, Iurreta, Atxondo eta
Mañarian jardungo duen
funtzionarioa kontratatzea
eskatuko diote Jaurlaritzari

Bake Epaitegiaren zereginak udaleko idazkariak
burutzen ditu gaur egun lau herri hauetan

MAÑARIA

Toti Martinez de Lezea
berbaz Aste Kulturalean

Aurtengo Aste Kulturala emaku-
mea  protagonista nagusitzat har-
tuta antolatzeko asmoa dauka
udalak, eta emakumeei buruzko
hitzaldia eskaintzeko gonbidatu
dute Toti Martinez de Lezea idaz-
le gasteiztarra Mañarira. 

Maiatzaren 9tik 15era ospa-
tuko duten Aste Kulturalean har-
tuko du idazleak parte. 

Aste Kulturalaren barruan
herriko emakumeei buruzko
argazki erakusketa antolatzeko
asmoa ere badute udalean. Era-
kusketa horretarako argazkiak
batzeko, apirilaren 31 baino lehe-
nago argazkiak kultura.mana-
ria@bizkaia.org helbidera bidal-
tzera edo udaletxean aurkeztera
deitu dituzte herritarrak. I.E.

Maiatzaren 9tik 15era ospatuko duten Aste 
Kulturalaren egitarauak jasotzen du berbaldia

Apirilaren 7an eta 8an Retoalcoa lehiake-
tako Espainia mailako finala jokatu zuten
Madrilen, eta Maristak ikastetxeko Jon
Escolar, Alberto Fuentes eta David García
izan ziren garaile. Mari Jose Martín tuto-
reak eta Kepa Bastegieta irakasleak babes-
tu zituzten hirurak. Fikziozko enpresa bate-
ko zuzendari lana bete behar zuten.

Retoalcoa lehiaketan
Maristak garaile

Domeka honetan Larrosaren Festa ospa-
tuko du PSE-EE alderdiak Durangon, Lan-
dako Gunean. Bertan izango dira Jose Luis
Rodriguez Zapatero Espainiako presiden-
tea eta Patxi Lopez lehendakaria, gainon-
tzeko alderdikideekin eguna ospatuz.
2005ean ere izan zen Zapatero Durangon,
motibo beragaz.

Zapatero eta Lopez,
domekan Durangon

Durangaldeko AHT Gelditu Elkarlanak
eskuorriak banatuko ditu Durangon, gaur
arratsaldean eta bihar eguerdian, goi ten-
tsioko linearen proiektua salatzeko asmoz.
“Red Electrica de Españaren (REE) arabe-
ra”, salatu dute Elkarlanekoek, “beharrez-
ko beste azpiegitura bat AHTk eragingo
duen gastu energetikoari aurre egiteko”.

Goi tentsioko linearen
aurkako informazioa

Elorrioko Udalak deialdi berezia egin die
udan etxean ume saharauiak hartu gura
dituzten familiei. Oporrak bakean ekime-
nean izena emateko epea luzatu egin du
udalak, maiatzaren 16a arte. Eskuorriak
banatu dituzte herrian, eta informazio
gehiago jaso gura duenak udaletxean gal-
detu dezake. 

Ume saharauiak hartzeko
epea luzatu egin dute
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“Krisia ondo etorri daiteke dirua
kudeatzeko beste era batzuk aztertzeko”
Legegintzaldi erdia zinegotzi eta beste erdia alkate, azken lau urteak “aberasgarriak” izan dira Idoia Mendiolagarairentzat

handiko trafikoa pasatu da
b e r t a t i k ,  e t a  l u r r a k  e z  d u
ondo hartu hori  dena.  Nire
ikuspuntutik ,  a lde  zaharra
oinezkoentzat izan beharko
l i t z a t e k e .  O h i t u t a  g a u d e
kotxez leku guztietara joa-
ten, baina uste dut ohiturak
a l d a t u  e t a  k o t x e a k  k e n d u
b e h a rk o  g e n i t u z k e e l a  a l d e
zaharretik.  Horrez gainera,
i n d u s t r i a l d e k o  s a r r e r a k o
a z k e n  f a s e a  a m a i t z e a  e r e
premia handiko kontua da.
Herr i  erdi t ik  pasatzen den
trafikoa apur bat txikitu da;
j e n d e a k  o h i t u r a  h a r t u  d u
hortik sartu eta irten egiteko,
baina  kamioiak  herr i t ik  ez
pasatzeko sarrera hori amai-
tu egin behar da. 

Zelan bizi dituzu azken hileok?
Lasaitasunez.  Ahal  den eta
gauza gehien lotzen saiatzen
nabil. Pozik nago egindakoa-
gaz, eta eskerrak eman gura-
ko nizkieke alderdiari, zine-
gotzi  k ideei  eta,  batez  ere,
herr itarrei .  Baten bati  kale
e g i n  b a d i o t ,  b a r k a m e n a
eskatu gura dut.

Ezker abertzale ilegalizatuak
aukerak izango ditu datorren
legegintzaldian egoteko? 
Baietz uste dut, eta gainera
eurentzako eta denontzako
hori da onena. Denontzako
lekua dago hemen.  Pausoa
eman behar dutela uste dut,
e t a  b a d a b i l t z a l a  p a u s u a k
ematen,  eta eurengan kon-
fiantza eduki behar dela uste
dut.  A.Ugalde

Egoera ekonomikoak
markatutako alkate-
tza urteak izan dira

Mendiolagarairenak. Urte bi
horietaz eta etorkizunaz
egin dugu berba beragaz.

Azken urte bi hauek zelan balo-
ratzen dituzu?
Au r r e t i k  h a s i t a  z e g o e n a r i
ahalik eta ondoen jarraipena
e g i t e a  i z a n  d a  n i re  a s m o a .
Urte politak izan dira nire-
t z a t ,  a b e r a s g a r r i a k .  L a b u r
egin zaizkit ;  denbora gutxi
dira bi urte. Ahalegindu naiz
alkatetzari nire ukitua ema-
ten. 

Zelako ikutua eman diozula esan-
go zenuke?
G u s t a t z e n  z a i t  j e n d e a g a z
eguneroko gaiei buruz berba
egitea, eta zalantza eta ara-
zoei konponbidea topatzen
ahalegintzea. Azken finean,
ni ere herritik nator.  Udala
herrira zabaltzen ahalegindu
n a i z .  He r r i t a r  d e n o n a  d a
herria, hori argi eduki behar
dute herritarrek. Denon lana
da herria zaintzea. Gastatzen
den dirua denok ordaintzen
dugu. Orain daukagun diru

arazoagaz dauzkagun gauzak
mantendu egin behar ditugu,
gainera; beste era batera iku-
si behar dira gauzak.

Oran hilabete aurrekontuak
onartu zenituzten Zaldibarren,
murrizketa nahiko handiagaz...
Inbertsiotarako ez dago diru-
rik. Dagoen bitartean ez gara
konturatzen dirua ez dagoen
momentua heldu daitekee-
nik. Egun hori heldu da, eta
krisi hau ondo etorri daiteke
gauzak beste era batera egin
daitezkeela ikusteko;  dirua
zelan kudeatu pentsatzeko
burua gehiago nekatu behar-
ko dugu. 

Inbertsio nagusia haurtzaindegi-
ra bideratuko duzue aurten.
Ud a l a k  b e t i  e d u k i  d u  h o r i
g o g o a n .  Ka l e ra  i r t e n  z i re n
eskaerak, eta hor komunika-
zio falta eduki genuen. Ara-
zoa izan da udala lana egiten

i b i l i  d e l a ,  b a i n a  e z  d u g u l a
k o m u n i k a t u .  I k a s t u r t e a
amaitzen denean hasiko dira
obrak, eta ea irailerako hau-
rreskola martxan dagoen. 

Duela gutxi euskararen ordenan-
tza onartu duzue. Zelan ikusten
duzu euskararen egoera herrian?
Gurea herri euskalduna dela
pentsatzen dut. Zaldibarren
ikasi duten 31 urtetik behe-
rako gazte guztiek euskaraz
dakite.  Hori asko dela pen-
tsatzen  dut, baina arazoa da
ez dugula erabiltzen. Orde-
nantzagaz udalean gehiago
i n p l i k a t z e a  l o r t u k o  d u g u .
Lehen ere egiten zen, baina
o r a i n  a r a u t u t a  e g o n  e r a n ,
ordenantzak derrigortu egi-
ten gaitu euskara erabiltzera.

Airean geratu den proiektuetako
bat kultur etxearena da.
Behar handia da hori gauza-
tzea. Elkarte denak batzeko

toki bat behar da, eta ekital-
diak egiteko ere bai. Diru fal-
ta da orain arazoa. Egin zen
p r o i e k t u a  e z  z e n  a u r r e r a
irten, sinadura batzuk batu
zirelako kontra, eta horrela
gelditu zen. Lehentasunezko
g a u z a  d a .  E g o e ra  a l d a t z e n
hasten bada eta  dir ua  sar-
tzen hasi, orduan egingo da
kultur etxea.

Zer beste premia ikusten dituzu
datozen urteetarako?
Z a l d u a k o  p l a z a  e t a  a l d e
z a h a r r a  b e r r i z t a t u  b e h a r
d i r a ,  e t a  h i r u  z o n a l d e t a n
eskilara mekanikoak ipintze-
ko ideia ere hor dago... Baina
hor lurra altxatzeaz gainera,
lur azpiko hoditeria aldatu
beharko genuke... Diru asko
beharko da, eta hainbat fase-
tan egin beharko da lan hori.
Ko t x e a k ,  k a m i o i a k . . .  p i s u

Idoia
Mendiolagarai •

Zaldibarko alkatea  

Batzar Nagusietako juntakidea
da, eta hauteskundeetan EAJko
zerrendaburua izango da
Durangaldea eta Arratiatik

“Zaldibar herri euskalduna da; 31 urtetik
beherako denek dakite euskaraz. Arazoa

denona da; ez dugu egiten” 

“Haurreskolako
lanak irailerako

amaitzea 
itxaroten dugu”
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Karmen Sampedro
EA

Sei hankako mahaia

Korrika 
Zaldibarren

Asteon Korrika Zaldibartik pasa-
tu da, gauerko ordu bietan. Oso
momento polita izan da han
batutako guztientzat. Jende
asko bildu gara korrika egiteko,
euskararen alde. Duda barik,
kalera irtetzeko arrazoia garran-
tzitsua da bi urterik behin Eus-
kal Herria zeharkatzen duen
ekimena. 

Korrika heldu baino lehe-
nago afari bat antolatu dute.
Berrogei bat pertsona alkartu
gara afaltzen, eta afaldu eta gero
kantu-kantari ibili gara. Zelako
giro ona! Denok abesten, dan-
tza egiten… Eta abestiak eus-
karaz, noski. Gure hizkuntzak
elkartzen gaitu, guztiok helbu-
ru batekin. Abesti batek esaten
duen bezala “Ez al dakizu eus-
kara dela euskaldun egiten gai-
tuela?”. Hori da, euskaldun guz-
tiok batera euskararen alde. 

Beste aldetik, laster izango
dira hauteskundeak. Batzuek
egin dugu apustu berri bat. Ilu-
sio handiz hasi gara ibiltzen,
beste abertzale eta euskaldun
batzuekin. Etorkizunak zer eka-
rriko duen ez dakigu, baina
orain egin behar duguna argi
daukagu. Gure herriaren alde
lan egingo dugu, eta horretara-
ko gure asmoak konpartitzen
dituztenekin elkartu gara.
Denon artean ondo konpontze-
ko, gure artean konfidantza
eduki behar dugu. Hasi gara
bidea egiten, eta ondo goaz,
gustura. Gure herritik kanpora
begiratzen Euskal Herri abertza-
le batekin amets egiten dugu.

Denok bizi gaitezen bakean
eta askatasunean, besteak erres-
petatuz, bakoitza bere ideia eta
helburuekin.

Nire ustez, onerako aldake-
ta asko etorriko dira. Gogo han-
diz gara, lan egiteko prest. Esfor-
tzu guztiak batu behar ditugu
gure helburuak lortu ahal iza-
teko. Animo eta aurrera!
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Osakidetza, Durangoko anbulategia
eta duintasuna
Gure amama gaixotu egin zen; ezin zeitekeen ezer egin.
Horrek min egiten dau, baina ulertu daiteke. Eskatzen dozun
bakarra gelditzen jakona ahalik eta ondoen bizitzea da; ez sufri-
tzea.

Baina mina heltzen da, jasaezineko mina. Eta berarekin
inpotentzia. Ezin daiteke ezer egin? Orduan aurkitzen zara
medikuen pasibotasunarekin, ikusezinarekin, hoztasunare-
kin... Ez genduen tratu berezirik espero, tratu duin bat bai-
zik... eta gure amamak ez eban jaso. Ziur nago gure amama-
ren sufrimendua ez zela beharrezkoa, baina medikuek ezer
gitxi egin eben.

Badakit gainezka dagozela, ez dela euren errua osasune-
rako hain beharrezkoa den dirua beste zentzugabekerietan
xahutu izana... Baina horrek ez dau justifikatzen besteenga-
nako mespretxua.

Gelditzen jakun bakarra gure amama zenbat maite gen-
duen jakinda joan zela da. Maite dogu eta maiteko dogu beti.

Agur, amama.

Ainara Atorrasagasti - Durango

Txosna batzordeko deialdia
Kaixo lagunak, 

Merezitako atsedenaldiaren ondoren, Durangoko Txos-
na Batzordeak lanari ekin behar dio berriz ere. Iazko jaiak nola
joan ziren ikusita, beharrezkoa ikusten dugu ahalik eta azka-
rren lanean hastea; horrez gain, maiatzaren bigarren egune-
rako eskari orriak sartu behar direla gogoratu nahi dugu. Urte-
ro legez, jai ahalik eta parte-hartzaileenak egiteko asmoz, anto-
lakuntzan parte hartzera dei egiten dizuegu Durangoko
herritarrei,  norbanako zein talde, eragile, mugimendu sozial…

Hurrengo hitzordua maiatzaren 5ean, 19:00etan izango
da, AEK-k Pinondon duen egoitzan. Bertan ikusiko garelako-
an. 

Info+: http://www.durangokotxosnak.org/ 

Durangoko txosna batzordea

Sapuetxe aurrera!
Sapuetxe Gaztetxea duela 12 urte Durangoko Gazte Asanbla-
dak bere beharrizanei hobeto erantzuteko okupatutako etxea
da. Topaleku bat da, gazteok batzeko espazio propio bat, eta
askatasun osoz lan egin ahal izateko lekua, beste inon eskain-
tzen ez digutena.

Sapuetxeren historia luzea eta aberasgarria izan da, gaz-
te asko hazi eta hezi baita etxe honetan. Betidanik, bere 12
urteetan, behar sozial ugari bete dituen txoko bat izan da gure
herri honetan, eta gazteei, udaletxeak ez bezala, eskaintza zaba-
la egin diona: tailerrak (gitarra, serigrafia, txalaparta, antzer-
kia, batukada…), musika lokala, bazkari eta afari herrikoiak,
liburutegia, ekintza kulturalak (kontzertuak, antzerkiak, ber-
tso saioak, monologoak…), hitzaldiak, eztabaidak, eta aski eza-
guna den Azoka Alternatiboa, adibidez. Kultura beste era bate-
ra sortu eta zabaldu daitekeela frogatu dugu, Euskal Herriko
eta atzerriko musika talde askorentzako erreferente garran-
tzitsua izateraino. Eta gehitu beharra dago urteotan gure mezua
ez dela batere aldatu: gaztetxea tresna bat da, eta autogestioa,
helburua. Norbera bere bizitzaren jabe izaten ikastea, denon
ametsa.

Sapuetxeko ateak beti egon dira durangar gazte guztiei zaba-
lik, eta honen adierazle da hona gerturatu diren adin eta ideia des-
berdineko gazte mordoa, gaztetxea gazte askoren bizitza soziala-
ren erreferente bihurtzera arte. Gainera, hainbat kolektiboren egoi-
tza izan da eta izaten jarraitzen du, Durangoko kaleetan presentzia
gorakorra duten taldeena barne. Izan ere, kolektiboen zein parti-
kularren parte-hartzea oso garrantzitsua dela uste dugu gune hau
denon artean eraiki eta kudeatu ahal izateko.

Gaztetxeak bizirik jarraitzen du, bere proiektuak bezala. Eskain-
tzen ez digutena aurkitzeko aukerak sortzen ditugu, eta eraikinak
berak askoren egunerokotasunari alternatibak ematen dizkio, harre-
manak egin eta jende desberdina ezagutzeko espazio batez gain,
askok ezagutu eta ezagutuko duten jai giro desberdina eskaintzen
duena, beste herri batzuetan gustuko dena ere. Edozein durangar
bere etxean onartzera ausartuko ez litzatekeen errekurtsorik gabe-
ko etorkinei ere bizitzeko leku bat ematen die, eta badakigu ez gabil-
tzala oker.

Beraz, hainbeste aukera eta itxaropen sortzen eta sortuko
dituen gure etxe hau denoi kendu eta birrintzearen aurrean, geroz
eta bide txarragotik doan gizarte honetan, gure autonomiaren alde
lanean jarraitzea erabaki dugu, gaztetxea erabiltzen dugunon eta
etorkizunean erabiliko dutenen izenean.

Durangoko gaztetxea botatzea 2011. urteko aurrekontuetan sar-
tzeko udalaren erabakiak, eta hau zuzenean sufritzen duen kolek-
tiboari hitza eman ez izanak, martxoaren 29ko osoko bilkuran gure
esku-hartzea bultzatu zuela adierazi nahi dugu. Gure salaketa uda-
leko gobernu taldeari eta bere kideei zuzenduta dago, herritarren
aurrean arazo hau isildu nahi izan dutelako.

Horregatik, durangarrei gogoeta egitera deitu nahi diegu, era-
baki honen ondorioak sufritzen ez dituztela uste duten arren, gure
herriko gazteen ilusio eta aukera berriak lurrera botatzea euren pol-
tsikotik pasatuko delako, 200.000 euro inguru. Baina hau, noski, ezin
zaie herritarrei saldu hauteskundeetatik hain gertu.

Bukatzeko, eskerrak eman nahi dizkiegu 12 urte luze hauetan
zehar Sapuetxen parte hartu duten guztiei eta gure proiektu hau
aurrera eramateko babesa eman digutenei.

Sapuetxe aurrera!

Sapuetxe Gaztetxea

Klik batean

Aparkalekua 
Hau da hau, eredu izatea! Udaltzaingoak ere gaizki aparkatzen
du, nahiz eta eurendako erreserbaturiko lekua eduki. Zelan jarri-
ko diete isuna herritarrei, eurek ere txarto aparkatzen badute ?

Ibon Lizundia Leturiaga (Matiena-Abadiño)

@

Abestiak dio: “Ez al dakizu
euskara dela euskaldun
egiten gaituena?”. Denok
batu gara euskararen alde
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Bideografik ekoiztetxeak landu
du proiektuaren alde teknikoa
“Sarrionandiaren lanari buruzko
iazko Zilar Asteko ikuskaria gra-
batu genuen, eta haren editatze
lanetan genbiltzala egin ziguten
honetan parte hartzeko proposa-

bazioa: bategaz irudi orokorra
eta besteagaz plano laburragoak
hartu dituzte. Irudia eta soinua,
bakoitza bere aldetik landu dute:
Audion enpresako lagun bik har-
tu dute soinuaren ardura. 

“Elkarrizketetarako set fin-
koa prestatu genuen”, dio Maez-
tuk, “eta hiru astean egin genituen
grabazioak”. Elkarrizketatu bakoi-
tzagaz ordu erdiko grabazioa egin
zuten, batez beste, eta Bideogra-
fik-eko Xabier Zabala lankideak
beste hiru astean burutu du,
ondoren, post-produkzioko lana. 

Durango 80 dokumentalean
parte hartzea oso aberasgarria
izan da lan-taldearentzat, Bideo-
grafik-ekoek diotenez: “oso gaz-
teak ginen 80ko hamarkadan, eta
dokumentalean agertzen diren
hainbat kontu ez genituen eza-
gutzen: gazte asanbladak ordu-
rako lanean ziharduela, Herria
elkarteak egiten zuen lana... Uste
dut dokumentala oso interesga-
rria egingo zaiela durangarrei”.

eta post-produkzioa burutu
dituzte. Kameralari lanetan
Dabid Maeztuk, Eukeni Arrior-
tuak eta Bittor Zabalak jardun
dute. Bi kameragaz egin dute gra-

mena”, azaldu digu Bideografik
ekoiztetxeko Dabid Maeztuk.
Durango 80 dokumentala osa-
tzeko, lan-talde teknikoa osatu
du Bideografik-ek; grabazioak

ZILAR ASTEA DOKUMENTALA

“Hamarkada ikuspuntu
kritiko batetik aztertu
dute elkarrizketatuek”

Gidoigile aritua zara aurretik.
Zelako esperientzia izan da doku-
mentala zuzentzea?
Lehenengo aldia izan da honela-
ko dimentsioko gauza batean jar-
dun dudana. Lan handia izan da,
bolumen handia hartu duena
azkenean: hogeita bi elkarrizketa
egin ditugu, hogeita hamar lagun
guztira, hamabost gai jorratzen
dira... Luzea izan da prozesua,
edizio laneko azken aste biak astu-
nak izan dira, baina polita izan da. 

Zelan sortu zen lanerako ideia?
80ko hamarkadagaz lotuta doku-
mentala egiteak merezi zuela pen-
tsatuta, eta iazko Zilar Asteko ikus-
karia grabatu zuen Bideografik-eko
jendeak prestutasun osoa agertu
zuenez, eurengana jo genuen. 

Grabazio orduetatik aukerake-
ta egitea gaitza izan da?
Hamabost gai dira; sakontzen
hasiz gero bakoitzagaz dokumen-
tal bat egiteko lain... Guztira, 40
ordu baino gehiago geneuzkan.
Editatuta, ordu bat eta hogei minu-
tuan utzi dugu azkenean.

Lehenengo pertsonan bizi izan
zenuen zuk sasoia?
Bigarren pertsonan edo... 1974an
jaiotakoa naiz, eta 80ko hamarka-
daren amaieran hasi nintzen ber-
tsotan-eta kalera ateratzen. Etxe-
ko anaia gazteena naiz, eta egia
da horrek ere egiten duela garaia
beste bide batetik etxera sartzea;
gauzak heltzen zaizkizu, nahiz eta
zuk lehenengo pertsonan bizi ez.  

Durangar oso ezagunak ager-
tzen dira dokumentalean.
Bai, Jose Julian Bakedano ordez-
ka-ezina da, esaterako. Mikeldi
aldizkariari buruz berbetan Edu
Barinaga agertzen da... Azpima-
rratu gura nuke, aukeraketa guz-
tiak direla subjektiboak, eta inoiz
besteren batek hamarkada honi
helduko balio, beste pertsona

proiektu asko. Egoera historiko
oso berezia zen. Gauza askoren
amaiera, herritarrek sortutakoa-
ren esparrua instituzioak hartzen
hastean etorri zen. Ia elkarrizke-
ta guztietan aipatu didate hori. 

Gogoetarako gai asko ematen
ditu dokumentalak.
Dokumentalean ez da moralik edo
lekziorik zabaltzen, batetik, nire
asmoa ez zelako hori, baina, batez
ere, elkarrizketatuen jarreragatik.
Nik uste dokumentalean badau-
dela antolakuntza-desantolakun-
tza, kontrola-deskontrola, institu-
zioa-herri mugimendu, drogak,
eta abar lakoei buruzko gogoeta-
rako gaiak... Bakoitzak ikusi eta
baloratu beharrekoak. 

Zer ikuslerentzat izan daiteke
interesgarria lana? 
Bizi izan zutenentzat, eta euren
guraso zein seme-alabentzat ere
oso aberasgarria izan daitekeela
uste dut: diru gutxigaz eta inpli-
kazioagaz gauza handiak egin dai-
tezkeen adibide interesgarriak
daude, esaterako. I.Esteban.

batzuei galdetu eta beste istorio
batzuk aterako lituzkeela.

Aurreiritziak eta mitoak apur-
tzen dituzte elkarrizketatuek?
Elkarrizketatu guztiek gura izan
dute ihes egin mitifikaziotik; hori
horrela da, bai. Agertzen diren gai
guztietan, errebisio kritiko bat egi-
ten dute elkarrizketatuek. Esate-
rako, urte askoan tabu izandako
drogen eraginaren gainean jen-
deak daukan berba egiteko modua
oso interesgarria da. Benetako
triskantza eragin zuen heroinak
inguruetan legez Durangon, eta
eragin zuzena eduki zuen herri
mugimenduetan. Elkarrizketatue-
tako batek esaten duen moduan:
“Diktadura batetik gentozen, aska-
tasuna agertu zen bat-batean, eta
askorentzat ez zen erraza askata-
suna zelan kudeatu asmatzen”.

Hamarkadak aurrera egin aha-
la itzali zen leherketa hura?
Sorturiko hainbat proiektu desa-
gertu ziren hamarkada amaiera-
rako, eta azkenetan zeuden beste
hainbat. Modu espontaneoan,
herritarrengandik, gogoa zegoela-
ko, ezer ez zegoelako... sortu ziren

Zilar Astearen barruan aurkeztuko dute gaur, San Agustin kulturgunean, Unai
Iturriagak zuzendu eta Bideografik-ek ekoitzi duen ‘Durango 80’ dokumentala

Herritarrengandik
sorturiko proiektu

kulturaletan jardun
zutenak berbalagun

Bideoa: www.anboto.org



Jon Ander Urkiaga 
Ikaslea

Ez dizuet nik
esango
Gaur ez duzue metaforarik ira-
kurriko lerrootan. Ezta sasi-
poesia egiteko ahalegin han-
diustekorik ere. 

Dena argi eta garbi esango
dizuet gaur. Edo, beharbada ez
dizuet esango. Eta, txarrena da,
ez dakidala esan gurako nizue-
keen ere.

Gaur ez dut ezintasunari
buruz hitz egingo.

Gaur ez dut gutxiengo lin-
guistikoari buruz hitz egingo.

Ez dut aipatuko euskara,
ezta euskalduna ere.  

Herria hitza sobera dago
gaur, eta baita berba horri jarri
dakiokeen edozein adjektibo
ere.

Zertarako tinta gastatu ofi-
zialtasunari buruz hitz egiten?

Amaitu dira eskaerak eta
aldarrikapenak, pankartak eta
esloganak.

Lerro hauetan ez dut gure
hizkuntzaren ikasketaren doa-
kotasunaren aldeko apologia-
rik egingo.

Ni neu behintzat ez noa
ordenantzarik eskatzera, eta are
gutxiago agindurik ematera. 

Ez dut ezer exijitu nahi. Ez
ei dut zilegitasunik.

Eta, egunotan besterik
entzuten ez bada ere, nik neuk
ez diot Korrikari inolako publi-
zitate merkerik egingo.

Halan da ze, ez dizuet nik
esango etzi Donostiara arine-
ketan joan behar duzuenik.
Nagusitxoak gara dagoeneko,
ezta? Aspaldi ikasi zenuten
gogoak eskatzen dizuena 
egiten.

Baina, azkenean, Donostia-
ra joatea erabakitzen baduzue,
bertan elkar ikusiko dugu, ezin-
tasunak ahaztuta, gutxiengo
izatetik gehiengo izatera igaro-
tzeko asmoz, euskara eta eus-
kaldunok bat eginik, euskal herri
baten alde, ofizialtasunaren
bidean, garenaren aldeko alda-
rria eginez, euskara doan ikas-
teko eskubidea izatearen alde,
euskara ordenantzak exijituz;
eta hori dena zilegitasun osoz. 

Tipi-tapa, tipi-tapa...
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GEURE DURANGALDEA
ANTZERKIA ESTREINALDIA

‘Ilargiaren bi aldeak’, zazpi
urtetik gorako umeei begira

A pirilaren 17an Durango-
ko San Agustin kulturgu-
nean eskainiko du Hika

Teatroa talde donostiarrak estrei-
nakoz Ilargiaren bi aldeak obra.
“Antzerkia, dantza eta zirkua uztar-
tzen dituen familia osoari zuzen-
duriko lana” da, egileek aurkezpen-
orrian azaltzen dutenez.

Gurasoek zein adin guztieta-
ko umeek gozatzeko moduko obra
izan arren, sortzaileen berbetan,
zazpi urtetik gorako umeek ate-
rako diote zukurik gehien Ilargia-
ren bi aldeak obrari, eurendako
apropos sorturiko baliabideak bai-
tarabiltzate: eurengan pentsatuz
garatu dute obraren erritmoa eta
hautatu dute musika.

“Gerretara olgatuz diberti-
tzen” den gaztetxo bat eta “gerra
ahaztu ahal izateko jolas egiten
duena” topatuko ditugu, orain
hilabete gutxi Gorakadaren Ogro
txikia antzezlana ere zuzendu
duen Agurtzane Intxaurragaren
dramaturgia eta zuzendaritzagaz
ekoitzi duten Ilargiaren bi aldeak
obra berri honetan.

Ikuslego helduarentzat zein
umeentzat ekoizten dituzten lanen
edukia zein forma asko zaintzen
du Hika Teatroak. Talde honek
aurretik jorraturiko bidearen adi-
bide dira, esaterako, 2009an estrei-

natu zuten Aitarekin Bidaian eta
2002an aurkeztu ondoren hainbat
antzerki-sari jaso dituen Ai, Ama!
antzezlanak.

Orain urte bi helduentzako
sortu zuten Aitarekin bidaianhar-
tan edo Ai, Ama! antzezlanean
legez, Arantxa Iturbe kazetari eta
idazleak eta Agurtzane Intxaurra-
gak elkarlanean sorturikoa da Ilar-
giaren bi aldeak honen testua.

Miren Gaztañaga eta Amaia
Pascual aktore-dantzariak eta Mai-
der Yabar aktore-akrobata aritu-
ko dira domekan, Durangoko San
Agustin kulturguneko oholtzatik,
eta Uxue Alberdi idazlearen kola-
borazio berezia ere izan dute estrei-
natzear duten obra honetan.

Elkarrekin jolastea gaitz egi-
ten zaien ume bi dira obraren pro-
tagonista, eta “irudi, erritmo eta
egoera inguratzaileak” baliatzen
dituzte sortzaileek, “gerretara jolas-
tuz benetan dibertitzen zara?”,
galdetzeko ikus-entzuleei. I.E.

Aktore dantzari eta

akrobatak arituko dira

San Agustingo oholtzatik 

Mozambiqueko irudietatik eskualdeko
artistek osatutako artelanak Errotan

Apirilaren 20a arte izango da ikus-
gai Durangaldeko artistek Mozam-
biqueko argazkietan oinarrituta
sorturiko artelan erakusketa Traña-
Matienako Errota kultur etxean.

Hamabost urtean herrialde
hartan boluntario lana burutu
duen Idurre Ormaetxea duranga-
rrak bultzatuta, Durangaldeko
Artisten Elkarteko 50 kidek hartu
dute parte Mundu justuago bate-
rako artea izeneko erakusketan. 

Inharrime barrutian
Antolatzaileek azaldu dutenez, 20
euroan ipiniko dituzte erakuske-
tako obrak salgai, eta batzen duten
dirua Ormaetxeak Mozambiquen
garatzen diharduen proiektura
bideratuko dute. Mozambiqueko
Inharrime izeneko barrutian jar-
dun du bi urtez Ormaetxeak bolun-
tario lanetan, eta bertakoak dira
erakusketako artelanen abiapun-
tu diren pertsonak eta paisaiak ere.

Astelehenean zabaldu zuten
62 artelanen bildumaren erakus-
keta, eta apirilaren 20a arte Traña-
Matienako Errota kultur etxean
izango dira ikusgai. I.E.

ERAKUSKETA PINTURA

Hogei euroan ipiniko dituzte Errota kultur etxeko ‘Mundu justuago baterako artea’ izeneko
erakusketako lanak salgai: Mozambiquera bideratuko dute ekimenagaz lortutako dirua  

Domekan 18:00etan hasita estreinatuko du Hika Teatroak obra berria San Agustinen

Gerretara olgatuz 

dibertitzea edo gerra

ahazteko jolastea
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TRANA-MATIENAKO
JAI EGITARAUA

AAppiirriillaakk  2255,,  aasstteelleehheennaa
- 1111::3300eeaann, Kadete mailako San

Prudentzio Saria txirrindulari 
lasterketa.

AAppiirriillaakk  2277,,  eegguuaazztteennaa,,  
DDoonniieenn  AAttxxaa  EEgguunnaa
- 1199::0000eettaann, Koadrila guztien bilera

Trañako zubian. 
- 2200::0000eettaann, Donien Atxa altxatzea. 

Zo Zongo txarangak alaituko du
giroa. Iluntze dantza taldearen saioa
eta urteko lagun ospetsuena 
saritzeko ekitaldia. 

AAppiirriillaakk  2288,,  eegguueennaa
SSaann  PPrruuddeennttzziioo  EEgguunnaa
- 1111::0000eettaann, Meza nagusia.
- 1111::3300eeaann, Umeen kalejira Goloka

taldeagaz. 
- 1111::3300eeaann, Umeendako jolasgunea

Traña plazan. Euria bada, 
frontoian.

- 1144::0000eettaann, Jubilatuen bazkaria.
- 1155::3300eeaann, Umeendako jolasgunea

Traña plazan. Euria bada,
frontoian.

- 1166::3300eeaann, Margo txapelketa, 
umeentzako, Traña plazan.

- 1177::0000eettaann, ‘Bob Esponja’ graffitia,
Traña plazan.

- 1188::0000eettaann, Gramola taldeagaz
umeentzako jaialdia, Traña plazan.

AAppiirriillaakk  2299,,  bbaarriikkuuaa
- 1177::0000eettaann, Betiko jokoak, Traña

plazan.
- 1199::3300eeaann, poteoa, Zaparrada 

txarangak alaituta.
- 2211::0000eettaann, San Prudentzio Texas

Holdem Poker Txapelketa 
frontoian.

- 2222::0000eettaann, Hienas rellenas
antzezlana, Errota kultur etxean
(gonbitea beharko da sartzeko, 
goitik jota pertsona birentzat, 
eta eskura egongo dira 

- 2233::0000eettaann, Rock jaialdia Traña
plazan: Hechizo, Pedrá eta 
A Pelo y Tú.

- 0000::0000eettaann, Mozorro lehiaketako
sari banaketa, Galizia plazan.

MMaaiiaattzzaakk  88,,  ddoommeekkaa
- 1122::0000eettaann, Umeentzako jolasak

Traña plazan (euria bada,
frontoian).  

- 1122::3300eeaann, Perretxiko pintxoak eta
salda Trañabarren etorbidean,
Geredixa mikologi elkarteak eratuta.

- 1166::0000eettaann, Umeentzako jolasak
Traña plazan (euria bada,
frontoian). 

- 1177::0000eettaann, Zirika Zirkusen saioa,
Trañabarren etorbidean.

- 1188::0000eettaann, Xake erakustaldia, Pino
plazan.

- 2200::0000eettaann, Donien Atxa botako dute,
jaiak agurtuz. Uskelabe txarangak
girotuko du ekitaldia.

EErraakkuusskkeettaa
*Apirilaren 26tik maiatzaren 7ra
bitartean, kartel lehiaketara 
aurkeztutako lanak ikusgai egongo
dira Errota kultur etxean.

- 1100::3300eeaann, Nekazari, artisau eta
abeltzainen azoka Traña plazan.

- 1122::0000eettaann, Kontzertua elizan: Jaizale
Durangaldeko txistularien elkartea
eta Done Zezili abesbatza.

- 1122::0000eettaann, Umeendako ipuin 
lehiaketa, Traña plazan.

- 1133::0000eettaann, Herri-kirolak Traña plazan.
- 1177::0000eettaann, Play back txapelketa,

Traña plazan.

MMaaiiaattzzaakk  66,,  bbaarriikkuuaa
- 1199::3300eeaann, Koreografia jaialdia 

Irati taldearen eskutik, Errota kultur
etxean (goitik jota pertsona birentzat,
gonbitea beharko da sartzeko, 
eta eskura egongo dira maiatzaren
2tik aurrera Errota kultur etxean). 

- 2211::0000eettaann, San Prudentzio 
Frontenis Txapelketaren finala
frontoian.

- 2233::0000eettaann, Jaialdia Traña plazan:
Hesian eta Trikizio.

MMaaiiaattzzaakk  77,,  zzaappaattuuaa..  
MMoozzoorrrroo  EEgguunnaa  
- 1100::3300eeaann, Quad-ak umeentzat,

Galizia plazan. Abadiño Enduquad
taldeak antolatuta.

- 1111::0000eettaann, Areto-futbol neurketak
eskoletan: Traña-Matiena H.E.B.-
Zabalarra.

- 1111::0000eettaann, Saskibaloi partida,
frontoian: Traña-Matiena H.E.-
Zelaieta H.E.

- 1111::0000eettaann, Areto-futbol neurketak
eskoletan: Traña-Matiena H.E.D.-
Zaldibar A.

- 1166::0000eettaann, Umeentzako 
jolasgunea, Galizia plazan.

- 1166::3300eeaann, I. Hiri Milia San Prudentzio
2011.

- 1177::0000eettaann, San Prudentzio Pilota
Txapelketaren finala.  

- 2222::3300eeaann, Su artifizialak. 
- 2233::0000eettaann, Disko dantza, Galizia

plazan.

apirilaren 18tik aurrera Errota kultur
etxean bertan).

- 2233::0000eettaann, Alto Standing 
taldeagaz jaialdia Trañabarren
etorbidean.

- 2233::0000eettaann, Kontzertuak Traña plazan:
Pixontxis, eta Gozategi.

AAppiirriillaakk  3300,,  zzaappaattuuaa
- 1100::3300eeaann,,  Txistularien kalejira.
- 1111::0000eettaann, Areto-futbol neurketak

eskoletan: Traña-Matiena H.E.A.-
Zaldibar 4.

- 1111::0000eettaann, Egun guztian zehar,
graffiti erakustaldia, Trañabarren
etorbidean.

- 1122::0000eettaann, Areto-futbol neurketak
eskoletan: Traña-Matiena B- 
Zaldibar B.

- 1122::0000eettaann, Paella txapelketa merkatu
plazan.

- 1133::0000eettaann, Iluntze dantza 
taldearen saioa.

- 1155::3300eeaann, La Estudiantina Trueba
tunagaz kalejira.  

- 1166::0000eettaann, ‘Ugasio’ txapelketa
merkatu plazan.

- 1166::3300eeaann, Marsel magoa merkatu
plazan.

- 1188::0000eettaann, Tortilla Txapelketa 
merkatu plazan.

- 2222::3300eeaann, Su artifizialak.
- 2222::3300eeaann, Bertsolariak frontoian:

Sustrai Colina, Gregorio Larrañaga
‘Mañukorta’, Jone Uria eta 
Unai Iturriaga. Gai-jartzaile: Maite
Berriozabal.

- 2233::0000eettaann, Jaialdia Trañabarren
etorbidean: Hollywood.

- 0000::3300eeaann, Traña-Matiena Electronic
Open Air musika jaialdia, Traña
plazan: Ruben Costas, Iker 
Undersound, Txus eta Aitor Pintado.

MMaaiiaattzzaakk  11,,  ddoommeekkaa
- 1100::0000eettaann, Txistularien kalejira.

Goizean zehar, txahala erreko du Geu
Be elkarteak Traña plazan.

ondo 
pasa!

2

--
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Hilaren 25etik
aurrera jaia
nagusituko da

K
ale izkinaren bueltan
daude aurtengo
Sanprudentzioak.
Apirilaren 25ean hartu-
ko ditu jaiak Traña-

Matienako kaleak, eta maiatzaren
8a arte iraungo du ospakizunaren
freskotasunak. Ez da musika, kaleji-
ra, ikuskizun eta jan-edanik faltako.

Hilaren 27an, Trañako zubian
elkartuko dira lagun koadrilak,
19:00etan, eta ondoren, 20:00ak
bueltan, Donien Atxa altxako dute.
Txaranga doinuekin iragarriko dute
San Prudentzio Egunaren etorrera;
Iluntze dantza taldeak ere eskainiko
du emanaldia. Apirilaren 28a da
jaietako egun nagusia, eta aurten
umeentzat apartekoa izango da.
Goizetik iluntzera arte kalejira, jola-
sak, graffiti tailerra eta musika jaial-
dia prestatu dituzte antolatzaileek.

Jai Batzordea bigarrenez
Iaz berriro ekin zioten auzotarrek
jaiak antolatzeari, eta aurten ere
mantenduko dute apustua.
Orotariko eskaintza izan arren, indar
berezia eman gura izan diote euskal
giroko musikari. Bertso saio arra-
kastatsuak beste edizio bat izango
du, hilaren 30ean, Iturriaga, Colina,
Mañukorta eta Uriagaz.

Maiatzaren 7an Mozorro Eguna
ospatuko dute egun osoan zehar;
gaueko 24:00etan egingo dute sari
banaketa ekitaldia. Bestalde,
Apirilaren 26tik maiatzaren 7ra, kar-
tel lehiaketara aurkeztutako lanen
erakusketa egongo da ikusgai
Errota kultur etxean.

Apirilaren 25etik aurrera, ia aste biko
ospakizuna izango da Traña-Matienan

Argazki
muntaia
jai iragarle
Abadiñar bi saritu dituzte aurtengo
kartel lehiaketan. Lehen saria 38
urteko Ignacio Condek irabazi du,
Traña-Matienako bost argazki era-
kusten dituen muntaiagaz, aldizkari
orrialde bat bailitzan. 

Ez da hasiberria Conde, aurten-
go San Blas azokako argazki-lehia-
keta ere irabazi du-eta. Lehiakideak
“zorteko” dagoela adierazi du;
argazkizalea da, eta “oso pozik” ei
dago “herriak eskaintzen dituen
aukerekin:  mendiak, paisaiak...”.
“Mendian berehala topatzen duzu
intereseko zerbait", azpimarratu du
Condek; 300 euro jaso ditu.

Herriko parte-hartzaile onena-
rentzakoa, berriz, Joseba
Gonzalezek jaso du. Hainbat bider
eskuratu du Gonzalezek lehenengo
edo bigarren postua antzeko lehia-
ketetan; 200 euro poltsikoratu ditu
aurtengo sariketan.

Traña-Matienako bost
argazki erakusten

dituen Ignacio
Conderen muntaiak

lortu du saria

J. de la Cruz
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“Gazteak txopoa
jasotzera animatzen
doaz apurka-apurka”

T
raña-Matienako jaiei hasiera ematen
dien ekitaldia izateaz gainera,
Sanprudentzioetan jenderik gehien
batzen duen unea ere bada txopoa-
ren jasotzea. Tradizio horri eusteko

urtero hainbat gaztek hartzen dute txopoa
bota, prestatu, bertara eroan eta altxatzeko
ardura. Eurak barik ez litzateke posible izango.
Zorionez, orain dabiltzanak “gogotsu” daude,
eta erreleboa ere badator, apurka-apurka,
David Nuñez ekimenean parte hartzen duen
gaztearen esanetan: “Ni, nire lagun taldea eta
beste hainbat txopoa jasotzen hasi ginenetatik
13 bat urte joan dira. Denbora dezente da,
baina gustura gabiltza, gogotsu. Jende berria
erakartzea ez da erraza, baina urtero agertzen
da gazte berriren bat, eta hori pozgarria da”.

Urte hauetan guztietan hamaika bizipen
partekatu dituzte egun horren harira. Nuñezek
gogoan du zelan, orain urte batzuk, txopoa
erori egin zen eta lagun baten hanka harrapatu
zuen; kasualitatez, aste bi lehenago, txopoa

moztu eta prestatu ondoren toki segurura
mugitzen zebiltzala, kide bati eskuetatik laban-
du eta hari ere hankara jausi zitzaion. Txopoak,
antza, bere mendeku txikia hartu gura izan
zuen bere lasaitasunetik burrundararen erdira
tokialdatu gura zutenekin.

Aurten ere, apirilaren 27an, biribilgunearen
bueltan eta etxeetako balkoietan batutako
ikusleek ohiko komentarioak egingo dituzte
txopoaren zain daudela; erraz igoko duten,
aurreko urtekoa baino garaiagoa izango den…
Txopoa ekarri arteko minutuetan interesari
eusteko balio dute berbaldi horiek guztiek,
baina arduradunek ondo lotuta izaten dituzte
gorabehera guztiak: “Kontrolatu ezin daitekeen
aldagai bakarra euria da. Euria ari badu, gau-
zak zaildu egiten dira, baina, bestela, dena

ondo prestatuta egoten da. Gainera, guri ez
digu entrenamendu berezirik eskatzen; bakoi-
tzak badaki bere funtzioa zein den, urterokoa
delako, beraz alde horretatik ere gaitza da
ustekaberik egotea”. Hala ere, txopoa jaso
aurretik, normala den moduan, tentsio puntua
izaten dute, begi askoren jomugan daudelako.

Urduritasun horrek txopoa jaso ondorengo
pozean du kontrapuntua.

“Jende gutxiago dabil jaietan”
Jaiei buruz orokorrean galdetuta, Nuñezek
orain urte batzuk baino “jende gutxiago” dabi-
lela deritzo. Hainbat urtean jaien antolaketa
udalaren esku egon ondoren, iaz jai batzorde
batek hartu zuen berriro testigua. Hori albiste
ona den arren, sasoi bateko mugimenduagaz
ezin daitekeela alderatu dio Nuñezek. Jaietara
hurreratzen den jende emarian ere jaitsiera
somatu du azken aldian. Edozelan ere, urtea
joan eta urtea etorri gertatzen den moduan, jai
giroa eta festarako gogoa sobera egongo ei
dira aurtengo Sanprudentzioetan ere.

Txopoa jasotzen urtero aurpegi berak ikusten ditugu;
hala ere, urtero agertzen da boluntario berriren bat

“Txopoa jasotzean euria da
kontrolatu ezin den aldagai
bakarra; bestela, dena ondo

prestatuta izaten dugu 
egun horretarako”

“Orain txopoa jasotzen
dugunok gogotsu gabiltza
tradizioari eusten, baina

apurka gazteak animatzea
pozgarria da guretzat”

“Jaietan sasoi batean baino
jende gutxiago dabilela

nabari dugu; hala ere, jai-
girorik eta festarako gogorik

ez da aurten ere faltako”

J. de la Cruz
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Zuzeneko musika
eskaintza aberatsa
Pixontxis elorriarrek eta Gozategi gipuzkoarrek
joko dute, esaterako, apirilaren 29an, plazan

T
raña plazan, San Prudentzio
jaien lehenengo barikuan, iaz
kaleratutako Bizi-bizirik diskoko
kanta berriak eta taldearen
abesti ezagunenak eskainiko

ditu Gozategik, eta aldarrikapenez eta
umorez beteriko rock eta punk doinuak
Elorrioko Pixontxis laukoteak.

Askotariko musika doinuak izango dira
entzungai maiatzaren 8ra arteko Traña-
Matienako San Prudentzio jaietan; auzoko
giroa alaituko duten txarangek egunez, eta
askotariko musika estilotako hainbat kon-
tzertu izango dira gauetan.

Apirilaren 30erako, esaterako, Traña-
Matiena Electronic Open Air musika jaial-
dia antolatu dute; Ruben Costas, Iker
Undersound, Txus eta Aitor Pintado jartzai-
lek jardungo dute, 24:30ean hasiko den
Traña plazako emanaldian.

Maiatzaren lehenengo eguerdia giro-
tzen, Jaizale Durangaldeko txistuzale elkar-
teak eta Done Zezili abesbatza abadiña-
rrak jardungo dute, 12:00etan elizan. 

Jaietako bigarren asteburuaren atarian,
maiatzaren 6an, Hesian eta Trikizio taldeen
kontzertuak daude jaietako programan ira-
garrita; eta Heroes del Silencio,
Extremoduro, eta Platero y Tú taldeen ber-
tsioak egiten dituzten Hechizo, Pedrá eta
A pelo y Tú taldeenak maiatzaren 7an. 

Musikaz gainera, beste hainbat kultur
adierazpen ere jasotzen ditu egitarauak:
Hienas rellenas antzezlana, graffiti erakus-
taldia, umeen ipuin lehiaketa, eta dantza
emanaldiak ere izango dira, besteak beste,
Traña-Matienako jaietan.

Extremoduro, Héroes del
Silencio eta Platero y Tú
taldeen bertsioak egiten
dituzten hiru taldek joko

dute maiatzaren 7an
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San Prudentzio
egunez, umeek,
parranda
Kalejira, txapelketa eta musika jaial-
dia antolatu dituzte hilaren 28rako

U
meek ia egunero
jaiaz gozatzeko
aukera edukiko
badute ere, San
Prudentzio Eguna

izango da egun beteena euren-
tzat. Goizeko 11:30ean, Goloka
taldeak animatutako kalejira
egingo dute Traña-Matienan
zehar, eta arratsaldean margo
txapelketa, Bob esponjaren
graffitia eta musika jaialdia edu-
kiko dituzte Traña plazan;
18:00etan hasiko da jaialdia eta

gramola baten inguruan musika
eta jolaserako tartea egongo da.

Jolas parkea ere ipiniko
dute Traña plazan egun horre-
tan. Biharamunean, betiko joko-
ak ikasi eta jolasteko aukera
edukiko dute umeek, Traña pla-
zan, 17:00etan. Maiatzaren
1ean, domeka eguerdian, ume-
entzako ipuin lehiaketa izango
da Traña plazan.

Jaietako bigarren astebu-
ruan ere egongo dira ekitaldiak
etxeko txikienentzako. Zapatuan,
Mozorro Egunean, quad-ak ipini-
ko dituzte Galizia plazan goizez,
eta eguerdi aldera eta arratsal-
dean jolas parke bihurtuko da
plaza hori. Domekan Traña pla-
zan izango da jolas parkea, eta
arratsaldean Zirika Zirkus kon-
painiak ikuskizuna eskainiko du
Trañabarren etorbidean. 

Musika ipintzeko
gramolaren 

inguruko jaialdian
parte hartu ahalko

dute umeek

Kirolaz gozatzeko
ere badago aukera
aurten Matienan

P
arrandaz gainera, kirola
egiteko aukera ere egon-
go da Matienako
Sanprudentzioetan. Iazko
jaietan ez jokatu eta gero,

2011ko jai hauetarako San
Prudentzio txirrindularitza proba
berreskuratuko dute; lasterketa
kadete mailako txirrindularientzat
izango da, apirilaren 25ean. Apirilaren
30ean, berriz, areto futbol partiduak
jokatuko dituzte Matienako eskole-
tan. Jaietako lehenengo asteburuari
amaiera emateko, herri-kirol erakus-
taldia egingo dute maiatzaren 1ean,
13:00tik aurrera. 

I. San Prudentzio Hiri Milia
Aurtengo festetako nobedade nagu-
sia Bidezabal atletismo taldeak anto-
latuko duen I. San Prudentizo Hiri

Milia izango da; 16:30ean abiatuko
da maiatzaren 7an ospatuko den
proba hori. Mozorro Eguna ere izango
da, eta egun horretarako hainbat
kirol ekimen daude antolaturik.
Goizean, 10:30ean, umeentzako
Quadak egongo dira; 11:00etan,
ostera, areto futbol eta saskibaloi
partiduak jokatuko dituzte. 17:00tik
aurrera, berriz, San Prudentzio txapel-
ketako finalak jokatuko dituzte. Jaiei
amaiera emateko, maiatzaren 8an
xake erakustaldia eskainiko dute.

San Prudentzioko txirrindularitza proba
berreskuratu egin dute; iaz ez zen korritu

Jaietako nobedade
nagusia Bidezabalek

antolatuko duen 
I. San Prudentzio Hiri

Milia izango da
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AURKEZPENA PASIÑOA

XVIII. Durangoko Pasiñoaren
aurkezpen ekitaldia Kurutziagan

O hitura dutenez, Duran-
goko Kurutziaga Hote-
lean batu ziren marti-

tzen iluntzean Juan de Iciar kul-
tur elkarteko kideak eta Pasiñoaren
antzezpenean parte hartu zuten
hainbat durangar, aurtengo edi-
zioaren aurkezpenera. Txema Asa-
tegi elkartearen lehendakariak
azaldu zuenez, 50.000 euroko
aurrekontuagaz antolatu dute aur-
ten Pasiñoa; Durangoko Udala du
ekimenak babesle nagusia.

Apirilaren 20an, 21ean eta
22an 21:15ean izango dira antzez-
penak Santa Anan, eta aurkezpe-
nean azaldu zutenez, Arco taber-
nan ipiniko dituzte aurten ere
sarrerak zazpi euroan salgai.

Otsailean ekin zieten lehe-
nengo irakurtaldiei eta martxotik
dihardute entseguak egiten, Asa-
tegik azaldu zuenez. Antzezpe-
nean parte hartzen duten ehun
antzezleak batuko dituen entse-
gu orokorra, berriz, apirilaren 19an
burutuko ei dute.

Jesus eta Maria berriak
Iazko edizioan antzezpenaren
zuzendari lanetan jardun zuen
Xabier Aranak egingo du Jesusen
papera, eta Izaskun Astorekak Ama
Birjinarena. Lehenengoz jardun-
go dute Aranak eta Astorekak
antzezpenaren protagonista nagu-
si legez, baina zortzi urte dira
Pasiñoan beste paper batzuetan
parte hartzen dutela. “Dena berria
delako”, urduritasun bereziagaz
bizi duela aurtengo Pasiñoaren
edizioa aitortu zuen Aranak.

Orain 18 urtetik Durangoko
Pasiñoa antolatzen duen Juan de
Iciar elkartearen Asategi lehen-
dakariak, Durangotik eta Bizkai-
tik kanpo datozenek “Pasiñoaren,
Durangoren eta durangarren iru-
di ona eraman dezatela” dutela hel-
buru azpimarratu zuen, eta Duran-
gotik kanpokoek sarrerak erosi
ahal izateko 656777321 telefonoa
ipini dutela martxan. I.E.

Martitzenean, Kurutziaga hotelean, egin zuten aurtengo Pasiñoaren aurkezpena: ehun
antzezlek hartuko dute aurten parte apirilaren 20, 21 eta 22ko antzezpenetan 

Xabier Arana izango da

Jesus, eta Izaskun

Astoraka Ama Birjina

Aurten 50.000 euroko

aurrekontuagaz antolatu

dute antzezpena

EKIMENA KANTULAGUN LITERATURA

Apirilaren 28an, 20:00etan hasita,
Iñaki Etxezarraga musikari berriz-
tarra izango da Plateruenean aur-
ten lehenengoz antolatu duten
Kantulagun ekimenaren azkene-
ko gonbidatua. Urtarrila, otsaila
eta martxoko Xabier Amurizaren,
Josu Zabalaren eta Mikel Marke-
zen saioen ondoren, denboraldi-
ko lau emanaldietan azkena da
apirilaren 28ko Plateruenekoa.

Berbaro euskara elkarteak eta
Plateruenak antolaturiko ekime-
naren aurreko hiru saioek oso

Gazteen artean irakurzaletasu-
na bultzatzea helburu duen pro-
gramaren barruan Ikastolen
Elkarteak antolatzen duen Juul
kanpainagaz bat egin dute api-
rilean zehar Durangoko Kuru-
tziaga ikastolan. Apirilaren 14an,
atzo, burutu zuten kanpainaren
azkeneko ekimena.

Nazioarteko Haur eta Gaz-
te Literatura Eguna eta Nazioar-
teko Liburuaren Eguna hartzen
dituen hilabetean zehar, apiri-
lean, ipintzen dute Juul kanpai-
na Ikastolen Elkartean martxan.

Ikasleek gustukoen dituz-
ten euskaraz idatzitako liburuak
bozketan aukeratzea da ekime-
naren ardatza: gogokoen dituz-
ten liburuak eta dituzten ilustra-
tzaileak hautatu dituzte Kurutzia-
ga ikastolan ere. I.E.

harrera ona izan dute herritarren
artean: 120 lagunek eman dute
batez beste saioetan izena, eta
oso giro polita sortu da kantagin-
tzaren aitzakian.  

Euskal kantutegiko ale ezagu-
nak biziberritzeko eta ez hain eza-
gunak ezagutu, ikasi eta gozatze-
ko modua eduki dute saiootako
parte-hartzaileek. Apirilaren 28ko
hitzordurako, kultura@platerue-
na.nethelbidean egin daiteke doa-
ko izen-ematea. 

Kalejiran, kantuan
Maiatzaren 28an izango dute irai-
lera arteko azken hitzordua kan-
tuzaleek; 13:00etan Santa Ana pla-
zatik Plateruenerainoko ibilbidea
egingo dute kantuan, eta kantu
bazkaria egingo dute bertan.
Ondoren, irailean, ikasturte
berrian ekimenagaz jarraitzeko
asmoa agertu dute antolatzaileek.

Kantulagun ekimen honen
lehenengo edizioari Durangalde-
ko kantuzaleek egin dioten harre-
ra beroa aitzat hartuta, beraz,
jarraipena emango diote. I.E.

Apirilaren 28an da
kantuzaleen hurrengo
zita Plateruenean
Aurten lehenengoz antolatu duten Kantulagun-en lau saioetako
azkena da hilaren 28koa. Maiatzean kantu bazkaria egingo dute

Harrera oso ona izan

dute urtarrila, otsaila eta

martxoko hiru saioek

Datorren ikasturtean

jarraipena izango du

aurtengo ekimenak 

Juul ekimenagaz
bat egin dute
Kurutziaga
ikastolan
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KIROLAK

Argazkian Joseba Gorostiza, Pedro Horrillo, Niko Moreno eta Santi Garcia, klasikoa aurkezteko ekitaldian.

Lehia ziurtaturik egongo da ‘Pedro
Horrilloren Udaberriak’ klasikoan

Bigarren urtez, Elorrioko txirrindulari 
elkarteak Bizkaiklasik ‘Pedro Horrilloren
Udaberriak’ klasikoa antolatu du. Zapatuan,
16:00tan abiatuko da, kadete mailako 
proba garrantzitsuenetakoa den lasterketa. 

Elorrioko  txirrindulari elkar-
teak Bizkaiklasik Pedro
Horrilloren Udaberriak kla-

sikoa antolatu du bigarrenez. Iaz-
ko erantzun ona ikusita, esperien-
tzia errepikatzea erabaki du txi-
rrindulari elkarteak. Klasiko hau
kadete mailako txirrindularitza
proba bat da, eta, guztira, 39,8 kilo-
metroko ibilbidea burutu behar-
ko dute parte-hartzaileek. Arratsal-
deko 16:00etan abiatuko da txi-
rrindulari proba, herriko plazatik;
helmuga, berriz, Urkizu kalean
ezarriko dute. Durangaldetik kan-
poko txirrindulariak ere lehiatuko
dira aurten. Joseba Gorostiza txi-
rrindulari elkarteko lehendakaria-
ren berbetan, mota honetako pro-
bak herrira “hurreratzea” klasikoa
antolatzeko arrazoietako bat da.

Gorostizaren arabera, Pedro
Horrillo txirrindulari “handia” izan
da, eta hori nabarmendu eta
bera omentzeko asmoagaz ere
antolatzen dute proba Elorrioko
txirrindulari elkartekoek. Horrillo
ermuarra da jaiotzez, hala ere,
hainbat urte darama Abadiñon
bizitzen. Urte bat pasatxo egin

zuen Elorrioko txirrindulari elkar-
tean; hortik dator hartu-emana.
Horrilloren berbetan, “eskertze-
koa” da ekimena. 

NNoobbeeddaaddeeaakk  kkllaassiikkooaann
Iazko ediziotik hona, hainbat
aldaketa eta nobedade ezarri
dituzte antolatzaileek. Hasteko,
aldaketa nabarmen bat aurkeztu
dute txirrindularitza elkartekoek:
Iaz ez bezala, aurten Elorrion
hasi eta Elorrion amaituko da
lasterketako ibilbidea. Gorosti-
zaren berbetan, klasikoa herrita-
rrengana “hurreratzeko” hartu
dute erabaki hori. Esan bezala,
antolatzaileen asmoa klasiko
bat dela nabarmentzea izan da.
Antolatzaileek harbidetan espe-
zializatu gura dute proba; hiru
biderrez igaroko dira txirrindula-
riak harrizko bidetik, eta lehe-
nengoan tarteko helmuga pun-
tuagarria izango da. Gorostiza-
ren berbetan, “lasterketa lehia-
kor eta didaktikoa” antolatu
gura izan dute. 

Aldaketa horrek lehiakorta-
suna sustatzeaz gainera, kadete
mailako talde indartsuenetako-
ak erakarriko ditu Elorriora. Bes-
teak beste, Burunda talde nafa-
rrak eta Arabarrak agurainda-
rrak parte hartuko dute; txirrin-
dulari bizkaitarrez gainera, bada,
Nafarroa, Araba eta Kantabria
lako lekuetatik etorriko dira.
Guztira, 12 taldetako 120 txi-

rrindulari inguruk parte hartuko
dutela aurreikusi dutela jakin
eragin dute antolatzai leek.
Joseba Gorostizaren iritziz, pro-
baren maila nabarmentzen du
datu horrek: “Kadete mailako
probetan 80 parte-hartzaile
inguru egon ohi dira”. Txirrindu-
lariei dagokioenez, Gorostizak

“etxekoen” alde egin du apustu:
“Kanpokoak oso indartsu datoz,
baina hemengoek bidea ezagu-
tzen dute, eta, azken finean,
horrek lagundu egiten du laster-
ketan zehar”. Izenak aurreratze-
rakoan, Gorostizak hainbat izen
aurreratu ditu: “Aritz Hernandez
elorrioarraz gainera, Iosu Angoi-
tia berangoarra eta Julen Ama-
rika mungiarra aurrean ibiliko
dira”. 

Iazko edizioan ez bezala,
aurten ez da emakumezkorik
egongo proban; domeka goize-
an emakumezkoen Espainiako
Kopa jokatuko da Derion, eta
bertan parte hartzea lehenetsi
dute. Aritz Maldonado.

Harbidetan espezializatu
gura dute antolatzaileek.
3 biderrez igaroko dute

12 taldetako 120
txirrindularik kadete 
ariko dira proban

Gorostiza: “Etxekoak
aurrean ibiliko dira.
Bidea ezagutzeak
lagundu egiten du”

Aurtengo ibilbidea
Elorrio-Elorrio izango da;
39,8 kilometro ditu

Zapatuan Elorrio eta Durango-
ko errugbi taldeetako neskek
partidua jokatuko dute Zube-
roako taldearen kontra. Elo-
rrioko Errekakaleko jaietako
egitarauaren baitan jokatuko
dute partidu hori; horrez gaine-
ra, beste kirol ekimen batzuk
daude antolatuta; besteak
beste, pilota partiduak.

Bestalde, DRTko gazteek
partidua jokatuko dute bihar.
Arratsaldeko 18:30etik aurre-
ra, Getxo Artearen aurka lehia-
tuko dira durangarrak. Partidua
Arripausuetan jokatuko da.
Senior mailako taldeek duela
aste batzuk amaitu zuten den-
boraldia. 25. urteurreneko eki-
menak prestatzen dihartu
DRT-k azken aldian. A.M.

Elorrio-Zuberoa
errugbi partidua
jokatuko dute

2011ko Bizkaiko Herri Arte-
koa garaipenagaz hasi dute
eskualdeko hiru herriek. Iurre-
tak eta Atxondok 2-1 irabazi
zuten joaneko jardunaldian.
Etxean jokatu zituzten euren
partiduak; Lekeito eta Berme-
oren aurka lehiatu ziren, hurre-
nez hurren.  

Iazko denboraldian huts
egin ondoren, garaipenagaz
itzuli da Mallabia Herri Arteko-
ra. Portugaleteren kontra joka-
tu behar izan zuten lehenengo
jardunaldian mallabitarrek; 1-2
irabazi zuten. Hurrengo fasera
sailkatzeko itzulerako parti-
duak ere irabazi beharko dituz-
te hirurek. A.M.

Herri Artekoan
emaitza onak
Iurreta, Atxondo
eta Mallabiak

Gaur, San Prudentzio Txapel-
ketako finalerdiak jokatuko
dira. 20:30ean hasita, kadete
eta gazte mailako partiduak
jokatuko dituzte. Lehenengo-
an, Altuna-Goñi eta Mugika-
Aburuza bikoteak lehiatuko
dira; beste finalderdian Ugal-
de-Imaz eta Garaio-Aldunzin
bikoteek jardungo dute lehian.
Gazte mailan, berriz, Varela-
Atutxa eta Agirre-Apeztegia
lehiatuko dira; bigarrenean,
berriz, Aristimuño-Imaz eta
Gallurralde-Tolosa arituko dira
nor baino nor gehiago. Txapel-
ketako finalak maiatzaren 7an
jokatuko dituzte. A.M.

San Prudentzio
Txapelketako
finalerdiak
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Dagoeneko 25 urte joan dira Durango Rugby Talde-
ak bere lehenengo urratsak eman zituenetik. Sasoi
hartan 1.500 pezeta eta baloi bat besterik ez
genuen ondasun moduan, baina, ilusio, gogo  eta
animoak sekulakoak ziren! Urteak aurrera joan aha-
la, klubaren egitura handitzen joan da; hasieran
senior taldea besterik ez zegoen, gero kadeteak eta
jubenilak etorri ziren. Handik gutxira, nesken taldea
eta amaitzeko hainbeste zaintzen ahalegintzen
garen errugbi eskola.

Tartean ekintza eta lan ugari egin behar izan
dugu –txosna jarri, erreka garbitu, jaiak antolatu,
taberna zabaldu...–, baina beti errugbia aurrera ate-
ratzeko eta zabaltzeko asmoagaz. Bidelagun izan
ditugun guztiei eskerrak ematea nahiko nuke. 25
urte hauetan familia handituz joan da, baina, bidean
geratu direnak ere badira, eta horiek gogoratzea ere
legezkoa litzateke. Ospakizun ekintzetako batzuk
eginak dira, baina badira batzuk oraindik egiteke
daudenak: zine-kluba datorren asteartean bukatzen
da, aldizkaria Aste Santu ostean kaleratuko da, 25
urte hauek gogoratzen dituen erakusketa izango
dugu San Agustinen ekainaren lehenengo bi astee-
tan. Batez ere, azpimarratu nahiko nuke maiatzaren
28an Landako Gunean egingo dugun bazkaria. Ber-
tara gonbidaturik dago familia honetako kide oro:
jokalari, entrenatzaile, laguntzaile, babesle, bazkide...
denok bertan elkartzea ospakizun honi amaiera poli-
ta ematea litzateke! Gogoratu,  aurten Elorrio Rugby
Taldeak  30 urte betetzen dituela; hurrengo zutabe-
an idatziko dut horretaz. Ondo izan!A

di
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en
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Gotzon Gomez 
•Errugbi entrenatzailea

DRTk 25 urte

Argazkian txapelketan parte hartzen dabiltzan aizkolariak

2011ko banakako txapelketa-
ko 5. jardunaldia Mañarian
izango da; bihar jokatuko da
proba hori. Goi mailakoetan, 8
aizkolari arituko dira; 32 izango
dira moztu beharko dituzten

enborrak. Gazteetan, berriz, hiru
aizkolari arituko dira nor baino
nor gehiago; hauek sei enbor
moztea izango dute helburu.
Arratsaldeko 19:30ean hasita,
probak 20:40 arte iraungo 
duela aurreikusi dute antola-
tzaileek. 

Apirilaren bian hasi zen
banakako txapelketa, Zega-
man. Zegamakoaz gainera,
Urrestillan, Sodupen eta Izarran
burutu dira lehiak. A.M.

Banakako aizkolari
txapelketa Mañarian
19:30ean hasita, goi mailako zortzi aizkolari
nor baino nor arituko dira enborrak mozten

Banakako txapelketako
bosgarren jardunaldia
izango da Mañarikoa

Gaixotasun larri baten ondorioz,
astelehenean hi l  zen Rafa
Zugaza-Artaza, 58 urte zituela.
Hainbat urtetan Iurretakoko
lehendakaria izan zen Zugaza-
Artaza, eta,  horrez gainera,
herrian oso ezaguna zen; joan
den irailean Joxean Legorburu-
ren esku utzi  zuen kargua.
Zapatuan Artibairen aurka joka-
tuko duten  partidua hasi baino

lehenago, minutua egingo dute
isilik; horrez gainera, Zugaza-
Artazaren argazkia eta “Gero
arte!” leloa izango duten kami-
setak jantziko dituzte jokalariek.

Jon Gurutz Vázquez entre-
natzailearen berbetan, taldeko
kideek pena handiz hartu dute
berria: “Oraindik lotu gabe badu-
gu ere, guretzat pena bat da
Rafa igoera gozatu gabe geldi-
tuko dela jakitea”. 

Hain zuzen ere, denboraldi
bikaina osatzen dabil Vázquezek
gidaturiko taldea; aurreko jardu-
naldian Umore Ona taldearen
aurka 1-2 irabazi zuten iurreta-
rrek. Zapatuan Artibai taldea
hartuko du Iurretakok Larrako-
zelain, 16:00etan hasita. A.M.

Zugaza-Artaza gogoan
izango du Iurretakok
Rafa Zugaza-Artaza iurretarrak joan den
irailean utzi zuen Iurretakoko lehendakaritza

‘Gero arte!” leloa
izango duen kamiseta
jantziko dute jokalariek

Maria Bazanek irabazi du Euskadiko 15 urtez azpiko txapelketa.

Maria Bazan garaile
Euskadiko Txapelketan

Apirilaren 8an Errenterian
ospatu zen Euskadiko Judo
Txapelketa Maria Bazan

durangarrak irabazi zuen; Bazan
15 urtez azpiko mailan lehiatu zen.
Maila berean aritu zen Eider Vivan-
co durangarra ere. Vivancok, berriz,
hirugarren amaitu zuen. Garaipen
horri eskerrak, Bazanek euskal tal-
dea ordezkatuko du Espainiako
Txapelketan. Txapelketa maiatza-
ren 6tik 8ra jokatuko da Formen-
teran (Balear Uharteak).

Urte osoan zehar eginiko
denboraldiar i  sar i  lakoa da
Espainiako Txapelketan parte
hartu ahal izatea Monika Muñoz
Durangoko Judo Taldeko koor-
dinatzaileetako baten berbetan.
Bere arabera, bidaia esperien-
tzia ona izango da Maria Baza-
nentzat: “Gure nahia Mariak jen-
dea ezagutzea eta esperientzia
disfrutatzea da, horrekin konfor-
matzen gara”. Hala ere, lehiatu-
ko dela ere aurreratu gura dute.
“Hasiera batean, gainerakoek

Bazan gazte durangarrak Euskadiko txapelketa irabazi zuen 15
urtez azpiko mailan. Eider Vivancok, berriz, hirugarren amaitu zuen

daukaten besteko aukera dau-
ka”.  Bazanen emaitza goraipa-
tzeaz gainera, taldeak eginiko
lana ere nabarmendu gura izan
du, Muñozek. Honen berbetan,
duela zortzi urte Iñaki Salasek
taldearen gidaritza hartu zuene-
tik asko aldatu dira gauzak. “Tal-

dea ia desagerturik zegoela har-
tu genuen, eta orain oso sendo
gabiltza”. Zortzi urte horietan
harrobia lantzeari ekin diote
durangarrek; Maria Bazan eta
Eider Vivanco egindako apustu
horren adibide garbia dira .
Muñozek adierazitakoaren ara-
bera, biak sei-zazpi urtegaz hasi
ziren, eta gaur egun klubean
jarraitzen dute. “Urte horietan
egindako lanaren fruituak jaso-
tzen gabiltza orain”. Aurrera
begira, berriz, nagusiagoen tal-
deak sortzea dute helburu.  

BBiizziikkiiddeettaassuunn  eegguunnaakk
Taldearen kohesioa indartzeko
eta judoaz gehiago gozatzeko
asmoagaz, bizikidetza egunak
antolatu dituzte judo taldekoek.
Hilaren 18-20 bitartean Gorozi-
kara bidaiatuko dute Durango-
ko, Gernikako eta Getxoko judo
taldeetako 30 ume inguruk.
Entrenatzeaz gainera, hartu-
emanak landuko dituzte. A.M.

Maiatzaren 6tik 8ra
bitartean ospatuko da
Espainiako Txapelketa

Apirilaren 18tik 20ra
bitartean, bizikidetza
egunak antolatu dituzte
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FUTBOLA
OHOREZKO MAILA
BBeerrrriizz  --  SSoommoorrrroossttrroo
Domekan, 12:30ean, 
Berrizburun
LEHENTASUNEZKO MAILA
EElloorrrriioo  --  UUrrdduulliizz
Zapatuan, 16:00etan, 
Eleizalden
LEHENENGO ERREGIONALA 
IIuurrrreettaakkoo  --  AArrttiibbaaii
Zapatuan, 16:00etan, 
Larrako-zelain 

ARETO FUTBOLA
NAZIONAL B MAILA
EElloorrrriiookkoo  BBuusskkaannttzzaa  --
ZZaarraauuttzz
Zapatuan, 18:00etan, 
Elorriko kiroldegian
EUSKAL LIGA
MMaallllaabbiiaa  --  GGooiieerrrrii
Domekan, 17:30ean, 
Zaldibarko kiroldegian

PILOTA
BIHARKO IZARRAK
--  AAllbbaarraaddoo  --  OOllaallddee  //  
AAzzppiirrii  --  ZZuubbiirrii
--  MMeennddiizzaabbaall  --  AAllddaappee  //  
OOjjuueell  --  IIrruussttaa
Eguenean, 21:30ean, 
Mallabiko pilotalekuan

ERRUGBIA
GAZTEAK
DDRRTT  --  GGeettxxoo  AArrtteeaa
Zapatuan, 18:30ean, 
Arripausuetan

AgendaBanakoagaz konformatu
behar izan zuen Kulturalak
Beasainen kontra 1-1 amaitu zuen Kulturalak. Puntu horri esker, play
off postuetan mantentzen da, eta aldea handitzeko aukera du bihar 

Lehia bizia izan zuten durangarrek Beasainegaz. Kepa Aginako

Gori-gori dago 3. mailako
laugarren taldea, azken
jardunaldian play off pos-

tuetan hainbat aldaketa eman
dira-eta. Zornotzak lider jarrai-
tzen du, 68 puntugaz; Santutxu-
gaz bana amaitu zuen partidua.
Leioari 3-0 irabazi ondoren, Ses-
tao Riverrek bigarren postua
berreskuratu du asteon. Etxean
1-4 galdu eta gero, Laudio hiru-

garrena da. Kulturala, berriz, lau-
garrena da, 61 puntugaz. Liga
horrela amaituz gero, igoera fasea
jokatuko lukete durangarrek.
Horretarako, lehenengo, Zamudio-
ren aurka jokatu beharko dute
bihar; arratsaldeko 17:00etan
jokatuko dute partidua, Zamudio-
ko Gazituagan. Atzekoekiko alde-
ari eusteko, ezinbesteko dute
durangarrek punturen bat poltsi-
koratzea. Zamudioztarrak Eibar B
taldearen kontra 1-0 galtzetik
datoz, eta denboraldia lasai amai-
tzeko beharrezko dituzte puntuak.
33.  jardunaldia eta gero, Zamu-
dio 13.a da, 38 puntugaz.

Azken jardunaldietan legez,
durangarrek beharrezkoa dute
puntuak poltsikoratzen jarrai-
tzea. Aurreko domekan, bana
berdindu zuen Kulturalak Bea-
sainen aurka. Biak ala biak, goi-
ko postuetan daude. Puntu
banaketaren ondoren, bi taldeen
arteko aldea berdin mantentzen
da; gipuzkoarrak durangarrak
baino bost puntu atzerago dau-
de sailkapenean. Liga amaitze-
ko bost jardunaldi geratzen dire-
la konutan hartuta, Kulturalak
igoera faseko play offa jokatze-
ko geroago eta aukera handia-
goa du.  A.M.

Gaur hasiko da Jose Maria
Agirre “Peter” zenaren ome-
nezko txapelketa; hau ospa-
tzen den bigarren aldia izango
da. Txaber Zabala antolatzaile-
aren berbetan, iazko erantzun
“politak” bultzatu ditu bigarre-
nez txapelketa antolatzera.
Guztira, 16 bikotek parte har-
tuko dute txapelketan, eta, iaz
legez, kanporaketa sistemagaz
jokatuko da. Bizkaia osoko
pilotariek parte hartuko dute
txapelketan. Besteak beste,
Berriz, Markina, Lezama. Zea-
nuri eta Ortuellako pilotarien

jokoaz gozatu ahalko du
Ezkurdiko Jai-Alaira hurbiltzen
denak. Partiduak barikuetan
jokatuko dituzte, arratsaldeko
19:30etik aurrera. Finala, oste-
ra, ekainean izango da. 

2009ko udan hil zen Agi-
rre; Durangoko Pilota Eskola-
gaz lotura zuen “Peterrek”.
Besteak beste, lehendakari
eta diruzain karguak izan
zituen. A.M.

Bihar Zamudioren aurka
jokatu beharko dute
Intxaurragaren mutilek

Agirreren
omenezko
txapelketa,
bigarrenez

Bizkaia osoko 32
pilotarik parte hartuko
dute txapelketan 
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AMALURRA

108 ikaslek parte hartu dute
kale-izendegiak osatzen;
Zaldibarren eta Otxandion

izango dira hurrengo saioak

Irakasleekin ere egin dute
kontsumoaren gaineko

eztabaida, euren iritzi eta 
sentsazioak jasotzeko

Kontsumo arduratsua bultzatzeko
kale izendegia osatzen dabiltza

Hainbat ikaslek bidezko merkataritza edota produktu
ekologikoen salmenta lekuak identifikatzen dihardute
Emaus gizarte fundazioa,
Durangaldeko Amankomunaz-
goa eta hainbat ikastetxe egi-
tasmo berri batean murgilduta
dabiltza azkenaldian. Badira urte
bi Emausek Durangoko Udala-
gaz elkarlana martxan ipini zue-
la; eskoletan kontsumo ardura-
tsua eta tokiko ekoizpena landu
dituzte azken bi ikasturte haue-
tan. Aurten, Kontsumo ardura-
tsua eta tokiko ekoizpena urta-
roen arabera proiektua dute
esku artean. Eusko Jaurlaritzak,
Bizkaiko Aldundiak eta Duran-
galdeko Amankomunazgoak
diruz lagundu duten proiektu
“erraldoia” da.  

Euren azken helburua “egu-
neroko kontsumo ohiturek mun-
du mailan eragina dutela ulerta-
raztea” da, eta, horren ondorioz,
“ohitura horiek aldatzea”.

Durangon interes handia
nabaritu ei dute udaletik, esko-
letatik, elkarteetatik eta kaleko
jendearengandik; “horrek gure

lana indartu eta hobetzen du
dudarik barik”, diote.

Proiektu honegaz, Bizkaiko
hainbat herriz gainera, Guate-
malan eta Indian ere ibili dira
ekintzak egiten, eta hurrengo
astean Togora doaz. Kontsumo
ohiturak beste batzuk direla-eta,
“oso garrantsitzua” ei da “beste
herrialde batzuetako kontsumo
eta ekoizpen ohiturak ikustea
eta hemen ezagutzera ematea”.

Kale izendegia
Proiektu honetan parte hartzen
duten herri bakoitzean kale
izendegi bat osatzen dabiltza.
Bidezko merkataritza, kontsumo
arduratsua, tokiko ekoizpena
eta produktu ekologikoak dituz-
ten dendak edo sustatzen dituz-
ten zerbitzuak sartuko dituzte
izendegi horietan. Durangaldean
ikasleekin dabiltza kaleetan
zehar denden informazioa jaso-
tzen; “ikasleek dute kale-izende-
gien ardura, eta orain arte oso

ondo ibili dira”, baloratu dute
Emausekoek. Lorea Undagoitia
teknikariaren laguntza izan dute
horretarako.

Dagoeneko egin dituzte
saioak Durangon, Iurretan, Elo-
rrion eta Abadiñon, 108 ikasle-
ren partaidetzagaz. Maiatzaren
3an Zaldibarren eta 4an Otxan-
dion izango dira hurrengoak.

Egitasmo berean, kontsu-
moaren gaineko eztabaida egin
eta irakasleen sentsazioak jaso
dituzte; guztira, 84 irakaslek
parte hartu dute. Ikasleen for-
mazioari ere garrantzia berezia
emanez, 140 gaztetxogaz jolas
didaktiko bat burutu dute,
herrietako argazkiekin puzzleak
garatuz. Bestalde, ideia honetan
kokatzen dira aste batzuk lehe-
nago egindako bideo-foroak
ere. Durangon, Berrizen eta
Iurretan, bertako ikasleek Peru-
ko gaztetxoekin berba egiteko
aukera izan zuten bideo-konfe-
rentzia bitartez.



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

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

i J
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Interneten eta paperean, doan: Erregistratu zaitez, www.anboto.iragarkilaburrak.com webgunean 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.

Higiezinak
ETXEBIZITZAK

SALDU

Abadiño. Muntsaratzen. 2
logela, 2 komun, egongela,
sukaldea (eskegitokia), bal-
koia, garajea, trastelekua. Ia
berria. Polita. 615 007 216

Atxondo. 82 m2. 3 logela,
sukaldea, egongela ederra eta
komuna. 2 balkoi eta ganba-
ra. Eguzkitsua. Kanpora ema-
ten du. Berriztua. Altzairuz
hornitua. Tel.: 628 787 835

Berriz. Duplex zoragarria.
118m².  1. sol.: sukaldea, ko-
muna, 35m²-ko egongela,
despentsa, balkoia. 2. sol.: 3
logela eta 2 komun. Traste-
roa. Garajea. 327.000 euro.
680907666 (arratsaldez).

Durango. 98 m2-ko etxebi-
zitza oso eguzkitsua, 3 logela,
sukaldea-jangela, bainugela
eta komun leihodunak, 2 te-
rraza partikular eta komuni-
tarioak. Altzariz betea, ateak
eta zorua aldatuta. Garaje eta
igerilekua. Tel.: 655 704 684

Durango. Alde zaharra. 71
m2. Kanpoaldera. Altzariz
hornituta. 2 logela, egongela,
sukaldea, komuna. Guztiz be-
rriztuta kanpotik eta barrutik.
179.000 euro. 607 715 353 

Durango. 94 m2. Herriko
gudarien plazan. 3 logela, 2
komun, sukaldea (eskegito-
kia), egongela, ganbara eta
garajea. Kokapen ona, eguz-
kitsua eta bista ederra.
336.000 euro. 615 760 801.

Durango. Pisu ederra mar-
txoaren 8ko kalean. 3 urte.
Oso polita. 80 m2. 2 logela, 2
komun, sukalde berria eta sa-
loi ederra. 90m2-ko terraza.
Kanpora ematen du. Orienta-
zio ona.  30m2-ko garajea.
Tel.: 637 416 438

Elorrio. 65 m2. Buzkantz
kalean. 2 logela, komun bat,
sukalde-egongela eta ganba-
ra ederra. Igogailua. Kokapen
ona. Etxe polita. Eguzkitsua.
Prezio ona. Tel.: 94 682 12 34 

Mallabia. Baserria eta
20.000 m2-ko lur zatia sal-
gai. Kokapen ona eta prezio
egokia. 20:00-22:00 artean
deitu. Tel.: 655 702 647

Mañaria. Bi logela handi,
balkoidun egongela eta su-
kalde handia. Eguzkitsua.
Mendira. Toki lasaia. Garaje
itxia. Bi solairu ditu. Etxea
guztiz hornitua geratzen da.
Tel: 615 765 646 (Jabi).

Zaldibar. 300 m2-ko base-
rria berriztuta. 28.000 m2-
ko lursaila. Oso eguzkitsua.
Tel.: 625 705 997

Zaldibar. 67 m2, 3 gela, bai-
nu-gela, sukaldea, egongela,
balkoia eta igogailua. 
Tel.: 946 55 03 58

ERRENTAN EMAN

Berriz. Pisua alokagai (aba-
larekin). 3 logela, egongela, 2
komun eta sukaldea. Herri er-
dian kokatua. 688 685 429

Elorrio. Salgai edo alokagai
(abalarekin). 74 m2. 3 logela.
Erdialdean. Trastelekua. Es-
treinatzeko. Tel.: 634 457 201

Zaldibar. Alde zaharrean. Bi
logela, egongela, sukaldea
eta komuna. Guztiz berrizta-
tua.  Tel.: 660 458 756

ERRENTAN HARTU

Durango. Neska langilea
Durango edo Iurretan aloka-
tzeko pisu bila. 667 923 891

Iurreta. Lagun bi alokatzeko
pisu bila Iurretan edo Duran-
gon. Jantzita. 675 708 827

Iurreta. 2 gelako etxea alo-
katu nahi dut. Igogailuarekin.
Tel.: 665 702 203 (Idoia).

OPORRETAKO ETXEA

ERRENTAN EMAN

Ainsa (Huesca). 50 m2.
Atiko berria udaran. Bi gela ,
komuna, sukaldea eta egon-
gela. Oso polita. Kanpora.
Asteburu, aste edo hile oso-
rako. Tel.: 630674864

Conil (Cadiz). Etxea aloka-
gai aste santurako edota uda-
rako. 3 logela eta garajea. 
Telefonoa: 653 733 457

Ramales (Kantabria).
Txaleta alokagai aste santu-
rako edota udarako. 
Telefonoa: 653 733 457

PISUA KONPARTITU

PISUKIDE BILA

Durango. Pisukide atsegin
baten bila. Tabira auzoan ko-
katuta dagoen duplex-a. Be-
rria eta erosoa da. Logela bi-
koitza eta handia terrazare-
kin. 310 euro.  Telefonoa: 
699 501 290/ 635 266 251

LOKALAK

ERRENTAN EMAN

Elorrio. 350 m2-ko pabilioia
salgai edo alokagai, 60 m2-
ko bulegoarekin. Prezio inte-
resgarria. Tel.: 634 457 201

GARAJEAK

SALDU

Berriz. 42 m2-ko garaje
itxia. Argiaren eta uraren ins-
talazioak iaz eginda. Komuna
eta txoko txiki bat dauka, su-
kaldeagaz. 3 kotxerentzako
lekua. Tel.: 615 752 136

Durango. Erdialdean koka-
tua, Tronperri kalean. Itxia.
Saltzeko premia. Prezio ne-
goziagarria. 686 734 451

Durango. Garaje itxia, Tron-
perri kalean.  628 787 835

Elorrio. Garaje itxia Berrio-

Otxoa kalean. 658 759 264

Elorrio. Anduetxeta kalean,
garaje itxia. Tel.: 605 721 273
(arratsaldez).

ERRENTAN EMAN

Durango. Garaje plaza alo-
kairuan herri erdi-erdian. 
Tel.: 619 187 799.

Durango. Garajea alokagai
San Inazio auzunean, Produ-
san. Tel.: 635 743 624 (Iñaki)

Durango. Plateruen plazan
garajea alokagai. 65 euro hi-
leko. Tel.: 635 735 759 (Josu)

Elorrio. Garaje itxia alokagai
kotxea eta trasteentzako. Ni-
zeto Urkizun. 660 45 87 56.

Elorrio. 40eurotan kirolde-
giko garajean. 2. solairuan,
plaza irekia. Tel: 687740449

Zaldibar. Apartamentua
alokatzen da bikote batentza-
ko aproposa. 946827369
(20:00etatik aurrera).

ERRENTAN HARTU

Berriz. Garaje itxi bat behar
da kotxe bat eta txakur txiki
bat izateko. Telefonoa: 
94 622 57 24/ 680 509 532.
Izaskun eta Jose Mari.

Elorrio. Garaje baten bila bi
motore sartzeko. 
Tel.: 659 304 024.

Elorrio. Furgoneta bat sar-
tzen den garaje baten bila alo-
katzeko. Tel.: 679 66 63 31

Teknologia
INFORMATIKA

SALDU

Nintendo wii salgai. Osa-
garri askorekin: mandoak,
nunchakuak, wii fit tabl... Se-
gurtasun kopiak irakurtzen
ditu. Tel.: 627 102 512  edo
egurre@gmail.com

GAINERAKOAK

Ordenagailuak konpon-
tzen ditut. Etxez etxe. Kon-
figuratu, birusak kendu, peri-
ferikoak ipini eta abar. Arin
eta merke! Tel.: 650 172 285

Lana/negozioak
LAN ESKARIAK

OSTALARITZA

Durango. Neska euskaldun
eta ikaslea asteburuetan os-
talaritzan lan egiteko prest.
Tel.: 646 841 206.

Durango. Neska euskalduna
zerbitzari lanak egiteko prest
asteburuetan eta jai egune-
tan. Autoa. 646 822 628.

ETXEKO LANAK

Durango. Neska gaztea
arratsaldetan garbiketa lanak

egiteko prest. 615 716 232.

PERTSONAK ZAINDU

Durangaldea. Neska eus-
kaldun eta arduratsua hau-
rrak zaintzeko prest. 
Tel.: 646 822 628.

Durangaldea. Haur hez-
kuntzako hezitzaile euskaldu-
na eta arduratsua, astelehe-
netik ostiralera umeak zain-
tzeko edota etxeko lanak
egiteko prest. 666 197 568. 

Durango. Neska euskaldu-
na, arratsaldez edo aste buka-
eratan umeak edo nagusiak
zaintzeko prest. Tel.: 635 204
532 (mezua utzi)

Durango. Pertsona nagu-
sien zainketan interna modu-
ra, gauetan edo asteburutan
lan egiteko prest. Garbiketa-
rako edo beste edozein lane-
tarako ere. Esperientzia. Erre-
ferentziak. Tel.: 679 769 921

Durango. Neska euskalduna
eskaintzen da arratsaldetan
umeak edo pertsona nagu-
siak zaintzeko. Oihana.
Tel.: 690 682 512.

Durango. Garbiketarako,
sukaldeetarako, umeak zain-
tzeko edo dendari modura lan
egiteko prest. 619 676 044 

Durango. Pertsona nagu-
siak zaintzeko lan bila. Goize-
tan 09:30-14:00 eta 18:00-
21:00. Esperientzia handia
pertsona nagusien zaintzan.
Tel.: 681 218 230

Durango. Neska gazte eus-
kalduna arratsaldetan umeak
zaindu eta klase partikularrak
emateko prest. 695 706 227

Durango. Garbiketarako,
ume edo nagusien zainketa-
rako lan bila. Lanaldi erdi edo
osorako. Esperientziarekin.
Tel.: 638 437 901

Durango. Neska euskalduna
pertsona nagusiei lagundu
edo umeak zaintzeko prest,
astelehenetik ostiralera. Tel.:
94 658 33 32/ 688 676 588

Durango. Erreferientziadun
neska pertsona nagusiak eta
umeak zaintzeko prest, baita
etxeko, portaletako zein ta-
bernetako garbiketarako. La-
naldi osoan, interna edo or-
duka. Tel.: 620 828 579

Durango. 28 urteko neska
goizez umeak zaindu edo gar-
biketa lanak egiteko prest.
Tel.: 665 717 458

Elorrio. Neska gaztea eta
euskalduna arratsaldez ume-
ak zaintzeko prest. Haur hez-
kuntza ikasten. Umeekin es-
perientzia  eta autoa ere ba-
daukat. Tel.: 626 196 885

IRAKASKUNTZA

Durangaldea . Mutil eus-
kalduna matematika eta fisi-

ka klaseak emateko prest
1.hezkuntzan eta DBHn. 
Telefonoa: 635 743 409

Durango. Telekomunikazio-
etako ingeniari teknikoa ma-
tematika, fisika eta kimika
(DBH) klase partikularrak
emateko prest. 680 581 215.
alvaroetxarte@gmail.com

Durango. Haur hezkuntza
ikasten dabilen mutil euskal-
duna klase partikularrak edo
umeak zaintzeko prest. 
Tel.: 685 702 177

Durango. 3. mailako zuzen-
bide ikaslea den neska eus-
kaldunak, advanced tituluare-
kin, ingeleseko zein euskaraz-
ko klase partikularrak
emateko prest. 662 040 671.

Durango. Mutil euskalduna
eskola partikularrak emateko
prest. Tel.: 667 24 51 49.

Durango. Esperientzia za-
bala duen ingeleseko irakas-
lea klase partikularrak emate-
ko prest. Ordutegi zabala,
prezio ona.  686 840 627

Elorrio. Esperientziadun
neska euskara zein zientzia
arloko ikasgaien klase parti-
kularrak emateko prest.
Tel:679 856 346

GAINERAKOAK

Durango. Inprenta baten in-
primaketa ondorengo laneta-
rako lan bila nabilen mutil
gaztea. 4 urteko esperientzia.
Tel.: 620 087 594 

Durango. Igeltserotza la-
nak, almazen lanak, mendiko
lanak, lorategi lanak, etab.
egiteko prest. 638 320 345 

Durango. Lorezaintzan,
eraikuntzan, txofer modura,
banaketan,... lan bila. Lore-
zaintzan esperientzia. Pape-
rekin. Gidatzeko baimena.
Tel.: 669 594 376

Durango. Zurgintza oroko-
rreko lan bila (ateen, leihoen,
tarimen eta parketaren jar-
tzea, armairu/sukaldeak neu-
rrira eginda,...). 669 447 764

Elorrio. Fisioterapian diplo-
matua. Durangaldean etxez
etxe fisioterapia zerbitzuak
emateko prest. 644 282 783.  

LAN ESKAINTZAK

PERTSONAK ZAINDU

Durango. Andra euskalduna
behar da umeak ikastolara
eraman eta jasotzeko. Aste
baten 07:30etik 09:00etara
eta hurrengo 16:30etik
19:30era. Tel.: 646 220 562

IRAKASKUNTZA

Durango. Ingeles irakaslea
behar da 15 eguneko amata-
sun baja bat betetzeko, ekai-
naren 1etik 15era. Ezinbeste-
koa: gramatikan eta mintza-
menan maila altua. Jatorrizko

hiztuna izatea baloratuko da.
Tel.: 656 770 774. Olatz

Elorrio. Elorrion ingeles ira-
kasle esperientziaduna behar
da. Tel.: 615 78 66 07

Zaldibar. Frantses eskola
partikularrak hartuko nituzke,
0 nibela. Tel.: 659 990 911.

GAINERAKOAK

Abadiño. Tornularia. Ezin-
bestekoa: planoen interpreta-
zioa menperatu, 2 urteko es-
perientzia eta durangaldean
bizitzea. Lanaldia: osoa zati-
tua. Aldibaterakoa, baina lu-
zatu daiteke. Sartu. Erref.:
3115. Tel.: 94 620 04 49

Abadiño. Zenbakizko kon-
troldun fresatzeko makinako
operadorea. Ezinbestekoa:
kontrol heidenhain menpera-
tu eta 2 urteko esperientzia.
Lanaldia: osoa zatitua. Epe-
mugarik gabekoa, behin pro-
baldia gaindituta. Sartu.
Erref.: 3126. 94 620 04 49

Bergara. Aseguru agente
esklusiboa. Ezinbestekoa:
DBH edo LH edo titulazio
handiagoak, esperientzia, gi-
dabaimena. Lanaldia: osoa,
zatitua. Hileko soldata gordi-
na: 1000 euro. Sartu. Erref.:
2255. Tel.: 94 620 04 49

Durango. Ile apaintzaile bat
behar da aldi baterako. Patxi.
Tel.: 94 620 37 49 

Durango. Estetizista/masa-
jista. Ezinbestekoa: esperien-
tzia, erantzule izatea, iniziati-
ba  eta erretzailea ez izatea.
10:00-13:00/16:00-21:00,
astelehen-ostegun), 09:00-
14:00 (larunbatak). Epemu-
garik gabe izateko aukera.
Sartu. Erref.: 2401.  
Tel.: 94 620 04 49

Elorrio. Etxeko elektrizitate
konponketak egiten dira. 
Tel.: 606 043 835

Zornotza. Garbilekuko lan-
gilea-gidaria. Ezinbestekoa:
gutxienez %33 minusbaliota-
suna  eta C gidabaimena. La-
naldi osoa (arratsaldez). Hile-
ko soldata gordina: 860 euro
x 14. Sartu. Erref.: 3230. 
Tel.: 94 620 04 49

NEGOZIOAK

SALDU

Mañaria. Estanko lizentzia
salgai. Tel.: 94 681 69 49

ERRENTAN EMAN

Abadiño. Oregi taberna alo-
kagai. Tel.: 94 682 76 32

Denetarik
Baserria berriztatzeko
material bila. Baserrietako
biga, ate eta lehio zaharrak
erosiko genituzke. Ezkina-ha-
rri eta lozak ere bai. Tel.: 657
776 198 edo 685 77 24 68

Motoaitzurra eta moto-
kultorea salgai. Agria
3000  eta agria 2700. 
Telefonoa: 94 682 45 90

Ibilgailuak
AUTOAK

SALDU

Audi a3 1.6 sportback
salgai . 2007. 75.000 km.
Parrot sistema barne. Egoera
onean. Tel.: 670 239 110
(Iñaki, gauean deitu)

Audi coupe 2.3 in gorria
salgai. 1992. 168.000 km.
2.000 euro. Pertsona negu-
siek erabilia. Beti garajean.
Tel.: 646 377 613. 

Bmw 118 d salgai. 2008.
55.000 km. Urdin iluna. Alu-
miniozko llantak. Oso egoera
onean.  Sabairako barrak eta
llanta joko bat oparitzen ditut.
Tel.: 656 759 537 (Joseba)

Ford focus 1.8 td familia-
rra salgai. Zuria. 90 cv.
2001. Mekanika bikaina.
4.000 euro. 609 567 537.  

Peugeot 206 xs hdi 2.0.
Gehigarri guztiak. Gris meta-
lizatua. Lehen eskukoa, oso
ondo zaindua. 650 274 880.

Wolswagen passat bat
salgai. 190.000 km. BI-CP.
5.000 euro. 617 35 88 05

FURGONETAK
Renault traffic-a salgai.
FRT 8367. 59.000 km. Atze-
an, portoia barik, bi ate. Kris-
tal tintatuak. Turismoa. 
Beltza. Tel.: 661 332 446

MOTORRAK

SALDU

Kawasaki - versys 650.
Egoera onean, beti garajean.
2007. 12.400 km, gorria. Ku-
txa opari. Limitatuta dago.
4.000 euro. 690 07 15 72.

GAINERAKOAK
Kotxeko lau gurpil salgai.
Gutxi erabilita. G. Grip
185/60r1482h. 1.000 km.
Tel.: 627 102 512

Aisia/kirola
KIROLAK

SALDU

Bh g5 bizikleta. Berria,
erabili gabea. M neurrikoa eta
gorria. Dendan 2.200 euro
balio du. Tel.: 679 475 785.

Cannondale r800. 5 urte.
Oso gutxi erabilia.  Koadroa:
r800 aluminio. Gorria. Neu-
rria: 57 (m). Berria dauka:
kambio/freno manetak, fun-
dak eta kableak. Prezioa: 500
euro. Tel.: 600 959 741. 

Jaitsieretarako moun-
tainbike-a salgai. Scott
gambler dh20 2010. Oso
egoera ona. Konponente guz-
tiak orijinalak. Prezioa 1.950

euro. Tel.:655 706 713

ANIMALIAK

SALDU

Astoa salgai. 2 urte. Arra.
Etxean jaio eta hazitakoa. Txi-
pa jarrita. Tel.: 656 772 994

Aumak salgai. Hilda: 11
euro/kg. Bizirik: 5,5 euro/kg.
Deitu 20:00tatik aurrera.
Tel.: 667 939 370.

Border colliak salgai.
Otsailaren 22an jaioak. Aita-
amak pastore lanetan arituak.
Bi eme eta ar bakarra. Parasi-
toak kenduta. Prezioa 160
euro. Tel.: 690 219 191.

Idisko bat salgai. Malla-
bian, piriniar arrazako hasita-
rako idisko bat salgai. Telefo-
noa: 606-70 91 18

Astakumea. 6 hilabeteko
txikia erdi-oparitzen da. 
Telefonoa: 616919061 

GAINERAKOAK

Txakurrendako kaiola
bila. Berdin zait erabilia ba-
dago. Kotxean erabiltzeko da.
jbpetgarjo@hotmail.com

MUSIKA
Gitarra eskola partikula-
rrak durangon. Elektrikoa,
akustikoa, rocka... Eskalak,
akordeak, erritmoa... 
Tel.: 650 172 285

Familia/etxea
ETXERAKO TRESNAK

Logela salgai. 2007. Zuri
eta wengue. Ohea: 135x190
zm. Gau mahaiak: 260 zm-ko
luzera. Armairua: 240x158x60.
Komoda: 120x75x40. Ispilua:
120x60 zm. Oso ondo dago.
686 137 123 /658 741 044.

Sofa salgai. 3 m. Urdina. 
4-5 leku. Oso erosoa. Prezioa
350 euro. Tel.: 676 330 436.

HAURREN TXOKOA
Umeen kapazoa eta za-
kua salgai. Mutsy markako.
Berdea. Zakua grisa. Erabili
gabeak. 665759951 (Haizea)

Umeen karroa salgai. Ia
erabili gabe. City mine single.
Konplementu guztiekin. 350
euro. Tel.: 696 397 387.

Umeentzako lau lo zaku
salgai. Grobag marka. Au-
rretik lotzen dira. Dendetan
50-55 euro, nik 100 eurotan
laurak. Tel: 692 718 500  

GAINERAKOAK

Orientazio familiarra on-
line. Psikologian doktorea
eta psikopedagogian lizen-
tziatua, 0-18 urte bitarteko
seme-alaben gurasoei zuzen-
dutako orientazioa. www.
orientacionfamiliaronline. es
orrialdean edo orientacion
familiaronline@gmail.com
posta elektronikoan.
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INMOBILIARIAK

ETXEBIZITZAK SALGAI
• ATXONDO: Adosatua lursailarekin salgai.
• ABADIÑO: Txalet bifamiliarra lursailarekin salgai.
• DURANGO-ERRETENTXU: Salgai. Adosatuak
eraikitzen.
• BERNAGOITIA: Zornotza. Unifamiliarra lursailarekin.
• OTXANDIO: Adosatuak. Eraikuntza berriak.
ETXEBIZITZAK SALGAI
• ANDRA MARI: Halla, sukaldea, jangela, egongela,
2/4 logela, 2 komun eta egongelatxoa.
• ANDRA MARI: Halla, egongela, sukaldea, jangela, 
5 logela, 3 komun eta egongelatxoa. 
• ANTSO EZTEGIZ: Halla, egongela, sukaldea, 
2 logela eta komuna.
• ANTSO EZTEGIZ: Halla, sukaldea, egongela-jangela,
3 logela eta 2 komun. Ganbara eta garajea. Guztiz
berriztatua. Estreinatzeko.
• ARAMOTZ: Halla, egongela, sukaldea, 3 logela eta
komuna. Balkoia.
• ASTOLA BIDEA: Halla, sukaldea, egongela, 2 logela
eta komuna. Balkoia.
• BERNARDO GABIOLA: Halla, sukaldea, egongela, 
2 logela eta komuna. Guztiz berriztatua.
• BERNARDO GABIOLA: Halla, sukaldea, egongela, 
3 logela, komuna eta despentsa.
• UNDA TORRE: Halla, sukaldea, egongela, 3 logela
eta komuna.
• MARTXOAREN 8ª: Halla, sukaldea, 2 logela,
egongela eta 2 komun. Terraza handia.
• ERROTARITXUENA: Estreinatzeko. Halla, sukalde
jantzia, logela bakarra edo 2 logela, egongela, 
2 komun eta eskegitokia. Terraza. Garajea. Prezio
interesgarria. Berriak estreinatzeko.
• GALLANDA: Estreinatzeko. Halla, sukaldea,
egongela, logela bakarra edo 3 logela, komun bakarra
edo 2 komun eta balkoia. Ganbara eta garajea. Prezio
interesgarria. Berriak estreinatzeko.
• EZKURDI: Halla, egongela-jangela, sukalde jantzia,
3 / 4  logela eta 2 komun. 
• F.J.de ZUMARRAGA: Halla, 2 egongela, sukaldea, 
3 logela eta komuna.
• F.J.de ZUMARRAGA: Halla, egongela, sukaldea, 
3 logela eta komuna. Balkoia.
• GASTEIZ BIDEA: Halla, egongela, 3 logela, sukaldea
eta komuna. Despentsa eta balkoia. Garajea aukeran.
• INTXAURRONDO: Halla, egongela, sukaldea, logela
eta komuna. Trastelekua.
• IPARRAGIRRE: Duplexa. Halla, sukaldea, egongela-
jangela, 4 logela, 2 komun eta terraza. 2 kotxerentza-
ko garajea eta trastelekua.
• JUAN DE ITZIAR: Halla, egongela, sukaldea, 2/3
edo 4 logela eta komuna. 2 despentsa/trasteleku eta
sotoa. 
• KALEBARRIA: Halla, egongela, sukaldea, 3 logela
eta komuna. Despentsa. ( Guztiz berriztuta).
• KALEBARRIA: Halla, sukaldea, egongela-jangela, 
2 logela eta komuna. ( Guztiz barriztuta ).
• KOMENTU KALEA: Halla, egongela-jangela,
sukaldea, 2 logela horma-armairuekin eta komuna.
Ganbara. ( Guztiz barriztuta eta erdi jantzia ). 
• KOMENTU KALEA: Halla, sukaldea, egongela-
jantokia, 4 logela eta komuna. Ganbara.
• LAUBIDETA: Halla, sukalde-jantokia, egongela, 
2 logela eta komuna. Terraza.
• MONTEBIDEO: Halla, egongela-jangela, sukaldea, 
5 logela eta 3 komun. Terraza. Ganbara. 150 m2. 
• PLATERUEN PLAZA: Halla, egongela, jangela,
sukalde jantzia, 4 logela eta 2 komun. Garajea eta
trastelekua.
• SAN IGNAZIO: Halla, sukaldea, egongela-jangela, 
3 logela eta komun bakarra edo 2 komun. Balkoia.
Garajea aukeran eta trastelekua.
• SAN FAUSTO: Halla, sukalde.jangela, 2 logela eta
komuna.
• SASIKOA: Halla, sukaldea, egongela-jangela, 
3 logela eta 2 komun. Ganbara eta garajea.
• TABIRA: Halla, egongela-jangela, logela, komuna
eta eskegitokia.
• TXIBITENA: Halla, egongela-jangela, sukalde jantzia
eskegitokiarekin, 3 logela eta 2 komun. Ganbara eta
garajea. Erdi jantzia. Ikuspegiekin.
• ABADIÑO-ITURRITXO: Halla, sukaldea, egongela, 
2 logela eta 2 komun. Eskegitokia. 
• ABADIÑO-SAN TROKAZ: Halla, sukaldea, 2 logela,
egongela eta komuna. Trastelekua eta garajea.

ETXEBIZITZAK SALGAI
• MARTXOAREN 8KO: Estreinatzeko dauden
azkeneko 2 etxebizitza, beherapen handiagaz obrak
likidatzeko. 2 eta 3 logela. Garaje itxia. 
• EZKURDI: Viviendas de Vizcaya. 3 logela. Hainbat
orientazio eta gainazal. Azkeneko etxebizitzak salgai.
336.000€-tik aurrera. Garajea eta ganbara. BEZa
barne!
• ASKATASUN ETORBIDEA: Promozio berriak. 1,2,3
eta 4 logelakoak.

- Logela bakarra garajea eta ganbararekin 
185.000€ + BEZ

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

• ERROTARITXUENA: Estreinatzeko. 2 logelako
atikoa, egongela, sukalde jantzia, 2 komun. 20 m2-ko
2 terraza. Garaje itxia. 
• ASKATASUN ETORBIDEA: 81 m2. 3 logela,
egongela, sukalde jantzia eta komuna. Igogailua. 
Gas naturaleko berogaiua.
• SAN FAUSTO: 2 logela, egongela, sukalde berria 
eta komun berria. Berogailua. Horma-armairuak.
• SAN FAUSTO: Guztiz berriztatua. 3 logela, egongela,
sukalde jantzia eta komuna. Trastelekua. Berogailua.
Etxe osoak kanpora ematen du. Eguzkitsua.
• ARAMOTZ: 62 m2. 3 logela. Guztiz berriztatua 
eta jantzia.
• ARKOTZA: 4 logela, egongela, sukalde jantzia,
komuna eta bainugela. Balkoia eta ganbara.
• MENDIZABAL: 63 m2. 2 logela. Etxe osoak kanpora
ematen du. Eguzkitsua. Ganbara.
• ALLUITZ-FRAY JUAN DE ZUMARRAGA: 50 m2. 
Erdi berria. Logela bakarra. Garaje itxia.
• TXIBITENA-LANDAKO: Erdi berria. Logela bakarra.
Ganbaran beste logela bat. Garajea.
• TXIBITENA: Etxebizitza handia. 3 logela, egongela,
sukaldea, bainugela eta 2 komun. Garajea.
• LANDAKO: 3 logela, egongela, sukalde jantzia eta 
2 komun. Garajea eta ganbara.
• ZUMALAKARREGI-EZKURDI: 130 m2. 4 logela.
Garajea. Handia. Orientazio ona.
• EZKURDI: 100 m2. 3 logela, egongela, sukaldea 
eta 2 komun. Ganbara.
• EZKURDI: 4 logela, egongela, sukalde jantzia eta 
2 komun. Balkoia.
• FRAY JUAN DE ZUMARRAGA: 108 m2. 4 logela.
Altuera ona. Garajea.
• MURUETA TORRE: 120 m2. 4 logela. Garajea eta
trastelekua. Balkoia. 
• JUAN DE ITZIAR: 4 logela, egongela, sukaldea eta
komuna. Bizitzen sartzeko moduan.
• ASKATASUN ETORBIDEA: 75 m2.  3 logela,
egongela, sukaldea eta komuna.
• ASKATASUN ETORBIDEA: 115 m2. 3 logela,
egongela, sukalde jantzia eta 2 komun. Garajea eta
ganbara.
• ARKOTXA: 4 logela, egongela, sukalde jantzia eta 
2 komun.
• FRANTZISKO IBARRA: 95 m2. 3 logela, egongela,
sukaldea eta 2 komun. Garajea eta trastelekua.
• SAN IGNAZIO: 104 m2. 3 logela. Garajea eta
ganbara. Erdi berria. Altuera ona. Etxe osoak kanpora
ematen du. Eguzkitsua.
• SAN FRANZISKO: 75 m2. 3 logela, egongela,
sukaldea eta komuna. 2 balkoi. Ikuspegi politak.
• ZEHARKALEA: 70 m2. 2 logela.
• DURANGO: 90 m2-ko bulegoa salgai. Prezio
interesgarria.
• MADALENA: Trastelekuak salgai. Gainazal
ezberdinak.
• MADALENA: Garaje itxia salgai. Prezio ona.
• DURANGALDEA: Baserria, adosatuak, familia
bakarrekoak eta bifamiliarrak. Pabilioiak eta garajeak
salgai eta alokagai. Hainbat zonalde.
• MATIENA: Lebario auzoa. Baserria salgai. 3.000
m2-ko lursaila.
• ABADIÑO-MUNTSARATZ-ELORRIO: Etxebizitzak
salgai, 2 eta 3 logela. Deitu eta zatoz ikustera!
• ABADIÑO: 120 m2. 2 logela eta 2 komun. Garajea
eta  trastelekua. 
• BERRIZ ETA ZALDIBAR: Etxebizitzak salgai. Deitu
gaitzazu eta konpromesu barik erakutsiko dizkizugu!
• ZALDIBAR: Lursaila salgai eraikitzeko aukerarekin.
• ZALDIBAR: Aukera! 3 logela eta balkoia. Etxe osoak
kanpora ematen du. Berogailua. Garajea. 

ETXEBIZITZAK SALGAI

DURANGO
• ASKATASUN ETORBIDEA: 3 logela, egongela,
eskegitokia eta 2 komun. 2 balkoi. Ganbara eta
garajea. Zatoz ikustera.
• Apartamentu berriak eraikitzen.700€  hilero. EZ
GALDU AUKERA HAU.
• ERDIALDEA: AZKENEKO APARTAMENTUA. Logela
bat edo bikoak, sukalde jantzia, komuna eta horma-
armairuak. Edo nahiago baduzu alokatzen dizugu.
• HERRIKO GUDARIEN: 3 logela, 2 komun, sukaldea
eskegitokiarekin eta egongela balkoiarekin. Ganbara
eta garajea.
• ERDIALDEAN: 123 m2. Etxe osoak kanpora ematen
du. Berriztatzeko. Zonalde onean kokatua.
• PLATERUEN PLAZA: 3 logela, 2 komun, sukaldea
eskegitokiarekin eta egongela. Ganbara eta garajea. 
• ZEHARKALEA: Atikoa. Guztiz berriztatua. 2 logela,
sukaldea, egongela – jangela eta komuna.
• ANDRA MARI: 110 m2. 3 logela, komuna, egongela
eta sukaldea. Leku onean.
• ASKATASUN ETORBIDEA: Eraikuntza berriak. 2, 3
eta logela bakarrekoak. Durango erdialdean. 
• BARRENKALE: AZKENEKO DUPLEXA. Eraiki berriak.
Berehalako banaketa.
• Taberna salgai. 100 m2. Instalazio guztiekin.
Prezioa negoziagarria da.

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

ABADIÑO
• 2 logela, 2 komun, sukalde-jangela, egongela eta
eskegitokia. Garajea, trastelekua eta ganbara.
Zoragarria.

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

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

TXALETAK SALGAI

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

DIMA
• Baserria salgai. 4.000 m2-ko lursaila. Balzolako
kobetatik gertu. 
• Baserria salgai. Hektarea bateko lursaila. Indusi
zonaldean.  

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

OTXANDIO
• Guztiz berriztuta dagoen baserria. 3 solairu,
sukaldea, egongela – jangela, 2 komun, 3 logela,
egongela eta atikoa.

ABADIÑO
• MENDIOLA. Bifamiliarra.Eraiki berria. Estreinatze-
ko.Informazio pertsonalizatua.
• Bifamiliarra. 4 logela eta 3 komun. Garajea,
trastelekua – txokoa. Lorategia barbakoarekin. 
Leku onean kokatua.

GARAI
• Adosatua salgai. Estreinatzeko. Leku ezin hobean
kokatuta.

LUR SAILAK SALGAI

OROBIOS
• 4.200 m2-ko lursaila. Guztiz laua.

IURRETA
• 5 hektareako lursaila. Abeletxe bat egiteko aukera
dago.

LEMOA

ETXEBIZITZAK SALGAI
• ZALDIBAR: ATIKOA. 2 terraza. Trastelekua eta
garajea. 162.058€.
• ZALDIBAR: ERAIKUNTZA BERRIA. 2 eta 3 logelako
etxebizitzak eta atikoak. Trastelekua eta garajea.   
• IURRETA: Maspe: Eraiki berria. 1,2,3 eta 4 logela.
210.500€-tik aurrera.
• DURANGO: Etxebizitzak terrazekin salgai. 1,2,3 
eta 4 logela. Ganbara eta garajea.
• ABADIÑO: Berehalako banaketa. 2 eta 3 logela,
sukalde jantzia eta 30 m2-ko terraza. Garajea eta
trastelekua. 265.000€-tik aurrera.
• MAÑARIA: 110 m2. 3 logela eta egongela handia.
Terraza.   
• OÑITURRI (Ezkurdi):  Erdi berria. 80 m2. Eguzki-
tsua. Etxe osoak kanpora ematen du. Lehen mailako
materialak. Ganbara eta garajea.
• ASKATASUN ETORBIDEA: 90 m2. 3 logela eta 
2 komun. Terraza eguzkitsua. Ganbara eta garaje itxia
2 kotxerentzako. 297.500€.
• ALLUITZ: Erdi berria. 2 logela. Ganbara eta garajea.
• PLATERUEN PLAZA: 4 logela eta 3 komun.
Trastelekua eta garajea.
• DURANGO: Azkeneko etxebizitza. 3 logela eta 
2 komun. Terraza. Ganbara eta garajea.
• OLLERIA: 95 m2. 3 logela, egongela eta 2 komun.
Ganbara eta garajea.
• EZKURDI: 70 m2. 180.000€.
• SASIKOA: Erdi berria. 90 m2. 3 logela eta
eskegitokia. Balkoia. 52 m2-ko terraza. Eguzkitsua.
• ASTXIKI: 115 m2. 3 logela. Garajea eta ganbara. 
• FRANTZISKO IBARRA: 100 m2. 3 logela eta
egongela handia. Ganbara eta garajea.
• ARAMOTZ: 3 logela eta egongela. Balkoia.
Despentsa. Eguzkitsua. 2. solairua. 165.000€.
• ANBOTO: 3 logela, egongela eta komuna. 
• JUAN OLAZARAN: 100 m2. 3 logela eta 2 komun. 
2 terraza. Ganbara eta garaje itxia.
• SAN IGNAZIO: 95 m2. 3 logela eta 2 komun. 12 m2
eta 8 m2-ko terrazak. Ganbara eta garajea. 
• ARTEKALE: Berria. 80 m2. 2 logela. Polita.
• MADALENA: 2 logelako atikoa. Terraza. 
• MURUETA TORRE: 2 logela, egongela handia, 
2 komun eta sukaldea. 2 terraza. Trastelekua eta
garajea.
• ANDRA MARI: Apartamentua. 162.000€.
• TABIRA: Apartamentua. Garajea. 237.400€.
• LANDAKO: 90 m2. 3 logela eta 2 komun. 2 terraza.
Ganbara eta garajea. Polita.
• PLATERUEN PLAZA: Berria. Estreinatzeko. Atikoa. 
2 logela eta 2 komun. 40 m2-ko terraza. Duplexa
egiteko aukerarekin. 2 ganbara. Garajea. 
• SAN FAUSTO: 1º solairua. 3 logela. 150.000€.
• KIRIKIÑO: 60 m2. 3 logela. 138.500€.
• ASTXIKI: 2 logela eta egongela. Terraza. Ganbara
eta garaje bikoitza.
• DURANGO: Txaleta. 400 m2. Garajea. Lorategia.
• DURANGO: Txaleta. 5 logela eta 3 komun. 
Txokoa. 2 kotxerentzako garajea. 45 m2-ko lorategia.
637.600€.

IURRETA
• BIDEBARRIETA ( Postetxea). 3 logela. Igogailua eta
berogailua. Terraza. Ganbara. 232.000€.
• BIXENTE KAPANAGA: Pisu altua. 90 m2. 3 logela
eta egongela. Terraza. Igogailua. Eguzkitsua. Polita.
Berriztatua. 
• MASPE: 2 logela, egongela eta komuna. Polita.
185.000€.
• URALDE: 2 logela eta egongela. Terraza. 155.000€. 

ABADIÑO-MATIENA
• ASTOLA: 70 m2. 3 logela eta egongela. Berria.
Ikuspegi politak.
• MATIENA: 2 logela eta egongela. Trasteleku-txokoa.
Polita. Eguzkitsua. Berogailua. Guztiz jantzia. Etxe
osoak kanpora ematen du. 144.300€.
• FERIALEKU: 90 m2. 3 logela eta egongela.
Ganbara. Ikuspegiekin. 171.300€.
• ABADIÑO: Txaleta. 310 m2.  Bifamiliarra. 3 solairu.
350 m2-ko lorategia eta txokoa. 3 kotxerentzako
garajea.

GARAJEAK
• JESUITAK: Garaje itxia. 1. solairua. 40.000€. 
• IURRETA: Garaje itxia. 36.000€.
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Pink rock taldeen kontzertuak,
23:00etan plazan.

›› Apirilaren 16an (Zubero eguna),
11:00etan Nesken errugbi
partida. 12:00etan pilota
jolasak plazako frontoian.
13:00etan nagusien pilota
partidak. 17:00etan joko garbi
erakusketa. 19:30ean Tximele-
ta taldeagaz erromeria plazan.
23:00etan Xarma eta Cobra
taldeen kontzertuak Gaztetxean.
00:00etan DJ Festa Ateneoan.

›› Apirilaren 17an, 18:30ean
umeentzako Cirkus Mirkus
ikuskizuna plazan.

TRAÑA-MATIENA
(San Prudentzio jaiak)
›› Apirilaren 25ean, 11:30ean,

Kadete mailako San Prudentzio
Saria txirrindulari lasterketa. 

›› Apirilaren 27an, 20:00etan
Donien Atxa altxatzea. Zo
Zongo txarangaren emanaldia,
eta Iluntze taldearen dantzaldia. 

›› Apirilaren 29an, 17:00etan
jokoak Traña plazan. 19:30ean
Zaparrada txarangak alaitutako
poteoa. 21:00etan poker
txapelketa. 22:00etan Hienas
rellenas antzezlana Errota

kultur etxean. 23:00etan Alto
Standing Trañabarren etorbi-
dean. Pixontxis eta Gozategi
23:00etan plazan.

TAILERRA
ELORRIO
›› Maiatzaren 2a arte eman daiteke

izena Errekamari papin tailerrak
antolaturiko Eskuz egindako
artilezko panpinen ikastaroan
(946582261 zenbakian edo
errekamari8@gmail.com
helbidean). Maiatzaren 7an
izango da saioa.

IURRETA
›› Apirilaren 15ean, Anderebide

elkarteak antolatuta, Biodantza
tailerra, 17:00etan Ibarretxen.

TXAPELKETA
MAÑARIA
›› Apirilaren 16an, Eusko Label

banakako aizkora txapelketa:
urrezko aizkolariak, 19:30ean
hasita, pilotalekuan.
Sarrera: 10 euro (18 urtetik
beherakoentzako doan)

ANTZERKIA

BERRIZ
›› Apirilaren 16an, Txalo Produk-

zioak taldearen Baginaren
bakarrizketak antzezlana,
20:00etan Kultur Etxean.

DURANGO
›› Apirilaren 17an, Hika Teatroa

taldearen Ilargiaren bi aldeak
umeentzako lana, 18:00etan San
Agustin kulturgunean.

ELORRIO
›› Apirilaren 29an, Glu Glu Produc-

ciones taldearen Vaya semanita,
22:30ean Arriola antzokian.

ZORNOTZA
›› Apirilaren 15ean, Khea Ziater

taldearen La canción de Gloria,
21:00etan Zornotza Aretoan.

DEIALDIA
ELORRIO
›› Apirilaren 15ean, Eskubideak

bertatik bertara ekimena:
familia eta lana uztar tzeko
eskubideei buruzko informazioa
eta aholkularitza, 17:00etatik
19:00etara, Herriko Plazan.

ERAKUSKETA
ABADIÑO
›› Apirilaren 20a arte, Durangalde-

ko Artisten Elkarteko 50 kideren
lanen Mundu justuago batera-
ko artea, Errota kultur etxean.

DURANGO
›› Apirilaren 24a arte, Patxi

Laskarairen argazkiak, Ar te eta
Historia Museoan.

MUSIKA
DURANGO
›› Apirilaren 15ean, Gau elektroni-

koa, 22:00etan, Plateruenean.
PATT  AKA Charles Ramirez
(Txitxarro/Travelling Soul Rec).

›› Apirilaren 28an, Kantulagun
zikloaren saioa, Iñaki Etxezarraga
‘Etxe’ musikariak gidatuta,
20:00etan. Doako izen-ematea:
kultura@plateruena.net.

JAIAK
ELORRIO (Erreka
kaleko jaiak)
›› Apirilaren 15ean, Sermond’s,

Sugoi, Pixontxis eta Murder

ZINEMA
BERRIZ
›› Apirilaren 17an, Rango filmaren

emanaldia, 17:00etan Kultur
Etxean.

DURANGO
›› Apirilaren 15ean, Zilar Astearen

egitarauaren barruan, Durango
80 dokumentalaren emanaldia,
22:00etan, San Agustinen. 16an
ere emango dute, 20:00etan,
Egizu Zeuk film labur lehiaketako
sari-banatzeagaz batera.

›› Apirilaren 19an, Queering pitch,
19:30ean, Durangoko San
Agustin kulturgunean.

ZINEMA

DURANGO

Zugaza

Caperucita roja
Zuzendaria: Catherine

Hardwicke

barikua 15: 19:00/22:00 

zapatua 16: 20:00/22:30

domeka 17: 20:00/22:30

astelehena 18: 19:00/22:00

martitzena 19: 20:00

Umeendako

Los cuentajuegos
Antzezlan musikala

zapatua 16: 12:30/17:30

domeka 17: 12:30/17:30

ELORRIO

Arriola

Valor de ley
Zuzendaria: Ethan eta Joel Coen

domeka 17: 20:00

astelehena 18: 20:00

ZORNOTZA

Zornotza Aretoa

El discurso del rey
Zuzendaria: Tom Hooper

domeka 17: 20:00 

astelehena 18: 20:00

Umeen zinema

El secreto de la
última luna
Zuzendaria: Gabor Csupo 

domeka 18: 17:30

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

Apirilaren 16an, 20:00etann,
Berrizko Kultur Etxean

BAGINAREN
BAKARRIZKETAK
Aitziber Garmendia eta Ainhoa Garai dira
Baginaren bakarrizketak lanean oholtza
gainean jarduten duten antzezleak. Asko-
tariko adin, arraza eta maila sozio-kul-
turaleko emakumeei egindako berrehun-
dik gora elkarrizketa dira obraren abia-
puntua. Erru edo lotsa sentipenetatik libre,
sexualitatearekiko sentitzen dutena adie-
raztea eskatu zieten elkarrizketatutako
emakumeei. Testu garaikide “antzeztue-
netakoa” da Inma Infiestak itzuli duen
Eve Ensler-en Baginaren bakarrizketak.

AGENDA

Apirilaren 29an, 22:30ean, Arriolan

VAYA SEMANITA
Sortzaileen berbetan, Vaya Semanita telebistako programako unerik
eta sketch-ik onenen aukeraketa da antzokietan eskaintzen dutenaren
oinarria, eta eguneroko bizitzako egoeren parodia da burutzen
dutena. Andoni Agirregomezkorta, Javier Anton, Itziar Atienza, Iker
Galartza, Mañu Elizondo eta Leire Ruiz dira aktoreak.    
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TELEFONO INTERESGARRIAK
SOS Deiak............................112
DYA ......................94 620 28 00
Gurutze Gorria ....94 681 09 49
Osakidetza ............94 600 72 00
Ertzaintza ............94 466 93 00
Suhiltzaileak ........................112

GARRAIOAK

Euskotren ..............902 54 32 10
Bizkaibus ............94 448 40 80
Pesa ....................902 10 12 10
Continental Auto ....945 286 466

TAXIAK

Abadiño ................946 814 470
Matiena ..................606 459 988 
Durango Geltokia ....946 811 001
Elorrio Geltokia ......946 820 040 

J.L. Uriarte ........670 402 002
I. Estebez ..........670 678 273

M Galeano..............946 582 854
Iurreta ..................946 201 565

Taxi auzunea ......688 618 690

UDALAK

Abadiño ..............94 621 55 30
Atxondo ..............94 682 10 09
Berriz ....................94 682 45 84
Durango ..............94 603 00 00

Elorrio ..................94 658 27 12
Garai ....................94 681 63 93
Iurreta .................. 94 620 12 00
Izurtza ..................94 681 35 48
Mallabia ................943 17 14 61
Mañaria ................94 681 89 98
Otxandio .............. 945 45 00 20
Zaldibar ................94 682 70 16

UDALTZAINGOA

Abadiño ..............94 621 55 33
Berriz ....................94 682 40 36
Durango ..............94 603 00 10
Elorrio ..................94 682 02 18
Iurreta ..................94 620 08 88

BOTIKAK
Barikua, 15
09:00-09:00 
• Campillo (Montebideo 24- Durango)
Zapatua, 16
09:00-09:00
• Irigoien (Bixente Kapanaga 3 - Iurreta)
09:00-13:30 
• Campillo (Montebideo 24- Durango)
• Gaztelumendi (F.J. Abasolo 2 -Durango)
• SanRoma (Uribarri 5 - Durango)
• Balenciaga (Ezkurdi 8 - Durango)
• Unamunzaga 
(Murueta Torre 2C - Durango)
• Sagastizabal 
(Askatasun Et. 19 - Durango)
• De Diego (Intxaurrondo 22 - Durango) 
• Bartolome (Gabiola 2 - Berriz)
• Jaio-Olabarrieta (Erreka 6 - Elorrio) 
Domeka, 17
09:00-09:00
• Gaztelumendi (F.J. Abasolo 2 -Durango) 
09:00-22:00
• Egaña (Bekoetxe 4 - Zaldibar)
Astelehena,18
09:00-09:00
• Unamunzaga 
(Murueta Torre 2C - Durango)
Martitzena, 19
09:00-09:00
• Balenciaga (Ezkurdi 8 - Durango) 
Eguaztena, 20
09:00-09:00
• Mugica (Andra Mari 9 - Durango)
09:00-22:00
• Bengoa 
(Jose Antonio Agirre 1 - Atxondo) 
Eguena, 21
09:00-09:00
• Navarro (Artekale 6 - Durango)

EGURALDIA

12

19o

11

20o DOMEKA

13

24o ASTELEHENA

8

17o ZAPATUA

7

16o BARIKUA

MARTITZENA

AARRIIEESS (martxoak 21 - apirilak 20)
Albiste ona jasoko duzu egun hauetako batean.
Umore ona denbora luzean mantenduko duzu. 

TTAAUURRUUSS (apirilak 21 - maiatzak 20)
Zure urtebetetzea heltzeko irrikitan zeunden, bai-
na eguna heltzear dela urduritzen hasi zara.

GGEEMMIINNII (maiatzak 21 - ekainak 20)
Aspaldian zor handiak pilatu dituzu. Lanean hasi
beharko duzu horiek ordaintzeko asmoa baduzu.

CCAANNCCEERR (ekainak 21 - uztailak 20)
Ondoan daukazu lagunagaz gustura zaude. Gura
izanez gero, zerbait gehiago izatera hel zaitezkete. 

LLEEOO (uztailak 21 - abuztuak 23)
Bidea aukeratzeko momentua iritsi zaizu. Arre edo
iso egin erabaki beharko duzu.

VVIIRRGGOO (abuztuak 24 - irailak 23)
Beti norberarengan pentsatzeak badauka bere
ondorioa. Aste mugitua izango duzu.

LLIIBBRRAA (irailak 24 - urriak 23)
Lanean ez duzu giro izango. Beharbada txarto-uler-
tu baten ondorioa jasango duzu.

SSCCOORRPPIIUUSS (urriak 24 - azaroak 23)
Lan eta lan zabiltza, eta ahaleginek lehenago edo
geroago euren saria jaso ohi dute. Segi horrela!

SSAAGGIITTAARRIIUUSS (azaroak 24 - abenduak 23)
Behar handia daukazu egiteko, baina denbora alfe-
rrik galtzen duzu. Horrela ez zoaz inora. 

CCAAPPRRIICCOORRNNUUSS (abenduak 24 - urtarrilak 20)
Zer edo zer egin, ezean ez dituzu zure asmoak lor-
tuko. Zure aldetik apur bat jarriz gero errezagoa da.

AAQQUUAARRIIUUSS (urtarrilak 21 - otsailak 21)
Estrategia egokia aukeratu duzu egoerari buelta emate-
ko. Hemendik aurrera, gauzak hobeto joango zaizkizu.

PPIISSCCIISS (otsailak 22 - martiak 20)
Ekaitzaren ostean barealdia datorrela esan ohi da.
Zuk, ostera, tsunami bat biziko duzu asteon.  
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zorionak@anboto.org•Bixente Kapanaga 9,  48215 IurretaZORION AGURRAK

Aimar Ugarte Costasek atzo, apirilaren
14an, 8 urte egin zituen. Zorionak Matienako
futboleko atezain onenari!

Datorren apirilaren 22an Ane Alberdik 9
urte beteko ditu. Musu potolo bat etxekoen
partez. Zorionak printzesa!

Joseba Murgoitiobeñak 43 urte beteko ditu
apirilaren 17an, domekan. Zorionak bere
familia eta lagunen partez eta, bereziki, alaba
Aneren partez! Ondo pasatu!

Malenek 6 urte egin zituen atzo, apirilaren
14an. Zorionak etxeko lauron partez.
Seguru opari asko jasoko dituzula, neska
formala zarelako izango ote da?

Bihar, apirilaren 16an, Aritzek 25 urte egingo
ditu. Zorionak eta besarkada handi bat amaren
eta familiaren partez! Animo proiektuarekin!

Zorionak Daniel! Atzo, apirilaren 14an, 
6 urte egin zenituen jadanik. Zorionak aita,
aitita, amama eta osaben partez!

Mikel eta Laura bihar, apirilaren 16an, zuen
ezkontza ospatuko dogu, eta zuen koadrilen
partez zoriontsu izan zaitezeen espero dogu. 
Zorionak bikote!
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Zorionak Iraide eta Inaxio osaba eta
ilobari! 15 egunero zotz egin dugun
tarta zuri egokitu zaizue. Txartela
gura duzunean jaso dezakezue,
Iurretako Bixente Kapanaga 9an.
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DOTOREAK
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ZOZOABR
AULKIA

AKTAITO

Zorionak, euskalakari! Jadanik 7 urte! Ederto pasatu
genuen urtebetetzean eta korrika egiten ere, ezta?
Musu handi bat etxekoen partez, batez ere, Uxueren
partez. Zorionak Amaiur!
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AKUILUAN Markel Onaindia 

Joxe Garaizabal
Irakaslea

Izan euskalakari
Apirilaren 7an hasi zan
Korrika 17 Argantzunen.
Etxeko bat egon zan han, eta
hunkituta etorri zan taberna-
ko Pilutxi amamagaz.
Arineketan egin ostean
ederto zaindu ebazen, izerdia
sikatzeko papera ekarriz eta
ez hozteko esanaz. Poz-pozik
zegoen amama, batetik
alabak eta ilobak euskaraz
dakitelako eta bestetik alabak
Korrikako lehen kilometroan
lekukoa eroan ebalako.

Amamak euskaraz ez
jakin arren, maite dau
euskara, eta harro dago
ondorengoek ikasi dabelako.
Hori da bidea. Norberak ezin
badau, ondorengoek egin
daiela. Ondorengoei bidea
erraztu. Maitatu, ikasi eta ari.
Maitae ez dana oso gaitza da
ikastea. Eta ikasitakoa ez
badogu erabiltzen ez dau
ezertarako balio; jarioa
agortu egiten da. Joandako
urak ez dauelako errotarik
ibiltzen.

Euskararen alde egote-
tik, eta euskararen alde
gauzak egitetik, gauzak
euskaraz egitera pasa behar
gara. Euskaraz barra-barra
egitera dakiten guztiekaz, eta
gauza bera ez dakitenen
aurrean be, kontura daitezen
euskarak balio dauela,
beharrezkoa dela.
Baina errota zahar maiteak
martxan jarraitu daian
harriak ondo pikatu, tartea
doitu, andapara garbitu eta
presa urez bete behar jako.

Gure hizkuntzak be
horixe behar dau. Aurrez
indartzea.
- Zenbat irakurtzen dogu
euskaraz?
- Zenbat eta zelako euskara
entzuten dogu?
- Zenbat idazten dogu
euskaraz? 
- Eta, batez be, zenbat egiten
dogu euskaraz?

Aurreko galderei lasai eta
zorrotz erantzun eta gero:
maitatu, ikasi eta ari, 
izan euskalakari.

LAUHORTZA

EEuurreenn  aauurrppeeggiiaakk  eezzaagguunnaakk
eeggiinnggoo  zzaaiizzkkiiee  DDuurraannggookkoo
uummee,,   ggaazzttee  eettaa  gguurraassoo

aasskkoorrii..  BBeerrbbaarrookkoo  bbeeggiirraalleeaakk  ddiirraa
OOiihhaannee,,  NNeerreeaa,,  AAmmaaggooiiaa  eettaa  NNaaiiaa..
UUddaann  OOllggeettaann hheerrrrii  kkaannppaammeenn--
ttuueenn  bbeerrrrii  eemmaann  ddiigguuttee;;  BBeerrbbaa--
rroorreenn  aappuussttuu  pprrooppiiooaa  ddaa  aauurrtteenn--
ggooaa,,  eettaa  iilluussiioozz  ddaabbiillttzzaa  aannttoollaa--
kkeettaann..

Aurten ere kanpamentua presta-
tuko duzue udarako.
Astean zehar, arratsaldetan, Olge-
tan izeneko ludoteka kudeatzen
dugu Plateruenean, eta horri segi-
da emanda, udan ere Udan Olge-
tan eratu dugu. Urte askoan uda-
laren udalekuak kudeatu izan ditu-
gu, eta aurten geureak egitea erabaki
dugu. Gure helburuekin, eta guk
nahi erara. Eskaintza berriak kali-
tatea irabaziko duela uste dugu.

Udari begira zaudete, beraz.
Klaseak amaitu eta jarraian hasiko
gara udalekuekin. Goizez izango
dira, 09:00etatik 13:30era. Astean
behin, irteera bat egingo dugu eta
16:30 arte iraungo du. Ibaizabale-
ko instalazioak lortu ditugu Tabi-
ran; beraz, ingurune eta espazio
aldetik leku onean izango da. Ekai-
nean gurasoendako batzar bat dei-
tuko dugu, eta instalazioak ezagu-
tzeko aukera izango dute.

Zer ekintza egingo dituzuen aurre-
ratzerik badago?
Bost aste izango dira, eta bakoitzean
gai bat landuko dugu, bloke legez.
Baserria, artea, ura, lanbideak eta
mitologia gaiak planteatuko ditu-
gu. Horregaz lotutako ekintzak egin-
go dira; adibidez, Axpeko baserri
batera joan eta animaliak ikusi zein
ortuan ibiltzeko aukera izango dute
umeek. 

Zer helburu du Berbarok udaleku
hauei begira?
Euskara elkartea izanik, egunero-
kotasunean euskara erabiltzea bul-
tzatzen dugu; jolas eta ekintzen
bitartez euskaraz bizitzea bilatzen
dugu. Euskal kultura ere lantzen da:

“Jolas eta ekintzen bitartez
euskaraz bizitzea dugu helburu”

ohiturak, jairen bat, ginkana bidez
Durango ezagutzea, antzerkia...
Ingurugiroagaz lotutako ekintzak
ere egingo ditugu. 

Zuek zelan prestatzen zarete
udalekuetarako?
Udalekuetara doazen begiraleak
hezitzaileak dira, titulua daukate.
Horretaz gainera, udalekuak bai-
no lehenago formazio saioa egi-
ten dugu adituekin, hainbat arlo
lantzeko: hezkidetza, kultu-
rartekotasuna... Programa-
zioa ere aztertzen dugu ber-
tan.

Ez du lan errazaren itxurarik
zuenak...
Azken batean, begirale baten
lanean ardura asko sartzen dira.
Umeak zaindu behar dituzu, euren
beharrizanak bete ere bai, hezitzai-
le izaera hori ere tartean da...
Umeak heldu aurretik, 08:00etan,
dena prestatzen gabiltza, eta joan
eta gero ere balantzea egiten gera-
tzen gara.

Gazteak izan arren, esperientzia
ere hor dago...
Aurten ere udalekuetara doazen
begiraleak esperientzia handia-
koak dira. Guretzat oso garrantzi-
tsua da hori.

Demagun ume bat haserretu dela
edo ez duela ekintzan parte har-
tu gura.
Normalean ez da arazo potolorik
gertatzen. Jolas edo zenbait tek-
niken bidez umea animatu eta
integratzea lortzen duzu. Zerbait
gertatzen bada, begiralea bertan
izaten da umeagaz, eta egun
amaierako balantzean lantzen

dugu, denon artean, koordina-
tzaileagaz eta zuzendariagaz.

Dena dela, momentu onak gai-
lenduko dira, ezta?
Bai. Asko eta asko egoten dira.
Sarritan uste dugu hiru urte-
ko ume batek ezin duela
ezer egin; “Ai, nire umea!”
diogu. Eta esaterako,

igerilekuan
diber-

titzen dira. Hori bai, kontrol bate-
gaz. Anekdota moduan, behin Bil-
bora trenean joan eta gero tran-
bia hartu genuen. Abentura bat
izan zen! Guztia oso ondo lotuta
edukitzean dago gakoa.

Zer egin behar da infor-
mazioa jasotzeko?

gazteak@berbaro.com
helbidera idatzi edo

94 620 25 40  zen-
bakira deitu!

Ekainaren 27tik uztailaren 29ra egingo dituzte udalekuak 3 eta 10 urte bitarteko umeentzat; prestaketa lanetan murgilduta daude

Berbaroko begiraleak

Oihane Barrutia, 
Nerea Unzalu, 
Amagoia Mendibe 
eta Naia Egaña •


