
Traña-Matienan egokitutako zelaian
nazioarteko gidaririk onenak lehiatuko dira

Erakustaldiez gainera, DJ-en musika
eta umeentzako puzgarriak izango dira

Belaunaldien arteko
martxa egingo dute
ekainaren 12an
EElloorrrriioo••  Durangaldeko nagusien,
helduen, gazteen eta umeen arte-
ko hartu-emanak sustatzeko,
auzoetan zeharreko martxa anto-
latu dute hilaren 12an. Nagusiak
elkartearen ekimena da eta Erde-
llak antolatu du ibilbidea.

••MMaallllaabbiiaa
Kultur Etxeari teilatua konponduko
diote datozen hile bietan

••DDuurraannggoo
Aurrekontu parte-hartzaileei
buruzko eztabaida, bihar

••IIuurrrreettaa
AHTaren Orozketa tarteko
kritikei erantzun die alkateak

Gaztetxeak hamar
urte egin dituela
ospatuko dute
OOttxxaannddiioo  ••  Egun osoko jaia antola-
tu dute zapaturako. Umeentzako
puzgarriak, bertso-rap saioa… izan-
go dira egunez. 22:00etatik aurrera,
Edan eta Zea Mays taldeek, besteak
beste, zuzenean joko dute.

Trikitixa Eguna
antolatu dute bihar
Iurreta eta Durangon
KKUULLTTUURRAA  ••  Goizean Iurretatik
kalejiran irten eta Landako
Gunean batuko dira bazkaritara.
Ondoren, Gozategi anaiek kon-
tzertua eskainiko dute. Aurretik,
eguerdian, Jose Jabier Abasolo
“Tiliño” omenduko dute.
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Nazioarteko Quad Opena egingo
dute asteburuan Abadiñon

Mendea bete
duen bandera 
lau haizetara

IIuurrrreettaa••  Herriko banderak ehun
urte egin ditu aurten. Urteurren
hori ospatzeko eta bandera “iurre-
tar guztiena” dela aldarrikatzeko,
hainbat ekitaldi prestatu dituzte
datozen hileetarako. Esaterako,

ikus-entzunezko “dinamikoa” aur-
keztu du 1911 Herri Batzordeak.
Iurreta, Oromiño, Bakixa, Arrian-
di, Orozketa eta Goiuria bandera
baten inguruan elkartu dituzte, 25
elkarrizketatik gora jasota.

Kepa Aginako

Hiru behargin “kaleratu” izana salatzeko
protestak Berrizko Manufacturas Zeta-n

Herririk Herri 2
Igor Azpiri elorriarrak Biharko Izarrak
pilota txapelketako finala jokatuko du

Kirola 17
A. Azurki: “90 urte baino gehiagogaz,
bizipozez beteta daude gudariak”

Berbaz 10
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HERRIRIK HERRI
IURRETA

BERRIZ

Beharginak, Zaldibarren, protesta ekitaldian.

‘Kirolari ateak zabalik’
jardunaldia domekan
Herritarrek hainbat kirol mota doan praktikatu 
ahal izango dituzte domeka honetan

Berrizko Udalak, Bizkaiko beste
herri batzuekin batera, kirola sus-
tatzeko eta udalerriko kirol azpie-
giturak ezagutzera emateko ekime-
na antolatu du ekainaren 5erako.   

Makina bat kiroletan doan
ibiltzeko aukera edukiko dute
herritarrek. Kiroldegian aerotae-
box, batuka, karate body pump eta
spinning-a praktikatuko dituzte;

Olakuetako frontoian pala, zesta-
punta, frontenisa eta esku pilota;
Berrizburu futbol zelaian futbol 7
eta penaltiak landuko dituzte, eta
Urzabalen skate-a eta eskalada.
Futbola 10:00etatik 12:00etara
izango da,  eta gainerakoak
11:00etatik 13:00etara.

Horretaz gainera, Urbiarako
mendi irteera ere eratu dute, goi-
zeko 08:30ean hasita. Bestalde,
txirrindularitza gogoko dutenen-
tzako 100 kilometroko bizikleta-
martxa aterako da 09:30ean uda-
letxe aurretik. Partaide guztiek
kamiseta bana jasoko dute. M.O. 

Urbiarako mendi irteera eta
100 kilometroko bizikleta-
martxa ere antolatu dituzte

Berrizko Manufacturas Zeta
enpresan hiru behargin kalera-
tu dituzte oraintsu, eta hori sala-
tzeko kontzentrazioakegin dituz-
te, langileek eta LAB sindikatuak
deituta. Enpresa aurrean, Zaldi-
barren eta Elorrion, mobilizatu
dira kaleratutakoak berriro har-
tzea eskatuz.

LAB sindikatuko ordezka-
riek azaldu digutenez, “behargin
hauek 32, 31 eta 11 urte zerama-
tzaten enpresan lanean, eta goi-
zetik gauera bota egin dituzte”.
Mobilizazioekin jarraituko dute-
la adierazi dute, zuzendaritzak
euren eskaerak bete arte. M.O.

Hiru kaleratze
salatzeko
protestak egiten
dihardute

tzaileak egongo dira Bixente Kapa-
nagan, eta 11n pailazoa eta jola-
sak Amilburun. Ekainaren 24,25
eta 26an, gazte egunak eratuko
dituzte Gazte Asanbladagaz. Irai-
la dute hile gogorra. A. Basauri.

Herriko banderak mendea
bete duela-eta, ospakizun
urtea dute Iurretan. 1911

Herri Batzordeak nabarmendu
duenez, Iurretako bandera eta
agintariaren makila (txusue) eliza-
tearen “nortasuna” dira, eta herria
ordezkatuz eroan dute batera eta
bestera: “iurretar guztiona da ban-
dera, eta hala behar du ospakizu-
nak ere; urte guztikoa”. Beraz, par-
te hartzera deitu dituzte herritarrak. 

Besteak beste, komertzio eta
kofradietan banderaren metakri-
latozko oroigarriak banatu dira, eta
kofradietako jaietan ere presente
izan dute bandera; Iurretako fut-
bol taldearen igoera ospatzean
ere bai. Herritarrek etxean jartze-
ko banderaren erreplikak ere egin
dituzte. Ekainari begira, berriz,
domekan, aizkolari eta harri-jaso-

Mendeurrena bete duen
bandera herriari zabalduz

Asteon aurkeztu ditu ekainerako antolatutako ekitaldiak 1911 Herri Batzordeak. Kepa Aginako

Herri-kirolak izango dira
domekan, 13:30ean. Ekainaren
11n pailazo eta jolasak

1911 Herri Batzordea sortu dute urte osoan izango diren ospakizunetarako

Kofradia guztiak bandera
beraren estalpean batuta
Ikuspuntu historikoa ahaztu
barik, banderarenganako eta
herriarenganako “sentimen-
dua” jasotzeko, ikus-entzunez-
ko “dinamikoa” aurkeztu du
1911 Herri Batzordeak. Men-
deurrena aintzat hartuz, Iurre-
ta, Oromiño, Bakixa,Arriandi,
Orozketa eta Goiuria, bandera

baten inguruan elkartu dituz-
te, 25 elkarrizketatik gora jasoz.

Garaiko alkate Gontzal
Sarrigoitiaren esana –125 urte
ditu Gariako banderak– eta Igor
Elortza bertsolariarena ere jaso
dute. Ziortza Jaio, Oihane Isa-
sik, Eneko Barroeta eta Asier
Otaduik sortutako lana da.

“Utzikeria” salaketak
ukatu ditu alkateak
Orozketakoen kritikei erantzun die alkateak

AHTa egiteko lanen aurrean uda-
lari “utzikeria” egozteari “bidega-
bekoa” eta “doakoa” deritzo Iña-
ki Totoriokaguena alkateak: “Ezja-
kintasunez edo fede txarrez
dihardu udala aldendu egin dela
esan duenak", dio Orozketako
auzokideen salaketei erantzunez.

Alkateak dioenez, Abiadura
Handiko Trena (AHT) egiteko
lanen eraginak “minimizatzen”
saiatu da udala: 2007an eskatu-
tako ikerketaren ondorioz,
"kamioientzat ibilbide alternati-
boa egin zen, 1,5 km. murriztuz
Orozketarako bidea. Etxun-Larri-

nagatxu errekako ur-isuri edo
jasotze puntuak ere berraztertu
ziren, aurreikusitako gainezka-
tzeak saihesteko". Seinaleztape-
na eta bideen garbiketa "hobetze-
ko" neurrien artean, ”konponke-
t e t a r a k o,  b i d e  p u b l i k o a k
erabiltzeagatiko tasa exijitu” zela
ere badio, eta “lanek sorturiko
kalteak konpontzeko neurri
zuzentzaileak bateratzen” saiatu
direla, “batez ere, gauetan, zara-
tagatik kexak izan dituzte-eta”. 

"Eskumenetatik kanpora"
Alkateak dioenez,"interes oroko-
rreko obra" izanik, udalaren "esku-
menetatik kanpo" dago AHTa, eta
“irregulartasunen” aurrean "pro-
tokoloa jarraituz” salaketa dago-
kionari bideratzen dio udalak. Ez
du ulertzen auzokoek udalera jo
ez izana. A.B.

Totorikaguena: “Udala
aldendu egin dela dioenak
ezjakintasunez edo fede
txarrez dihardu

Fede Sanchezen lana
aitortu du institutuak
Guraso Elkarteko idazkari eta diruzain izan da

Guraso elkarteko idazkari eta diru-
zain izan den Fede Sánchezen
lana aitortu gura dute aurten Iurre-
ta Institutuaren sariagaz, zentroa-
ren alde Guraso Elkartean sei
urtean egindako lana eskertuz. 

Institutuagaz lotura izan
duten enpresari eta ikasle ohiek
jaso izan dute saria, baina zortzi-
garren edizioan esparruak zabal-

tzea erabaki dute. Laredon (Kan-
tabria) jaioa, Liendon bizi izan
zen Sánchez, 15 urtegaz familia-
gaz Abadiñora etorri arte. Compre-
sores Samurren hasi zen lanean,
ikasketekin uztartuz. Garraiolaria
izan zen eta 1995ean Arrileku koop.
sortu zuen Mañarian; 98an Gallar-
tako AST-rekin batu zen. Orain,
Pavimentos Galean dihardu. 
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IZURTZAOTXANDIO

Oihane Sanchez eta Mikel Goikolea, Gazte Asanbladako kideak.

Gazte Asanblada pozik, “gazteengan
eta herriarengan ilusioa” sortu duelako
Herriko gazteek, parte-hartzea bultzatuz, elkarlanean eratu dute Gaztetxearen biharko urteurren jaia

Hamarkada bete du Otxan-
dioko Gaztetxeak, eta Gaz-
te Asanbladako kideek goi-

zetik gauerako egitaraua eratu dute
biharko urteurren festarako. Oiha-
ne Sanchezek eta Mikel Goikoleak
eman dizkigute azalpenak.

Su honek bidaben hauspue
garelako, Eraixonk! lema hartu
dute biharko. “Orain dela 10 urte
sortutako mugimendua omendu
eta biziberritzeko nahia islatu gura
dugu horrela”, diote. Ospakizun

hau, baina, proiektu oso baten
inflexio puntu moduan aurkeztu
dute: “Ikasturte honetan herriko
gazteekin batu gara banaka, egun
honetarako zer gura zuten eta
Gaztetxearen ibilbide zein beha-
rrez zeukaten iritzia jasotzeko”.
Hartu-emanak hamabostero
jarraitu ei du, batzar bidez, eta
“denok batera biharko egitaraua
zehazten joan gara”, diote. Herri
guztiarentzako jaia izatea gura
dute urteurrenekoa: “kirol eta kul-

tur taldeak ere eskertu gura ditu-
gu, beti daudelako guri laguntze-
ko prest”.

Pozik daude orain arte jaso-
tako erantzunagaz: “Proiektu
honek ilusioa sortu du gazteengan,
herriarengan eta baita Gazte Asan-
bladako kide ohiengan”. Gazte-
txea herriko gune “aktiboa” dela
azpimarratu dute: “Datozenei
begira, Gaztetxeak bere baitan
duen esanahi ideologikoa transmi-
titzea nahi dugu”. M.Onaindia

“Ikasturte honetan herriko
gazteekin batu gara banaka,
euren iritzia jasotzeko”

“Gaztetxeak bere baitan duen
esanahi ideologikoa
transmititu gura dugu”

EGITARAUA
Goizean 

11:00etan: Txupinazoa
eta burrunbada.
11:30ean: Umeentzako
jolasak eta puzgarriak

Eguerdian
14:00etan: Poteoa
15:00etan: Bazkari 
herrikoia Gaztetxean.

Arratsaldean
17:00etan: Bertso-rapa
18:00etan: Kalejira 
19:00etan: Ekitaldia 
19:30ean: Errifaren 
zozketa Gaztetxean eta 
bakarlaria plazan.

Gauean
22:00etan: Kontzertua: 
Kilauea, Estricalla, Zea 
Mays eta Edan.

Joan zen astean aldizkari honen
alean jasotako Hiri Antolamen-
durako Plan Orokorraren behin
behineko onarpena, “herritar
guztiei zabalik egon den parte-
hartze prozesu baten amaiera”
izan dela nabarmendu du Ezker
Abertzaleko gobernu taldeak.
Ballarin jarduneko zinegotziak
azpimarratu duenez, “prozesu
luze baten azken emaitzaren”
kontra bozkatzeko jeltzaleek pla-
zaratutako argudioa —gaia udal-
batzarrera hauteskundeak baino
egun bi lehenago eramatea ez
dela zuzena—, ez da udal gober-
nuaren ustez ulergarria. 

Prozesuak markatutako
epeen barruan, eta berridazke-
taz arduratu den taldeak doku-
metua osatzen amaitu duenean
eroan dute plana hasierako onar-
penerako proposatzera,Ezker
Abertzaleko funtziotako zinego-
tziak  azpimarratzen duenez. 

Iritziok maiatzean burutu
zuten udalbatzarrean ere mahai-
gaineratu zituen Ezker Abertza-
leak, jeltzaleen kritikei azalpen
horiekin erantzunez. I.E.

Gobernu taldeak
“parte-hartze
prozesua bete”
duela dio

“Dokumentua osatuta
jasotzean eroan dugu gaia
plenora”, dio udal gobernuak
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DURANGO

ATXONDO MAÑARIA

Bihar, arratsaldeko 19:00etatik
aurrera, Durangaldeko hamar dan-
tza taldek euren erakustaldiak
egingo dituzte Dantzaroa ekime-
nean. Hirugarren urtez antolatzen
du Dantzaroa Gerediaga elkar-
teak, eta aurten 200 dantzari eta
musikari batuko direla aurreratu
dute Gerediagako kideek.

Udaletxe aurrean batu eta
Goienkaletik Ezkurdira kalejiran
joango dira dantzariak. Han hasi-
ko dute dantza erakustaldia. Izur-
tza, Mañaria, Traña-Matiena,
Zelaieta, Garai, Iurreta, Berriz eta
Durangoko taldeek parte hartuko
dute. Antolatzaileen berbetan, eki-
menaren helburua “batzuentzat
oraindik ezezagunak diren dan-
tzak” ezagutaraztea da. A.U.

Eskualdeko 200
dantzari batuko
dira, bihar,
Dantzaroan

Aurrekontu parte-hartzaileei
buruzko eztabaida, bihar

Elkarteen eta norbanakoen
parte-hartzeari buruzko iri-
tziak jaso ondoren, Parte

Hartuz masterreko kideek bihar-
ko hitzordu berria ipini dute:
11:00etan Andra Mariko elizpean
aurrekontu parte-hartzaileen gai-
nean sakonduko dute eztabaida
taldeetan banatuta.

Aurrekontu parte-hartzaileak
sortzeko metodologia diseinatze-
ko pausuak dira orain artekoak.
Durangoko Udalak Parte Hartuz
masterreko kideei metodologia
hori prestatzeko eskatu die.

Biharko eztabaida-saioaren
ondoren, formakuntza tailerra
eskainiko dute EHUko irakasleek
hilaren 9an, 18:00etan, liburute-
gian; aurrekontu parte-hartzai-
leak sortzeko metodologiaren
diseinua landuko dute. Joseba
Landa masterreko kideak azaldu
duenez, “tailer horretatik txosten
bat aterako da, eta hori alderdi poli-
tikoei aurkeztuko diegu”. 

Durangarren erantzuna
Joan den eguenean norbanakoen
iritzia jasotzeko hiru galdera luza-

tu zizkieten masterreko kideek
durangarrei: “Durangon parte har-
tzen da?”; “Zer dakizu aurrekontu
parte-hartzaileei buruz?”; “Zelan
diseinatuko zenuke horrelako
aurrekontuak egiteko metodolo-
gia?”. Landak adierazi duenez, 
orokorrean Durangon parte-har-
tzeko kanalak "nahiko eskasak"
dira gerturatu zirenen iritziz.
Aurrekontu parte-hartzaileak egi-
tea “oso interesgarria” dela pen-
tsatzen dute durangarrek, baina
gero “hori praktikan gauzatzea
gaitz ikusten dute”. A.Ugalde

Aurrekontu parte-hartzaileak diseinatzeko prozesuan norbanakoen iritzia jaso dute.

Gaia taldeka landuko dute Andra Marian, Parte Hartuz masterreko kideekin

Sakabanaketa eta bere
ondorioak ikusgai
‘Km-0: Sakabanaketaren mila aurpegiak’
ekimena aurkeztuko dute Plateruenean domekan

Senide eta lagunak bisitatzeko
hainbat euskal herritarrek kar-
tzeletara egiten dituzten joan-
etorrien berri ematen du Km-0:
Sakabanaketaren mila aurpegiak
proiektuak. Hainbat adierazpen
artistikotatik abiatuta, sakabana-
ketaren eta bere ondorioen gai-
neko lanak aurkeztuko dituzte
domeka honetan Plateruena kafe
antzokian; 19:00etan hasiko da
ekitaldia.

Domekako aurkezpenean
bideogintza, argazkilaritza, web
orrialdeak, kale erakusketak, dan-
tza, performacea eta senideen
testigantzak izango dira ikusgai
eta entzungai.

Antolatzaileen berbetan,
“komunikazio eta gizarte proiek-
tua da Km-0, eta proiektua han-
ditzen duen edozein arte adieraz-
peni irekita dago”. Nabarmendu
dute helburu nagusia “desager-
tzea” eta “hurrengo belaunaldien-
tzat dokumentu bat izatea” dela:
“Euskal gizartearentzat eta
nazioarteko gizartearentzat eze-
zaguna den egia ilun bat argitze-
ko sortu zen egitasmoa”. A.U.

Adierazpen artistiko ugari
batzen ditu ekimenak,
ekarpen berrietara zabalduz 

Maisu Etxe ondoan eta Ukitze-
baso auzoan pistak egiten hasi
da makina bat, AHTa eraikitze-
ko proiekturako zundaketak egi-
teko. Beharrok salatzeko AHT
Gelditu! Elkarlanak elkarretara-
tzea deitu du gaurko; 19:30ean
elkartuko dira udaletxe aurrean.

David Cobos Atxondoko
alkateak azaldu du desjabetzak
egin dituztela herriko lursail
batzuetan, eta “nahiz eta lur
denetan oraindik ezin diren sar-
tu, batzuetan bai, eta asteon eto-
rri dira lur horietara”. 

Cobosen iritziz, makinaren
esku-hartzea “indar erakustal-
dia” da, “desjabetzak egin dituz-
tela esateko modua”. Obrak atze-
ratzeko lanean jarraitzeko asmoa
agertu du alkateak: “Duela sei urte
ere egin zituzten zundaketak, eta
horrek ez zuen esan gura obrak
aurrera zihoazenik”. A.U.

AHTrako
zundaketentzat
pistak egiten
hasi dira

Maisu Etxe ondoan eta
Urkitzebason hasi da makina
pistak egiteko beharrean

AHT Gelditu! Elkarlanak
elkarretaratzea deitu du
gaurko, 19:30ean udaletxean

Orain hiru urteko maiatzean
zabaldu zutenetik, urtean hiru-
tan zabaltzen dute gurasoek
euren seme-alabak apuntatzeko
epea Haur Eskolen Partzuergoak
kudeatzen duen herriko haur
eskolan. Irailaren 6an abiatuko
duten ikasturterako, ume bik
eman dute  Haur Eskolan izena. 

Ikasturte honetan hamar
ume batu dira Haur Eskolan, eta
hezitzaileek azaldu digutenez,
irailetik aurrerako ikasturtean
ere beste horrenbestegaz jardu-
tea aurreikusten dute. Hiru urte
bete dituzten zenbait umek esko-
la utziko duten arren, 2011-2012
ikasturtean zehar beste hainba-
tek izena ematea ere itxaroten
dute bertako arduradunek.

Zerbitzua martxan ipini
zutenetik urtez urte egin du izen-
emateen kopuruak gora; sei ume
zeuden 2010ean, eta datorren
urtean hamar itxaroten dituzte.

Ume bik eman
dute ikasturte
berrirako Haur
Eskolan izena

Irailaren 6an abiatuko duten
ikasturtean hamar umegaz
jardutea itxaroten dute

Ikasturtean zehar hiru bider
eskaintzen diete gurasoei
izena emateko aukera

Emakume eta Gazte Ekintzaileen
Eguna ospatu dute Maristetan

Eguaztenean Maristak ikastetxeak  Emakume eta Gazte Ekin-
tzaileen Eguna ospatu du. Eskualdeko hainbat pertsona gonbi-
datu dituzte jardunaldietan parte hartzeko: Monika Olea Novo
(Arteka liburu-denda), Rosa Mª Trinidad Coronado (Stop Acci-
dentes), “Feel the song” (ikasleen breakdance taldea) eta Karlos
Ibarrondo (Showcooker), besteak beste. Enpresa txikiak sortze-
ko sentsibilizazioa sortu gura izan diete gazteei. Maristetako ardu-
radunen esanetan, emakume eta gazteak“aberastasun ekono-
mikoaren eta sozialaren iturri dira”. A.U.
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ELORRIO

ABADIÑO GARAI

Azken hileotan herrian izan diren
lapurretak direla-eta, manten-
tze-lanen gastua hazi egin da
Elorrioko Udalean. Aste honeta-
ko gobernu batzordean 29.000
euroko gastua ordaintzea onar-
tu dute, normalean baino gastu
handiagoa. Niko Moreno alkateak
azaldu du tartean farola aldake-

tak eta ohiko beharrak ere egin
dituztela, baina gastua lapurre-
tengatik hazi dela horrenbeste.

Hauteskunde egunean izan
ziren azken lapurretak Elorrion.
Futbol zelaian transformatzailea
ostu zuten, eta eskolako janto-
kiaren hesitik, berriz, atearen
zatia eraman dute. Niko More-
nok bere harridura azaldu du:
“Inork ez luke pentsatuko atea
lapurtuko zutenik”. Martxoan,
gainera, elektrizitate kableak
lapurtu zituzten San Jose kalean
eta San Agustinen.  A.U.

Mantenu lanen
gastua hazi
egin da azken
lapurretengatik

Azkeneko lapurretak
hauteskunde egunean egin
zituzten futbol zelaian eta
eskolako jantokian

Erdi Aroko Azoka bihar
eta etzi Trañaetxosten
Nazioarteko Quad jaialdiaren egitarauaren 
barruan jaso dute asteburuko Erdi Aroko Azoka

Abadiñoko Nazioarteko Quad
Open-aren egitarauaren barruan
jasota dago ekainaren 4 eta 5eko
Abadiñoko Erdi Aroko Azoka.
Trañaetxoste kalean, eta zirkuitua-
ren inguruan, bihar eta etzi, goi-
zetik arratsaldera arte izango dira
azokako berrogeitik gora postuak

bisitarientzako zabalik. Azoka
legez, Galizia plazan umeentza-
ko prestatuko duten jolas parkea
ere 10:00etan zabalduko dute.
Umeentzako puzgarriak, ludote-
ka, eskulan eta globoflexia taile-
rrak eta abar antolatu dituzte. 

Nazioateko Quad Open-aren
inguruan antolatu dituzten ekin-
tzek gauean ere izango dute jarrai-
pena: dj-en saioak izango dira
zapatu gauean; domeka eguer-
dian, bestalde, De Norte a Sur tal-
dearen emanaldia izango da. I.E.

Asteburuko egun bietan,
10:00etatik 18:00etara,
egongo da azoka bisitagai

elkartzeko; belaunaldien arteko
martxa izango da.  

Bizkaiko nagusien elkarteak
batzen dituen Nagusiak elkartea-
ren ekimena da belaunaldien arte-
ko martxa, eta amankomunaz-
goa, Elorrioko La Esperanza elkar-
tea eta Erdella mendizale taldea
dabiltza hilaren 12ko eguna anto-
latzen. Durangaldeko nagusien

elkarte guztietara zabaldu dute
deia. Xabi Ipiña Nagusiak elkar-
teko lehendakariak azaldu duenez,
nagusien elkarteak herrira zabal-
tzeko bidea ere bada martxa: “Eki-
menaren berri eman behar dugu
inguruan; tabernetan, ikastetxee-
tan eta  herriko elkarteetan”.

Ipiñak eta martxaren antola-
tzaileek zahartze aktiboaren alde-

ko apustua egin dute: “Nagusiok
ez gara gizartetik kanpora egon
behar; bertako arazo guztiak
entzun behar ditugu eta aktiboak
izan behar dugu gure herriaren
garapenean eta hobekuntzan”.

Martxak arrakasta izatea eta
datozen urteetan “ekintza finkoa”
bihurtzea itxaroten du Amanko-
munazgoko lehendakari Marian
Larraurik. Niko Moreno Elorrio-
ko alkateak ekimen “txalogarria”
dela esan du, eta Esperanza eta
Erdella elkarteen “lan egiteko ilu-
sioa” nabarmendu du.

Hiru ibilbide
Erdellak hiru ibilbide zehaztu ditu
hilaren 12rako. Hirurak San Agus-
tinen hasten dira eta Aldatzekuan
amaitu. Luzeenak 9,5 km ditu, ibil-
bide ertainak 6, eta laburrenak 2
km pasatxo. “Baldintza fisikoak
oztopo ez izateko moduko bideak
dira”, adierazi du Morenok. Infor-
mazioa www.nagusiak.orgatarian
dago eskuragai. A.Ugalde.

Gazteek nagusioi gauza asko
erakutsi ahal dizkigute, eta
guk eurei ere bai, urteeta-

ko esperientzia daukagu-eta”.
Belaunaldi arteko hartu-emanak
eta zahartze aktiboa sustatzeko
martxa berezia egingo dute ekai-
naren 12an. Elorrioko  auzoetatik
hiru ibilbide antolatu dituzte nagu-
siak, helduak, gazteak eta umeak

Belaunaldien arteko martxa
antolatu dute hilaren 12rako

Atzo egin zuten hilaren 12an gauzatuko duten ekimenaren aurkezpena.

Umeen, gazteen, helduen eta nagusien hartu-emanak sustatzea du helburu

Durangaldeko nagusi elkarte
guztiei zabaldu diete deia,
martxara animatu eta euren
inguruan bere berri emateko

Erdellak hiru ibilbide antolatu
ditu Elorrioko auzoetan zehar;
9.5, 6 eta 2 km-koak

Udalatxerako mendi martxa
antolatu du AHT Gelditu!-k
Bihar, 10:00etan, irtengo dute Elorrioko plazatik;
martxoan hasi ziren zulaketa lanak Iguria auzoan

Gu ere gelditzera goaz, Udalatx
bizirik! lemapean mendi martxa
antolatu du AHT Gelditu elkarla-
nak bihar goizerako. Elorrioko pla-
zan, goizeko 10:00etan, ipini dute
hitzordua Udalatxera igotzeko.
Mendi martxa amaitzean, Igurian
luntxa egingo dute.

Mendi martxan Udalatx ingu-
ruko lanak ikusi ahalko dira. Uda-
latx azpiko tunela 2009an hasi

ziren hegoaldetik egiten, eta mar-
txoan Iguria inguruan hasi dituz-
te lanak, Santa Luziatik tunela
zulatuz. Auzokideek obren eragi-
nak salatu izan dituzte. Horrez
gainera, hile honetan ADIFek Elo-
rrio-Atxondo ibilbideko lanak
lehiaketa publikoan ipini ditu.

Manifestazioa Arrasaten
Hilaren 11rako manifestazio nazio-
nala deitu du AHT Gelditu! elkar-
lanak. Arrasaten izango da,
18:00etatik aurrera, Tren bat gel-
ditzeko argudioak ditugu,AHT gel-
ditzera goaz! lemapean. A.U.

Obren ondotik pasatuko dira
mendi martxan, eta Igurian
luntxa izango dute amaieran

Garaiko San Migel nagusien elkar-
teak Olitera joateko txangoa anto-
latu du astelehenerako, hilaren
6rako. Goizeko 08:30ean ipini
dute hitzordua herriko plazan,
elkarrekin joateko.

Ekintza horretan, Oliteko
gaztelua ikusteko aprobetxatu-
ko dute, baita Santa Maria eliza
bisitatzeko ere. Hor ez da amai-
tuko, baina, garaitarren egun-
pasa. Izan ere, bisiten ondoren
bazkaria izango dute Ganbarte
jatetxean. 25 euro ipini beharko
dituzte parte-hartzaileek. M.O.

Nagusien
elkarteak
irteera antolatu 
du Olitera
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Durangaldeko
Behargintza:
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Durangaldean labur

MALLABIA

ZALDIBAR

Teilak bigun daudenez, ura iragazi egiten da eta itoginak sortzen dira.

Kultur Etxeari teilatu berria
ipiniko diote datozen hile bietan
Datorren astean hasiko dira lanean eta abuzturako amaitzea itxaroten dute

Datorren astean hasita hile bian
Kultur Etxeko teilatua konpondu-
ko du Ur enpresak. Udalak 113.121
euroko diru-atala bideratu du zere-
gin horretarako.

Kultur Etxea zabaltzeko hel-
buruz eraikina eraberritu zenean
—orain 15 bat urte— teilatua
zegoenean uztea erabaki zuten,
oraindik egonkor zegoelako.
Urtean poderioz, ordea, teilak
bigundu eta itoginak sortu dira
azkeneko solairuan. Teilatu osoa
aldatuko dute: “Teilak eskuan
birrindu egiten dira, horregatik,
dena ordezkatu beharra dago”,
azaldu du Aitor Loiola alkateak.

Lanak ekainean hasi eta hile
biren barruan amaituko dituzte.
Urte sasoi hau aukeratu dute Kul-
tur Etxean batzen diren elkarteei
ahalik eta kalte gutxien eragiteko.
Beraz, hile bian ezingo da KZgu-
nea erabili. Liburutegia, aldiz, era-
bilgarri egongo da. J.Derteano

KZgunea ezingo da erabili
hile bian; liburutegiari, aldiz,
ez diote eragiten lanek

Udalekuak eta ludoteka
antolatuko dituzte udan
Ekainaren 29tik uztailaren 21era izango dira;
izena emateko epea ekainaren 17ra artekoa da

Mallabiko Udalak udako ludote-
ka eta udalekuak antolatuko ditu.
Izen-emate orriak Udaletxean zein
Kultur Etxean daude eskuragarri;
apuntatzeko azkeneko eguna
ekainaren 17a izango da.

Udalekuak zein  ludoteka
ekainaren 29tik uztailaren 21era
antolatuko dituzte, eta 4-14 urte
bitarteko gaztetxoei zuzenduta
dago. Gutxienez, 40 gaztek eman
beharko dute izena ekimena gau-
zatzeko. Ordutegia honakoa da:
astelehenetik eguenera, 10:00eta-
tik 13:00etara. Ordaindu beharre-
ko kuota 60 eurokoa da; 80 euro
seme-alaba bi izanez gero.

Ekainaren 22an, 19:00etan,
batzarra egingo dute begiraleekin
Kultur Etxean, ekimenaren gaine-
ko zehaztasunak emateko. J.D.

Ekimen biak astelehenetik
eguenera dira, eta 4-14 urte
artekoei zuzenduta daude

A.P. Iberica enpresako langileek
12 egun daramatzate greba
mugagabean. Greba hasi zene-
tik zuzendaritzaren eta langileen
arteko hartu-emanak etenda
daude, eta asteon ere  ez dira
batzartu. Enpresan 26 langile
daude, eta horietatik 23k eraba-
ki dute grebagaz bat egitea.

ELAko odezkari Iñaki Arrie-
taren esanetan, “oso argi dauka-
gu zuzendaritza dela lehenengo
urratsa eman behar duena; guk
zain jarraitzen dugu”. Langileen
eta komitearen eskakizunetako
bat langile bat ez kaleratzea zen:
“Astelehenean deitu zioten
azken-kitatzea sinatzeko. Guk
langile hori ez kaleratzeko eska-
tzen genuen eta eskatzen dugu”.
2009tik hitzarmen kolektibo
beragaz jarraitzen dutela eta
ordainketetan atzerapenak dau-
dela ere salatu dute. J.D.

Oraindik greban
jarraitzen dute
langileek Iberica
enpresan

Nafarroara irteera antolatu
du Zaldua mendi taldeak
Hilaren 12an izango da, eta, mendira joateaz 
gainera, upeltegi bat ere bisitatuko dute

Zaldua mendi taldeak irteera berri
bat prestatu du ekainaren 12rako.
Mendi ibilbide bat osatzeko auke-
ra emango dute irteera horretan,
eta baita gastronomian sakon-
tzekoa ere. Nafarroako Ziritza eta
Lakar herriak batuko ditu ekime-
nak, eta bertan parte hartu gura
duenak hilaren 8a baino lehena-
go eman beharko du izena Elisa
ileak ileapaindegian.

Goizeko 07:30ean elkartuko
dira Zaldibarko udaletxe aurrean,
eta autobusez joango dira Iruñe-
raino. Han, mendira joan gura ez

duenak goiz pasa egiteko aukera
edukiko du; mendizaleek autobu-
sean jarraituko dute Ziritza herri-
raino. Ibiltzen hasi eta Etxauri
mendian (1.138 m) egingo dute
tontorra; hamaiketakoa egiteko
aprobetxatuko dute, antolatzai-
leek diotenez. Gailurretik jaitsi eta
Lakar herrira hurreratuko dira.
Lau ordu inguruko ibilaldiaren
ondoren, herri horretan batuko
dira Iruñean geratutakoekin.

Upeltegira
Upeltegi batean bazkalduko dute
gero, eta arratsaldean ardoa zelan
ekoizten den ere ikusiko dute. 

Irteerarako, bazkideek 37
euro ordaindu beharko dituzte,
eta bazkide ez direnek 42. M.O.

Ziritza herrian ibiltzen hasi
eta Etxauri mendian egingo
dute tontorra

Ziurtagirien ENAC erakundeak
Kalitatea Fundazioari akredita-
zioa eman dio tomateengatik
eta Gernikako piperrengatik.
Orain arte Eusko Okelak eta Biz-
kaia, Araba eta Getariko txako-
linek eduki dute ENAC erakun-
dearen akreditazioa.

Ziurtagiria tomate
eta piperrentzat

Durangaldeko I. Spinning Maratoi Txapelketak 140
lagun batu zituen, zapatuan, Ezkurdin. Abadiñoko
Mikel Zarrabeitia txirrindulari ohiak eta beste bost
monitorek gidatu zuten euskararen erabilera sustatze-
ko maratoia. Erritmoa jarraitu ezinda zebiltzanen artean
txartel hori eta gorriak banatu zituzten epaileek, eta
azkenerako 44 pertsona geratu ziren. Antolatzaileen ber-
betan, ekitaldiak "arrakasta osoa izan du”.

140 lagun batu ditu euskara
sustatzeko spinning maratoiak

Gaur iluntzean Donien Atxa jasota ekingo diote fes-
tari Berrizko Andikoan, eta bihar goizetik izango dira
ekintzak. 11:00etan mezagaz hasi eta gero dantza-
riak eta belar-meta desafioagaz segituko dute. Ondo-
ren sakristaua izan den Antonio Barajuen Matxin
omenduko dute, eta Amuriza aita-alabek bertsotan
egingo dute. Arratsalderako asto-probak eta bolo
txapelketa sartu dituzte egitarauan.

Andikoako Asentzio jaiak
asteburu honetan
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BERBAZ
“Gerra galdu zuten, baina ez dira garaituak;
euren ideiengatik borrokan diraute”
Gudari eta milizianoen testigantzak batu ditu Azurkik liburu batean; tartean, Paco Barreña miliziano durangarrarenak

zutenean, Frantziara joan zen,
erbestera, eta berak eta bere
senarrak aktiboki parte hartu
zuten hango mugimendu anti-
frankistan. 1960ko hamarkadan
Francoren kontrako atentatu
saiakera batean parte hartu
zuen; Donostiko Aieteko pala-
zioan bonbak ipini zituen. 

Liburua egiteko prozesuan elka-
rrekin miliziano ibilitako bi per-
tsona elkartu ziren; Paco Barre-
ña eta Jose Moreno.
Kasualitatea izan zen. Lehenen-
go Barreña elkarrizketatu nuen,
eta argazkiak erakutsi zizkidan;
kartzelako bat euren artean.
Geroago, Jose Morenogaz berba
egiten nenbilela, argazki berdina
erakutsi zidan. Esan nion ezagu-
tu nuela pertsona bat argazki
berbera zuena. Elkar ikusteko
egun bat ipini genuen. 70 urte
ziren ez zutela elkar ikusten, eta
oso momentu hunkigarria izan
zen. Elkar ikusi bezain laster
bata besteari ohiuka hasi ziren:
“Gudari, gudari!” 

Elkarrizketetan entzundakoetatik
eta ikasitakotik zer nabarmendu-
ko zenuke?
Bizitzarekiko euren jarrera oso
humanoa da; baikorra, borroka-
laria, irekia... 90 urte baino
gehiagoko jendeak horrelako
jarrera edukitzea itzela iruditzen
zait. Asko daukate gazteoi ira-
kasteko. Beti galdetzen didate ea
hauek garaitutakoak diren. Nire-
tzat ez dira garaitutakoak; gerra
galdu zuten, baina ez dituzte
garaitu. Zutik daude oraindik.
Irabazi egin zieten, baina euren
ideiengatik borrokan jarraitzen
dute. A.Ugalde

Gudari eta milizianoen
oroitzapenetan sarri
agertzen dira arto

soroak. Frontean jardun
zuten pertsonak horrela iru-
dikatu ditu Aitor Azurki kaze-
tariak ‘Maizales bajo la llu-
via’ liburuan. Hamaika guda-
riren testigantzak jaso ditu
Azurkik. Gerra egun haietan
euria zen goitik behera; egun
euritsuak eta bonbaz bete-
tako hegazkinak izan ziren
gudarien etsai. 

Gerra zibileko garaira gertura-
tzeko gudari eta milizianoen tes-
tigantzak jaso dituzu.Zelan hasi
zinen gai hori lantzen?
1999an, ikasten nengoela, gerra
zibila lantzean konturatu nin-
tzen gure etxean ez zidatela garai
hari buruz ezer kontatu. Eragina
izan zuen gerrak gure etxean;
aitona gudaria zen, eta osaba bat
hainbat haurrekin batera Belgi-
kan egona zen erbestean. Nire
buruari galderak egiten hasi nin-
tzen; zergatik kontatu ziguten
horren gutxi gerrari buruz?  Aiti-
ta-amamei galdezka hasi nin-
tzen, baina hil egin ziren, eta
pentsatu nuen hori ezin zela ger-
tatu beste familietan; ezin zirela
aitita-amamen istorioak desa-

gertu ilobek ezer jakin barik.
Horrela hasi nintzen 2005ean
elkarrizketekin gudari horiek,
desagertu aurretik, ilezkor bila-
katu guran.

Paco Barreña miliziano duranga-
rra elkarrizketatu zenuen. Zela-
ko pertsona zen?
Zur eta lur geratu nintzen zeu-
kan umore eta bizipozagaz.
Gogoan dut hasieran bere begi
berde disdiratsuek harritu nin-
dutela. Bere bizipenak kontatzen
zebilela, momentu batean batai-
loiagaz egon zen lekuetara joatea
proposatu nion; baietz, berak.
Legution eta Santa Engrazia
mendian egon ginen, 70 urte ari-
nago han gertatutakoak gogora-
tzen. Niretzat opari bat izan zen
horrelako pertsona bat ezagu-
tzea, horrelako bizipenekin eta
bizitzeko zeukan gogoarekin.

Zelan kontatzen zuen berak bizi-
takoa? Zelan bizi izan zuen gerra?
Normalean, historia umore uki-

tu bategaz kontatzen zuen. Gau-
za oso krudelak ere, ez dakit zer-
gatik, umore ukituarekin konta-
tzen zituen. Batzuetan serio jar-
tzen zen; batez ere, bere anaia
Esteban Nikolasi  buruz berba
egiten zuenean, orduan igartzen
zitzaion tristura. Bere anaia
desagertu egin zen, eta Pacok
azkeneko biderrez noiz ikusi
zuen kontatu zidan; oraindik ez
da bere gorpurik agertu.

Gerran ibiltzeak zelan eragin du
gudarien izateko eran?
Gehienek nahiko barneratuta
daukate gertatu zitzaiena. Eurak
kontziente dira mendekua ez

datorrela ezertara; eskatzen
dutena jendeak entzutea eta
euren egia kontatzea da. Gogo
horregaz ikusten ditut. Oso
borrokalari jarraitzen dute. 

Paco Barreñak elkarrizketa bate-
an zera esaten du: “Ejerzito bat
genuen aurrean.Eurek bazekiten
zer zen gerra; guk ez”.
Gerrak kaos batean harrapatu
zituen, militarki prestatutako
buruzagirik barik, armarik
barik... Liburuan bizi izan zuten
prozesua ikusten da; zelan joan
ziren gerrarako prestatzen,
armak lortzen eta batailoiak sor-
tzen. Kontatzen dute lehenengo
trintxeretara zelan joan ziren,
euren lehenengo tiroa non bota
zuten, zelan burkide batzuk
atzean geratu ziren hilik... 

Elkarrizketatutako batek, Julia
Hermosilla Salcedok,Otxandioko
bonbardaketa bizi izan zuen....
Bera anarkista zen, bere senarra
legez. Gerra hasteagaz batera,
Julia Otxandiora joan zen; beste
gazte anarkista batzuekin. Uztai-
laren 22ko bonbardaketan Juliari
bi tinpanoak lehertu zitzaizkion.
Denbora asko eman zuen ospi-
talean, eta hobeto entzuteko
audifonoa eraman behar izan
zuen bizitza osoan. Bizkaia hartu

Aitor Azurki •

Donostia, 1983

Kazetaria eta publizista

“Etxean gerrari buruz galdezka hasi 
nintzen, baina berandu; ezin dira 

aitita-amamen istorioak desagertu ilobek
ezer jakin barik” 

“Duela 70 urteko
bataila lekuetara
joan nintzen Paco

Barreñagaz”

“90 urte baino
gehiagogaz baikor

eta bizipozez beteta
daude gudariak” 

Esti Veintemillas
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KULTURA
MUSIKA JAIALDIA

Euskal Herriko Trikitixa Eguna,
bihar, Iurretan eta  Durangon

E uskal Herriko trikitilarien
eta trikitizaleen topagu-
nea izateko antolatu dute

ekainaren 4ko eguna. Maiztasun
zehatzik barik antolatzen dute
eguna; egin zuten azkena goiko
argazkiko 2006ko Markinakoa da.

Trikitixa Elkartean Esteban
Larrañaga eta kideek ordura arte

mende laurdenez egindako lana-
ren erreleboa 1994an hartu zute-
netariko batek, Adolfo Jainagak,
azaldu digu Trikitixa Egunaren
jatorria. 1994ko irailaren 25ean,
Durango-Urkiolan antolatu zuen
Trikitixa Elkartearen talde kudea-
tzaile berriak lehenengo Euskal
Herriko Trikitixa Eguna.

Laurogeita hamarreko hamar-
kada horretan sortutako ikaslegoa
eta zalegoa izaten da, batez ere,
Trikitixa Egunaren protagonista.
Euskal Herriko alde guztietako tri-
kitilariak batzen dira: Markinako
2006ko hitzorduan esaterako, mila
trikitizale batu ziren bazkaritara;
horietariko gehienak Euskal Herri-
ko hainbat eskualdetik etorritako
trikitilari gazteak. 

Omenaldia Tiliñori
Adolfo Jainagaren ahotik jaso
dugunez, “Francoren diktadura-
ren garairik ilunenean, euskal kul-
turaren adierazpena zen guztia
zapalduta zegoen garaian, euskal
kulturaren berpizkundean lan
asko egin zuten”: gerra etorri
zenean soinua armairuan gorde-
ta geratu zen etxe askotan, seku-
lako errepresioa egon zelako.
“Tiliñoren lana izan zen baserriz
baserri joatea, eta hori guztia kale-
ra ateratzea, eta jende horrek soi-
nua zelan jotzen zuen erakustea”.
Biharko Trikitixa Egunean esker-
tuko diote hori dena Tiliñori. I.E.

1994tik, Trintxerpen, Zamu-
dion, Gasteizen edo Getxon ospa-
tu dituzte Trikitixa Egunak.
1990eko hamarkadan, “soinu txi-
kiak sekulako gorakada izan zuen”,
Ja i n a g a k  k o n t a t u  d i g u n e z :
“Orduantxe sortu ziren eskola
gehienak, eta Euskal Herriko txo-
ko guztietara zabaldu”.

Euskal Herriko Trikitixa Elkarteak antolatu duen egun guztiko egitarauak beteko du ekainaren 4an Iurretan
eta Durangon ospatuko duten Euskal Herriko Trikitixa Eguna: Jose Jabier Abasolo “Tiliño” omenduko dute

1974an  antolatu zuten lehenen-
goz Iurretako Trikitixa Eguna;
99an azkena. Hogeita bost urtez,
urtero urtero antolatu zuten egu-
na. Aldameneko argazkia 1979an
hartutakoa da: dozena bat triki-
tilarik jaso zuten Iurretan ome-
naldia. “Tiliñok Iurretako Trikiti-
xa Eguna antolatzen egindako
lan guztia eskertuko” du Euskal
Herriko Trikitilari Elkarteak bihar.
Egun horren antolakuntza Iurre-
tako Jai Batzordearen elkarlana-
gaz egiten zuela nabarmendu
gura du, baina, Tiliñok berak.

Aurreko belaunaldietako tri-
kitilariek zelan jo eta kantatzen
zuten jaso eta erakutsi zuen
Tiliñok, Trikitilari Elkartean kon-
tatu digutenez. Gaur egun triki-
tia irakasten duten 40-50 urtekoek
Tiliñoren dibulgazio lanari esker

jaso zuten, Adolfo Jainagak nabar-
mendu digunez,  aurrekoen ira-
kaspena, eta eurek trasmititzen
diete orain gaztetxoei.

Gaztetxoa zela Kepa Junkera
Bizkaiko trikitilari zaharren artean
agertzen duen argazki bat da
1974tik Iurretako Trikitixa Eguna-
ren irudietako bat. Baina trikiti-
larien, dultzaineroen eta pande-
ro-joleen izenak, argazkiak eta
hainbat eta hainbat pasadizo eta
kontu gordetzen ditu bihar ome-
naldia jasoko duen Jose Jabier
Abasolo “Tiliño”-k gogoan: Biz-
kaian dauden dultzaina metali-
ko zaharrenak Durangoko Ermo-
do kalean egindakoak zirela, esa-
terako.  Tailerra Donostian
zeukaten Larrinaga soinugileak
ere Axpeko jatorrikoak zirela edo
Bizkaiko trikitixa grabaziorik

zaharrena, 1926koa, Oromiñoko
Arantzeta neba-arrebei egindakoa
dela, besteak beste. 

Baserririk baserri, trikitilari
bakoitzak musika-tresna jotzen
norekin ikasi zuen edo soinua
zenbat pezeta ordaindu zuen jaso-
tzen duen zerrenda dauka Tiliñok.

Serafin Arantzeta “Oromiño”
trikitilariari omenaldia egitetik
hasi ziren Iurretako Jai Batzorde-
koak. “Ordura arte”, kontatu digu
Tiliñok berak, “trikitilariak erdi
gordeta egon ziren: Guardia Zibi-
lek soinua apurtuta batzuk... ”.  

Bihar, Tiliño izango da triki-
tizaleen omenaldia jasoko due-
na: bere izena daraman biribilke-
ta eskainiko dio Oskar Estangak.

Diktadura  gainditzen saiatu
zenari hauspoa emanez

1994an, Durangon eta

Urkiolan ospatu zuten

Trikitixa Eguna

1979an hartutakoa da

ezkerreko argazkia, 12

trikitilariren omenaldia

EGITARAUA
11:00etan 

Iurretan bildu, eta kalejira
Iurretan eta Durangon

12:30ean
Tiliñori omenaldia
Iurretako plazan 

(Iurretako dantzariak,
Zabaleta eta Mutriku, eta
bertsolarien emanaldiak,

besteak  beste)
14:30ean

Bazkaria Landakon
17:30ean 

Gozategi taldearekin
erromeria  
19:30ean 

Jaiaren amaiera  
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Iñaki Etxezarraga
‘Etxe’ 

Musikaria

Festarik festa
lan egin behar
gauero
Uda datorrela! Aurtengo uda bere-
zi honi ekiteko gogoz nago. Jende
askorentzat uda eta oporrak batu-
ta doaz. Batez ere, gazteentzat.
Baina jende askok udan izaten dau
lan gehien. Plazarik plaza aritzen
diren erromeria musikariek, adi-
bidez. Eta aurten esperientzia hori
probatzera noa! 

60 kanta ikasi behar, 30 kon-
tzertutik gora, 4 orduko emanal-
diak, batzuetan emanaldi bana bi
tokitan eta egun berean, 5 egun
jarraian kontzertuak ematen, gaue-
ko ordu txikitan eszenatoki gai-
nean... Hasi aurretik, beldurra ema-
ten dau. Edozein herritan ikusten
dira erromeriak, baina pentsa
gaueko ordu txikietan egunero ari-
tzea zein gogorra izan behar den.
Jendea juergan ari den bitartean,
norberak lanean ibili behar. Ema-
naldia berandu bukatu, kotxea har-
tu eta etxera. Baina hobe horrela
gauez lantegian egotea baino.

Bitixia da gero, baina rock tal-
deek kontzertuak emateko zailta-
sun handiak dituzte. Erromeria
taldeek, ordea, nahiz eta garai one-
nak ez izan, agendak topera dauz-
kate. Hor nabaritzen da euskaldu-
noi  zenbat gustatzen zaigun
parranda. Garagardo batzuk har-
tu eta plazan dantzan aritzea. Eus-
kal giro ezin hobean, gainera.  Eta
horretarako uda ezin hobea da.
Beraz, badakizue, aurten: “Festa-
rik festa lan egin behar gauero...” 

Euskal Herriko plazetan iku-
siko gara!

GEURE DURANGALDEA

Joan zen zapatu arratsaldean, maiatzaren
28an, Iurretako Aita San Migel plazan batu
ziren ehunka lagun Mari Tere Zugaza-Arta-
za iurretarrari agur zibila egitera. Iurretan,
Durangaldean,zein Bizkaian bizi guztian
zehar  kultura eta herrigintza uztartzeko egin-
dako lana, baina, batez ere, bere lagunta-
suna eta esku-zabaltasuna azpimarratu
zuten Mari Tereren omenaldira batutakoek.

Dultzaina, pandero, txistu eta gitarra
doinuek, lagun abeslarien ahotsek eta ber-
bek, bertsoek eta olerkiek, euskal dantzek
eta maitatu zuten lagun eta familiakoen oroi-
tzapenek bete zuten Iurretako Aita San
Migel plaza eguzkitsuaren isiltasuna. 

Bizitzaren neurriko despedida egin zio-
ten herriko kultur talde eta elkarteak bere
ekarpenekin biziarazi zituen emakumeari;
lagunek, ikasle izandakoek, jai batzordean
beragaz eskuz esku lanean jardundakoek,
sindikalgintzan eta politikagintzan kide
izandakoek, eta herri-kultura zabaltzen
bidelagun izandakoek inguratu zituzten
haren etxekoak Mari Tereren agur beneta-
ko, herrikoi eta hurbilean. 

Herritik eta herriarentzako sorturiko kul-
tura iraunarazi, bizi, eta mantentzeko Mari
Terek egindako ekarpena azpimarratu zuten
ekitaldian. “Nekez uzten du bere sorterria
sustraiak han dituenak”, dioen Sarrionan-
diaren olerkia irakurri zuten kultur etxekoek. 

Iurretako Mikel Deuna kultur elkarte-
ko kide legez, ideiak konpartitzen eta eki-
taldiak antolatzen jardun du bizi guztian
zehar legez azken urteetan ere Mari Tere
Zugaza-Artazak. Besteak beste,  ekaineko
Kalez Kale kale antzerki jaialdia edo udaz-
keneko Musikaldia bultzatzen jardun du
auzolanean Mari Terek.   

Mari Tere Zugaza-Artazak herrigintza-
ri eta kulturgintzari dagokionez bizitza guz-
tian zehar praktikan ipinitako baloreak eta
konpromisoa eredu hartu dituzte, besteak
beste, maistra izan zutenek edo jai batzor-
dean lagun izan zutenek zein bizitzan zehar
beragaz topo egin zutenetako askok. I.E.

IURRETAKO PLAZAN

Kultura eta herrigintza uztartuz bizi guztian zehar egindako lana eta, batez ere, bere esku-zabaltasuna eta 
laguntasuna omendu zuten joan zen zapatu arratsaldean Mari Tere Zugaza-Artazaren hileta zibilera batu zirenek

Agur beroa eta hunkigarria egin zioten
herritarrek Mari Tere Zugaza-Artazari 

MUSIKA EMANALDIA

Cobra, The Riff Truckers eta
Trumbo entzungai, bihar

A urten Thriller izeneko diskoa kale-
ratu duen eta Ekain Elortza berriz-
tarra bateria-jotzaile duen argaz-

kiko Cobra taldearen emanaldiak itxiko du
Le Klip management taldeak biharko Pla-
teruenean antolatu duen rock & roll gaua. 

Energiaz gainezka egiten duten hamar
kanta sendok osatzen duten taldearen biga-
rren diskoa zuzenean aurkeztuko du bihar
gauean Cobrak Durangon: taldeak egin ohi
duenez, are indartsuago bilakatuko dituz-
te kantak zuzenean. Hain zuzen ere, aurre-
ko diskoa baino “zuzenagoa, metaleroagoa,
agresiboa” da Thriller,musikariek eurek dio-
tenez. Letretan, zinematik hartutako elka-
rrizketa eta esaldiak uztartu dituzte, eta kon-
tzertuetan “watioak, izerdia eta rocka”
eskaintzen dute.

Durangoko Platerueneko biharko
hitzordura beste euskal talde bi ere gonbi-
datu dituzte; Eako The Riff Truckers eta
Trumbo taldeek ere joko dute. Aurretik
Kashbad, Neubat edo Vice Presidents tal-
deetan jo duten musikariak elkartuta, orain
urtebete inguru Gasteizen sortutako taldea
da Trumbo. Taldearen izen beragaz kalera-
tu duten lehenengo diskoa aurkeztuko dute
Plateruenean: kanta “trinkoak eta gordinak”
uztartzen ditu hirukote honek. 

Rock doinuak zein blues eta country
ikutua daukatenak eskaintzen dituen The
Riff Trickers taldea da ekainaren 4an Pla-
terueneko oholtzan arituko den hirugarren
taldea: 2005en Ean sorturiko taldea da The
Riff Truckers boskotea. I.E.

Le Klip management taldeak

antolatu du biharko hiru talde

euskaldunen kontzertua

Plateruena kafe antzokian joko dute hiru talde euskaldunek ekainaren 4an

Rock taldeek kontzertuak
emateko zailtasun handiak
dauzkate; erromeria taldeek
agendak topera dauzkate
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MUSIKA JAIALDIA

Mongoren disko aurkezpena
eta Haitiren aldeko jaialdia

B ost euroko sarreratik batutako diru
guztia Haitira bidaltzea zutabe duen
jaialdia da ekainaren 10ean Plate-

ruenean ospatuko dutena. Xabier Elías
“Mongo” musikaria bultzatzaile izan duen
ekimena da ahotan darabilguna, eta 10
musikarik eta Durangoko 20 antzezle eta
dantzarik hartuko dute bertan parte.

Mongok eta parte hartzen duten musi-
kariek, dantzariek zein teknikariek ere  “ezi-
negon bat” konpartitzen dutelako batu dira
irabazi ekonomikorik bilatzen ez duen jaial-
di honetan. Bizkaiko ENHEren bitartez, Vía
Campesinaren aldizkari batean egiten du
Mongok kazetari lana, eta Haitiko lurrika-
rraren ondoren hango nekazarien elikadu-
ra subiranotasunaren alde abiatutako kan-
painagaz egingo dute bat.   

Jende oso gaztea bildu du Mongok ingu-
ruan, gizartea aldatzeko gogotsu dagoen
“harrobia”, bere berbetan. Kontzertua
bideoan jasoko du Ibai Elortzak, eta kon-
tzertuaren grabazioa ere egingo dute disko
batean jasotzeko: David Vallejo eta Karlos
Gomezek burutuko dute lan teknikoa.

Artearen bitartez gizarte sentsibilizazioa
lantzea da jaialdiaren muina: “Arteari zen-
tzu sozial eta politikoa ematea”. Inguruko
artistek oso ondo hartu dute ekimena.

Bigarren diskoari beste zentzu bat zelan
eman pentsatzen jarrita, eta lehenengo dis-
koa disketxe bategaz kaleratu bazuen, hau
era independientean egitea erabaki du
blueslariak. Zentzu sozial bat eman gura zion
proiektu berriari, eta Txoribigun sortu du.

“Sistema injustu honen aurrean dau-
kagun pasibotasunari eta sumisioari erre-
ferentzia egiten dion hitz asmatua da”, dis-
koari izena ematen dion txoribigun berba,
espainolezko “mingafría” hitzaren itzulpe-
na, Mongoren berbetan. “Ezer egiten ez
dugun artean denok gara txoribigun”, dios-
ku. “Elkartzea ezinbestekoa” dela azpima-
rratu du musikariak, eta artea produktu sal-
garri baino gehiago, ideiak zabaltzeko bidea
izan daitekeela defendatzen du.

Historian zehar haitiarrek jasandako
zapalkuntza salatzeko modua ere bada
jaialdia. Haiti: zapalkuntza eta erresisten-
tzia paradigma berbaldia eskainiko dute,
ekainaren 7an, Eva Mañez kazetari eta
argazkilariak, Via Campesinako Paul Nichol-
sonek eta Xabier Elíasek, Plateruenean.

Argazkiak proiektatuko dituzte, akto-
reak eta dantzariak eta musikariak egongo
dira oholtzan. Kanta “bluesero edo roke-
roak egongo dira”, baina baita tarte intimo
eta espiritualagoak ere; gizarteari zein nor-
bere barruari begirako kantak. 

Azken bi-hiru urteetan sortutako kan-
tak dira datorren barikuko zuzenekoan gra-
batuko dituztenak. “Bluesaren erritmoak
beltza” ipintzen diela kantei azaldu digu
Xabier Elíasek, eta “zuria jazz ukitu intimoa-
goak”. Letretan ere mezu inkonformista
eta mina adierazten duten olerkiak ageri
direla kontatu digu musikariak. Barrutik ate-
ra legez, “akatsak egiteko beldurrik barik”
eta “inprobisaziorako, magiarako, aukera
zabalik utzita” jardungo dute. I.E.

Xabier Elías “Mongo”-k bi-hiru

urteotan sorturiko kantak

zuzenean grabatuko dituzte

Plateruenean, ekainaren 10ean, Mongo musikariak bultzatutako ekimena

Artearen bitartez gizarte

sentsibilizazioa lantzea da

jaialdiaren muinetako bat

ZINEMA EMANALDIA BERTSOLARITZA

Abesbatza berezi bati buruzko
dokumentala: ‘Screaming men’
Ekainaren 9an, Elorrioko Iturrin emango dute Finlandian sorturiko filma

Hilean Behin zikloaren barruan, ekaineko
proposamen legez eskainiko dute Elorrio-
ko Iturri kultur etxean Screaming Men izen-
burua duen dokumentala. Ekainaren 9an,
19:30ean, izango da emanaldia. 

Finlandian sorturiko eta gizonezkoek
osatutako abesbatza berezi bat da dokumen-
talaren haria osatzen duena; fimaren labur-
penean jasotzen denez, “errepertorioa oihu-
ka interpretatzen duen korua”. 

Abesbatzak emanaldia munduko edo-
zein lekutan egiten duela ere, aurkezpenean
esaten dutenez, entzulegoaren erantzuna
beti omen da berdina: harridura.

Lau urtez finlandieraz Mieskuoro Huu-
tajat izena daukan abesbatzaren kide izan
zen Mika Ronkainen-ek zuzendurikoa da
2002an aurkeztu zuten dokumentala.
Nazioarteko hainbat jaialditan jaso izan
ditu lanak sariak. I.E.

Ekainaren 3an, gaur, Bilboko Indautxu-
ko El Carmen aretoan jokatu dute Bizkai-
ko Umeen eta Gaztetxoen XXII. Bertsola-
ri Txapelketaren finala. Bermeon, Marki-
nan eta Ondarroan jokatu dituzte finalaren
aurreko kanporaketak, eta 14 urte arte-
koan seik eta 15etik 18ra artekoetan zor-
tzi bertsolarik jardun dute gaur goizeko
hitzorduan. Guztira, 100 bat bertsolari gaz-
tek hartu du orain arteko kanporakete-
tan parte. Gaur Bilbon kantatu dutenen
artean, lehenago ere txapelketa honetan
saritutako Txaber Altube eta Aitor Bizka-
rra abadiñarrak ere egon dira. I.E.

Bizkaiko umeen eta
gaztetxoen bertsolari
txapelketaren finala
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IRITZIA
Hileko azken ostirala
Asko eta asko dira euskal presoen kolektiboak urraturik dituen eskubideak.
Hamaika dira salatzeko ditugun adibideak. Hala ere, feministok honen ingu-
ruan esateko zer daukagun pentsatzen ibili ondoren, gure gaietako bat auke-
ratu dugu. Ez da bakarra, ezta inportanteena ere; baina bada, eta horregatik
aukeratu dugu. Bisibilizatzeko plazaratzen dugu, garrantzia emateko inten-
tzio guztiarekin mahaigaineratzen dugu. Harremanak aukeratu ditugu. Harre-
manek (pertsonen arteko hartu-emanek, elkarrekintza flujoek) duten balio poli-
tikoa azpimarratzea erabaki dugu; sareen garrantzia ezinbestekotzat jotzen
dugulako. Edozein arlo zein borrokan, sareen garrantzia ukaezina da. Eta gu
guztion ongizatean harremanek (lagun, lankide, taldekide, kolektibokide, mai-
tale, bikote, familia...,) zer nolako garrantzia duten esaten ados egongo gina-
teke; sareek nola babesten gaituzten pentsatzen hasten bagara, ukaezina da
hauen garrantzia.  

Kartzelak badaki nola eragin arlo honetan ere. Badaki nola mindu, nola zigor-
tu, nola presoen bizitzen zirrikitu guztietan pozoina sartu. Isolamenduak, dis-
pertsioak eragindako distantziak, gutunen kontrola, deien mugapena bezalako
mekanismo guztiak dituzte beraien eskura, maitasun sareak josten saiatzen gare-
noi lana zailago bihurtzeko; gure presoen harreman sarea ahalik eta gehien estu-
tzeko. Badira bi adibide, hemen  plazaratzeko aukeratu ditugunak. Lehenengoa
lagunen zerrendak dira. Ohitu gara horrela funtzionatzera, baina barruan dago-
enarentzat zer suposatzen duen zerrendak egin behar izateak gogorra da; nor
lehenengo, nor hurrengo sei hilabetean...  Badirudi maitasun eskala bat egin behar
dela; honek korapiloak sortzen ditu harremanetan, eta ez da erraza ez, hau ges-
tionatzen; ez barrutik, ez kanpotik; komunikazioa erabat baldintzaturik eta
mugaturik dagoelako. Eta zer da harreman bat komunikaziorako askatasunik gabe? 

Bigarren adibidea, maitale moduan sartzeko dauden mugak aukeratu ditu-
gu. Kasu hauetan larriak izaten dira demostratu beharrekoak; paperak egin behar
izatea, ezkontzak, ezdakitzenbat bisitetara jarraian joan “benetako” bikotea zare-
la demostratzeko; finean, beraiek erabakitzea nor maite duzun eta nola, mario-
netak bailira/baigina sentitu arte. 

Baina zer da hau? Ezkondu behar direla zer diren demostratzeko? Baina nor-
tzuk dira demostrazio horiek eskatzeko? Nork jakingo du hobeto zer diren bi per-
tsona, zer harreman mota duten eta nolakoa, beraiek baino? Barruan dagoenak
hala errekonozitzen badu eta kanpoan dagoenak baita ere, zer tranpa zikina da,
hori guztia egin behar izatea derrigor, bikoteek kartzela sisteman dituzten “esku-
menak” izateko?

Beraz, jarrai dezagun elkartasun sareak elikatzen, harremanetarako trabak gain-
ditzen eta maitasuna helarazteko geratzen zaizkigunak martxan jartzen. Aprobe-
txatu nahi dugu hemendik besarkada hegalari bat bidaltzeko euskal preso guztiei.

‘Idazten didazunean’
(Egilea: Mikel Etxaburu)

idazten didazunean
ez ahaztu helbidea ondo jartzen,

irakurtzen dudanean
naukaten zuloaren zenbakia ahaztu dezadan,

nonbaitekoa naizela gogoratu dezadan
ez ahaztu helbidea ondo jartzen,

idazten dizudanean
postariak jakin dezan

nik ere badudala herri bat,
funtzionarioa konturatu dadin

bera dela hemengoa den bakarra,
ez ahaztu helbidea ondo jartzen

idazten didazunean.

Durangoko Bilgune Feminista

Ekainak 11, Arrasaten AHTaren aurkako
manifestazio nazionala 
AHT Gelditu! Elkarlanak datorren ekainaren 11rako manifestazio nazionala
antolatu du Arrasaten Tenemos argumentos para parar un tren, AHT gelditze-
ra goaz! lemapean. Manifestazioaren helburua AHTaren aurka dauden sekto-
reen bilgunea izatea da: azpiegitura honen obrak gelditzearen, gizarteari era-
bakitzeko eskubidea itzultzearen, eta eztabaida sozial zabal bat irekitzearen
alde dauden sektore guztiak mobilizatzea.

Iazko udan, diru faltaren ondorioz EAEn AHTaren obrek izan zuten geldial-
diaren ondoren, zenbait zatitan lanean dabiltza berriz, baina azpimarratzekoa
da, lanek erritmo izugarri motela dutela. Gainera, ‘Euskal Y’ deiturikoaren zen-
bait zatitan ez dira obrak hasi, hiriburuetako sarrerak ez dira definitu eta  ofizial-
ki obrak inauguratu dituzten zati batzuetan, ez dira obrak hasi. Adierazgarriak
dira ere, azpiegitura honen obrek eragin dituzten salaketak, ingurumenaren aur-
kako ustezko delituengatik salaketak (Iurretako Orozketa auzoan), obren zarata
dela-eta auzokideen salaketak, aurreikusi gabeko sarraskien salaketak (Aramaio-
ko bidearen kasua), uraren harrapaketa irregularragatik salaketak,...  

Nafarroako egoera bestelakoa da: obrak hasi gabe daude, eta Nafarroako Gober-
nuak dioenez uda honetan hastekoak dira. Horretarako, Castejon-Zuasti zatiko

desjabetzak hasi dituzte. Lurjabe gehienek eta udalek ez dute proiektuaren ego-
era ezagutzen, defentsagabezia larri bat sortuz. Bestetik, gogoratu nahi dugu,
Sustrai Fundazioak Entzutegi Nazionalean Castejon-Zuasti zatiko DIA-ren kadu-
zidadea salatu zuela, hori dela eta, obra legalki hasteko Nafarroako Gobernuak
DIA berri bat egin beharko luke.

Iparraldeko egoerari dagokionez, esan beharra dago, berriz ere LGV proiek-
tuaren finantziazioaren inguruko eztabaida berpiztu dela; gogoratu dezagun gai
honek eztabaida sutsua piztu zuela udal eta herritarrengan. Azpiegitura hau gai-
nera, gaur egun, oraindik zehatz definitu gabe dago.

Bestalde, AHT Gelditu Elkarlanetik gutun bat helarazi diegu Aralar, Bildu,
Nabai eta Ezkerrari beraiekin AHTaren aurkako borrokaren inguruan hausnar-
keta batzuk konpartitzeko asmoz. Gutun horrek zera dio hitzez hitz:

AHTa ez da ingurugiroaren aurkako eraso bat soilik,gizarte eredu jakin baten
tresna ere bada. Azpiegitura hau eraikitzeko eta mantentzeko behar den diru publi-
koak, lurralde antolaketan duen eraginak, bere izaera elitista eta esklusiboak,  neka-
zal guneetan duen eraginak eta deslokalizazio industrialari ematen dion bultza-
dak, gizartearen interesen aurkako proiektu bat bihurtzen dute.

Bada hamarkada bat makroproiektu hau gelditzeko borroka hasi zela. Azpi-
marragarria da, nola bere egunean AHTaren aurkako mugimenduak sentsibili-
tate ezberdinetako jendea bildu zuen, mobilizazio dinamikak eta AHTaren inpak-
tuen sentsibilizazioaren inguruko lan izugarria eginez eztabaida soziala lehen
mailan ezartzea lortu zuen arte. Gaur egun, euskal Y deiturikoaren obrak jada
hasita daudenean, ukaezina da AHTaren aurkako borrokak, faktore asko direla
medio, intentsitatea murriztu duela eta zentralidade politikoa galdu duela. Hori
dela-eta, proeiktuak berak duen garrantziagatik, AHTaren eraikuntza lanen heda-
duragatik eta ekonomia neoliberal berri baten sinbolo gisa duen garrantzia dela-
eta, zuengana zuzentzen gara hausnarketa gisa gai batzuk plantetzeko:

1. AHTak politika sozial eta ingurumenean dakartzan ondorioak oso larriak
izan arren, proiektua  gelditzearen aldeko borroka bigarren plano batean geldi-
tu dela uste dugu. Beharrezkoa da gai honen inguruko eztabaida sozialari dago-
kion neurria berrezartzea. Oraindik aukera dugu AHTaren inguruko eztabaida
berpizteko, berau gelditzeko aurrerapausu gisa. Krisi ekonomikoa eta eraikun-
tza lanen atzerapena alde batera utzita, Espainiar Estatuak ez du etsi azpiegitu-
ra honen inposaketan, eztabaida eta parte-hartze soziala ukatuz. Horregatik, AHTa-
ren gaia berriz ere aktualitate politikora bueltatzeko deia luzatzen dizuegu.

2. AHTaren aurkako indarrak eta sektore desderdinak biltzeko baldintza sozial
eta ekonomikoak daudela uste dugu. Proiektu honek dakartzan kalte sozial eta
ekologikoen mailako erantzuna behar du. Indarrak batzeko garaia da. Gure herrian
AHTaren aurkako gehiengo sozial bat badago, gehiengo hori aktibatzeko gai izan
behar dugu gizartearen hitza eta erabakia errespatatuak izan daitezen

Azkenik, Arrasaten egingo den ekainaren 11ko manifestazioa konbokatzeko
arrazoiak azalduko ditugu:

AHTak suposatzen duen diru xahuketa salatu nahi dugu. Azken urteetako
azpiegitura politiken ondorioz gastu publikoaren igoera neurribakoa izan da; gai-
nera, hauek ez dute inolako onura ekonomiko ezta sozialik ekarri; horrela aitor-
tu zuen Jose Blanco ministroak iaz azpiegitura publikoen politika sostengaezina
zela esatean. AHTa eraikitzeko xahutzen diren baliabide publiko guztiak direla-
eta, ondorio larriak sortu dira sektore publikoan: osasun zerbitzuen kalitatea txi-
kitzea eta murrizketak hezkuntza eta zerbitzu sozialetan. Nola defenda daiteke
eskubide sozialak bermatzeko dirurik ez dagoela, aldi berean AHTaren eraikun-
tza lanetan milaka milioi gastatzen dituztenean? Enpresari bakan batzuen abe-
rasteko nahiak eta  sustatzaileen interes pribatuek ongizate publikoaren gain lehen-
tasuna dute, gizartearen prekarizazioa eta mailaketa larrituz.

∑AHTaren obretan ari diren langileek dituzten lan baldintza negargarriak ere
salatu nahi ditugu. Jada 4 pertsona hil dira obretan, 10 ordu baino gehiagoko lan
orduak eta lan istripuen prebentziorako neurririk eza gailentzen dira. Administra-
zioak laneko segurtasun faltaren eta lan istripuen aurrean begiak ixten ditu. AHTa-
ri loturiko lanpostuak sortzea, aberastasuna eta ongizatea gezurra besterik ez dira.

∑AHTak naturgune eta ekosistemen txikitzea dakar, eta honekin batera, neka-
zal eta abeltzantza jardueren desagertzea. Horregatik, lurjabeak, baserritarrak,
udalak eta kaltetutako herriak gure lurraldea eta gure bizimodua defendatzera
deitzen ditugu. AHTa lurraldearen antolakuntza orekatuaren hondamena da, izan
ere, erdibidean dauden herri eta eskualdeak izango baitira, nekazal guneekin bate-
ra, obra izugarri honen ingurumenaren gaineko eragina jasango dutenak. 

AHTa inposatu diguten eredu sozioekonomikoaren ondorio zuzena da, inte-
res ekonomiko pribatuak baliabide natural mugatuen gainetik ezartzen dituen
ereduaren ondorio. Baina AHTa ez da gizarte honek sufritzen duen gatazka sozio-
ekologiko bakarra, hor daude Boroako zentral termikoa, Muskizko Coke planta,
Garoñako zentral nuklearra, Supersur-a, Gueñes-Itxaso goi-tentsioko linea elek-
trikoa, Castejon-go zentral termikoak, Zubietako erraustegia, Jaizkibel-ko super-
portua... eta  azpiegitura hau egiteko ezinbestekoak diren harrobiak ere hor dau-
de (Mañariko Markomin-Goikoa, Abadiñoko Atx-Txiki, Foruko Peña-Forua, Uda-
latx, Mutrikuko Olatz harrobia, Debako Sasiola, Cantera de Magna en Zilbeti ...). 

∑Gure lurraldea defendatzeko deia egiten dugu, bere egunean Lemoiz gel-
ditu zen, mobilizazio sozialak Nafarroako goi-tentsioko linea elektrikoak birplan-
teatzea lortu zuen. Epaitegiek Castejongo zentral termikoen legezkanpokotasu-
na aldarrikatu badute, Pasaiako superportuak inoiz baino zailtasun gehiago badi-
tu, zergatik ez da posible izango AHTa gelditzea?   AHT gelditzera goaz!

AHT Gelditu Elkarlana
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Iazko irailean eta aurtengo otsailean konpostatze
ikastaroak egin zituzten Berrizen, norberak bere
etxean hondakin organikoak zelan konpostatu
eta birziklatu ikasteko. 60 lagunek parte hartu
zuten ikastaroetan, eta erabilitako konposta-
ontzia ikastetxera eroan zuten gero, ikasleek,
herritarrek legez, praktikak egiteko.

Herritar guztiek, baina, ez daukate etxean edo
baserrian konposta-ontzia ipintzeko lekurik, eta
ideia berria landu dute. Udagoienerako, esperien-
tzia pilotu bat ipini gura dute martxan, 50 fami-
liaren hondakin organikoak atez ate batuz.
Familia horiek izena eman beharko dute udalak
laster hasiko duen kanpaina batean.

Proiektuko parte-hartzaileek hondakinak etxe
kanpoan, ontzi batean, utzi beharko dituzte, eta

behargin batek batuko ditu. Beraz, lana ere sor-
tuko luke egitasmoak. Arduradunen asmoa, bil-
keta hori kotxe elektriko berri bategaz gauzatzea
litzateke, ingurumenagazko errespetua bultzatu
guran. Konposta-ontzi handia udaletxeko jardi-
nean egokituko dute, eta kontrolaren ardura
Azterlan ikerketa zentroak izango du, udalagaz
urte baterako kontratua sinatu du-eta.

Udalak egin dituen kalkuluen arabera, urtean
50 bat tona hondakin konpostatuko lirateke, eta
udalaren beharrizanei aurre egiteko birziklatuko
lukete; herritarrek loreontzietarako edo lorate-
gietarako beharko balute, banatu ere egingo
lukete konposta. Horretaz gainera, zabortegi eta
errauskailura eroateak lekarzkeen kostuak
aurreztuko lirateke, eta CO2 emisioak ekidin.

Esperimentua
Jabier Azpitarte alkatearen berbetan, sentsibili-
zaziotik esperimentaziora pasatuko dira orain.
Bere iritziz, konpostatzea alternatiba izan daite-
ke, eta gerora Berrizen zelan eta non egin ondo-
rioztatu ahalko dute. Gorka Camara Hirigintza
zinegotziaren ustez, egungoagaz alderatuz,
“beste eredu bat da, bideragarria eta erakargarria
herritar askorentzat”. 

Konpostatzeko
proiektu pilotua
Berrizen 
Azaroan, 50 familiagaz, konpostatze kolektiboa
egiten hasi gura dute, atez ateko sistema erabiliz

Udalak egin dituen
kalkuluen arabera,
urtean 50 tona 
inguru hondakin 
konpostatuko 
lirateke herrian
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Landako eskolara oinez ekimenaren lehen
proba egingo dute datorren astean. Eskolara
joateko ibilbide bi pentsatu dituzte, eta gura-
so boluntario batzuen laguntzagaz, ikasle
talde batzuk ibilbide horietatik, geltokietan
umeak batu ahala, gerturatuko dira eskolara
ekainaren 6tik 10era. 

Mugikortasunean eta umeen autonomian
eragin gura du egitasmoak. Durangoko
Agenda21eko sailak bultzatu du eta
Udalsarea21ek finantzatu. Datorren asteko
esperientzia pilotuaren emaitzak ikusi eta
gero eskolan ekimena finkatu edo ez erabaki-
ko dute, eta finkatuz gero, Durangoko beste
ikastetxeei ere zabalduko zaie.

Umeek eskolara joan-etorriak egiteko
dituzten ohiturak aztertu eta gero antolatu
dituzte ibilbideak, eta datorren astean goize-
tan egingo dute proba, bederatziretarako
umeak eskolara eramanez. Ibilbideetako batek
irteera bi edukiko ditu; Iurretatik –txapa lan-

tegi zaharra zegoen parke berritik– eta San
Ignazio auzunetik irtengo dira guraso bolun-
tarioz eta ikaslez osotutako taldeak, eta
Mikeldi kalean batuko dira eskolara jarraitze-
ko. Bigarren ibilbideak Kurutziaga kaletik
irtengo du, Garai jauregitik.

Ibilbide horiek zehazterakoan umeak non
bizi diren hartu dute kontutan, eta joan-eto-
rriak mugikortasun eta irisgarritasun irizpide-
ak kontutan hartuta diseinatu dituzte.
Proiektuak aurrera jarraitzen badu, beharrez-
ko bada beste ibilbide batzuk sortuko dituzte.

Inkesta
Udaberri hasieran hasi zuten Landako eskola-
ra oinez ekimena, eskolako irakasle, zuzenda-
ritza eta gurasoen parte hartzeagaz. Hainbat
batzar eta mugikortasunaren gaineko diagno-
si bat egin zuten: Lehen Hezkuntzako ikasleei
galdeketa bat luzatu zieten, eta eskolarako
joan-etorrien gainean hainbat ondorio atera
daitezke ikasle eta gurasoek betetako inkeste-
tatik; Landako Eskolara umeen % 85 oinez
joaten da, esaterako, eta hamarretik bat auto-
an doa.

Umeen autonomiari dagokionez, erdia
baino gehiago (% 51) nagusi baten laguntza-
gaz joaten da eskolara. Zikloka, Lehen
Hezkuntzako lehen zikloan umeen % 86 doa
nagusiren batekin; bigarren zikloko umeen
kasuan, % 54; eta 5. eta 6. mailako ikasleei
dagokienez, ikasleen % 23ri nagusi batek
laguntzen dio.

Bide segurtasunaren arloan, eskolarako
bidean hamar ikasletik zazpik ez dute arrisku-
rik somatzen. Inkestatuen % 30ek berriz bai,
eta zebra-bideak, trena eta bidegurutzeak
lako elementuak aipatu dituzte arrisku horiek
zehazterakoan.

Eskolara oinez joateko
proiektu pilotua abian
Landako Eskolan

Landako Eskolako Lehen
Hezkuntzako ikasleen ohiturak

I. IBILBIDEA:
- Bi irteera leku ditu:
Iurretako parke berria eta
San Ignazio auzunea (Mapfre   
aurrean)

- 2.geltokia: Mikeldi kalean,   
idoloaren parean

- Helmuga: Eskolako alboko 
sarrera.

II. IBILBIDEA:
- Irteera: Kurutziaga kalean, 

Garai jauregi aurrean (lehengo   
liburutegia)

- 2.geltokia: Montevideo kalean, 
Etxebarri kiosko aurrean

- 3.geltokia: Ibaizabal auzu-
nean, Euskadiko Kutxa aurrean

- Helmuga: Eskolako sarrera 
nagusia

Umeek eskolara joan-etorriak zelan egiten dituzten aztertu dute
Landako Eskolan. Ibilbide bi zehaztu dituzte bide hori elkarrekin oinez
egiteko eta datorren astean egingo dute lehen proba.

EESSKKOOLLAARRAA  OOIINNEEZZ  
JJOOAATTEEKKOO  IIBBIILLBBIIDDEEAAKK

Eskolarako bideari eta
mugikortasunari
buruzko inkesta bat
bete dute Lehen
Hezkuntzako ikasleek
eta gurasoek

Agenda21ek bultzatu
du ekimena, eta proba
ondo badoa, eskolan
finkatu eta beste 
ikastetxe batzuetara
zabaldu daiteke
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Haizearen indarretik energia
berriztagarria sortzen

Orain lau urte, 2007an, parkea
handitu zutenetik, 40 haize-sor-
gailuk osatzen dute Berriz,
Mallabia eta Munitibarko lurretan
dagoen Durangaldeko parke eoliko
bakarra. Duela zortzi urtetik, hai-
zearen indarretik sortutako ener-
gia berriztagarria produzitzen du
Oizko parte eolikoak. 

Eólicas Euskadik enpresak ku-
deatzen du Oizko parkea, eta
Iberdrola Renovables enpresak bul-
tzatutakoa da bere jarduna. 

Parkea ustiatzen duen enpresak
nabarmentzen duenez, 90.000
lagunek urtebetean kontsumitzen
duten elektrizitatearen adinakoa
produzitzen dute Oizen. Bizkaiko

parkeen artean, potentzia handiena
daukana da Mallabia, Berriz eta
Munitibarko lurretakoa. Eólicas
Euskadi enpresaren berbetan, urte-
ro 87.000 tona CO2 emisio ekiditen
ere laguntzen du Durangaldeko
parke eoliko honek. Gure energia
kontsumoak ingurumenari eragiten
dion kaltea murrizten laguntzen du,

beraz, energia lortzeko haizearen
bidezko sistema honek.

Planta termoelektrikoen alter-
natiba legez aurkezten dute haize-
an oinarritutako sistema.
Besteak beste, Kiotoko
Protokoloan eta Espainiako eta
Euskadiko Plan Energetikoetan
jasotzen denez, Euskadin,
Espainian zein Europan sortzen
den energia guztiaren %20
gutxienez energia berriztagarrie-
tatik lortzea da helburua.

Oizko parkean sorturiko energia
kudeatzen duen Iberdrola
Renovables enpresak azpimarra-
tzen duenez, eolikoa bezalako ener-
gia berriztagarriek “berotegi efek-
tua gutxitzen eta lurraldeko balia-
bide naturalak iraunarazten lagun-
tzen dute”.

Espainiako Red Eléctrica enpre-
saren datuen arabera, energia
ekoizpen osoaren %16,9 da gaur
egun haizearen indarretik sortuta-
koa. Energia produkzio osoaren
%39,9 da, iturri horren arabera,
bide berriztagarrietatik sortutakoa. 

Orain 8 urtetik
hona, haizearen 
indarretik 
energia ekoizten
du Oizko parke
eolikoak 90.000 lagunek

urtebetean
kontsumitzen
duten adina 
elektrizitate
produzitzen dute

www.iberdrolarenovables.es

Udal eraikinak argiztatzeko zein berotzeko
beharrezko den energia bide alternatiboetatik
lortzeko hainbat urrats eman ditu Abadiñok.
Esaterako, udal pabilioi berrian eta igerilekuan
eguzki energia termikoa sortzeko azpiegiturak
egokitu dituzte. Horrez gainera, eraikin horie-

tan ura berreskuratzeko sistema ere ezarri
dute; berreskuratutako ura inguruko gune
berdeak ureztatzeko erabiliko dute. 

Jubilatuen etxeko berokuntza sisteman ere
energia berriztagarriak darabiltzate. Zorua sis-
tema geotermiko bategaz (irradiatze-energia

eta eguzki bidezkoa bateratzen dituena) egi-
turatua dago; horren bitartez berogailurako
behar den energiaren %75 ez eze, elektrizita-
te kontsumoaren %80 ere aurrezten dute,
Abadiñoko Udalak jakinarazitako datuen ara-
bera. 

Luze ez dela inauguratu duten Uribitarte
parkeak behar duen energia sistema misto
baten bidez sortzen dute. Eguzki plaka foto-
voltaikoak eta aerosorgailuak bateratzen
dituen sistema darabilte, hain zuzen ere.
Eguzki plakek zein aerosorgailuek 6,5 kilowatt
energia sortzen dute ordubetean; kopuru hori
nahikoa da parkeak darabilen energia kantita-
teari aurre egiteko.

Udalak eragin gura duen beste eremu bat
kale argien argiztapena da. Ahalik eta sistema
eraginkorrena bilatu guran, erreduktoreak eta
telegestio sistema barneratuak dituen argiz-
tapenaren alde egin dute. Kalkulatu dutena-

ren arabera, argi sistema berriagaz atmosfera-
ra 197 tona CO2 isurtzea eragotziko dute, eta
urtean 84.400 euro aurreztuko dituzte.

Tokian tokiko azpiegitura berrien eragin-
kortasuna ez eze, sistema guztiak batuta
aurreztea aurreikusi dutena ere kalkulatu du
Abadiñoko Udalak. Eguzki energia termiko,
fotovoltaiko eta eolikoagaz osatutako 11 sis-
tema daude udalerrian eta urtero 29 tona
CO2 isurtzea eragozten dute; 68.670 kw sor-
tzen dute urtero. Gainera, soberan geratzen
den energia saltzea aztertzen ari da Udala,
urtean 6.000 euroko irabaziak ekarriko lizkio-
keelarik. 

Aipatutako proiektuok Aldunditik, Plan E-
tik eta Energiaren Euskal Erakundetik jasotako
diru laguntzekin burutu ditu Abadiñoko
Udalak.

Energia alternatiboak
Abadinoko udal eraikinetan
Udal kiroldegi berrian eta igerilekuan eguzki energia termikoa 
sortzeko azpiegiturak eta ura berreskuratzeko sistema egokitu dituzte

Jubilatuen etxean 
sistema geotermikoa
ipini dute, eta handik 
eratorritako energiaren
bidez berotzen dute
eraikinaren barrua
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Elorrioko Bilduk herriari
Elorrion eta Euskal Herrian burutu berri diren hauteskundee-
tan garbi geratu da udalen eta foru aldundien kudeaketaz hara-
tago, gatazkaren konponbidea eta Euskal Herriak herri beza-
la duen etorkizuna egon direla jokoan. Denek aitortzen dute
Bilduren agerpenak, bere 315.000 botoekin, mapa politikoa goi-
tik behera eraldatu duela, nahiz eta mapa hori urteetako ile-
galizazioen ondorioz “adulteratua” mantendu dutela ezkuta-
tzen duten oraindik. Bilduren emaitzek garbi uzten dute eus-
kal jendarteak ziklo politiko berri baten eta politika egiteko modu
berri baten aldeko apustua egin duela, eta udal zein aldundie-
tako gobernu zein aliantzek horren isla izan behar lukete.

Elorrion ere, Bilduren garaipena eztabaidaezina izan da.
1.741 botorekin gehiengo osotik 15 bototara geratu gara. Sei
zerrenda edo alderdi aurkeztu diren herrian, Bilduk boto guz-
tien %42 eskuratu du. Datu hori ikaragarria da! Konparatzeko,
Gipuzkoan Bilduren garaipena erabatekoa izan den lurralde-
an, Bilduk botoen %35  eskuratu du. Zenbaki absolutuetan ere
1.741 boto horiek historikoak dira, 1979tik Elorrion egindako
bederatzi udal hauteskundetan behin baino ez baititu alderdi
batek boto horiek gainditu: duela 28 urte, PNVk, alderdia zati-
tu aurretik. Beste datu bat: D´Hont legearen aplikazioan, zine-
gotzi kopuru bera badagokigu ere, 236 botoko aldea atera dio-
gu bigarren geratu den PNVri. Hitzik gabe  dena esaten duten
zenbaki borobilak dira, eta, beraz, Bilduren olatura igo zareten
guztioi gure zorionik eta eskerrik beroenak!

Gainontzeko alderdien emaitzei dagokienez, PNV geratu
da bigarren, 1.505 botorekin. Duela lau urteko emaitzak hobe-
tu baditu ere, ezin da ahaztu ordukoak, 1.245 botorekin, bere
inoizko emaitzarik kaskarrenak izan zirela; lurra jo zuela, ale-
gia. Orain, goranzko joera izan badu ere, lehen aipatutako bede-
ratzi hauteskundeetan hirutan bakarrik jaso ditu orain baino
boto gutxiago. Irabaztetik urrun geratu dira, bestelako irudia
eman nahi badute ere.

Duela lau urte elkarrekin joan ziren Aralar, Ezker Batua eta
“herritar talde” batek 477 boto eskuratu zituzten. Oraingo
honetan, bakoitza bere aldetik joan da, eta bi zerrenden arte-
an 360 boto eskuratu dituzte, inongo ordezkaritzarik lortzera
iritsi gabe.

Espainiako alderdi unionistei (PP-PSE) dagokienean, PSE-
ren eskuetan zegoen zinegotzia PPra pasatu da. PSEk toki guz-
tietan bezala, Elorrion jaso duen kolpeari esker, PPk, ia boto-
rik igo gabe, ultraeskuineko zinegotzia izango du Elorrion. Horrek
herrira ekar lezakeen distortsioa baztertu gabe, boto “espaino-
la” (PP+PSOE) inoizko txikiena izan da, 499rekin (2007an 622,
2003an 967, 1999an 793, 1995ean 764...). Egunero, Interecono-
mian, VEO7n, ABCn, Libertad Digitalen, COPEn...garbi aitortu
du tipo horrek zertara datorren arnasarik ere hartu ezin omen
daitekeen “feudo” honetara. Gainontzekook gatazka konpon-
du eta bakea egitea helburu dugunean, bera gerra egitera dato-
rren “el gudari de la libertad” omen da. Elorrioko “bastión”-era
datorren parakaidista da, eta udaletxeko giltza bere eskuetan
dagoela aireratzen dabil bolo-bolo. Kanpainan eta gero ere esan
du norekin egin nahi duen negozioa: PNVrekin. Modu horre-
tan, PNVren bizkar gainean utzi du Don Carlosek bere lagun-
tzarekin zerrendarik bozkatuenari alkatetza kentzeko erabakia.

Gure aldetik, ez dugu probokazioetan erortzeko inongo
asmorik, ondo baitakigu zein den gure estrategia eta herrita-
rren gehiengoaren babesa jaso duela. Erantzukizunez jokatze-
ko garaia da, eta herriak argi eta garbi esan du zeren aldeko
apustua egiten duen: gatazka konpondu eta indarrak batuta
Euskal Herria independentziara bidean jartzea. Gainera, Elo-
rrioko udala gobernatzea ere Idoia, Xabi, Olga, Jaione, Jon Ander
eta Fernani dagokiela esan dute herritarrek. Orain PNVri dago-

kio, zein den egin nahi duen bidea eta norekin egin nahi duen.
Beraien Bizkai Buru Batzarreko lehendakari den Andoni Ortu-
zarrek kanpainan Elorrioko plazan esan bezala: “...los del PP,
esos fachas, que desayunan todos los días con el yugo y las fle-
chas...”.  Orain bidelagun izango ahal dira?

Beste modu batera esanda, guk Gernikako Akordioan zehaz-
tutako bidea egingo dugun bitartean, Gernika bonbardatu
zutenen eskutik joango al da PNV? Erdiko biderik ez dagoela
argi geratu denean, erabakitzeko denbora agortzen ari zaie. Ego-
erak eskatzen duen erantzukizunari heldu eta elkar ulertzeko
ateak zabaldu dizkiogu EAJri, eta Elorrio putzu beltzera ez bota-
tzeak ematen digun arduragatik ez dugu ate hori geuk itxiko.

Elorrioko Bildu

Irtenbide zoroak Elorrioko Iturritik ...
Udal hauteskundeen emaitzak Elorrixon badauka ondoriorik.

Herriak hautatutako zinegotziek oraingoan ezin batera lan
egin? Ala Bai? 6 Bildu + 6 EAJ + 1 PP. Matematikak jokoan eta PP-
ko "arbitroa" alderdi baten alde.

Dohainik esan omen du emango duela alkatesa baten alde
botoa. Baina batzuek larriki usaintzen dogu horren ondorioa.

Agian ez da alderdi baten alde bakarrik, nire ustez, baizik
eta beste alderdiaren aurka.

Baina, zergatik euskaldunon artean ezin dugu elkar ulertu
errespetuz hitzeginez eta akordioen alde? Zergatik ezin dugu izan
alkatesa eta alkatesa-ordea urte bina alderdi ezberdinekoa?

Hamabi zinegotzi, barkatu hamairu, ezin joan traineruan
denok alde berdinera arraunean? Arriskua non dago? Lema nork
eraman, arraunlaririk gabe, herria geldirik egon edo olatuen dan-
tzan nora ezean? Sokatirako talde biok soka tinko duzue, erdian
epaia, noren alde? Noren kalte?  Bakebidean pausoak eman dira
azken urtean. Bizirik da hausnarketa herriko bihotzean.

Talde biok atzetik dituzue entrenatzaileak eta animatzaile-
ak, baina zelaian aukeratuak zuek izan zarete. Animo eta topa-
tu leku-mahai neutral bat, ez Batzoki ez Portaleku, erlojua eta
mugikorrak etxean utzi, eta hitz egin eta erabaki, zeuek baka-
rrik lasai. Aholkulari eta entrenatzaileak: errespetatu zuen kon-
fiantzan izendatu zenituzten taldekideak. Herriaren gehiengo-
ak asko eskertuko dizuelakoan nago. Izan lasai, bizi lasai. Era-
baki zuzenak horrela hartzen direla esan didate sarritan.

Neure aldetik, itxaropena dot, beste hainbat herritarren antze-
ra, elkarrekin konpontzeko gai zaretela. Eskerrik asko aurretiaz
ta asmatu demokrazia joko berri bat ! Non galtzaile eta irabaz-
lerik ez den. Herriak bizitzen jarrai dezan lasai, mehatxurik gabe,
eta Gernikako Akordioko haizeak Elorrioko Gernika plazara berriz
etor zaiteztela bakezko eta anaitasunezko ilusioak bizirik man-
tentzera. Mesedez, Benetazkoak eta ez itxurazkoak.

Herriak eman du bere hitza, eta nik ulertzen dudanez, gehien-
goak nahiko luke biok bizi izan zaitezten elkarrekin ezkondurik.
Gure seme-alabek ikusi eta bizi dezatela Elorrion elkar konpon-
tzeko gai garela, eta indarkeria eta beldurrek ilundutako urteak
oroimenean, biharko egunerako balio dezatela, ez gaitezen buel-
tatu negarretara, baizik eta herriko lanetara. Ezin ditugu ahaztu
gurasoak eta gure ondorengoak. Udaletxea herriaren etxea, eta
bere hormetan idatzirik dagoenez, egia eta justiziaren etxea izan
dadila.

"Itsasoko urak handi dire,
murgildu nahi dutenentzat,

gure herriko lanak handi dire
astun dire zatiturik gaudenontzat"  

(Xabier Lete)

Mikel Ugalde Begoña

Idoia Agorria
PSE-EE

Sei hankako mahaia

Itzalaldi 
nuklearra

Gaur jaiki naizenean, albiste
honek piztu du nire arreta: “Ale-
maniak erabaki du itzalaldi
nuklearra 2022. urterako aurre-
ratzea”. Mundu osoan barrena
jardunean dauden 442 erreak-
toreetatik, 17 Alemanian dau-
de. Izan ere, aldamenean dugun
Frantzia da energia nuklearra-
ren mendekotasun handiena
duen herrialdea. Hark 58
erreaktore ditu;  guk, berriz, 8.

Sozialista naizen aldetik,
eta herritarra naizen aldetik
ere bai, zentral nuklearren aur-
ka dudan jarrera azaldu nahi
dut. Zentral nuklearrek sortzen
duten energia pixka bat mer-
keagoa da, baina izan ditzake-
ten ondorioak gainerakoenak
baino askoz garestiagoak dira.
Zer egingo dugu hondakin
nuklear guztiekin?

Aspalditik, kontsumitzai-
leek hautatu ahal dugu ener-
gia nori erosi. Orain, zer ener-
gia-mota kontratatuko dugun
ere izango dugu aukeran, ener-
giaren sorburua aintzat hartu-
ta. Hala, energia berriztaga-
rrien erabilera sustatu ahal
izango dugu. Hargatik, herrita-
rra naizen aldetik, zerbait egin
behar dut, zerbait egin ahal
dut. Eragina izan dezakegu,
enpresak behartu ahal ditugu
elektrizitate gehiago sor deza-
ten iturri berriztagarriak balia-
tuta.

E z  d e z a g u n  e n e r g i a
nuklear gehiago kontsumitu,
bazter uzteko modukoa baita.
Har ditzagun gure eguneroko
bizitzako erabakiak, eta bultza
egin dezagun gurean ere itza-
laldi nuklearra aurreratu deza-
ten.

Enpresak behartu ditzakegu
iturri berriztagarriekin sortu
dezaten publizitatea 

Bultza egin dezagun gurean
ere itzalaldi nuklearra
aurreratu dezaten
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KIROLAK
“Beti egoten da sorpresa emateko
aukera, eta horretan saiatuko gara”

BBiihhaarrkkoo  IIzzaarrrraakkeenn  ppaarrttee  hhaarrttzzeenn
dduuzzuunn  zzeennbbaattggaarrrreenn  aallddiiaa  ddaa??
Iaz hartu nuen parte lehenengo
biderrez; finalerdietara heldu nin-
tzen, eta aurten pauso bat aurre-
rago nago, finalean. 

IIttxxaarrootteenn  zzeennuueenn  hhaaiinn  uurrrruunn  
hheellttzzeeaa??
Egia esateko ez. Aurten, behin-
tzat, ez. Txapelketa hasi aurretik
txarto ibili naiz eskuetatik; gozatu
barik. Ez nuen espero hain urruti
heltzea. Partiduak jokatu ahala
jokoa hobetu dut, eta finalera
heltzea lortu dut. Ligaxkan parti-
du bakarra galdu dut, eta fina-
lerdikoagaz, sei partidu irabazi
ditut guztira. 

FFiinnaalleeaann  AArreettxxaabbaalleettaaggaazz  bbaatteerraa
jjookkaattuukkoo  dduuzzuu..  ZZeeiinnttzzuukk  iizzaannggoo
ddiirraa  ffiinnaalleekkoo  ggaakkooaakk??
Hasieran Mendizabal eta Unto-
riaren jokora moldatu eta horri
eustea gakoa izango da. Oso
pilotari onak dira, eta hasieratik
irabaztera irtengo dira; asko
jokatzen dute biek, eta erasokor
irtengo dira. Gure helburua aha-

lik eta ondoen jokatzea izango
da; eta ahal izanez gero, finala
irabaztea. Neure aldetik lan han-
dia egin beharko dut defentsan,
Mendizabal asko sartzen den
eta asko arriskatzen den pilota-
ria da-eta; askotan ondo egiten
du, gainera. Untoriak zelan joka-

tzen duen ezaguna da; debuta-
tzekotan ei da, gainera. Irabazte-
ra irtengo da, ziur.

MMeennddiizzaabbaall  eettaa  UUnnttoorriiaa  jjoottzzeenn
ddiittuuzzuu  ffaabboorriittoottzzaatt,,  bbeerraazz??
Bai nik bai gainerakoek ere
eurak jotzen dituzte faboritotzat,
baina beti gertatu daitezke sor-
presak, eta hori aprobetxatzen
ahalegindu beharko dugu.

UUnnttoorriiaa  ttxxaappeellkkeettaakkoo  aattzzeellaarrii
oonneennaa  ddeellaa  eessaann  dduuttee  aasskkookk..
ZZeerr  ddeerriittzzoozzuu??
Beragaz jokatzeak sekulako
ziurtasuna ematen dizu. Finaler-
dietan beragaz egotera, nahiko
lasai egon nintzen. Finalean,
aldiz, bere aurka jokatu beharko
dut. 

HHaaiinnbbaatteeaann  bbiikkoottee  iizzaann  dduuzzuunn
LLaannddaabbuurruu  ffiinnaallaarreenn  aattaarriiaann
ggeerraattuu  ddaa..
Sekulako pena izan da, finalean
batera jokatuko genuen-eta.
Biok elkarrekin jokatuz gero,
aukera handiak izango genituz-
ke finala irabazteko; urte guztian
zehar batera jokatzen dugu, eta
oso ondo ulertzen dugu elkar.
Hasieran makal ibili ginen biok,
baina gora egin dugu partiduak
jokatu ahala.

BBiihhaarrkkoo  IIzzaarrrraakk  eerraakkuusslleeiihhoo  oonnaa
ddeellaa  eessaann  oohhii  ddaa..
Azken aldian txapelketa irabazi

duten atzelari askok profesiona-
lekin debutatu dute gero; hori
zerbaitegatik izango da. Euskal
Herriko pilotari onenek parte
hartzen dute bertan, eta afizio-
natu mailako txapelketa onene-
tarikoa dela esaten da.

EEttaa  zzuukk,,  pprrooffeessiioonnaalleekkiinn  ddeebbuuttaa--
ttzzeekkoo  aauukkeerraarriikk  iikkuusstteenn  dduuzzuu??
Oraingoz ez nago horren zain.
Badakit zein egoeratan dagoen
debutatzeko kontua, eta orain-
txe bertan ez dut sentitzen
debutatuko dudanik. Gaur egun
asko nabil disfrutatzen pilotan,
eta nire asmoa disfrutatzen
jarraitzea da; partidak jokatzea,
lesioek errespetatzea eta disfru-
tatzen jarraitzea. Profesionalen
maila hor dago, eta debutatzea
lortzen badut, ondo; hala ere,
oso gustura nago afizionatuetan
jokatzen. 

BBeesstteellaa,,  zzeerr  mmoodduuzz  ddeennbboorraallddiiaa??
Oraingz Bizkaiko Txapelketa eta
Egiakoa irabazi ditut aurten.
Ostean, lau hilez txarto ibili naz
eskuetatik, eta ez dut maila ona
eman. Orain, Mallabiko finala
eta Bergarako Hiria txapelketa
ditut buruan; Bergarakoan fina-
lerdia jokatuko dut martitzene-
an. Udan, berriz, Antiguako txa-
pelketa izango da nire helburua.
Iaz finalera heltzea lortu genuen;
ea aurten noraino ailegatzeko
kapaz garen. A. Maldonado.

Egiako eta Bizkaiko txapelak jantzi ostean, Biharko Izarrakekoagaz beste horrenbeste egiten saiatuko da Azpiri.

Aretxabaleta markinarra alboan duela,
Biharko Izarrakeko finala jokatuko du gaur
Igor Azpiri elorriarrak, Mendizabal eta
Untoria kontra. Faboritoak ez izan arren,
ezustekoa ematen ahaleginduko dira.

Hasieratik
erasokor irtengo dute,

eta eustea izango 
da gakoa

Pena da
Landaburu ez sailkatu
izana, batera jokatuko

genuen-eta

Datorren urtera begira kadete
taldea sortzeko asmoagaz,
hautatze probak egingo ditu
areto futboleko Kurutziaga tal-
deak. Proba horiek 1996 eta
1997an jaiotako gazteei bide-
ratuak izango dira; ekainak 6,
8 eta 10 egunetan egingo dira,
arratsaldeko 18:00-19:00
bitartean. Hautatze proba
horiek, Landako kiroldegian
egingo dira .  Apuntatzeko
azken eguna etzi, hilaren 5ean,
izango da. Apuntatzeko asmoa
duenak, www.kuru.es helbide-
ra jo beharko du; beste aukera
bat 639 457 064 telefonora
deitzea izango da. Areto futbo-
leko kadete mailako lehenen-
go taldea litzateke Kurutziagak
sorturikoa. A.M.

Kadete talderako
probak egingo
ditu Kurutziagak

Kirola sustatzeko asmoagaz,
Kirolari Ateak Zabalik eguna
ospatuko da etzi Iurretan. Goi-
zean zehar hainbat ekimen
egingo dira; Olaburu frontoian
umeentzako pilota partidak eta
herr i-kirolak egongo dira;
Bixente Kapanagan atletismo
eta futbol jokoak egongo dira.
Goizean zehar hainbat martxa
ere egingo dituzte; lehenen-
goa martxa zikloturista izango
da; 09:00etan abiatuko da.
Ostean, motor-martxa eta
mendikoa abiatuko dira;
10:00etan eta 11:00etan
hasiko dira, hurrenez hurren.
Parte-hartzaileen artean opa-
riak banatuko dituzte. A.M.

Kirolari Ateak
Zabalik jaia
ospatuko dute
etzi Iurretan

Duranguesa txirrindulari elkar-
teak antolatuta, 10. Emakume-
en Saria jokatuko da martitze-
nean. 200 txirrindulari inguruk
parte hartuko dutela aurreratu
dute antolatzaileek, Marianne
Vos, iazko txapelduna, eta
Eneritz Iturriaga abadiñarra,
tartean; UCI sailkapeneko txi-
rrindulari garrantzitsuak ekar-
tzeko ahalegina egin dute.
Guztira, 110 km izango ditu
ibi lbideak, eta eskualdeko
hainbat herri zeharkatuko ditu.
Duranguesa txirrindulari elkar-
teak 75 urte bete ditu aurten,
eta hori ospatzeko hainbat eki-
taldi antolatu dituzte. A.M.

Emakumeen
Saria jokoan
martitzenean
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10/11ko denboraldia ez dugu erraz ahaztuko
Durangaldean, futbolari dagokionez behintzat. Lortu
diren emaitzek, lurralde honetan kalitatezko jauzia
eman dela adierazten dute. Gogoratzeko urtea da
dudarik gabe. Batetik, Kulturala: azkeneko urteetan,
zalantza asko sortu duen taldea, baina aldaketa
handia emanda play-offetarako sailkatu dena bost
urte eta gero; lehenengoan kaleratu dute baina
penalti bik ezin dute denboraldi borobil bat zikindu.
Bestetik, Zornotza: inoiz ez du jokatu 2.B mailan, eta
aurten, ligan denen gainetik pasatu eta gero, igoera
lortu du.

Elorriori buruz, zer esango dut… Ia kalifikatibo
guztiak amaitu zaizkit. Hirugarren igoera jarraian!
Markak hautsi dituzte. Eta Ohorezko mailan, zer
erronka hartu dezakete elorriarrek? Eta Iurreta?
Urtero hor aurrean eta urtero huts. Baina, aurten
igoerak ez die ihes egin; partidurik galdu gabe eta
14 gol jasota soilik, gainera. Azkenik, Zaldua. Ikus-
garrizko erregulartasuna erakutsi dute; euren
zelaian, batez ere. Entrenatzailea naizenez, txoko
honetatik entrenatzaileak eta euren laguntzaileak
omendu nahi ditut: Asier, Alfonso, Angel, Jon Gurutz
eta Iñaki... Zorionak! Eta hau gutxi balitz, Athletic-en,
bizkaitarren artean, Durangaldekoak nagusi dira (Itu,
Amore, Usta, Koi, Kastillo). Amaitzeko: futbolak
buelta asko ematen ditu eta sasoi onak moduan,
txarrak ere etorriko dira. Horregatik, lanean jarraitu
behar da sasoi txar horiei aukerarik ez emateko.A

di
tu

ar
en

tx
ok

oa

Agustin Alkorta
•Futbol entrenatzailea

Gogoratzeko urtea 

Tabirakoko mutilen senior tal-
dea Bizkaiko txapelduna da,
Landakon jokatutako Lauko
Finala irabazi ondoren. Tabira-
kok, Leioa Berrik, Centro Sal-
mantinok eta Erromoko Ezko-
rak taldeek jokatu zuten. Fina-
lerako txartela Erromoko Ezko-
raki 64-53 irabazi ondoren lor-
tu zuten durangarrek. Finaleko
partiduan 63-62 gailendu ziren
durangarrak.

Bestalde, kadete mailako
neskek Espainiako txapelketa
jokatu dute asteon; final zortzi-

renetan kaleratu ditu Marbellak;
71-66 galdu zuten. Era berean
Tabirako Jesuitak mutikoen tal-
dea (12 urte) Bizkaiko liga ira-
bazi du.Informazio gehiago
www.anboto.org-n. A.M.

Tabirakoko seniorrak
Bizkaiko txapeldun
Finalean puntu bateko aldeagaz (63-62)
irabazi zioten durangarrek Leioa Berriri

Zaleen berotasuna jaso zuten durangarrek Landakon.

Zazpi denboraldiren ondoren,
Berrizek Ohorezko maila galdu
du. Datorren denboraldian
Lehentasunezko Mailan arituko
da, beraz. Lehenengo itzuliko
emaitzen ondoren, otsailean
Jose Manuel Loit i  izendatu
zuten entrenatzaile; Andres Ola-
barria ordezkatu zuen. Loitiren
gidaritzapean emaitzak hobetu

ziren, eta azken jardunaldira bizi-
rik heldu ziren berriztarrak; hala
ere, ezin izan dute jaitsiera
saihestu. 2003/2004 denboral-
dian lortu zuen igoera Berrizek. 

Bestalde, Kulturala 2. B
mailarako igoera faseko lehe-
nengo kanporaketan kaleratu
dute. Joanekoan 2-1 irabazi
zuten durangarrek. Itzulikoan,
berriz, Iker Martinezen golari
esker ia partida osoan aurretik
joan eta gero, 94. minutuan
kanporaketa berdindu zuten
kantabriarrek Penaltietan eraba-
ki zen kanporaketa; 4-2 galdu
zuten durangarrek. Beste urte
batez, Hirugarren Mailan arituko
da Kulturala. A.M.

Berrizek maila galdu du
zazpi denboraldi eta gero
Kulturala, aldiz, igoera fasetik kanpora dago
Rayo Cantabriaren kontra galdu ondoren

Berrizek 2003/2004an
lortu zuen Ohorezko
Mailara igotzea

Kadete mailan final
zortzirenetara heldu
dira Espainiakoan

Hirugarren igoera jarraian lortu dute elorriarrek. Juanra De La Cruz

Bi taldeek maila arteko
jauzia igarriko dutela
uste du Aranak: “Alde
handia dago”.

Pozik elorriarrak, igoera
bikoitza lortu ondoren

Denboraldi historikoa buru-
tu dute Elorrioko futbol tal-
deek. Gizonezkoek Oho-

rezko Mailan aritzeko txartela
eskuratu dute; neskak, ostera,
Bigarren Mailako txapeldun izan
dira, “abantaila handiagaz”, eta
2011/2012 denboraldian Lehe-
nengo Mailan arituko dira.

Hain zuzen ere, urte bakarra
iraun die Lehentasunezko mai-
lak gizonezkoei; hirugarren igo-
era kateatu dute elorriarrek.
Gontzal Arana jokalariaren ber-
betan, “ezustekoa” izan da igoe-
ra lortzea, eta “oso pozik” daude.
Denboraldiko azken jardunal-
dian Arratiaren aurka bina ber-
dindu ostean lortu dute igoera
elorriarrek. Sailkapeneko hiru-
garren postuan geratu dira elo-
rriarrak, eta Gatika eta Erandio-
rekin batera lortu dute igoera.

TTaallddee  llaannaa  ggaakkoo  nnaagguussii
Azken urteetako lorpenen
gakoa talde lana dela uste du

Mutilek hirugarren igoera lortu dute jarraian, eta Ohorezko Mailan
arituko dira. Neskek, berriz, “erraz” lortu dute lehen mailara igotzea

Aranak: “Beste talde batzuen
ezaugarri nagusia banakotasu-
nak diren bezala, gurean taldea
da gakoa”. Horrez gainera, herri-
tarren babesa eta taldeko giro
ona ere azpimarratu ditu. Ema-
kumezkoen taldearen kasuan
ere ezaugarri horiexek nabar-

mendu ditu Aranak: “Oso talde
ona osatzen dute”. Horrez gai-
nera,  taldekideek izandako
jarrera “gogotsua” ere azpima-
rratu du: “Entrenamenduetara
18-20 hurbildu izan dira, eta
horrek lan egitea errazten du”. 

Datorren denboraldira begi-
ra, elorriarrek ez dute erabakirik
hartu. Hala ere, bi taldeek orain
arte legez jarraituko dutela
aurreratu du Aranak: “Taldekide
gehienok jarraituko dugula uste
dut”. Helbururik ere ez dute
zehaztu elorriarrek. “Itxaropen-
tsu” agertu arren, Aranaren ber-
betan Ohorezko Mailarako jau-
zia igarriko du Elorrioko futbol
taldeak: “Sufritzea tokatuko zai-
gula uste dut”. 

Emakumezkoek ere maila
aldaketa igarriko dutela iritzi du
Aranak: “Aurten erraz irabazi
dute txapelketa, alde handiagaz,
baina jauzi handia dago Biga-
rren Mailatik Lehendabiziko
Mailara”. A.M.

Arana: “Gakoa taldean
dugun giro ona izan da.
Horrela lan egitea
errazagoa da”.
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FUTBOLA
LEHENBIZIKO ERREGIONALA
IIuurrrreettaakkoo  --  BBeeggooññaa
Zapatuan, 18:00etan, 
Larrako-zelain

ARETO FUTBOLA
LEHENENGO MAILA
(Igoera)
AAssttrraabbuurruukkoo  BB  --  
AAbbaaddiiññookkoo  LLaagguunn
Zapatuan, 17:00etan, 
Erandion
BIGARREN MAILA (Igoera)
SSaappuubbeerrrrii  --  GGooiizzttiirrii
Zapatuan, 17:30ean, 
Tabiran

PILOTA
BIHARKO IZARRAK
--  SSaannttxxoo  //  BBeennddooiirroo
--  MMeennddiizzaabbaall  --  UUnnttoorriiaa  //
AAzzppiirrii  --  AArreettxxaabbaalleettaa
Gaur, 20:00etan, 
Mallabiko pilotalekuan
II.PETER MEMORIALA
--  AArraabbiioouurrrruuttiiaa  --
ZZeennaarrrruuzzaabbeeiittiiaa  //

GGuuttiieerrrreezz  --  KKaammeerraa
--  AAggiirrrreezzaabbaall  //  AAllddaappee  --
UUrriioonnaa  //  AAjjuurriiaa
Gaur, 19:30ean, 
Ezkurdi pilotalekuan

ERRUGBIA
EUSKADIKO KOPA FINALA
(KADETEAK)
DDRRTT//AArrrraassaattee,,  GGeerrnniikkaa,,
GGeettxxoo,,  HHeerrnnaannii
Zapatuan, 11:00etan, 
Mojategin, Arrasate

Agenda
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Domekan 4x4
erakustaldiak izango
dira ikusgai

Nazioarteko Quad Opena
Abadiñon, hirugarrenez
Lehenengo edizioan lortutako arrakasta errepikatzeko asmoa daukate
antolatzaileek. Asteburu osorako egitaraua prestatu dute horretarako.

Eguraldiak baldintzatu dezakeen arren, ikuskizuna ziurtaturik egongo da Abadiñon.

Motorzaleek zita dute Aba-
diñon, asteburuan Nazio-
arteko Quad Opena ospa-

tuko da-eta. Abadiñoko Endu-
Quad Motor Club taldeak antolatu
du ekimena, eta bertako lehen-
dakari den Javier Heredoren ber-
betan, orain bi urte batutako jen-
detza batzea da helburua. “10.000
pertsona inguru batu ziren orduan”.

Egitarau oparoa prestatu du
Abadiñoko taldeak. Zapatuan,
pilotu profesionalak izango dira
protagonista. Goizeko10:00etan
entrenamenduak hasiko dira;
16:00etan, ostera, lehia. Quad-
cross eta Cross-Country maile-
tan lehiatuko dira. Iluntzean,
20:30 inguruan, sari banaketa
egingo dute. Herederoren ara-
bera, 60 pilotu inguruk eman du
izena lehia horietarako, eta
etxekoez gainera, Estatuko zein

nazioarteko gidariek ere jardun-
go dute nor baino nor gehiago.
Domekan, berriz, erakustaldi eta
ibilaldien txanda izango da. Goi-
zeko 09:00etan Quad martxari
ekingo diote 100 pilotu inguruk;
Durangaldea zeharkatuko du 60
km-ko ibilaldi horrek. Goizean
eta arratsaldean, ostera, 4x4en
erakustaldia egingo dute.  

AAllddaakkeettaakk  eeggiittaarraauuaann
Ekimenaren arrakastan eragin
handia izan ohi du eguraldiak,
Herederoren berbetan. Hori

dela-eta, aldaketak egin dituzte
egitarauan. “Lehenengo edizio-
an legez, Erdi Aroko Azoka
egongo da”. Nobedade nagusia,
ostera, gauerako iragarri dute.
“Gauak girotzeko asmoagaz,
DJak ekarriko dituguu zapatu

gauean”, dio Herederok. Horrez
gainera, umeentzako puzgarriak
eta Motorraren Azoka manten-
duko dituzte. Ekimenak 60.000
euroko aurrekontua dauka;
aurrekontuaren % 25 Abadiño-
ko Udalak ipiniko du. A.M.

Jose Mari Agirre “Peter” zena-
ren omenezko bigarren jaialdi-
ko finala jokatuko dute gaur,
19:30ean, Durangoko Ezkurdi
pilotalekuan. Afizionatu mailan,
Agirrezabal-Aldape eta Urio-
na-Ajuria bikoteak lehiatuko
dira. Txaber Zabala antolatzai-
learen berbetan, finala “irekia”
izango da. “Pilotariek maila ona
eskaini dute orokorrean, eta
finalean ere ikuskizun ona
eskainiko dutela aurreikusten
dugu”. Horien aurretik,  22
urtez azpikoen finala jokatuko
dute; bertan, Arabiourrutia-

Zenarruzabeitia eta Gutierrez-
Kamera bikoteak arituko dira
nor baino nor gehiago. Guztira,
32 pilotarik parte hartu dute
txapelketan, eta afizionatuek
eskainitako maila azpimarratu
du Zabalak. Bestalde, “kezka”
agertu du ikusle kopuruak
behera egin duela-eta. A.M.

60 gidari lehiatuko dira
Quadcross eta Cross-
Country mailetan 

II. Peter
Memorialeko
finala jokatuko
dute gaur

Agirrezabal-Aldape eta
Uriona-Ajuria bikoteek
jokatuko dute finala 

Beteranoen arteko errugbi
partida jokatuko dute bihar
Elorrioko errugbi taldearen 30. urteurrena
dela-eta, DRTren aurka jokatuko dute

Elorrioko errugbi taldeak hiru
hamarkada bete ditu aurten.
Hori ospatzeko hainbat ekitaldi
antolatu dituzte elorriarrek.
Lehenengoa zapatu honetan
jokatuko den beteranoen arteko
partida izango da; 17:00etan
hasita, Elorrioko eta DRTko
beteranoen taldeek elkarren
kontra jokatuko dute. Partidua
Elorrioko San Roke zelaian

jokatuko da. Urteurreneko eki-
taldi nagusia, ostera, ekainaren
18an ospatuko den jaia izango
da; egun osorako egitaraua
antolatu dute. A.M.

30. urteurreneko ekimen
nagusia ekainaren 18an
ospatuko dute

Santrokaz jaia ospatu
zuten maiatzean Astola
taldeak antolatuta 
Guztira, hiru taldetako 120 ume inguruk
parte hartu zuten Astolako igerilekuko jaian

Abadiñoko Santrokaz jaien bai-
tan, jaialdia ospatu zuten maia-
tzaren 29an Astolako igerile-
kuan; Astola igeri taldeak anto-
latu zuen ekitaldia. Bertan, Biz-
kaiko hiru taldek parte hartu
zuten; Astola (Abadiño), Tabira
(Durango) eta Kosnoaga (Ger-
nika) taldeetako umeek parte
hartu zuten ekimenean. Bestal-
de, umeentzako jokoak ere
burutu zituzten Astolako igerile-

kuan. Guztira, Abadiñoko eta
inguruetako 120 ume inguruk
parte hartu zuten jokoetan;
Guztiei sariak banatu zizkieten,
behin jaia amaituta. Parte-har-
tzaile guztiak 10 urtez azpikoak
izan ziren.

Antolatzaileen berbetan,
jaialdia “oso arrakastatsua” izan
zen: ikusleen zein parte-hartzai-
leen erantzunagaz  pozik ager-
tu dira Astola taldekoak. A.M.

Ikusleen erantzunagaz pozik agertu dira antolatzaileak.
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LAUHANKA

Udako beroaldietan freskotasuna
eta ura beharko ditu maskotak
Maskota gugaz hara eta hona eroateko ohitura daukagu, baita udan ere; baina egun eguzkitsu zein beroa dagoenean,
komenigarria izango zaigu hainbat aholkuren berri jakitea, gure animaliaren onerako.

tzat. Bestalde, beroari aurre
egiteko irizpide bat edateko
ur asko ematea da. Deshidra-
tazioa saihestuko dugu
horrela eta, bide batez, gor-
putzeko tenperatura kontro-
latzen lagunduko du. Edateaz
gainera,  kanpotik uragaz
freskatzea ere ondo etorriko
zaio animaliari.

Bero kolpearen sintomak
Bero kolpe bategatik masko-
ta txarto ipintzen bada, hain-
bat sintoma azaleratu ditzake:
nekea, astiro ibiltzea, arnasa
hartzeko arazoak edo begipe-
ko poltsatxoak sortzea, esa-
terako. Hau gertatzean bai-
natzea da onena, eta okerre-
ra egiten badu, albaitariaren-
gana eroatea.

ez kentzeagaz. Izan ere, ileak
eguzkiarengandik babesteko
balio die.

Kontuan izateko beste
neurri bat kotxean ez uztea
da. Erosketak egiterakoan,
adibidez, ez da komeni kotxe
barruan uztea. Denok dakigu
bero handiko egunetan zelan
berotzen diren ibilgailuok.
Horrez gainera, ahal dela
gerizpean edukiko dugu jola-
serako sasoian.

Eguerdian ateratzea ekidin
Oso garrantzitsua da egune-
ko ordu beroenak etxean iga-
rotzea. Eguerdiko 12:00eta-
tik arratsaldeko 16:00etara
bitartean ez dugu maskota
kalera aterako; ariketa edo
esfortzurik egiteko ez behin-

Uda badator, eta beragaz
batera beroaldiak ere etorriko
dira. Dagoeneko, hain justu,
izan dugu antzeko egunik
ere. Eguzkia indartsu atera-
tzen den egunetarako kalera-
ko planak egiten ditugu sarri-
tan, eta gure etxeko maskota
ere gugaz eroaten dugu
egun-pasa egitera. Baina ez
dakigu tenperatura beroek
zelan eragin diezaioketen
animaliari, eta horrek arriskua
ekar dezake.

Txakurrek, esaterako,
gizakiok baino babes handia-
goa behar izaten dute horre-
lako egoeretan. Egin beha-
rreko lehenengo gauza mas-
kotari ilea moztea izango da,
beroa gorputzean ez meta-
tzeko; hori bai, kontuz larregi

Bero kolpe bategatik
maskota txarto
ipintzen bada,
bainatzea da onena

Oso garrantzitsua da
eguneko ordu
beroenak etxean
igarotzea

Erosketak
egiterakoan, ez da
komeni kotxe
barruan uztea
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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,
3/4 logela, 2 komun eta egongelatxoa.
• ANDRA MARI: Halla, egongela, egongelatxoa,
sukaldea, jangela, 5 logela, 3 komun. 
• 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.
• ERROTARITXUENA: Estreinatzeko. Halla, sukalde
jantzia, logela bakarra edo 2 logela, egongela, 
2 komun eta eskegitokia. Terraza. Garajea aukeran. 
• GALLANDA: Estreinatzeko. Halla, sukaldea,
egongela, logela bakarra edo 3 logela, komun bakarra
edo 2 komun eta balkoia. Ganbara eta garajea.
• GALLANDA: Halla, sukaldea, egongela-jangela, 3
logela eta 2 komun. Terraza. Garaje aeta trastelekua.  
• 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.
• KURUTZIAGA: Halla, sukaldea, egongela-jangela, 
3 logela eta komuna. Despentsa handia. Ganbara.
• LAUBIDETA: Halla, sukalde-jantokia, egongela, 
2 logela eta komuna. Terraza.
• MARTXOAREN 8a: Halla, sukaldea, 2 logela,
egongela eta 2 komun. Terraza handia.
• MONTEBIDEO: Halla, egongela-jangela, sukaldea, 
5 logela eta 3 komun. Terraza. Ganbara. 150 m2. 
• PLATERUEN PLAZA: Halla, egongela, jangela,
sukalde jantzia, 4 logela eta 3 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.
• UNDA-TORRE: Halla, sukaldea, 3 logela, egongela
eta komuna.
• ABADIÑO-ITURRITXO: Halla, sukaldea, egongela, 2
logela eta 2 komun. Eskegitokia. Trastelekua. 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.
336.225 -tik aurrera garajea, ganbara eta 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

• ASKATASUN ETORBIDEA: 115 m2. 3 logela,
egongela, sukalde jantzia eta 2 komun. Garajea eta
ganbara.
• ASKATASUN ETORBIDEA: 90 m2. 3 logela,
egongela, sukalde jantzia eta 2 komun. Garajea.
• ASKATASUN ETORBIDEA: 81 m2. 3 logela,
egongela, sukaldea eta komuna. Igogailua. Gas
naturala. 
• ASKATASUN ETORBIDEA: 74 m2. EZINHOBEA.
ETXE OSOAK KANPORA EMATEN DU. 2 logela.
Garajea.
• ERROTARITXUENA: Estreinatzeko. 2 logelako
atikoa, egongela, sukalde jantzia, 2 komun. 20 m2-ko
2 terraza. Garaje itxia. 
• ZUMALAKARREGI-EZKURDI: 130 m2. 4 logela.
Garajea. Handia. Orientazio ona.
• EZKURDI: 100 m2. 3 logela, egongela, sukaldea eta
2 komun. Ganbara. Prezio ona.
• EZKURDI: 4 logela, egongela, sukalde jantzia eta 
2 komun. Balkoia.
• EZKURDI: 85 m2. 3 logela, egongela, sukaldea eta
2 komun. Ganbara. PREZIO ONA.
• TABIRA: 90 m2. 3 logela, egongela, sukaldea eta
komuna. Eguzkitsua eta ikuspegi ederrekoa.
• TABIRA: Erdi berria. Logela, egongela, sukaldea eta
komuna. Garajea. Polita.
• MURUETA TORRE: 120 m2. 4 logela. Garajea eta
trastelekua. Balkoia. 
• MIKELDI: 101 m2. 3 logela, egongela handia,
sukalde jantzia, komuna eta bainugela. Guztiz
berriztatua.
• FRANTZISKO IBARRA: 95 m2. 3 logela, egongela,
sukaldea eta 2 komun. Garajea eta trastelekua.
• FRANTZISKO IBARRA: 105 m2. 3 logela, egongela,
sukalde jantzia eta 2 komun. Etxe osoak kanpora
ematen du. Eguzkitsua. Garajea aukeran.
• SAN IGNAZIO: 104 m2. 3 logela. Garajea eta
ganbara. Erdi berria. Altuera ona. Etxe osoak kanpora
ematen du. Eguzkitsua.
• SASIKOA: 85 m2. 3 logela, egongela, sukalde
jantzia eta 2 komun. Garajea eta ganbara. Balkoia.
Ikuspegi politak. Eguzkitsua.
• FRAY JUAN DE ZUMARRAGA: 108 m2. 4 logela.
Altuera ona. Garaje itxia aukeran.
• 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: Erdi berria. Logela bakarra. Ganbaran
beste logela bat. Garajea.
• TXIBITENA: 3 logela, egongela, sukaldea eta 
2 komun. Garajea eta ganbara.
• ARAMOTZ: 3 logela. Guztiz berriztatua eta jantzia.
• JUAN DE ITZIAR: 4 logela, egongela, sukaldea eta
komuna. Bizitzen sartzeko moduan.
• SAN FRANZISKO: 75 m2. 3 logela, egongela,
sukaldea eta komun. 2 balkoi. IKUSPEGI POLITAK.
• ZEHARKALEA: 2 logela, egongela, sukalde jantzia
eta komuna. Igogailua.
• SAN FAUSTO: Guztiz berriztatuak dauden etxebizi-
tzak, bizitzen sartzeko moduan. 2 eta 3 logela. 
Prezio onak.
• BARANDIARAN: 90 m2-ko bulegoa salgai. 
Prezio interesgarria.
• MADALENA: Trastelekuak salgai. Gainazal
ezberdinak.
• MADALENA: Garaje itxia salgai. 
• DURANGALDEA: Baserria, adosatuak, familia
bakarrekoak eta bifamiliarrak. Pabilioiak eta garajeak
salgai eta alokagai. Hainbat zonalde. 

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.

• FRANZISKO IBARRA: 3 logela, sukaldea, office-a, 
2 komun eta egongela. Garajea eta ganbara.
• ERDIALDEAN: 123 m2. Etxe osoak kanpora ematen
du. Berriztatzeko. Zonalde onean kokatua.
• ATIKO BERRIA ESTREINATZEKO. 2 logela, 2 komun
eta sukalde amerikarra eta egongela. Garaje itxia eta
terraza izugarriak.
• 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.

ABADIÑO
• ITURRITXO: Logela bakarra, sukalde amerikarra,
egongela, komuna eta eskegitokia. Ganbara, garaje
bikoitza eta trastelekua.
• 2 logela, 2 komun, sukalde-jangela, egongela eta
eskegitokia. Garajea, trastelekua eta ganbara.
Zoragarria.

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

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

TXALETAK-BASERRIAK 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
IURRETA
• 5 hektareako lursaila. Abeletxe bat egiteko aukera
dago.

LEMOA
• 2.800 m2 eta 2.700 m2-ko lursailak eraikitzeko
baimenarekin. Prezio interesgarria.

OROBIOS
• 4.200 m2-ko lursaila. Guztiz laua.

ETXEBIZITZAK SALGAI
• ARTEKALE: 3 logela. 700€.
• SAN IGNAZIO: Lokala. 115 m2. Guztiz egokitua.
• MATIENA: Pabilioia. 163 m2. 950€

ETXEBIZITZAK SALGAI
• PLATERUEN PLAZA: 105 m2. 218.000€.
• OIZ: 3 logela eta egongela. 2 terraza. Igogailua.
• DANTZARI: 3 logela. Jantzia. 180.000€.
• TXATXIENA (Jesuitas zonaldea): 3 logela eta 2
komun. Ganbara eta garajea. Eguzkitsua.
• TABIRA: 90 m2. 3 logela. Terraza. Etxe osoak
kanpora ematen du. Aparkaleku pribatua.
• OÑITURRI: 80 m2. Ganbara eta garajea.
• HERRIKO GUDARIEN: Pisu altua. 110 m2. 3 logela,
2 komun, egongela terrazarekin eta eskegitokia.
Ganbara eta garajea.
• MIKELDI: 105 m2. 4 logela eta egongela handia. 2
terraza. Ganbara. Igogailua eta berogailua. 210.355€.
• ERDIALDEAN: 3 logela eta egongela. Igogailua eta
berogailua. Polita. 185.750€.
• PLATERUEN PLAZA: 4 logela, egongela tximiniare-
kin eta 2 komun. Trastelekua eta garajea. 294.500€.
• ANTZO EZTEGIZ: 120 m2. 4 logela eta 3 komun. 2
terraza. Ganbara eta garajea. ARGITSUA.
• LANDAKO: Apartamentua. Handia. Ganbara.
• ASKATASUN ETORBIDEA: Azkeneko etxebizitza. 3
logela eta 2 terraza. Ganbara. Eguzkitsua. 2
kotxerentzako garajea aukeran. 216.400€.
• KOMENTUKALEA: 3 logela. Igogailua. Polita.
• ERROTARITXUENA: ESTREINATZEKO. ATIKOA. 40
m2-ko 2 terraza. Garaje itxia.
• ZEHARKALEA: 70 m2. 3 logela. 198.300€.
• MIKELDI: 105 m2. 3 logela, egongela eta sukalde-
jangela. 2 terraza. Igogailua. BERRIZTATUA.
• MADALENOSTE: 100 m2. 3 logela eta 2 komun.
Terraza. Etxe osoak kanpora ematen du. Erdi berria.
• SASIKOA: 70 m2. 3 logela. Eguzkitsua. 
• DURANGO: 4 logela. 130.000€.
• TABIRA: 4 logela. 2 terraza. Igogailua. Berogailua.
Ikuspegi politak. 222.300€. 
• EZKURDI: 138 m2. 4 logela eta 2 komun. 2 terraza.
Berogailua. Igogailua. Ikuspegiak. 342.600€.
• SAN IGNAZIO: 90 m2. Terraza. Ganbara eta garajea.
Etxe osoak kanpora ematen du. BERRIZTATUA.  
• ANTSO EZTEGIZ: 2 logela. Igogailua. 179.000€.
• ZUMARPARKEA (TABIRA): Erdi berria. 2 logela eta
2 komun. Eguzkitsua. Garajea eta trastelekua.
• EZKURDI: 70 m2. 1.go solairua. 180.000€.
• ALLUITZ: 2 logela eta sukalde-egongela. Eguzki-
tsua. Ganbara. Garaje itxia.
• PLATERUEN PLAZA: 105 m2. 3 logela eta 2
komun. Eguzkitsua. Ganbara eta garajea. Etxe osoak
kanpora ematen du.

IURRETA
• BIXENTE KAPANAGA: Etxebizitza altua. 90 m2. 3
logela. Terraza. Igogailua. Ganbara. Eguzkitsua.
• BIDEBARRIETA: 3 logela. Terraza. Garajea.
• BIXENTE KAPANAGA: 2 logela, egongela, sukalde-
jangela. Igogailua. Berriztatua. 210.000€.
• MASPE: 3 logela eta egongela. Igogailua. AUKERA.

BESTE ZONALDE BATZUK
• MAÑARIA: ESTREINATZEKO. 3 logela, sukalde
jantzia eta 2 komun. Ganbara eta garajea. 252.000€.
• MAÑARIA: 110 m2. 3 logela. Jantzia. Terraza.
Igogailua. Etxe osoak kanpora ematen du. 200.000€.
• ATXONDO: Landa etxea. 100 m2-ko lorategia.
• BERRIZ: Berrizbeitia: 75 m2. 2 logela. Berriztatua.
Polita.
• BERRIZ: 2 etxebizitza. 260 m2. Igogailua. Terraza
eta 700 m2-ko lursaila.
• ZORNOTZA: BERRIA. ESTREINATZEKO. 3 logela.
Terraza. Eskegitokia. Trastelekua eta garajea.
205.000€

• ZALDIBAR: DUPLEXA. Estreinatzeko. Aparkalekua-
rekin. 100 m2. 160.460€.
• ZALDIBAR: Txaleta. Lursaila eta igerilekuarekin.
BASERRIAK
• GEREDIAGA: 150 m2. 4 logela, 2 komun eta
egogela tximiniarekin. Atikoarekin.
• BERRIZ: SARRIA. 385 m2. 7.000 m2-ko lursaila.
• ZALDIBAR: 421 m2. 13.500 m2-ko lursaila.
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Higiezinak
ETXEBIZITZAK

SALDU

Abadiño. Muntsaratz. Bi lo-
gela, bi komun, egongela, su-
kaldea (eskegitokia), balkoia,
garajea, trastelekua. Ia berria.
Oso polita.  615 007 216

Berriz.3 logela, 2 komun,
sukalde berriztua, 2 balkoi,
egongela handia, ganbara eta
garaje itxia. Oso eguzkitsua.
Tel.: 647 777 392

Berriz. Duplex zoragarria.
118m². 1. sol.: sukaldea, ko-
muna, egongela, despentsa
eta balkoia. 2. sol.: 3 logela
eta 2 komun. Trasteroa eta
garagea. 327.000 euro. Deitu
arratsaldez 680907666.

Durango. 98 m2. Oso eguz-
kitsua, 3 logela, sukaldea-
jangela, bainugela eta komun
leihodunak, 2 terraza partiku-
lar. Altzariz betea, berogai-
luaren galdara jarri berria,
hormako lau armairu, alumi-
niozko leihoak, ateak eta zo-
rua aldatuta. Garaje eta igeri-
lekuarekin. Tel.: 655 704 684

Durango. 94 m2. Herriko
Gudarien plazan. 3 logela, 2
komun, sukaldea (eskegito-
kia), egongela, ganbara eta
garajea. Kokapen oso ona,
etxe eguzkitsua eta bista ede-
rrekoa. Prezioa: 336.000
euro. Tel.: 615 760 801.

Durango. Atiko zoragarri
batAlde Zaharrean. Erabat
berriztaturik dago eta jantzi-
ta. Gas instalazioa egin berri.
Oso argitsua. 659 425 890.

Durango. 3 urte. Bi logela, bi
bainugela, saloia, sukaldea
eta 90m2-ko terraza.  28m2-
ko garajea. Tel.: 637 416 438 

Elorrio. Pisu handia, bizitze-
ra sartzeko prest,sukalde hor-
nitua, egongela, 5 logela, 2
komun eta garaje itxia. Prezio
ona. Tel.: 685 734 825

Elorrio. 65 m2. Buzkantz
kalean. 2 logela, komun bat,
sukalde-egongela eta ganba-
ra ederra. Igogailua. Kokapen
oneko etxe polita eta eguzki-
tsua. 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

Otxandio. Kale baserria. Bi
solairu eta kamara. 
Tel.: 656 763 652

Zaldibar. 300 m2-ko base-
rria berriztuta. 24.000 m2-
ko lursaila. Oso eguzkitsua.
Negoziagarria.  625 705 997

Zornotza. Euban. 3 logela,
egongela, sukaldea, 2 bainu-
gela, ganbara eta berogailua.
345 m2-ko lur-saila. Aukera
paregabea!. 695 70 18 58

EROSI

Durangaldea. Baserria ero-
siko nuke lursail apur batekin.
Ez du inporta egoera. Prezioa
250.000 euro (negoziaga-
rria). Tel.: 618 936 214.

ERRENTAN EMAN

Abadiño. Muntsaratzen.
Garaje partzela eta ganbara
aukeran. Tel.: 660 646 292 /
680 581 507

Berriz. Abalarekin. 3 logela,
egongela, 2 komun eta sukal-

dea. Herri erdian kokatua.
Tel.: 688 685 429

Elorrio. Erdialdean 100 m2-
ko pisua alokagai. 3 gela, ez-
karatza, saloia, 2 komun, igo-
gailua. Sartzeko prest. Deitu:
605 72 12 73 (arratsaldez).

Zaldibar. Bikote batentzako
aproposa den apartamentua
alokagai, udaletxe ondoan.
Tel.: 665 707 664

ERRENTAN HARTU

Durango. Bikote euskaldu-
na alokairuko pisu bila, Du-
rangon, Abadiñon edo Iurre-
tan. Biok lanean.  626 174 241

Elorrio. Bikote euskalduna
alokairuko etxe bila. Biok la-
nean. Tel.: 653 728 187

Elorrio. Pisu jantzi baten bila
alokatzeko. 94 658 21 91.

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

Otxandio. Etxebizitza handi
samar bat behar da alokai-
ruan.  695 725 274 (Kristina)

OPORRETAKO ETXEA

ERRENTAN EMAN

Ainsa (Huesca). 50 m2-ko
atikoa alokatzen da. Kanpora
begira. 2 gela, sala, sukaldea,
komuna eta egongela. Guztiz
hornitua. Garajea eta traste-
lekua. Tel.: 630 674 864

Oropesa del mar (Caste-
llo). Marina Dorren 4-6 per-
tsonentzako apartamentu
berria alokagai. Udan eta urte
osoan zehar. Itsasora begira,
hondartzatik 150 metrotara.
Egongela, 2 logela, komuna,
sukaldea, terraza handia. Ga-
rajea. Igerileku handia eta
umeentzako txintxaunak. La-
saia. Ez dira animaliak onar-
tzen.  670 214 924. Marijo

PISUA KONPARTITU

PISU BILA

Durango. Mutil gaztea pisu
konpartitu batean logela bila.
Durangon edo Iurretan. Deitu
lasai: 658 428 612. Malick.

Gasteiz. Logela alokatzea
behar dut Gasteizen
2011/2012 ikasturterako. Er-
dialdean edo Alde Zaharrean.
Tel.:  644 51 86 83

PISUKIDE BILA

Durango. Pisukide atsegin
baten bila. Tabira auzoan ko-
katuta dagoen duplex-a.
Etxea berria eta erosoa. Lo-
gela bikoitza eta handia terra-
zarekin. 310 euro/ hilean. 
699 501 290/ 635 266 251

Durango. Logela handi bat
komun pribatuarekin aloka-
gai Ibaizabal auzunean. Ero-
soa eta berria. 652 865 780

LOKALAK

ERRENTAN EMAN

Atxondo. Apatan 40 m2-ko
lokala alokagai. Komuna ipi-
nita dauka. Tel.: 686 137 123.

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

GARAJE/
TRASTEROAK

SALDU

Berriz. 42 m2-ko garaje itxia
salgai. Argiaren eta uraren

instalazioak. Komuna eta
txoko txikia, sukaldeagaz. 3
kotxe. Tel.: 615 752 136

Durango. Garajea itxia sal-
gai Tronperri kalean. Saltzeko
premia. Tel.: 686 734 451

Durango. Garaje itxia salgai
T ronperri  kalean. 
Tel.: 628 787 835

Durango. 8 m2-ko trastele-
kua salgai Madalenan. Sarle-
ku onak. Tel.: 629 415 416

Durango. Lehenengo solai-
ruan kokatua dagoen garaje
itxia salgai Madalenan. 
Tel.: 629 414 363

Elorrio. Garaje itxia salgai
erdialdean. 660 458 756.

ERRENTAN EMAN

Durango. Garaje plaza alo-
kairuan erdi-erdian, banco
santanderren ondoan . 
Tel.: 619 187 799 

Elorrio. Anduetxeta kalean,
garaje itxi bat alokagai. 
Tel.: 605 721 273 arratsaldez.

ERRENTAN HARTU

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

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

LURSAILAK

SALDU

Zaldibar. 13.500 m2-ko lur-
saila. Sarbide ezin hobea.  Ura
eta argia lursailaren ondoan.
Eguzkitsua. Tel.: 629 419 411

GAINERAKOAK

Teknologia
INFORMATIKA

GAINERAKOAK

Ordenagailuak konpon-
tzen ditut. Etxez etxe joaten
naiz konpontzen. Konfigura-
tu, birusak kendu, periferiko-
ak ipini...  Tel.: 650 172 285

GAINERAKOAK

EMAN

Bidali zure ordenagailua
Boliviara. Hondatuta, zaha-
rra edo zaborretara bota be-
har baduzu, nik jaso, konpon-
du eta Kainaberaren bitartez
bialduko dugu boliviako biga-
rren mailako eskoletara. 
Tel.: 655 717 666

Lana/negozioak
LAN ESKARIAK

ETXEKO LANAK

Durango. Portalen edo
etxeen garbiketarako, umeak
edo nagusiak zaintzeko lan
bila.  Externa edo interna. Es-
perientzia. Tel.: 628 002 217

Durango. Goizez garbiketa
lanak egiteko prest. 
Tel.: 665 717 458 

PERTSONAK ZAINDU

Durangaldea. Haur hez-
kuntzako hezitzailea. Neska
euskalduna eta umeak gogo-
ko dituena umeak zaintzeko
eta etxeko lanak egiteko
prest. Tel.: 666 197 568

Durango. Neska euskalduna
arratsaldetan umeak edo per-

tsona nagusiak zaintzeko
prest. 690 682 512 (Oihana).

Durango. Garbiketarako, ja-
tetxeetako sukaldeetarako,
umeak zaintzeko edo dendari
modura lan egiteko prest. 
Tel.: 619 676 044 

Durango. Neska euskalduna
pertsona nagusiei lagundu
edo umeak zaintzeko prest.
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. Pertsona nagusia
edota umeak zaintzeko eta
garbiketa lanetarako lan bila.
Esperientzia eta erreferen-
tziekin. Tel.: 697 126 438

Durango. Pertsona nagu-
siak zaintzeko lan bila. Interna
edo externa. Orduka edo
gauez. Lanaldi erdia edo osoa.
Telefonoa: 603 954 194

Durango. Pertsona nagu-
siak zaintzeko lan bila. Interna
edo externa. Orduka edo
gauez. Lanaldi erdia edo osoa.
Telefonoa: 662 532 739

Durango. Pertsona nagu-
siak zain gaixo daudenak
zaintzeko prest nago. Urtee-
tako esperientzia daukat. Te-
lefonoa: 699 745 723

Elorrio. Neska gaztea eta
euskalduna naiz, eta aste ba-
rruan arratsaldez umeak
zaintzeko prest. Haur hez-
kuntza ikasten. Umeekin es-
perientzia  eta autoa. Lanera-
ko prest. Tel.: 626 196 885

Elorrio. Irakasle-ikasketak
egiten diharduen ikasle eus-
kalduna ekainean eta uztaile-
an lan egiteko prest: umeak
zaintzen, klase partikularrak
ematen edo dendari moduan.
Tel.: 685 714 627.

IRAKASKUNTZA

Durangaldea . Alemanie-
razko klaseak ematen dira
haur, gazte eta helduentzat.
Telefonoa: 670 79 33 12

Abadiño. Euskal filologiako
ikaslea, uztaila eta abuztuan
klase partikularrak emateko
edo umeak zaintzeko prest.
Tel.: 94 620 25 01

Durango. Esperientzia za-
bala duen ingeleseko irakas-
lea klase partikularrak emate-
ko prest. Ordutegi zabala pre-
zio ezin hobea.  686 840 627

GAINERAKOAK

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

Durango. Altzari-monta-
tzaile autonomoa; mudan-
tzak, altzariak muntatu/des-
muntatu, garraioak, etxe-al-
daketak, ... egiteko prest. 
Tel: 618 61 49 77

LAN ESKAINTZAK

OSTALARITZA

Elorrio. Elorrioko jatetxe ba-
terako sukaldaria behar da.
Tel.: 94 682 00 52.

Iurreta. Garbiketa lanetara-
ko pertsona bat behar da. Te-
lefonoa: 94 681 78 47

Mutriku. Sukaldaria. Ezin-
bestekoa: sukaldaritzan hezi-
keta izatea, gidabaimena, au-
toa. 6 ordu egunean. Sartu.
Erref.: 4357.  94 620 04 49

PERTSONAK ZAINDU

Durango. Geriatriko anima-
tzailea. Ezinbestekoa: hezike-
ta, esperientzia, euskera. La-
naldi partziala. Sartu. Erref.:
5248. Tel.: 94 620 04 49

IRAKASKUNTZA

Durango. Frantses irakaslea
behar da 2011-2012 ikastur-
terako. Interesatuek deitu
637 416 438 telefonora.

Durango. Ingeles irakaslea
behar da 15 eguneko amata-
sun bajarako, ekainaren 1etik
15era. Ezinbestekoa: gramati-
kan eta mintzamenan maila
altua izatea.  656 770 774

GAINERAKOAK

Ribadesella (Asturias).
Kirol begiralea. Ezinbestekoa:
kirol-teknikari ikasketak iza-
tea eta  gidabaimena. Lanaldi
osoa. Kontratua: aldi batera-
koa (3-4 hilabete). Sartu.
Erref.: 4678. 94 620 04 49

Abadiño. Fresadore eta tor-
nero bat behar dugu. Gutxie-
nez 5 urteko esperientziagaz.
Makina konbentzionalak dira
eta Heidenhein kontrol nu-
merikoarekin ibili izana kon-
tutan hartuko da. Pertsona
Durangaldekoa izatea nahia-
go dugu. Tel.: 94 681 64 21.

Durango. Estetizista/masa-
jista. Ezinbestekoa: esperien-
tzia, erantzulea, iniziatiba iza-
tea, erretzailea ez izatea. Sar-
tu. Erref.: 2401. 
Telefonoa: 94 620 04 49

Durango. Aseguru saltzai-
lea.Ezinbestekoa: esperien-
tzia izatea. Hileko soldata:
500 euro + komisioak. Sartu.
Erref.: 3733. 94 620 04 49

Durango. Ileapaintzailea.
Ezinbestekoa: heziketa eta
esperientzia (ofizialaren ka-
suan). Sartu. Erref.: 4390.
Tel.: 94 620 04 49

Durango. Andre euskaldun
baten bila nabil umeak zaindu
eta etxeko lanak egiteko. Jar-
dunaldi erdirako kontratua
izango litzateke. Interesatuek
telefono honetara deitu eza-
zue: 619 555 216.

Durango. Psikologoa. Ezin-
bestekoa: psikologia hezike-
ta, euskera. Lanaldi partziala.
Ordu bat astero. Sartu. Erref.:
5258. Tel.: 94 620 04 49

Iurreta. Merkataritzako
agentea. Ezinbestekoa: beze-
roentzako arreta gustuko iza-
tea, salmentarako orientazioa
izatea, ofimatikako ezagu-
tzak, esperientzia, euskera.
Lanaldi osoa. Sartu. Erref.:
4541. Tel.: 94 620 04 49

Mallabia. Merkataritzako
agentea. Ezinbestekoa: urte-
beteko esperientzia, 25 eta
40 urte arteko pertsona, gi-
dabaimena, autoa. Lanaldi
osoa. Urteko soldata gordina:
21.000 euro. Sartu. Erref.:
3861. Tel.: 94 620 04 49

NEGOZIOAK

SALDU

Durango. Negozioa irekitze-
ko prestatuta dagoen postu
bat eskualdatzen da, merkatu
plazan. Tel.: 628 541 792 

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

ERRENTAN EMAN

Durangaldea (Bizkaia).
Ileapaindegia alokatzen da.
Telefonoa: 609 594 691

GAINERAKOAK
Durangaldea. Ezkontza,
bataio, jaunartze, auzo edo
herriko jaiak edo ospakizunen
bat baduzu, hemen duzu dj
referee, poltsiko guztietara
moldatzen dan dj-a.
www. Dj-referee. com edo
tel.: 699824439. Musika jar-
tzeaz gain argi eta soinu eki-
poak alokatzen ditugu. 

Denetarik
SALDU/EROSI

Akazia taketak saltzen
dira. Neurri guztietan. Eskuz
eginda. Mahasti, mendi edo
landetarako. 619 088 233

Border koli arrazako txa-
kurkumeak salgai. Gura-
soak abereekin lanean heziak.
Tel: 652 761 809 (Iban)

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

Ibilgailuak
AUTOAK

SALDU

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

Ford focus 1.8 td familia-
rra salgai. 2001. Zuria, 90
cv, aire egokitua, airbag indi-
biduala zein lateralak eta abs-
a. Mekanika bikaina. 4.000
euro.Tel.: 609 567 537 

Peugeot 206 xs hdi 2.0.
Gehigarri guztiak ditu, ekipa-
mendu guztia, gris metaliza-
tua, aluminiozko hagunak
ditu... Lehen eskukoa da, kol-
pe gabekoa eta oso ondo
zaindua.Tel.: 650 274 880.

FURGONETAK

SALDU

Mercedes viano marco
polo salgai. 2.2cdi 150cv
2005. 86000 km. Westfalia.
4 plaza. Extrak. Ondo zaindu-
ta, garajean. 656 760 603

Mercedes vito salgai.
Ohearekin. 680 851 898.

Renault traffic-a salgai.
Matrikula: FRT8367. Beltza
59.000 km. Atzean, portoia
barik, bi ate ditu. Kristal tinta-
tuak. Tel.: 661 332 446

BESTE IBILGAILUAK

SALDU

Autokarabana salgai. Hy-
mer perfilada. 4 plaza. Moto-
rea 2800jtd. Oso ondo zain-
dua. Extra guztiak: tvc, ante-
na parabolikoa, bizikletak
eramatekoa, moskiterak, du-
txa,... Beti garajean egon da.
Tel.: 637 808 801 (Pilar)

Aisia/kirola
KIROLAK

SALDU

Bh g5 bizikleta. Koadroa
salgai. Berria, erabili gabea
bere enbalaia eta guzti. M
neurrikoa eta gorria.
1600euro. Tel.: 679 475 785.

Bizikletak garraiatzeko
remolke profesionala sal-
gai. 8 bizikleta eramateko
aukera, era seguru eta eroso-
an. Homologatua eta lokarri
sistema profesionala. Errepi-
deko zein mendi bizikletak
garraiatzeko. 655706713    

Cannondale r800. 5 urte.
Oso gutxi erabilia dago. Era-
biltzen ez dutelako dago sal-
tzeko. Oso ondo zainduta.
Koadroa: r800 aluminio. Ko-
lorea: gorria. Neurria: 57 (m).
Direkzioa: dia-compe. Shi-
mano 105 osorik 8v. Buxiak:
mavic. Gurpilak: mavic sup.
Kubiertak: spezialized-mi-
chelin. Sillina: selle italia tur-
bomatic 4. Berria dauka:
kambio/freno manetak, fun-
dak eta kableak. Prezioa: 500
euro. Tel.: 600 959 741

Errepiderako bizikleta
salgai. Errepiderako bizikle-
ta salgai. Egoera onean. Oso
ondo zainduta. Oso gutxi era-
bilia. Koadroa: aluminioa.
Campagnolo veloce 16 v gru-
poa. Gurpilak eta kubiertak
berriak (michelin race). Inte-
resatuak deitu zenbaki hone-
tara: 679 174 367.

AURKITU

Baloi bat aurkitu dugu.
Unai acostaren izena daukan
baloi bat aurkitu dugu kaleba-
rrian, durangon. Telefonoa:
626 464 422

ANIMALIAK

SALDU

Astoa salgai. Urte biko asto
arra, etxean jaio eta hazita-
koa. Txipa jarrita. 
Tel.: 656 772 994.

Aumak salgai. Aumak sal-
gai. Hilda: 11 euro/kg. Bizirik:
5,5 euro/kg. Deitu 20:00ta-
tik aurrera: 667 939 370.

Basurdeak salgai. 
Tel.: 678 727 572.

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

Txakurren pentsua. 4 pro-
duktu mota: superpremium,
premium, estandar eta eko-
nomikoak. Heldu, txakurku-
me eta miniaturentzat. Man-
tenimendua 12euro, high
energy euro, palet bat erama-
nez prezioak bajatzen dira.
Parasitoen aurkako trata-
menduak: pipetak, lepokoak
eta sprayak. Beste produk-
tuak: cordurazko botak, inox,
askak, lepokoak, oinazpiko
krema, tonikoak, bitaminak,
eta abar. Etxerainoko banake-
ta dohainik. Tel.: 635708161 

EROSI

Basurde ar bila. Erosten
dira. 90 kilo baino gehigoko-
ak. Tel.: 678 727 572.

EMAN

Astakumea erdi-opari. 6
hilabetekoa erdi-oparitzen
da. Telefonoa: 616919061

Katakumeak opari. Bi ka-
takume eme oparitzeko. Hiru
kolorekoak. Tel.: 606 709 118

GAINERAKOAK

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

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

GAINERAKOAK
Xaboi naturala egiteko
ikastaroa. Informazio
gehiago: 94 603 21 53
(10:00-13:00/17:00-20:00)

Familia/etxea
ETXERAKO TRESNAK

SALDU

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

Sofa salgai. 3 metro. Urdi-
na. 4-5 leku. Oso erosoa. Pre-
zioa 350 euro. 676 330 436.

HAURREN TXOKOA

SALDU

Umeen kapazoa eta za-
kua salgai. Mutsy. Berdea.
Zakua  grisa. Erabili gabeak.
Tel.: 665759951 (Haizea)

Umeen karroa salgai. Ia
erabili barik. City mine single
bat da (Baby jogger), oso era-
bilgarria eta konplementu
guztiekin. 350 euro. 
Tel.: 696 397 387.

Umeen karroa salgai. Ma-
sicosia, kapazoa eta aulkia.
Bebecar. Ia berria, ondo zain-
duta.  608 321 901 (Vanesa)

Umeentzako lau lo zaku
salgai. Grobag. Maukarik ez
daukate eta aurretik lotzen
dira. Handiak direnez, umeek
lo eroso egiten dute. Bakoi-
tzaren salmenta prezioa den-
detan 50-55 euro, nik 100
eurotan laurak. 692 718 500  

GAINERAKOAK
Orientazio familiarra on-
line. Psikologian doktorea
eta psikopedagogian lizen-
tziatua, 0-18 urte bitarteko
seme-alabak dituzten gura-
soei zuzendutako orientazio
familiarra eskaintzen dut. In-
forma zaitez www. Orienta-
cionfamiliaronline. Es web
orrialdean edo orientacionfa-
miliaronline@gmail.com

Atxondoko MMaarriixxuurrrriikkee
astialdi elkartea:

Uztailean burutuko diren udaleku
irekietarako praktikariak behar

ditugu. Animatu eta deitu!

Telefonoa: 678 135 289

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

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

i J
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Ekainaren 10ean, 22:00etan, Arriolan

LEYENDAS URBANAS
Tarantino, Jarmusch eta Cassavetes-en zinemagintzaren influentzia naba-
ri zaion lana da Trashumancias talde bilbotarraren Leyendas urbanas

izeneko hau. Emakume batek tabernarik taberna eta aparkalekuetan
zehar egiten duen 24 orduko ibilbidea jarraitzen duen obra berezia da
Arriolan ikusgai izango den “antzerkiko road movie” hau.

›› Ekainaren 4an, Euskal Herriko
trikitixa eguna: 11:30ean,
Kalejira alde zaharretik,
14:30an, herri-bazkaria
Landakogunean, 17:30ean
Gozategi taldearekin erromeria.
18:00etan X. Euskal Astea
zesta punta txapelketaren
finalaurrekoak Ezkurdi Jai Alai
pilotalekuan, 19:00etan
Dantzaroa Ezkurdi plazan.

›› Ekainaren 5ean, Julene Azpeitia
lehiaketaren sari banaketa,
San Agustin kulturgunean.

LEHIAKETA
ELORRIO
›› Ekainaren 10era arte, Ferixa

Nagusikoak 2011 jaien kartel
lehiaketa. Informazioa Iturrin. 

IURRETA
›› Ekainaren 30era arte aurkeztu

daitezke Aita San Migel
jaietako kartel lehiaketara
lanak. Informazio gehiago
Ibarretxe kultur etxean edo
udalaren webgunean. 

MAGIA
ELORRIO
›› Ekainaren 3an, Anthony Blake

mago eta mentalistaren saioa,
22:00etan Arriolan.

MUSIKA
BERRIZ
›› Ekainaren 3an, Berrizko Musika

Eskolaren XXIII. jaialdia,
21:00etan Kultur Etxean.

›› Ekainaren 10ean, Ulannah,
21:00etan udaletxeko lorategian.

DURANGO
›› Ekainaren 3an, VIII.

Durang(h)ots Jam Session
21:30ean Plateruenean.

›› Ekainaren 4an, Cobra + The Riff
Truckers + Trumbo taldeak,
22:00etan, Plateruenean.

›› Ekainaren 10ean, Haitiren
aldeko arte-anitzeko kontzertua:
Mongo-ren Txoribigun diskoaren
grabazioa Durangoko musikariek,
aktoreek eta dantzariekin,
22:30ean Plateruenean.

URTEURRENA

OTXANDIO
›› Ekainaren 4an, Gaztetxearen

urteurrena. 11:00etan, txupina-
zoa eta burrundada. 11:30ean,
umeentzako jolasak. 14:00etan,
poteoa txarangagaz. 15:00etan,
bazkari herrikoia. 17:00etan,
bertso-rap emanaldia.
18:00etan, kalejira. 19:00etan,

ANTZERKIA

DURANGO
›› Ekainaren 4an, Es-puto cabaret,

22:30ean San Agustingo
denboraldi amaierarako.

ELORRIO
›› Ekainaren 10ean, Trashumantes

taldearen Leyendas urbanas
obra, 22:00etan Arriolan.

BERBALDIA

DURANGO
›› Ekainaren 7an, Haitiren aldeko

Txoribigun jaialdiaren barruan,
Haiti: zapalkuntza eta erresis-
tentzia paradigma berbaldia,
20:00etan Plateruena kafe
antzokian.

ZALDIBAR
›› Ekainaren 8an, Endika Fernande-

zen Alaskatik Ushuaiara
bizikletaz berbaldia, 19:30ean
liburutegi zaharrean.

ERAKUSKETA
ABADIÑO
›› Ekainaren 1etik aurrera, Zaloa

Fuertesen Memoria RAM

argazki lanen erakusketa,
Zelaieta auzoko liburutegian.

BERRIZ
›› Ekainaren 10etik 27ra, Zeramika

tailerrean sortutako lanen
erakusketa, Kultur Etxean.

DURANGO
›› Maiatzaren 28tik, Durangaldeko

artisten elkarteak antolaturiko
ikastetxeen arteko marrazketa,
pintura eta esku lan lehiaketa-
ren erakusketa, Ezkurdiko udal
erakusketa aretoan.

›› Ekainaren 30era arte, Emaku-
meak aniztasunean erakuske-
ta, Andragunean.

›› Ekainaren 3tik, Jon Gorroño
Zugazaga diseinatzaile grafi-
koaren erakusketa Zeharkaleko
Art Leku aretoan.

›› Ekainaren 3tik 26ra, I. Bergira
argazki topaketaren barruan,
Roger Guaus-en Arrelat Arte
eta Historia Museoan.

EUSKAL ASTEA
DURANGO
›› Ekainaren 3tik 19ra, Akuarela

erakusketa Ezkurdiko aretoan.

›› Ekainaren 3an, Peter esku pilota
jaialdiaren finalak, Ezkurdi Jai
Alai pilotalekuan.   

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

Ekainaren 10ean, 21:00etan
Berrizko udaletxeko lorategian

ULANNAH

Perkusioa, soka-instrumentuak, klarine-
tea, trikitixa, alboka eta txirula jotzen dituz-
te Ulannah taldean bat diren Durangal-
deko musikariok. Folk musika, mundu-
ko hainbat herrialdetako errodun musika
eskaintzen duen taldea da Durangaldean
sortutako Ulannah hamalaukoarena.
2009ko martxoan bi lagun batzetik, pau-
soka-pausoka, hamalaukoa osatu arte-
ko bidea egin du Ulannah taldeak. Berri-
zen izango dira datorren barikuan.

AGENDA

ZINEMA

DURANGO

Zugaza

X-Men primera
generación
Zuzendaria: Matthew Vaughn    

barikua 3: 19:00/22:00 

zapatua 4: 17:00/19:30/22:30

domeka 5: 17:00/19:30/22:30

astelehena 6: 19:00/22:00

martitzena 7: 20:00

Zineforuma     

El inocente 
Zuzendaria: Brad Furman

eguena 9: 20:30

ELORRIO

Arriola

Piratas del Caribe:
en mareas 
misteriosas
Zuzendaria: Rob Marshall

zapatua 4: 22:30

domeka 5: 20:00

astelehena 6: 20:00

ZORNOTZA
Zornotza Aretoa

The company men
Zuzendaria: Richard J. Lewis 

domeka 5: 20:00 

astelehena 6: 20:00

ekitaldia. 19:30ean, errifen
zozketa. 19:30ean, kantautorea
plazan, 22:00etan Kilauea,
Estricalla, Zea Mays eta Edan
taldeak, eta ondoren, Dj-a
Gaztetxean.

ZINEMA

DURANGO
›› Ekainaren 5ean, Km. 0/Disper-

tsioaren hamaika aurpegi
ikusentzunezkoa, 19:00etan
Plateruenean. 

›› Ekainaren 9an, Nacho Reig-ek
zuzenduriko Amerikanuak,
20:00etan San Agustinen.

ELORRIO
›› Ekainaren 9an, Screaming men

dokumentalaren emanaldia,
19:30ean Iturri kultur etxean.
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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, 3
09:00-09:00 
• Mugica (Andra Mari 9 - Durango)
Zapatua, 4
09:00-09:00
• Navarro (Artekale 6 - Durango)
09:00-13:30 
• Etxebarria (Montebideo 2 - Durango)
• Mugica (Andra Mari 9 - Durango)
• Unamunzaga 
(Murueta Torre 2C - Durango)
• Sagastizabal (Askatasun Et. 19 - Durango)
• De Diego (Intxaurrondo 22 - Durango) 
• Campillo (Montebideo 24- Durango)
• SanRoma (Uribarri 5 - Durango)
• Balenciaga (Ezkurdi 8 - Durango)
• Larrañaga-Balentziaga 
(Berrio Otxoa 6 - Elorrio)
• Urizar (Gabiola 2 - Berriz)
09:00-14:00 
• Irigoien (Bixente Kapanaga 3 - Iurreta)
Domeka, 5
09:00-09:00
• Etxebarria (Montebideo 2 - Durango)
09:00-22:00
• Eguren, Isabel 
(Trañabarren 15 - Abadiño)
Astelehena, 6
09:00-09:00
• Sagastizabal (Askatasun Et. 19 - Durango)
Martitzena, 7
09:00-09:00
• SanRoma (Uribarri 5 - Durango)
09:00-22:00
• Lopez de Aretxaga 
(Torresolo, nº 4-Abadiño)
Eguaztena, 8
09:00-09:00
• De Diego (Intxaurrondo 22 - Durango)
Eguena, 9
09:00-09:00
• Campillo (Montebideo 24- Durango)

EGURALDIA

11

18o

16

19o DOMEKA

14

21o ASTELEHENA

16

22o ZAPATUA

14

22o BARIKUA

MARTITZENA

AARRIIEESS (martxoak 21 - apirilak 20)
Datozen egunetan ulertu ezingo dituzun hainbat
gauza gertatuko zaizu. Hartu egizu pazientziaz. 

TTAAUURRUUSS (apirilak 21 - maiatzak 20)
Uda heltzeko desiratzen zaude. Urte osoa beha-
rrean igaro ostean oporrak eskertuko dituzu. 

GGEEMMIINNII (maiatzak 21 - ekainak 20)
Ospatu zure urtebetetzea hurbilekoekin, afari bat
eginez. Konpainia onak mesede egingo dizu.

CCAANNCCEERR (ekainak 21 - uztailak 20)
Lagunekin ondo pasatzeko gogoz zabiltza. Egin pro-
posamenak, lagunek adi entzungo dizute. 

LLEEOO (uztailak 21 - abuztuak 23)
Sentimendu nahasiak izango dituzu datozen aste-
etan. Lasai hartu, txarto pasatuko duzu bestela.

VVIIRRGGOO (abuztuak 24 - irailak 23)
Sorpresa atsegina aste honetan jasoko duzuna. On
egingo dizu bikoteagaz egunpasa joateak.

LLIIBBRRAA (irailak 24 - urriak 23)
Diru kontuekin larri zabiltza. Lasai egon. Ez zara
aberastuko, baina egoerak hobera egingo du.

SSCCOORRPPIIUUSS (urriak 24 - azaroak 23)
Urduri zaude autoa noiz hartuko. Hartu itzazu gau-
zak patxadagaz. Gauza bakoitza bere garaian.

SSAAGGIITTAARRIIUUSS (azaroak 24 - abenduak 23)
Ametsak egin bihurtzen dira batzuetan. Ez lotsatu,
eta egizu borroka maite duzun horregatik!

CCAAPPRRIICCOORRNNUUSS (abenduak 24 - urtarrilak 20)
Aste honetan triste ibiliko zara; hainbat ezusteko
jasoko dituzu, txarrak gehienak.

AAQQUUAARRIIUUSS (urtarrilak 21 - otsailak 21)
Eginbeharrak gainezka egiten dizu eta larritasun momen-
tuak izango dituzu. Helburuak zehaztu eta aurrera!

PPIISSCCIISS (otsailak 22 - martiak 20)
Zure ideiak argitu beharko dituzu aste honetan; horrek
markatuko dizu jarraitu beharreko bidea.

S
O

LU
Z

IO
A

K

zorionak@anboto.org•Bixente Kapanaga 9,  48215 IurretaZORION AGURRAK

Zorionak Matiena eta Zaldibarko neska politenei! Ane
Mendioleak domekan 14 urte egingo ditu eta Luzia
Basabek 9, asteartean. Zorionak, musu  bana eta ondo
pasatu eguna!

DENBORAPASAK

Zorionak Felix! 15 egunero
zotz egin dugun tarta zuri
egokitu zaizu. Txartela gura
duzunean jaso dezakezu,Iurre-
tako Bixente Kapanaga 9an.

Tabirako Jesuitak saskibaloi taldean dabiltzan 12 urteko mutiko hauek Bizkaiko
liga irabazi dute eta Euskadikoan bigarren geratu dira. Zorionak!

Aitziber Murgoitibeñak urteak bete
zituen atzo. Laster oporrak datoz
eta maletak egin beharko dituzu. Ez
ahaztu Bizkaiko txakolina! Zorionak!

Zorionak Kaiet! Bihar 5 urte egingo
dituzu. Musu bat aitita eta amama-
ren partez eta besarkada bat aita
eta amaren partez! Ondo pasatu!

Zorionak Naiara! Neska polit honek
ekainaren 6an urteak beteko ditu.
Jarraitu horrela eta ez galdu irribarre
hori. Zure koadrilaren partez.

Ekainaren 7an Adrianek urteak
beteko ditu. Zorionak eta musuak
guztion partez! Urrun egon arren,
beti egongo zara nire bihotzean!

Zorionak Iraia! Datorren ekainaren
7an 8 urte beteko dituzu! Musu
handi bat etxekoen partez! Ona izan
eta ondo portatu!

Zorionak amama! Astelehenean
argazkiko andre elegante honek
urteak beteko ditu. Ia merienda-
tzera gonbidatzen gaituzun!

Ekainaren 5ean,  Iker Iturriagak
3 urte egingo ditu. Zorionak eta
musu potolo bat etxeko guztion
partez!

Boletan ari-
tzeko toki
*Irudiko
fruitua

Zakar

Ontziaren
alboa

Kisua

Sagarroia,
trikua

Jakintza
mota

Beldurti

Tiro
eginez

Laztandu

Militarrei
dagokiena

Jantzi
mota

Poto

Marrazki
barregarri

Zintzo

Potasioa

Titanioa

Emakume
izena

Larru

50

Mendi-
atea

Ezezta

Oroitzapen

Haize
ekaitz

bortitza

Bokala

(Leh.)
Zakurrak
Argi, hitz

elkarketan

Bokala

Oxigenoa

Emakume
izena

Halere

BP
KOKOA

LATZ
MKAREA

KAKATIL
TIROKA

FEREKATU
MILITAR

JAKAUKA
TIORAK

AINARAA
KOROON

HAATIKA
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AKUILUAN Markel Onaindia 

Marisa Barrena

Pepino kutsatuak
Azken egunotan pepinoetan
aurkitutako E coli bakterioak
alarma sortu du. Izan ere,
hainbat heriotza gertatu da
Alemanian. Suediara ere
heldu da mamua. Europako
zenbait herrialdeetan
beldurtu egin dira, eta
Espainiako pepino zein
gainontzeko zenbait barazki-
ri ateak itxi dizkiete.  

Alarma piztu ostean,
gaitzaren iturburua ez direla
Espainiako pepinoak onartu
berri du Alemaniak. Hala ere,
kaltea eginda dago; hainbat
barazki tona bota behar izan
da, ekoizleei galera ekonomi-
ko handiak sortuz. Gainera,
epe laburrean, zaila izango
da barazki eta ortuarien izen
ona berreskuratzea 

Ondorio hain larriak
sortu dituen kontu honek
gogoetarako bidea ematen
digu, behintzat: batetik,
janariak ekoizteko darabil-
gun metodoaren egokitasuna
aztertu beharko dugu;
bestetik, generoak merkatu-
ratzeko erak eta baldintzak
aproposak diren pentsatu. 

Azken 60 urteotan
nekazaritza industrialean
erabiltzen diren pestizida
asko Lehen Mundu Gerran
pertsonak hiltzeko erabilita-
ko gasetatik sortu ziren; hots,
militarrek erabili ez eta
nekazaritza kimikorako
birziklatu zituzten. Horrela
ekoiztutako janarietan dugu
gure eguneroko pozoia. 

Gainera, janariak
merkaturatzeko ibilbidea
luzeegia da sarritan. Ortutik
mahaira edo “baserritik
plazara” ekimenak bultzatu
beharko genituzke; sasoian
sasoiko generoak kontsumi-
tuz, gure inguruan ekoiztuta-
ko janariak erosiz.

Laburbilduz, zaindu
dezagun osasuna, pestizida
barik ekoiztutako gure
inguruko baserritarren
sasoiko produktuak kontsu-
mituz. 

LAUHORTZA

“Abuztuko tomatearen zaporea 
ez duzu lortuko martxoan”

zaharra da; Ordiziakoa-eta baino
zaharragoa ei da, berez. Durango
sortu zenetik bertatik egiten da pla-
za zapaturo. Gainera, ez du zen-
tzurik produktu ona gura duenak
baserriz baserri ibili behar iza-
teak, jenero bila.  Inguruko taber-
nentzako-eta ere ona dela irudi-
tzen zaigu, giroa sortzen du mer-
katuak.

Plaza behera ei doa...
Horri mugak ipintzeko, zenbat eta
saltzaile gehiago orduan eta era-
kargarriago izango dela uste dugu.
Horrek esan gura du apur bat ohi-
turak aldatu beharko ditugula;
izan ere, gaur egun plazara dato-
zenak, batez ere, helduak dira.
Gazteei erakutsi ere egin beharko
zaie sasoian sasoiko produktuak
erosteko leku ona dutela plazan.
Supermerkatura joaten gara, bai-
na gero kexatu egiten gara han-
goak zaporerik ez daukalako.
Sasoitik kanpora, ezin!

Zer egoera bizi duzue gaur egun
nekazariek?
Norberari gustatzen zaiona egitea
polita da. Gaitza da, baina, bizi-
modua hemendik ateratzea. Ni
2008tik joaten naiz plazara.  Jen-
deak gero eta gehiago ezagutzen

nau, eta polito saltzen
dut. Hasieran

kostatu

egiten da: goiz osoa bertan eman
eta amaieran salmenta urri sama-
rrak. Beste batzuei begiratu, eta
hark zelan saltzen duen! Ikasi ere
egin dut: hark zer saltzen duen iku-
si, besteagaz berba egin... Plaza ez
da gure salmenta leku bakarra, bai-
na bai garrantzitsua.

Norberak ereindakoa saltzea ede-
rra izango da...
Abantaila hori daukagu. Azke-
nean, konfiantza sortzen da bi
aldeen artean. Hemen posible da
salmenta zuzena lantzea, eta uste
dugu hori dela bidea. 

Zelakoa da zure
egunerokoa?
Beti dago
z e o z e r
diferen-
tea egite-
ko. Urez-
tatu, batu,
belar txa-
rrak kendu,
l a n d a -
r e a k

txukun eduki, inausi, lotu... Urte
osoan jeneroa edukitzeko landa-
ketak txandakatu behar dira; beti
ipintzen, beti batzeko.

Zerk ematen du kalitatea?
Freskotasuna da gure produktuak
duen abantailetako bat. Egunean
bertan moztutako letxuga edo
azelgak emanez gero, supermer-
katuak ezin du horregaz lehiatu.
Abuztuko tomatearen zaporea ez
duzu lortuko martxoan. Nire
kasuan, nekazaritza ekologikoa
lantzen dut, eta jende batek esker-
tzen du. 

AHTaren kontrako ekimenetan
ere ezaguna izan zaitugu.
AHTa dela, autopista zabaldu
behar dela, pabilioiak, etxeak...
gero eta lur gutxiago dago. Base-
rritarrak gutxi gara, eta metro
karratuak galtzen gabiltza. Baina
zenbat eta garestiago petrolioa,

gero eta gehiago kostatuko da
produktuak kanpotik

ekartzea. Hori ere
p e n t s a t u

beharko
da. 

Durangoko plazan ‘Baserritik plazara’ lelopean hasi dira salmentan Durangaldeko hainbat nekazari; tartean da Urdaspal Alberdi

EEzz  ddaa  bbiizzii  bbaasseerrrriiaann  oorraaiinn--
ddiioo,,  bbaaiinnaa  bbaasseerrrriittaarrttzzaatt
dduu  bbeerree  bbuurruuaa..  LLoo  eeggiitteenn

eeii  dduu  kkaalleeaann,,  bbaaiinnaa  eegguunneekkoo  zzaattii
hhaannddiieennaa  oorrttuuaann  eemmaatteenn  dduu,,  eettaa
pprroodduukkttuu  eekkoollooggiikkooaakk  eerrooaatteenn
ddiittuu  ppllaazzaarraa..  BBaasseerrrriittaarr  lleeggeezz,,
zzeerruurraa  bbeeggiirraa,,  ppoozziikk  ttooppaattuu  dduugguu
eeuurriiaa  eettoorrrrii  ddeellaakkoo..

Nondik eta zelan sortu da zuen
ekimena?
Alde batetik, Durangoko plaza sal-
menta zuzenerako leku ona dela
ikusten genuen. Bestetik, ez dau-
dela bertan baserriko produktuak
bakarrik ikusten genuen. Hori da
arazoetako bat; beste bat, plaza
hau apur bat utzita dagoela. Uda-
lak garbi mantentzen du eta
mahaiak ipintzen ditu, eta hori
eskertzekoa da, baina “ohianeko
legea” izaten da batzuetan: batzuek
mahai mordoa izaten dute, eta bes-
te batzuek faltan. Arazo hori
gehien pairatzen dugunak heldu
garen azkenak gara. 

Arazoei aurre egin diezue,beraz...
Bertan berbetan hasi eta egun
batean batzarra egin genuen. Pla-
zan eta udaletxean aurkeztu dugu
proposamena, nahiz eta inori itxa-
ron barik protagonista guk geuk
izan behar dugula pentsatu. Traña-
Matienako esperientzia eta han-
go gauza positiboak ikusirik,
hona zelan ekarri aztertu
gura dugu.

Zer bultzatu gura duzue
ekimenagaz?
Durangoko plaza bul-
tzatu gura dugu. Plaza
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