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Hasi da Emakumeen Bira,
Marianne Vos garaile dela

Ziztu bizian sartu ziren Iurretako Maspe kalean txirrindulariak, lehenengo etapako esprintean. Kepa Aginako

CCOOk erakundeen
inplikazioa eskatu du
Fytasa-Ductilorren 
EElloorrrriioo•• Fytasa-Ductilor enpresak
inbertsore berriak behar ditu aurre-
ra egiteko, eta alor horretan erakun-
deen inplikazioa eskatu du CCOO sin-
dikatuak: “Neurriak ahalik eta arinen
hartu behar dira, laster beharginek
ez dutelako lanik izango”. 100 langi-
le dabiltza Elorrioko enpresan.

••AAbbaaddiiññoo
Urkiolako komunitatea omenduko
dute urteetako lana eskertzeko

••MMaallllaabbiiaa
Adrian Deunaren jaiak ospatuko
dituzte Gerea auzoan

••ZZaallddiibbaarr
Kirol jaia eratu dute eskolan

Iurretako plazetan
bost ikuskizun,
hilaren 17tik 19ra
KKUULLTTUURRAA  •• Asteon aukeztu dute 
V. Kalez Kale ekimena. Euskal Herri-
ko antzerki taldeen bost antzezlan
ikusgai izango dira Iurretako plaza
eta kaleetan. Kukubiltxok, esatera-
ko, Kukubel lana eskainiko du. 

Alkateak izendatzeko
udalbatzarrak egingo
dituzte bihar
DDuurraannggaallddeeaa•• Alderdi bozkatuenek
gehiengo sinplea duten herrietan
alkatetzak ez daude argi. Elorrion, PPk
EAJren hautagaia babesten badu Ana
Otadui jeltzalea izango da alkate.
Durango, Iurreta, Abadiño eta Berri-
zen ere aldaketak izan daitezke.
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HERRIRIK HERRI
ABADIÑO

ZALDIBAR

IZURTZA ATXONDO

eta Talde Batuak abadiñarrak par-
te hartuko dute omenaldi ekital-
dian. Bestetik, Urkiolako komuni-
tateak egindako lanaren erakus-
g a r r i  d e n  a rg a z k i  b i l d u m a
proiektatuko dute. I.Esteban.

Ekainaren 13an Urkiolako
gainaren inguruak bisitariz
beteko dituen San Antonio

egunaren bezperarako antolatu
ditu Gerediaga elkarteak Urkiola-
ko komunitateari esker ona adie-
razteko ekitaldiak. 

Misio lanetan ez eze, “Urkio-
la zaintzen, mantentzen, susper-
tzen... borondatez ibili diren lagu-
nek egindako lana eskertzeko
omenaldia” izango da, Gerediaga-
ren berbetan, ekainaren 12koa.
1970eko hamarkadan gainbehe-
ran zegoen ingurua berreskuratzen
egindako lana eskertu gura diote
horrela komunitateari.

Domeka eguerdian, 13:00eta-
tik aurrera, Urkiolako Santutegian
bertan egingo dute omenaldi eki-
taldia. Besteak beste, Durangoko
Orfeoiak, Kriskitin dantza taldeak

Urkiolako komunitateari
omenaldia ekainaren 12an

San Antonio egunaren bezperarako antolatu dute omenaldi ekitaldia. Gerediaga Elkartea

Urkiola zaintzen, mantentzen
eta suspertzen borondatez
egindako lana eskertuko diete

Egindako lana eskertuko dio Gerediaga elkarteak Urkiolako komunitateari

San Antonio eguna ospatzeko
egitarau zabala astelehenerako
Ohiturazko ekitaldiekin ospatu-
ko dute, komunitateari omenal-
dia egin eta hurrengo egunean,
Urkiolako Santutegian, San
Antonio eguna. 10:00etan,
11:00etan,  13:00etan eta
18:00etan izango dira mezak, eta
Juan Maria Uriarte Donostiako
gotzain ohiak emango du

12:00etako meza nagusia.
Ondoren, Urkiolako San Anto-
nio eguneko ohiturari jarrai-
tuz, bertsolari eta trikitilarien
saioak, eta nekazal zein abel-
tzaintza azoka izango dira.

Bertsotan, Peñagarikanok
eta Azpillagak jardungo dute
ekainaren 13ko hitzorduan.  

Bide segurtasunagaz
loturiko hainbat datu

Abadiñoko Independienteak tal-
deko jarduneko gobernuak asteon
zabaldutako datuen arabera, due-
la hamarkada batetik hona, “%55
jaitsi da Abadiñoko ezbehar-tasa”.
Jarduneko udal gobernuak heda-
bideetara bidali duen oharrean
azpimarratzen denez, “istripu
kopurua etengabe joan da murriz-
ten; orain hamar urte 126 izate-
tik 2010ean 56 izatera pasatu gara”,
nabarmendu du datuak zabaldu
dituen Abadiñoko Independien-
teak taldeko gobernuak.

Jarduneko Jose Luis Navarro
alkatearen berbetan, “2007an
alkatetza lortu zuenetik, aparte-
ko ahaleginak egin ditu  Abadiño-
ko Independenteak taldeak  istri-
pu kopurua txikitu eta kaleetako
bide segurtasuna hobetzeko”. Jar-
duneko alkateak, talde indepen-
dienteko gobernuak zentzu horre-
tan hartutako neurrien zerrenda
plazaratu du: “Kamioiak Matie-
natik pasatzea debekatu dugu, eta
trafikoa moteltzeko neurriak har-
tu; semaforo berriak jarri eta bi
errotonda eraiki ditugu”. 

Udalak errepideetako segur-
tasuna hobetzeko neurriak har-
tzen jarraituko duela iragarri du,
ohar horretan, jarduneko gober-
nu taldeak: “Arlo horretan egin-
dako lan guztiak ordaindu ezine-
ko onurak dakartza”. I.E.

“Orain hamar urte 126 bide
istripu izatetik 2010ean 56
izatera pasatu gara”,
nabarmendu du gobernuak

Hamarkada honetan Abadiñoko bide istripu 
kopurua erdira murriztu dela dio gobernuak

Udaletxeko iragartokietan zein
udalaren interneteko www.izur-
tza.netwebgunean ere eskuraga-
rri daude iraileko herriko jaieta-
ko kartela hautatzeko udalak dei-
tu duen lehiaketaren oinarriak. 

Proposamenak aurkezteko
ekainaren 30era arteko tartea
izango dute parte hartu gura
dutenek: Izurtzako udaletxean,
formatu digitalean zein DIN A3
tamainako paperean inprimatu-
ta aurkeztu ahalko dituzte par-
te-hartzaileek euren lanak: 50x70
zentimetroko neurrikoak behar-
ko dute izan kartelek.

Udaleko Kultura Batzordeak
osatutako epaimahaiak hauta-
tzen duen lanaren egileak 250
euroko saria jasoko du. Sariak
banatzen dituztenean, udaletik
jakinarazi dutenez, “egoki ikusiz
gero, aurkeztutako kartel guztie-
kin erakusketa antolatuko” dute.

Izurtzako jaiak 2011 testua
eroan beharko du kartelak derri-
gorrez, eta herriko jaien ezauga-
rriren bat adierazi. Egileen esku
utzi dituzte, berriz, baliatutako
teknikak eta gaiak.  I.E.

Lehiaketa bidez
hautatuko dute
jaietako kartela,
bigarren urtez 

Udaletxeko iragartokietan
eta www.izurtza.net-en
daude oinarriak eskuragarriEskola kirola nagusi

izango da asteburuan
Gaur hasi eta domekara arte erakusketa eta 
lehiaketetan parte hartuko dute gaztetxoek

Ikasturtean zehar ikasitakoa era-
kusteko aukera edukiko dute aste-
buru honetan Zaldibarko gazte-
txoek. Denboraldia amaitzear dela-
eta, kirol jaia eratu dute eskolan.

Gaur, arratsaldeko 16:30ean,
ekingo diote jaialdiari eskolako
frontoian. Bertan pilota erakustal-
dia eta herri-jolasak izango dira

ikusgai. Bihar, zapatua, goizeko
09:00etan eta 11:00etan, futbol
lehiaketan parte hartuko dute
k i r o l d e g i a n .  A r r a t s a l d e k o
16:00etan karatea praktikatuko
dute, eta 18:00etarako aerobic era-
kustaldia programatu dute. Dome-
kan, amaitzeko, kiroldegian sas-
kibaloi txapelketan neurtuko
dituzte indarrak Zaldibarko esko-
lako bi taldeek.

Bidaia zikloa
Bestalde, eguenean bidaien gaine-
ko zikloa zabalduko dute udal libu-
rutegian. 18:00etan Mundua hur-
bilduz ikus-entzunezkoa eskaini-
ko dute lehen gonbidatuek. M.O. 

Gaur, arratsaldeko 16:30ean,
ekingo diote jaialdiari
eskolako frontoian

Ekainaren 18an Autodefentsa
ikastaroaemango du gimnasioan
Maitena Monroyk. Atxondoko
Lamiak elkarteak antolatu du
ikastaroa, eta datorren eguazte-
na, hilaren 15ean, izango da azke-
neko eguna izena emateko.

Egun osoko ikastaroa izan-
go da, 10:00etatik 14:00etara eta
15:30etik 19:30era. Elkartetik
adierazi dutenez, ikastaroan
alderdi fisikoa eta psikologikoa
landuko dituzte: “Helburua egu-
nerokotasunean bizi ditugun
erasoen aurrean fisikoki eta psi-
kologikoki prestatzea da”. 

Autodefentsa ikastaroan ize-
na eman gura duenak, Regina
okindegian egin dezake eguaz-
t e n a  a u r re t i k .  At xo n d o k o
Lamiak-en telefonora ere deitu
daiteke: 635 842 757. Elkarteko
bazkideek 25 euro ordaindu
beharko dute, eta bazkide ez
direnek, berriz, 30 euro. A.U.

Autodefentsa
ikastaroa
antolatu dute
Lamiak-ekoek

Izen-ematea Regina
okindegian edo telefonoz
egin daiteke, hilaren 15a
baino lehenago

Egun osoko ikastaroa
emango du gimnasioan
Maitena Monroyk  
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ELORRIO

BERRIZ

Bi urterik behin egiten den azokan, besteak beste, antzinako jostunen moduan jardungo dute.

Antzinako Ogibideen Azoka,
hilaren 18an, San Agustinen
Azokaz gainera, historiagaz lotutako hainbat ekitaldi ere antolatu dituzte

Bihar zortzi San Agustin
auzoan denboran atzera
egingo dute Aintzinako Ogi-

bideen V. Azokan. Bi urterik behin
Olazar auzo elkarteak antolatzen
duen azokan, erakusketez gaine-
ra, tailerrak, antzerkia eta jolasak
egongo dira. Aspaldiko kontueta-
ra, baina, ez dira zapatuan baka-
rrik gerturatuko; astean zehar his-
toria arloko hitzaldi bi antolatu
dituzte, esaterako.

Nafarroako konkista 500 urte
berbaldiagaz hasiko dira azokaren
inguruko ekimenak eguaztenean.

Kultur etxean eskainiko dute ber-
baldi hori, 19:30ean. Barikuan San
Agustingo elizara Toti Martinez
Lezea idazlea etorriko da Erdi Aro-
ko ohituren gaineko hitzaldia ema-
tera. 20:00etan izango da hitzaldi
hori, eta ondoren Berriotxoa Abes-

Barikuan Toti Martinez Lezeak
Erdi Aroko ohituren inguruko
berbaldia emango du 
San Agustingo elizan

batzak kontzertua eskainiko du eli-
zan bertan.

Zapatuko azoka
Hilaren 18an, 11:00etan hasiko da
azoka, hainbat ogibideri buruzko
erakusketekin; errementariak, buz-
tingileak, okinak, jostunak, hargi-
nak... xaboia eta papera egiteko tai-
lerrak eta gazta egiten zein zaldiak
perratzen ikusteko aukera ere
egongo dira. Umeentzat jolasak,
tailerrak eta antzerkia antolatu
dituzte. Hegaztien erakusketekin
amaituko da eguna. A.Ugalde

Kultura arteko topaketa
ospatuko dute domekan
Eguerdiko 12:00etan hasiko da jaialdi honen seigarren edizioa izango dena

Inmigrazioaren inguruko gaietan
herritarrak sentsibilizatzea eta
hainbat kulturatako pertsonen
arteko hartu-emanak sustatzea
dira domekako jaialdiaren helbu-
ru nagusiak. Inmigrazio Kontsei-
luak kultura arteko topaketa erre-
pikatzeko “beharrizana” ikusi du,
aurreko urteetan egindakoari
jarraituz; aurtengoa seigarren edi-
zioa izango da. “Berrizen hainbat
kulturatako pertsonak bizi direla
kontuan hartuta, elkar ezagutu eta
hartu-emanetan jartzeko gunea
izango da topaketa hau”, ardura-
dunen arabera.

Ekimena “berriztar guztiei
zabalik dago” eta, besteak beste,
hurrengo herrialdeetako berrizta-
rren kultura eta ohiturak emango
dira ezagutzera: Errumania, Maro-

ko, Sahara, Txile eta Senegal. Eus-
kal Herriko tradizioek ere eduki-
ko dute lekua.

Eguerdiko 12:00etan hasiko da
jaia Learreta Markina ikastetxean.
Dantzak eta tailerrak antolatuko

dituzte; tartean, tailer gastrono-
mikoa ere bai. Gero, 14:00etan,
bazkariagaz jarraituko dute, eta
eguna amaitzeko deneriko musi-
ka eskainiko dute, dantzarako
aukera emanez. M.Onaindia

Errumania, Maroko, Sahara,
Txile, Senegal eta Euskal
Herriak izango dute lekua 

Iaz ere burutu zuten kultura arteko topaketa Berrizen.

Fytasa-Ductilor ez ixteko,
inplikazioa eskatu dute
Inbertsore berriak behar ditu fundizioak, eta horiek
bilatzeko ahalegina eskatu die CCOOk erakundeei

Azken hilabeteotan inbertsore
berrien zain dago Fytasa-Ducti-
lor. Likidazio prozesuan, amaitze-
ke dituzten lanak burutzen dabil-
tza une honetan, eta inbertsore
berririk ageri ezean, fundizioa
zarratu egin beharko dute. Egoe-
ra horren aurrean, sindikatuek
“jabeen kudeaketa txarra” salatu
dute berriro, eta CCOOk institu-
zioen “inplikazio falta” salatu du:
“inbertsoreak lortzeko moduak
topatzeko ahalegina” eskatu die-
te erakundeei.

Roberto Martin eskualdeko
CCOOko arduradunak nabar-
mendu duenez, neurriak ahalik
eta lasterren hartu beharko lira-

teke: “egun kontua da; laster
beharginek ez dute lanik izango”.

Fytasa-Ductilorren 100 lan-
gile inguruk egiten du lan. CCOO-
ren iritziz, “enpresak kudeatzaile
egoki batzuekin errentagarrita-
sunera bueltatzeko aukerak ditu,
horretarako teknologia, produk-
tua eta merkatua dauzkalako;
1915ean sortutako fundizioa “ez
zarratzeko aukera guztiak ez balia-
tzea barkaezina litzateke”. A.U.

Enpresaren likidazioa
“egunetako kontua” izan
daitekeela diote sindikatuek

Diruzaintzan bi milioi
baino gehiago ditu udalak
“Krisi garaia eta aurrera aterata-
ko egitasmoak kontutan hartuta,
udala egoera ekonomiko osasun-
tsuan” uzten duela nabarmendu
du Niko Morenok, alkatetzako
azken astean: diruzaintzan bi
milioi euro baino gehiago dauz-
ka Elorrioko Udalak. 

Udalbatzaren azken eraba-
kien berri ere eman du alkateak.
Iturri kultur etxean sortu diren
hezetasunak aztertzeko lanak
esleitu ditu udalak, 15.000 euro

ordainduta. Errugbi zelaian urez-
tatze sistema berria ere ipiniko
dute, 43.000 euroko kostuagaz. 

Laster martxan ipini beharre-
ko proiektuen artean auzoetara-
ko garraio zerbitzua aipatu du
Niko Morenok. Diseinua eginda
dagoela azaldu du: “Hainbat taxi
ibiliko dira beharrean, eta barikue-
tan zerbitzu finkoa egongo da
auzo guztietara”. Beste zerbitzuak
eskarien arabera zehaztuko dire-
la argitu du. A.U.
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DURANGALDEA

MALLABIAIURRETA

MAÑARIA

Ortugintzari buruzko
ikastaroaren azken saioak
Haziei, konpostari, laborantzari, txandatzeari
eta izurriteen kontrolari buruz jardun dute

Eguazten honetan eduki dute
EHNE sindikatuak antolatu duen
ortugintza ekologikoari buruzko
ikastaroaren azken aurreko saioa.
Hamabostero, hiru orduko saioe-
tan, udaletxean, batu dira parte
hartu duten 16 lagunak. Ekaina-

ren 22ko saioagaz emango dute
Paco Sainzek gidatu duen ortugin-
tza autonomoari buruzko ikasta-
roa amaitutzat.

Durangaldeko hainbat herri-
tako adin guztietako jendeak har-
tu du parte, eta haziei, konposta-
ri, laborantzari, txandatzeari eta
izurriteen kontrolari buruz egin
dituzte, besteak beste, saioak.

Eskura ditugun baliabide
naturalak ortuan zelan baliatu
eta teknologia berriek eskaintzen
dituzten aukerak zelan aprobetxa-
tu ikasi dute, esaterako, Mañari-
ko ikastaroan. I.E. 

Durangaldeko hainbat
herritako eta adinetako 
11 lagunek hartu dute parte

Hamar egun iraun du grebak.
Enpresako zuzendaritza eta lan-
gileek akordioa sinatu dute; 2010,
2011 eta 2012rako loteslea izan-
go da. Lehen bi urteetarako KPIa
+ 0,5 igotzea lortu dute soldate-
tan, eta 2012rako KPIa + 0,6.
Emakume bat hardun dago, eta
errelebo-kontratuan egon da.
Enpresak “kaleratu” egin gura
izan du, baina, ordezkarien ara-
bera, "lana badago, eta haurdu-
naldiaren ondoren zelan buelta-
tu emakumearen erabakiaren
araberakoa izango da". J.D.

Langileek eta
zuzendaritzak
akordioa sinatu
dute Iberican

Herri-kirolak eta bertso
saioa Gereako jaietan

Donien atxa jasota, atzo hasi zituz-
ten Gerea auzoan Adrian Deuna-
ren jaiak. Gerea bertako auzoki-
deak dira jaietako antolatzaileak.

Bihar, 16:30ean, txokolate-
jana prestatu dute auzoko umeen-
tzat, eta, 18:00etan, briska txapel-
ketari ekingo diote. Irabazleak
100 euro jasoko ditu.

Domekan egingo dituzte eki-
t a l d i r i k  g a r ra n t z i t s u e n a k .
11:00etako mezaren ondoren,
Mallabiko Gazte-Alai dantza tal-

deak hainbat dantza eskainiko
ditu. Ondoren, Beñat Ugartetxeak
eta Etxahun Lekuek bertso saioa
eskainiko dute. Eguerdian herri -
kirolekin gozatzeko aukera egon-
go da: Karmele eta Maider tron-
tzan eta, Jon, Izeta III.a eta Ure-
ta harrijasotzen ibiliko dira.

Jaiei amaiera eman aurretik,
18:00etan, asto probak ikusteko
aukera egongo da Zubi-Barri,
Arta-Beitti, Goizeder eta Maiora-
ren eskutik. J.D.

Gerean Adrian Deunaren jaiak ospatzen dabiltza;
etzi trontza eta harri-jasotze saioak izango dira

Bihar erabakiko dira datozen
lau urteetarako alkateak

Durangon zapatuan, 08:00etan, izango da inbestidura ekitaldiko udalbatzarra.

Bost herririk handienetan alderdien arteko itunek baldintzatu dezakete bozketa

Zapatu goizean Durangalde-
ko 12 herrietan egingo dituz-
ten udalbatzarretan hauta-

gai bozkatuenek aginte makila har-
tuko dute eskuan. 

Bilduk herri txiki ia guztien
alkatetza segurtaturik du. Atxon-
don Rosa Maria Elizburu izango da
alkate, Otxandion Santi Uribe,
Mallabian Maria Milagros, Maña-
rian Endika Jayo eta Izurtzan Luis
Ballarin. Garain, berriz, Herriko
Taldeko Gontzal Sarrigoitiak izan-
go da berriro alkate. Zaldibarko
udalbatzarrean lau alderdi daude,
baina Bilduk gehiengo osoa du, eta
Arantza Baigorri izango da alkate.

Aspaldian asko hitz egin da
Elorriori eta PPko Carlos Garciak
hartuko duen erabakiari buruz.
EAJren jarrera ofiziala, Elorrion
zein Euskal Herri mailan, bere
ordezkariak bozkatzea da; Ana Ota-
dui hautagaiak horixe egingo dute-
la berrretsi du. PPko prentsa bule-
goak dio “alderdiaren postura ofi-
ziala EAJren hautagaitza babestea”
dela. Bilduren inguruko iturriek
diotenez, EAJgaz izandako batza-
rretan ez da akordiorik lotu.

Durangon EAJk zortzi zinego-
tzi ditu; Bilduk sei, PSE-EEK hiru
eta Aralarrek bi. Sozialisten botoa
da gakoa; Pilar Rios zinegotziak
dioenez, “geure hautagaitzari boz-
katzeko aukera handiak daude,
baina, gaur eta hemen, ezin dut
ehunik ehunean segurtatu bihar-
ko gure botoa zein izango den”. 

Abadiñon, Iurretan eta Berri-
zen Independienteek eta EAJk
gehiengoa dute, baina itunek alka-
tetza kendu diezaiekete.

Amakomunazgoa
Biharko egunaren ondoren, lau
hileko epea dago Durangaldeko
Amankomunazgoa osatzeko. Bil-
duk gehiengoa du 13 ordezkarigaz;
EAJk 11 ditu; Abadiñoko Indepen-
dienteek bi eta PSE-EEk bat. 

Segurutik irailean batuko dira
udalbatzarrean nork bere hauta-
gaitza aurkeztu eta bozkatzeko.
Irabazleak —hau da, lehendaka-
riak—  lehentasunezko lehenda-
kariordea aukeratzeko eskuduntza
izango du; bigarren lehendaka-
riordea bigarren hautagairik boz-
katuena izango da. J. Derteano

Egindako ibilbideagatik saria eman
dio Iurretako Institutuak Sánchezi

Ikasturte amaierako ekitaldian omendu dute Fede Sánchez; ins-
titutuari egindako ekarpena nabarmendu du guraso elkarteak. Ikas-
tetxeari, ezagututako hiru zuzendaritzei eta ikasleei aipamena egin
zien Sánchezek. Sariketaren zortzigarren aldia izan da aurtengoa;
azken urteetan, Iurretako Institutuagaz lotura izan duten enpre-
sariak eta ikasle ohiak izan dira sarituak. A.M.

Azaleko minbiziari aurre
hartzeko kanpaina 18an
Datorren zapaturako, ekainaren
18rako, azaleko minbiziari buruz-
ko prebentzio kanpaina antolatu
du Iurretako Udalak, minbiziaren
aurkako AECC elkarteagaz batera.
Askondo kalean furgoneta infor-
matiboa jarriko dute goizeko
10:00ak eta 14:00ak bitartean. Bes-
teak beste, eguzki egonaldi egokiak
egiteko aholkuak eskainiko dituz-
te; egonaldi desegokiak egiteak
eragin ditzakeen ondorioen arris-

kuei buruzko informazioa ere
banatuko da. Ume eta gazteei
zuzenduriko materiala banatuko
dute, gainera: Babes zaitez eguz-
kitik, dibertigarria da!  izeneko
liburuxkak banatuko dituzte.
Horrez gainera, bertaratzen diren
guztiei azaleko azterketak egiteko
aukera eskainiko zaie. 2011: Eguz-
ki babesaren eta azaleko minbizia-
ren kanpainaren baitan dago anto-
laturik ekimena. A.M.
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DURANGO

GARAI

OTXANDIO

Zapatuko jaia 12:00ak aldera
hasiko da gaztelu puzgarriekin.
Herri-kirolak egingo dituzte gero
bazkal aurretik. Gerturatzen dire-
nei jokoetan parte hartzeko deia
egin diete. 14:00etan urteurrene-
ko ekitaldia egingo dute, eta ondo-
ren herri-bazkaria. 

Arratsaldean Arantxa eta Pan-
txok eta Debako elektrotxarangak
emanaldiak eskainiko dituzte.
21:00etan kontzertuak hasiko dira:
Tribute to RIP eta Delirium Tren
Ez. Ondoren, erromeria ere egon-
go da, Luhartzegaz. A.Ugalde.

Txikitik handira, Intxaurretik
herrira leloa aukeratu dute
Intxaurre elkarteko kideek

elkartearen 25. urteurrena ospa-
tzeko. Azken hileotan hainbat kul-
tura ekitaldi antolatu dituzte, eta
hilaren 18an jai nagusia egingo
dute, eguerdian hasita.

Datorren zapatuko bazkariko
txartelak salgai daude dagoeneko,
Intxaurren bertan. Martitzenera
arte egongo da aukera aurretiaz
erosteko. Egunean bertan ere sarre-
ra batzuk salgai egongo dira. Bege-
tarianoentzako menua gura izanez
gero arinago abisatu behar da.

Intxaurreren 25.urteurrena
ospatzeko egun osoko jaia
Azken hileotan ekitaldi ugari antolatu dituzte; hilaren 18an izango da jai handia

Durangaldean labur

Bazkarirako txartelak hilaren
14ra arte eskuratu ahal
izango dira, Intxaurren bertan

Durangoren historiaren berri 
Cafés Baqué azukre zorroetan
18 zorro diseinatu dituzte Durangoren historiako pasarte laburrekin

Durangoren sorrera, 1554ko sutea,
1937ko bonbardaketa, Mikeldiko
idoloa, Zezenak Dira, Pablo Pedro
Astarloa... Durangoren historian
hainbat data, gertakari eta pertso-
na esanguratsu egon da. Horien
gaineko informazio laburragaz
azukre zorroak diseinatu ditu Cafés
Baquék, Turismo Bulegoagaz elkar-
lanean. Laster zabalduko dituzte
herriko tabernetan.

K a n p a i n a re n  h e l b u r u a
Durangoko historiari buruz “jakin-
gura eta interesa sustatzea” dela
nabarmendu dute ekimenaren
arduradunek. 

Azukre zorroekin batera,
lehiaketa bat ere abiatu dute. Kan-
painak www.baquedurango.com
izeneko bloga dauka, historiako

datu gehiagogaz. Informazio horri
buruz bost galdera luzatzen dituz-
te, eta ondo erantzuten dituzte-
nen artean iPad2 bat zozketatuko
dute urriaren 7an. A.U.

Lehiaketa antolatu dute
historiari buruzko galderekin.
Saria iPad2 bat izango da

Baqué-ko arduradunak eta alkatea aurkezpenean.

Gauean Tribute to RIP,
Delirium Tren Ez eta Luhartz
izango dira eszenatokian

Hainbat data, gertakari eta
pertsonaren gaineko
informazioa dago zorroetan

Uztailean berriztuko
dituzte elkarteko komunak

Otea-Loran elkarteko komunak
konpontzeko lanak uztailaren 11n
hasiko dituzte, udaletik azaldu
digutenez. Hain zuzen ere, proiek-
tua adjudikatu berri du udalak;
Zamakoa enpresak izango du
komunak berrizteko ardura.

Proiektuaren aurrekontua
30.874 eurokoa izango da, eta

hortik 5.445 diru-laguntza bidez
eskuratu dituzte, Eusko Jaurlari-
tzari eskaera egin eta gero.

Irisgarritasuna bermatzeko
helburua du udalak lan horiek
bideratuz. Kultur etxe berriaren
eraikinean dago kokatua elkartea,
eta, modu horretara, eraikinaguz-
tiz eraberrituko dute. M.O.

Udalak esleitu berri du egitasmoa; eraikinaren
irisgarritasuna bermatzea dute helburu 

Ekainaren 28an eta 29an Urduñako aterpetxean gaz-
teentzako sormen topaketak antolatu dituzte Aman-
komunazgoko eta eskualdeko udalerrietako euska-
ra zerbitzuek.  Hainbat tailerretan parte hartu ahal-
ko dute: antzerki teknikak, bideogintza, musika,
gorputz adierazpena edo irudia, esaterako. “Lagun
artean euskaraz ongi pasatu eta sormen  teknika
berritzaileak ikastea” eskaini dute; doan, gainera.

Sormen topaketetan izena
emateko azkeneko egunak

Erakusketa zabaldu dute Durangon,
Andragunean, Agerikotik ezkutuko-
ra izenekoa. Emakumeek ekonomia
alorrean egindako ekarpena islatzen
du, eta Emakumeak Aniztasunean
elkarteak bultzatu du. Hilaren 30era
arte izango da ikusgai, 10:00etatik
13:00etara eta 17:30etik 20:00etara.

Erakusketa martxan
Andragunean

Aste honetan hainbat ume batu dira eskolara
batera joateko, Landako Eskolara Oinez ekime-
nean. Guraso bolondresen laguntzagaz eta gel-
tokietan ikasle berriak batuta egin dute bidea,
ibilbide bi jarraituz. Aste honetako proba balo-
ratu eta datorren ikasturtean ekimena finkatu
eta zabalduko duten pentsatu beharko dute
orain ikastetxeko eta udaleko arduradunek.

Landako Eskolara Oinez
ekimeneko proba egunak 

Gazte Asanblada pozik
urteurreneko jaiagaz

Otxandioko Gaztetxeak hamar-
kada bete duela ospatzeko, urteu-
rren jaia ospatu zuten ekainaren
4an. Gazte Asanbladak “oso posi-
tiboki” baloratu du ekimena; azal-
dutakoaren arabera, urteurren

jaia “proiektu baten inflexio pun-
tua” izan da, eta “indarturik” irten
dira. Herriaren “inplikazioa”
nabarmendu dute: “Herritarrak
prest agertu dira laguntzeko, txan-
dak egiteko...”, azaldu du Eider Aju-
riak. Gazteez gainera, adineko
jendea ere ibili zen beharrean. 

Bazkarian, 120 gazte inguruk
parte hartu zuten; arrtsaldeko
manifestazioan, antzera. Ekimen
jendetsuena gaueko kontzertuak
izan ziren. A.M.

120 gazte inguruk parte hartu zuten bazkarian.

Gazteek “oso positiboki” baloratu dute
10. urteurreneko jaiak izandako erantzuna

Gazte Asanbladakoek
herritarren “inplikazioa”
nabarmendu gura izan dute
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BERBAZ
“Herrien aldeko beharrean gabiltzanean,
ez genuke alderdikeriaz jokatu behar”
Datozen urteotan egoera ekonomikoa hobetu eta Amankomunazgoko zerbitzuak gehituko direla uste du Larraurik

irten zen Berriz, baina orain
momentuan nahiko har tu-
eman ona daukagu. Hainbat
gauza egiten dituzte gugaz;
Agenda 21, adibidez. Berriz
Amankomunazgora bueltatu-
ko dela uste dut. Elkarlan oso
ona daukagu eurekin, belodro-
moagaz, adibidez.

Zelakoa da herrien eta alderdien
arteko hartu-emana Amanko-
munazgoan? 
Nik udalekin, berdin dit zer
kolorekoak diren, harreman
ona daukat.  Niko Elorr ioko
alkateagaz, David Atxondokoa-
gaz... adibidez, oso ondo kon-
pontzen naiz, eta elkarrekin
gaudenean ahaztu egiten zait
ez  direla  nire  alderdikoak.
Gero momentu puntualetan,
aurrekontuen eztabaidan, adi-
bidez, bakoitza bere lekuan
dago; orduan agertzen da poli-
tika,  eta normala da.  Baina
herr irako gauza onak egin
guran gabiltzanean, ez genuke
alderdikeriaz jokatu beharko.

Zer gomendio emango zenioke
hurrengo lehendakariari?
Ni nor naiz ba gomendioak
emateko? Pentsatuta eta amai-
tu barik utzi ditudan asmoen
berri  emango diot,  eta gero
berak gura duena egingo du.
Datorrena datorrela, izan EAJ-
koa edo Bildukoa, lan egiteko
gogoaz eta asmo onekin etorri-
ko da.  Ez naiz inor gomen-
dioak emateko. Hori bai: behar
duen guztietan, hor egongo
naiz, laguntzeko.  A.Ugalde

Zapatu honetan udal-
batza berriak osotu
eta gero, lau hileko

epea egongo da Amanko-
munazgo berria eratzeko.
Ordura arte funtziotan
dabil beharrean Marian
Larrauri. Hamasei urte egin
ditu lehendakari.

Arraroa izango da zuretzako
horrenbeste urte  eta gero Aman-
komunazgoa uztea.
Alde batetik, desiatzen nago,
lasaitasuna hartzeko, eta zer
pasatuko den ikusteko jakingu-
ra daukat. Baina, beste aldetik,
pentsatzen dut: “Zelan ez naiz
etorriko gehiago Amankomu-
nazgora?”. Nire etxea legez da.
Ni hona etorri nintzenean diru
barik zeuden, desastrea zen...

Zelakoa zen egoera?
Sasoi hartan beste krisi gogor
bat zegoen, eta udaletxeek-eta
ez zeukaten dirurik; ez zituz-
ten kuotak ordaintzen. Aman-
komunazgoak hainbat  zor
zituen;  aurrekontuko dirua
beste zor zegoen. Alde horreta-
tik, orain momentuan egoera
onean gaude;  ez  daukagu
zorrik bankuekin, eta hurren-

go inbertsioetarako diru apur
bat badaukagu gordeta. Bada-
go inbertsio bat hor, ezin izan
dudana aurrera  atera  eta
hurrengo datorrenak egitea
gustatuko litzaidakeena.

Zein?
Nire ilusioa beti izan da gizarte
zerbitzu guztiak eraikin batean
batzea. Durangon Galtzareta
eraikina txiki geratu da, eta
Drogomenpekotasun Zerbi-
tzua eta Hirugarren Adinerako
Sai la  atera  egin behar  izan
ditugu bertatik. Galtzaretan
bertan, lanerako baldintzak ez
dira onenak eta zerbitzu denak
batzea ona izango litzateke
koordinazio hobea egiteko.
Durangoko Udalagaz berba
egin dugu, eta Uribarri egoitza
zena leku egokia izan daiteke.
Proiektu oso handia da hori,
eta horretarako laguntza eko-

nomikoa ere behar-beharrezko
izango dugu. 

Amankomunazgoak indartu
egin beharko luke bere funtzio-
namendua? Batzuk eraginkorra
ez izatea kritikatu izan dute.
Hauteskunde garaian beti
ager tzen da kr i t ika  hor i ;
Amankomunazgoak zerbitzu
gehiago kudeatu beharko
lituzkeela esaten dute. Geroa-
go eta gehiago kudeatzen ditu,
eta datozen urteotan, seguru-
tik, gehiago sortuko dira. Gau-
zak egiten dira;  beharbada,
nire akatsa izan da prentsara
komunikatzeko zalea ez naize-
la izan. Behargintza zabaldu
genuenean,  adibidez,  ez
genuen inaugurazio ekitaldirik
egin, eta hori akatsa izan zela
pentsatzen dut. Sartu nintze-
nean hiru zerbitzu egon ziren,
eta orain asko dauzkagu. Trin-
ketea zabaldu zen, belodro-

moan eta  at let ismo pistan
beharrak egin dira eta topera
dabiltza. Behargintza eta for-
mazio zentroa ere hor daude.
Zerbitzu sozialetan ere hazi
egin gara; zaborren birziklape-
na, zaborrak batzeko sistema
berria...  hainbat gauza egin
dira. Batzuek beste plantea-
mentu batzuk eduki ditzakete,
baina ez da hain erraza. Aman-
komunazgoak berez ez dauka
konpetentziarik; udalen kon-
petentziak kudeatu ditzake,
eurek utziz gero. Udalei asko
kostatzen zaie konpetentzia
horiek kudeatzeko lana Aman-
komunazgoari uztea. Kontua
ez da hain erraza.  

Berrizko Udalak Amankomu-
nazgotik irtetea erabaki zuen
bere garaian. Zelan baloratzen
duzu gertatutakoa?
Zaborraren inguruko desados-
tasunak tar tean zeudelako

Marian Larrauri •

Amankomunazgoko 
lehendakaria azken 16
urteotan

EAJko zinegotzia izan da
Abadiñon

“Amankomunazgoak geroago eta zerbitzu
gehiago kudeatzen ditu; beharbada, 

nire akatsa prentsara komunikatzeko 
oso zale ez izatea da” 

“Nire ilusioa beti
izan da gizarte 
zerbitzu guztiak
eraikin batean

batzea”

“Berrizko Udalagaz 
hartu-eman 

onak dauzkagu; 
berriro sartuko 
dela uste dut” 
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Dani Maeztu
Aralar

Sei hankako mahaia

Ireki bidea
Lelo hori ibili du Aralarrek hau-
teskunde kanpainan: ezkerra-
ri, euskarari, bakeari, gazteria-
ri, ekologismoari eta abarri
bidea irekitzea beharrezko dela
aldarrikatu dugu. Euskal gizar-
teak alor askotan bidea egin du,
beste batzuetan bidea egiten
hasi da, eta etorkizunean bidea
egiten jarraituko du. Bide horre-
tan egon diren eta egon dau-
den oztopo nabarmenenak
erditik kentzeko, Aralarrek bere
esfortzua eta kemena jarri due-
la deritzogu, eta bidea irekitzen
eta bidea egiten segitzeko
lanean jarraitzeko asmoa dugu-
la zuenganatzen dut. 

Hauteskundeetako emai-
tzei izenburu bi jarriko nizkio-
ke. Lehenengoa: “Durangon,
ezkerreko abertzaletasunak
bidea irekitzen jarraitzen du”.
EAJk, frankismoaz geroztik,
gehiengoa izan du Durangon.
Lehenengo aldiz, ezkerrekoak
eta abertzaleak garenok EAJk
baino bozka gehiago lortu dugu.
Asmatu zein izan daitekeen
bidearen hurrengo mugarria:
etorkizuneko Durango gorria,
morea eta berdea izango den
esperantza dugu.   

Eta bigarren goiburua:
“Bakegintzan urratsak ematen
jarraitzeko konfiantzazko botoa
eman digu gizarteak”. Bakegin-
tza ez da eliteetan gauzatuko,
kalera ekarri behar dugu, eta
kaletarren artean egin behar
dugu: aniztasuna errespetatu;
arerio politikoa errespetatu,
etsaitzat ez hartuz. Proiektu
politikoaren alde lan egin behar
dugu, gizarte eredua erreferen-
tziatzat hartuz eta aurrean dau-
kaguna errespetatuz.  

Bihar Euskal Herriko uda-
lak eratuko dira. Durangaldean
ere izango da aldaketarik. Auke-
ra ederra dugu erakusteko garai
berriak datozela; ezkerrari bidea
irekitzen jarraitzen dugula eta
bakegintza kalera heldu dela
erakusteko garaia da.  

Erredakzio burua: 
Joseba Derteano.
Administrazio burua: 
Itziar Belar
Administrazioa: 
Miren Abasolo.
Publizitatea: 
Itziar Azula, Goretti Alonso eta 
Amaia Huarte. 
Erredakzioa: Aitziber Basauri, Itsaso
Esteban, Markel Onaindia, Amaia
Ugalde, Aritz Maldonado. 
Maketazioa: Ainhoa Arizmendiarrieta. 
Testu zuzentzailea: Igor Elortza. 
Argazkilariak: Kepa Aginako eta 
Juanra de la Cruz. 
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Apatako udalari, kexaz
Orain dela pare bat aste igerilekuetako taberna adjudi-
katu zuten. Zein izan da gure sorpresa: kanpoko jendea-
ri eman diotela.

Ez gaude bat ere ados, Apatan gazte asko gaude eta
horietako asko langabezian daude.

Eskaera bi egon dira aurten udalean, bat herrikoek aur-
keztu dute eta bestea kanpotar bik. Logikoena izango
litzateke herriko jendeari ematea eta herrian bertan lan
aukerak ematea (hori da beraien leloa behintzat), baina
hau ez dela betetzen konturatu gara. Udaletxeak aterata-
ko bandoan ez zen agertzen herrikoek aukera gehiago dute-
nik edo pribilegioa dutenik, baina, nire ustez, “de sentido
comun” da hau, horrela ulertzea, zeren eta, bestela, urte-
ro eskaintza piloa egongo ziren kanpotarrek eskatuta. Eta,
gainera, aurten nik alkatearekin hitz eginda lortu nuen bi
urteko kontratua egitea; zertarako, eta azkenean kanpo-
koei erraztasunak emateko….

Udalarekin egin dugu berba eta beraien errua dela aitor-
tu dute, bandoan eskatutakoa agertzen ez zelako, baina ez
dute ezer egin egoera konpondu ahal izateko.

Alkatearekin hitz egiten egon nintzen, eta diru kon-
tua ez zela esan zigun; hau da, udalak ez duela aukera hau
ematen dirua irabazteko. Ba, barkatu, baina ez da izan gure
antzemateko era, zeren aurten horretan bakarrik pentsa-
tu dute.

Laburpen bezala, Apatako udalak lan eskaintzak ditu
baina ikusi beharrekoa ikusita kanpoko jendea prestatzen
hasi dadila, zeren eta herrikoek baino aukera gehiago izan-
go dute.

Herriari eskatzen diodana gure eskubideengatik borro-
katzea; hau da: lan eskaera hau herriko jendeari dagokio
eta ez kanpokoei. Beraz, gustatuko litzaidake baten batek
honen inguruan kexarik badu udaletxera joatea eta ber-
tan azalaraztea.

Alazne Campañon

Jose Miguel Barandiaran egoitzari
eskertza
Idatzi honen bitartez , Jose Migel Barandiaran egoitzako lan-
gileoi esker ona luzatu nahi dizuet.  Nire ama, urte eta erdian,
maiatzaren 30eko astelehenean bere heriotza gertatu arte, adei-
tasunez zainduta eduki duzue zuen jatortasuna agertuz.

Ez naiz inoiz ere zuen izenaz ahaztuko, ez zuen lan egiteko
era txalogarriaz, ezta ere gure nagusiei ematen diezuen maita-
sunaz.

Jarraitu ezazue horrela. Eskerrik asko, langile guztiei.

Nieves Cortes - Durango

Garaiko herriari eskerrak

Benetan pozgarria izan da guretzat hauteskunde hauetan
azken lau urteetan burututako lanari eman diozuen berrones-
pena. Zuen adostasun horrek indar berriak ematen dizkigu
gure Garaiko herri txiki honetan XXI. mendeak planteatzen
dituen erronkak aurrera eramateko. Pausuz pausu, baina atse-
denik hartu gabe, jarraituko dugu lanean.

Lanean denon herria eraikitzen, bai botoa eman duzuenen
udala eta baita beste aukera batzuk hautatu dituzuenen udala
ere, alkateak herritar guztiena izan behar duela pentsatzen
dugulako. Herri hau denok osatzen dugu; adin, pentsamolde,
ideologia eta beste berezitasun pertsonalak ditugun gazte, nagu-
si, gizon eta emakume guztiok.

Herriko etxea denon etxea izan behar da, eta horregatik argi
dugu aurretik dugun legealdi honetan ere gure herriaren alde
lanean prest dauden guztientzat bertako ateak zabalik daude-
la. Jar dezagun gure Garai etorkizunaren bidean.

Herriko Taldea

“Ezkerreko bidean darraigula
eta bakegintza kalera heldu
dela erakusteko garaia da”

Aiert Zubigarai - Elorrio

Gutunak @

✑
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KULTURA
ANTZERKIA JAIALDIA

Bost ikuskizun kaleko antzerki
jaialdiaren bosgarren ediziorako

E uskal Herriko antzerki tal-
deen lanaren erakusle
izango dira, ekainaren

17tik 19ra, bosgarren urtez,  Iurre-
tako plaza eta kaleak. “2007an hasi
ginenean ez genekien abentura
honek nora eroango gintuen, eta
pozgarria da bost urteren ondo-
ren hasitako lanari jarraipena ema-
teko gogotsu egotea”, esan zuen
Iñaki Totorikaguena jarduneko
alkateak aurkezpenean.

“Lehenengo urteetan jaialdia
antolatzen Mikel Deuna elkartea-
gaz hainbeste lagundu zigun Mari
Tere Zugaza-Artaza” hartu zuen
ekitaldian alkateak gogoan.

Totorikaguenaren aldame-
nean, jaialdiaren barruan Vuelta
y vuelta obra eskainiko duen Tra-
pu Zaharra taldeko Santi Ugalde
kidea eta jaialdiaren dinamiza-
tzaile lana burutzen duen Deabru
Beltzak taldeko Argitxu zuzenda-
ria izan ziren aurkezpenean.

Orain pare bat urte El pisito
kale antzerkiagaz Iurretara etorri
ziren eguna ondo gogoratzen due-
la aipatu zuen Santi Ugalde antzez-
le ezagunak: “Iurretara gentozen
lehenengo aldia zen, eta harriga-

rria egin zitzaigun hemen topatu
genuen ikuslegoa: oso anitza, eta
ikusteko gogotsu zegoena”. Ugal-
deren berbetan, “oso pozgarria da
halako antzerki jaialdi bat temati
mantentzen duen herrian antzez-

kontsumistari umoretik kritika
egiten diona”, Ugaldek dioenez.   

Trapu Zaharra, Ganso & Cia,
Kukulbiltxo, Madiber magoa eta
Pikor taldeen lanak izango dira
Iurretan gozagai. I.E.

lan berria aurkeztera etortzea”.
Trapu Zaharra antzerki taldeak
Kalez Kalera aurten dakarrena
“krisi ekonomikoaren eragina jasa-
ten duten komertzial biren isto-
rioa da, gizarte merkantilista eta

Eguaztenean aurkeztu zuten ekainaren 17tik 19ra Iurretara bost kale antzerki ikuskizun dakartzan V. Kalez
Kale jaialdia. Kukubiltxo, Pikor, Trapu Zaharra, Ganso & Cia eta Madiber Magoa gonbidatu dituzte

Egitaraua:

Bosgarren urtez, kultura

kalera aterako dute

Iurretako Kalez Kale-n

Euskal Herrian eginiko

antzerkiaren aniztasuna

islatzen duen jaialdia

Ekainaren 17an

· Kukubiltxoren Kukubel, 17:30ean  

San Migel plazan

· Pikor taldearen Ellas bailan solas, 

21:00etan, Dantzari plazan

Ekainaren 18an

· Madiber magoa, 17:30ean, Dantzari 

plazan

· Trapu Zaharra taldearen Vuelta & 

Vuelta, 21:00etan, Askondon

Ekainaren 19an

· Ganso & Cia. taldearen Mediopelo, 

13:00etan, Dantzari plazan

Ekainaren 21ean

· Umeen danborrada, 11:30ean

· Musika emanaldia, 19:00etan
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Jose Julián Bakedano
Zinegilea

Matta Euskadin
Azaroaren 11n beteko da mendea euskaldun jatorriko Matta mar-
golaria jaio zela. Primitibisten, surrealisten eta Ipar Ameriketako
espresionista abstraktuen inguruan jardun zuen gizon polifazeti-
ko honek jaio zen herrialdean, Txilen, ikasi zuen arkitektura.

Hamarkada honetan artista honi buruz antolaturiko atzerabe-
girako osoena da Matta, 1911-2011. Bilboko Arte Ederren Museo-
ko erakusketan, 1938 eta 1999 bitarteko lanak daude bilduta. 

Bere euskal jatorriaz oso harro agertu zen beti Roberto Matta
Echaurren. Horrela adierazi zuen bere alargunak museoan: “Etxe-
ra bueltatu da Roberto. Beti egiten zuen berba bere sustrai euskal-
dunez, eta beti sentitu zen oso hemengoa”. Frantsez nazionalizatu
zen 1969an Matta, eta bere semeetako bat Ramuntcho deitu zuen,
ortografia frantsez-euskaldunez.

Artistaren familiak ekarritakoak dira erakusketako obretariko
asko, eta aurretik ia sekula erakutsi bakoak dira zenbait. “Bizitza-
ren amaierara arte egin zuen lan: zuri-beltzezko muralak marraz-
ten jarraitzen zuen 90 urte zeuzkala”, azaldu du Germana Mattak.

André Breton eta Salvador Dalíren surrealismoak erakarri zuen
Matta 1937an, eta urte bi geroago New Yorkera abiatu zen. Han,
Marcel Duchamp eta Yves Tanguy-rekin batera elkartu zuen Euro-
pako abangordia Jackson Pollock, Robert Motherwell edo Arshile
Gorky lako gazteen lanarekin. Eta horrela sortu zuten gero espre-
sionismo abstraktu amerikarra deitu dutena.

Bere konpromiso soziopolitikoak Mattaren obra eta bizitza guz-
tian izan zuen eragina, eta 1968ko Parisko mugimendu kontrakul-
tralaren partaide aktiboenetarikoa izan zen. Konpromiso sozial hori
areagotu egin zitzaion urteekin, eta harreman politiko eta intelek-
tuala izan zuen, besteak beste, Kubako iraultzagaz, Txileko Allen-
de presidenteagaz edo Angolako askapen mugimenduagaz. Egoe-
ra sozialak zein herriaren “egitura emozionalak” islatu zituen bere
muraletan. Bere obran nagusi izan ziren beti artearen ikuskera poe-
tikoa, eta oihalaren eta kolorearen erabilera berezia.

*Erredakzioan itzulia

GEURE DURANGALDEAMUSIKA LEHIAKETA

Haur Kantari Txapelketaren
Hazparneko finalera, bihar

J oan den domeka eguer-
dian, Bilboko Euskalduna
jauregian batutako 600

lagunen aurrean kantatu zuten
argazkiko Durangoko Xaramel tal-
deko neskek. Haur Kantari Txapel-
ketaren finala izan zen joan zen
ekainaren 5ekoa, eta zortzi kopa
eta bi txapel irabazita bueltatu
ziren bertatik gazte durangarrak.

Besteak beste, ahotsik onenen
txapela jaso zuten Durangoko
Orfeoi Txikiaren inguruan sortu-
riko Xaramel taldeko zortzi gaz-
teek, domekako finalean. 

Taldekako saileko sariez gai-
nera, baina, Durangoko taldeko
kideek binaka zein banaka egin-
dako lana ere saritu zuen Haur
Kantari  Txapelketako epai-
mahaiak: binakakoan txapela jan-
tzi zuten, esaterako, taldeko kide

diren Amaiur eta Maitek. Gaine-
ra, a capella sailean hirugarren
saria, pianista onenarena edo sor-
kuntzaren sari berezia ere jaso
zituzten argazkiko neskek.   

Bizkaiko 36 taldek hartu zuten
domekako finalean parte, eta epai-
mahaiak bertan hautatutako lau
taldek jardungo dute bihar Haz-
parnen jokatu duten Euskal Herri-
ko finalean; Durangoko Xaramel
taldeak ere bai. Hazparnen egin-
go dute Euskal Herriko Haur Kan-
tari Txapelketaren azkeneko saioa,
Euskal Herriko finala. I.E.

Hogeita hamasei taldek

hartu zuten domekako

Bilboko finalean parte

Julene Azpeitia literatur
lehiaketaren sari banaketa
Aitor Albistur errenteriarraren lanak saritu ditu, besteak
beste, Julene Azpeitia literatur lehiaketako epaimahaiak 

Ekainaren 5ean, San Agustin kul-
turgunean egin zuten Durango-
ko Udalak antolatzen duen Jule-
ne Azpeitia literatur lehiaketa-
ren sari banaketa ekitaldia. 

Aitor Albistur errenteriarrak
jaso zituen hamazortzi urtez gora-
koen bertsoen zein ipuinen ata-
letako sari nagusiak: Albisturren
Edanak edan bertso sorta saritu
zuen epaimahaiak, eta egile bera-
ren Irla izeneko ipuina ere bai.

Helduek aurkezturiko oler-
kien atalean ez dute saririk bana-
tu aurten, eta hutsik geratu da 17-
18 urte bitartekoen poesia saria
ere. Lehen Hezkuntzako bosga-
rren eta seigarren mailako sailean,
Landako Eskolako Arrate Negral-
en Zu zarena izeneko poema sari-
tu du epaimahaiak, eta Kurutzia-
ga Ikastolako Igor Uruburu gaz-
tearen Ez naiz gai Bigarren
Hezkuntzako atalean. I.E.

LITERATURA EKITALDIA

BERTSOLARITZA TXAPELKETA

Joan zen bariku goizean, Bilbon
jokatu zuten Bizkaiko Eskolarte-
ko Bertsolari Gazteen Txapelketa-
ren finala. Hamalau urtez azpikoen
saileko txapela ekarri zuen berta-
tik Txaber Altube gazteak Aba-
diñora. 14 eta 18 urte bitartekoen
sailean jardun zuen Aitor Bizka-
rrak, berriz, laugarren egin zuen.

Bilboko Indautxu auzoko El
Carmen aretoan jokatu zuten, joan
zen barikuan, Bizkaiko Bertsola-
ri Gazteen Txapelketako finala.
Txapelketaren aurreko saioetan
sailkatzea lortu duten hamalau
bertsolarik jardun zuten. I.E.

Txaber Altube gaztea
Bizkaiko txapeldun
Eskolarteko Bertsolari Txapelketako 14 urtez azpikoen
txapela jantzi du abadiñarrak, Bilbon jokatu zuten finalean

Aitor Bizkarra laugarren

sailkatu zen 14 eta 18

urte bitartekoetan

Domekan Bilbon jokatu zen Bizkaiko finalean hainbat sari jaso zituzten Durangoko neskek
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CALIFORNIA
CONFORTLINE

Oso sukalde erabilgarria dakar California
Confortline modeloak: sute bi eta 42
litroko hozkailua dakartza, besteak beste,
sukaldeak. Gainera, hiru zonalde bereiziko
klimatizadorea ere eskaintzen du
Volkswagen-en modelo honek, beste
hainbat baliabideren artean.

CALIFORNIA
BEACH

Gauak igarotzeko eta intimitatea man-
tentzeko kortina bilgarriak dakartza, bes-
teak beste, Volkswagen-en California
Beach modeloak. Mahaia albo batean
gordeta muntatzen den 1,55 x 2,01
metroko ohea ere eskaintzen du
California Beach furgonetak.

Gurpilen gaineko etxeotan
bidaiatu eta ostatu hartzen dute-
nentzat pentsatutakoak dira
autokarabana edo furgoneten
aparkalekuak. Deskantsurako,
bidean topatutako gustuko lekua
gozatzeko eta bertan eskainitako
zerbitzuak baliatzeko aukera dira
guneok. Ondoen hornitutako
guneetan argindarra, iturriak, ur-
zikinen tangak husteko zerbitzua,
komunak, garbigailuak eta
dutxak eskaintzen dituzte. 

Azkeneko urteetan, furgonetan
eta autokarabanan bidaiatzera ohi-
tuago dauden herrialdeetako ere-
dua hartuta, Euskal Herrian ere
gero eta udal gehiagok ekiten diote
bidaiari horien geldiuneak hartzeko
leku aproposak atontzeari: Bilbon,
Lekeition edo Hondarribian prestatu
dituzte, esaterako, halako guneak. 

Batez ere, lekua horretarako
bereziki prestatu barik zegoenean
ere erabiltzaileek eurek hautatuko
kostako lekuetan dihardute udalek

modu horretako guneak prestatzen.
Hondarribian, portuaren eta kirol-
gunearen artean, eta Kobetamendi
gainean, Bizkaiko hiriburuan. 

Bilboko kasuan, apiriletik urrira
arteko hilabeteetan izaten da 72
plaza dauzkan gunea erabilgarri.
Hamabost euro kobratzen dute
Bilbokoan eguneko.

Europako herrialdeetatik dato-
zen bisitariek, eta geroago eta
gehiago inguruko herrialdeetakoek
ere baliatzen dituzte guneok.

Karabana eta furgonetekin
datozenentzako guneak
Autokarabanan edo furgonetan bidaiatzeko tradizio luzea duten herrialde-
en eredua jarraituta dihardute ibilgailuontzako guneak atontzen hemen ere

Eguneko hamabost
euro ordaindu 

behar da Bilboko 
aparkalekuan, 

esaterako 

Udako hileetarako
prest dauzkate herri
askotan karabana

eta furgonetentzako
aparkaleku berriok

Besteak beste,
Hondarribian, Bilbon

edo Lekeition
prestatu dituzte
halako guneak
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Eguneroko bizitza herri edo hiri-
guneetan egiten dutenentzako
aukera polita izaten da opor
egunetan ingurumenagaz hartu-
eman zuzena ahalbidetzen duen
turismo mota hau. Opor egunak
egunerokotik apartekoa den
erritmo batean, haizetara eta
naturagaz hartu-eman zuzenean
bizitzeko hautua askok egiten
dute uda sasoian. 

Familia osoarentzat, baina, batez
ere, etxeko txikienentzat abentura
ederra izaten da Kanpinean egitea
oporretako egonaldia. Kanpin denda
muntatzen eta naturagaz harrema-
nean olgatu ahal izateaz asko
gozatzen dute etxeko txikiek. 

Bisitariek bertan igarotzen
dituzten egunetan erosotasun eta
zerbitzu osoenak izan ditzaten lan
handia egiten dute kanpinetako
arduradunek. Eskaintza ikaragarri
zabala izaten da gaur egun; kanpa-
tzeko gunea ez eze, bungalow
etxeak alokatzeko zein taldeentza-

ko literadun logelak alokatzeko
aukera ere eskaintzen dute, besteak
beste, Euskal Herriko kanpinetan.

Hamabostaldia edo bakoitzak
aukeran daukan denbora igarotzeko

beharrezko guztiak eskaintzen
dituzte kanpinetan, eta aisialdirako
deneriko aukerak ere bai: kokatuta
dauden lekuaren, klimaren eta geo-
grafiaren arabera, askotariko kirol
eta aisialdirako aukerak eskaintzen
dituzte; kanpina urtegi baten ondo-
an dagoela aprobetxatuta uretako
kirolak egiteko aukera, edo men-
dialdean zaldian ibiltzeko errazta-
sunak ematea, esaterako.

Ume txikiekin, batez ere autoan
kilometro asko egiterik gura ez
dutenentzat, Euskal Herriaren aniz-
tasuna gozatzeko eskaintza dauka-
gu kanpin askotan. 

Aukerak Nafarroan
Hirugarren urtez jarraian, turismoa-
ren sustapen eta harrera-kanpaina
abiatu dute, esaterako, Nafarroan:
Nafarroak dohainik hartzen zaitu du
kanpainak izena, eta deskontu han-
diak eskaintzen dizkie bisitariei.
Kanpainagaz bat egiten duen osta-
turen batean gutxienez bi gau
ematen dituzten bisitariek eskura
ditzakete %20 inguruko deskontu
horiek. Kanpainak eskaintzen dituen
aukeren inguruko informazio guztia
www.navarra.es helbidean dago

eskura. Aste Santuan, zubietan eta
uztailaren 15etik irailaren 15era
bitarteko egunetan dago aipaturiko
ekimen hau indarrean.

Gesalatz ibarrean dagoen
Aritzaleku kanpinaren arduradunen
berbetan jaso dugunez, batez ere,
orain bi-hiru urtetik igarri dute
Nafarroako eskualde horretan gero
eta bizkaitar gehiagok aukeratzen
duela herrialde hura udako egonal-
dietarako. Azpimarratu digutenez,
udara begira jaso dituzten erreserba
gehienak bisitari bizkaitarrenak dira.
Orain arte, 1998an zabaldu zutene-
tik, gipuzkoarrak eta nafarrak izan
dituzte bisitari gehienak.

Mila eta berrehun lagunentzat
prestatua dago Aritzaleku kanpina,
eta, azaldu digutenez, azken urtee-
tan, batez ere, abuztuan antolatu
duten triatloiaren eraginez,
“%110eko okupazioa” izan dute.
Udari begira, hainbat bisitarik egin
du Aritzalekun dagoeneko erreser-
ba, eta hasi dira uda giroa hurrera-
tzen dabilela igartzen. Kanpin guz-
tietan legez, eguraldiari asko begi-
ratzen diote, eta oraingoz asko
lagundu ez duen arren, igerilekua
zabaldu dute dagoeneko.

Opor egunak naturagaz
hartu-emanean igarotzeko 
Ingurune paregabeak gozatzeko aukera da askorentzat opor egunetan 
kanpinean ostatu hartzea. Euskal Herrian ere eskaintza oparoa daukagu.

Oporrak 
egunerokotik 
apartekoa den 
erritmo batean 

bizitzeko aukera

Eskaintza zabala
dago gaur egun;

kanpatzeko gunea,
bungalow-ak, talde

handientzako 
logelak... 

Hirugarren urtez,
turismoaren 

sustapenerako
kanpaina abiatu
dute Nafarroan

Kanpinaren esparruaren
barruan dagoen Allozko urtegi-
ko uretan, besteak beste, wind-
surfa eta bela arina egiteko
aukera eskaintzen dute
Gesalatz ibarreko Aritzalekun.
Kanpalekuaren aldameneko
urtegian eskaintzen du
Nafarroako bela eskolak ureta-
ko kiroletan jaduteko aukera.

Horrez gainera, uztailaren 2
eta 3rako kanpineko arduradunek
triatloia antolatzen dute urtero.
Urtegiaren inguruan eta eskual-
dean zehar jarduten dute parte-
hartzaileek, eta kirol hitzordu
horrek ehunka bisitari erakartzen
ditu Nafarroako erdialdeko
eskualde horretara.  

Kirolzaleentzako
aukera aberatsa
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Apirilaren hasieran Bagoaz izeneko bidaia agentzia zabaldu zuen
Ander Cimasek Trana-Matienan. Bidaia bereziak proposatzen ditu

Zelan sortu zitzaizun bidaia agentzia zabal-
tzeko aukera?
Agentzia zabaldu dut agentziak ez zaizkidala-
ko gustatzen. Turismoa ikasi nuen, eta kanpo-
an ibili naiz denbora askoan lanean.
Latinoamerika bereziki nahiko ondo ezagutu
dut, eta badakit leku batzuk libre joateko
ondo daudela; beste batzuetan komeni da
dena lotuta edukitzea. Venezuela, Peru edo
Argentina lako herrietan turismo arloan lan
egiten duen jendea ezagutzen dut, eta hartu-
eman horien bitartez bestelako bidaiak anto-
latu guran zabaldu dut agentzia.

Bestelako bidaiak diozu. Zelakoak?
Perura bazoaz, gauza gehiago beharbada ez,
baina badakizu Matxupitxu ikusi behar duzu-
la. Ni joan nintzenean 50 pertsonako autobu-

sean joan nintzen, gida batekin; souvenris-en
50 dendatik pasatu eta Matxupitxu ordu
bitan ikusi nuen! Eta asko ordainduta! Hain
komertziala izan barik, beste modu batean
bidaiatu daiteke; gida bertako arte katedrati-
ko bat izanda, erloju barik azalpenak entzu-
ten... Eta ez du zertan garestiagoa izan!
Agentzia gehienetan katalogoak erakusten
dizkizute; hori dago eta kitto. Nik bezeroa eta
bion artean prestatu gura ditut bidaiak. 

Zer eskatzen du jendeak?
Oparitarako, bainuetxeetarako eta nekazaltu-
rismoetarako bonoek oso ondo funtzionatzen
dute. Udara begira, Benidorm, Tenerife eta
Lanzarote egin ditut, baina asko eskatzen
dute, adibidez, Grezia, Turkia, Estatu Batuak,
Venezuela, Kuba... 

Ideia zehatz bategaz datoz zuregana?
Ez pentsatu. Beharbada izango da nik jendeari
nire planteamentuaren berri eman diodalako
eta hori herrian zabaldu delako, baina asko
etorri zaizkit esanez; "3.000 euro dauzkat. Zer
bestelako bidaia egin dezaket honekin? Zer
egin dezaket irlez aparte?" 

Zer esaten diezu?
Berdin dela 300, 600 edo 3.000 euro eduki-
tzea. Diru horregaz egin daitekeen onena
bilatuko dugula. Jende askok nire esperientzia
eskatzen dit; horren bila dabiltza. Abadiñon
bidaien gaineko hitzaldiak antolatu zituztene-
an konturatu nintzen batzuei euren aldetik
bidaiatzea gustatzen zaiela; beste batzuek
dena lotuta gura dute, eta beste batzuek
munduan gertatzen dena ikusi gura dute,
jakingura handia dago hor. Bidaiatzea nire-
tzako unibertsitateko karrera bat modukoa
da; asko ikasten da, jendeari buruz, kulturei
buruz... oso garrantzitsua da bidaiatzea.

Zer behar du bidaia batek ona izateko?
Norberak ilusioa edukitzea. Kitto. Imajinatu:
leku batera joan eta naturatik gertu dagoela-
ko logelan animaliak daude. Zer egingo duzu,
agentziara joan kexatzera? Badakizu hori ger-
tatu daitekeela. Jakin behar duzu nora zoazen
eta zure jarrera zabaldu behar duzu.
Latinoamerikara bazoaz, "ahorita te traigo"
esan eta "ahorita" hiru egun dira. Pazientzia
eduki behar duzu, horrela delako. Ez daitezela
oporrak hondatu horregatik. "Kotxea apurtu
da eta ez gara heldu txangora"; beno, baina
hamar egunerako zaude bertan, eta beste
bederatziak primerakoak izan dira. Kotxea
konpontzea beharbada ez da erreza izango
herrialdearen arabera. Ilusioa baduzu, traba
horiek gaindituko dituzu. Lekuak lagundu ahal
dizu, baina zeu zara garrantzitsuena. 

Bidaiak antolatzeko sarri erabiltzen da
Internet. Zer gomendio emango zenuke?
Informazio asko dago, eta galtzea oso erraza
da. Nire webgunean ahalegindu naiz ahalik
eta zehatzen kontatzen kontatu gura dudana.
Telefonoa ipini dut gero informazio guztien
azpian. Telefonoz berba egitea edo bertatik
pasatzea da azkenean onena. Konfiantzaz.
Konturatzen nabil, gainera, Interneteko atari
batzuk egoera aprobetxatu dutela. Agentziek
baino prezio merkeagoak ipintzen hasi ziren,
eta orain jendeak Internetera asko jotzen
duenez, batzuetan, agentzietan baino gares-
tiago saltzen dituzte bidaiak. Prezioak kon-
trastatzeko onena agentzia batera deitu eta
kontsultatzea da; ez da ezer kostatzen. 

“Ilusioa ezinbestekoa da
bidaia on bat egiteko”

Bidaia lekuetan turismoan
behar egiten dutenekin

planifikatzen ditut bidaiak

Jende asko ideia zehatz
barik etortzen da opor

berezi batzuen bila

“Venezuelak ez dauka gantxorik, eta
ez dakit zergatik den, politikagatik-
edo. Nik jendeari asko gomendatzen
diot herrialde hori; naturazaleentzat
itzela da, oso leku ederra eta kolore-
tsua. Latinoamerikan Argentina eta
Peru kultura arlotik oso aberatsak
dira; Venezuela, berriz, bere paisaien-
gatik nabarmenduko nuke. Leku asko

paradisiakoak dira, eta ez da oso
garestia bertara gerturatzea. Salto del
Angel izeneko ur-jauzia, adibidez,
munduko ur-jauzirik garaiena da, eta
bere azpian hamaka batean lo egitea
izugarrizko esperientzia da. Natura
bertatik bertara ezagutzeko aukera
asko daude Venezuelan, eta horrek ez
dauka preziorik”.

Bisitatu beharreko
herria:Venezuela
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N PLAZERA
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Uda sasoian, beroak dietak aldatzera
bultzatzen ditu asko. Ohitura batzuk
geureganatuz gero, osasuntsu eta
fresko elikatzeko aukera dago 

Aurkakoa pentsatu daitekeen arren,
udako zein neguko dietek antzekoak
izan behar dute; horrela, “fluktua-
zioa, hau da, pisu aldaketak ekiditen
dira”, arrazoitzen du Oihane Unzalu
nutrizionistak. Ostera, jarrera alda-
ketak gauzatzeko, uda garai egokia
izan ohi da. Adibidez, udaldia garai
egokia da fruta jaten “ikasteko”.
Egunean egitea gomendatzen diren
bost jatorduetako hirutan fruta
jatea aholkatzen dute. Hiru otordu
horietako batean, berriz, C bitami-
nadun frutak jatea gomendatzen
da; hau da, zitrikoak, marrubiak...
Horiez gain, “freskoak” direlako,
udaldian erakargarriagoak diren fru-
tak ere badaude; meloia lakoak.    

Ortuak gainezka egoten direla
baliatuta, uda barazkiak eta lekale-

ak jateko garai egokia da, baita.
Mineral eta zuntz asko edukitzeaz
gainera, gantz gutxi duten elika-
gaiak dira. Astean bi-hiru egunetan
jatea gomendatzen dute.
Tenperatura beroek ez baldintzatze-
ko, entsaladan jateko aukera dago. 

Unzaluren berbetan, udako zein
neguko dietetan errepikatzen den
“huts” bat dago: “dietak hiperpro-
teikoegiak izaten dira”. Unzaluk
azaldutakoaren arabera, komeniga-
rria da dietetan arraina okela baino
presenteago egotea; astean lautan
lehenengoa, hirutan bigarrena. “Oso
gomendagarria da arrain urdina,
batez ere; oso aberatsa da Omega
3ari dagokionez”.   

Dietetan ugaritu behar den bes-
talako jaki bat zuntza da, Unzaluren

Elikadura orekatua
zaintzearen garrantzia

berbetan; “gaur egungo dietetan gutxiegi
jaten da”. Elikagai integralen garrantzia
ere nabarmentzen du, bide batez.
Udaldian, normalean baino likido gehiago
galtzen da, hori dela-eta, garrantzitsua da
hidratatzea. Ura eta bestelako likido
(zumoak...) asko edatea gomendatzen du
Unzaluk. Aholku hori, batez ere, edadetu
eta umeei begirakoa da. “Gainerakoek ez
bezala, ume txikiek eta adinduek ez dute
egarri sentsazio hori izaten”.

Amaitzeko, egunean birritan esnekiak
hartzeko gomendatzen du Oihane
Unzaluk: “Kaltzio iturri ona dira”. 

Aldi berean, udan, elikadura osasun-
tsua jarduera fisikioagaz uztartzeko dago-
en aukera nabarmentzen du Unzaluk.
“Udaldian denbora libre gehiago eduki ohi
da; horrez gainera, eguraldiak ere asko
lagundu ohi du”. Esan bezala, garrantzi-
tsuena ohiturak aldatzea da. “Dietak
konstanteak izatea garrantzitsua da”,
laburbiltzen du Unzaluk.

Gomendagarriena fruta
urte osoan zehar jatea
da; udaldian erakarga-
rriagoa izan daiteke,

freskotasunagatik

Garrantzitsua da ur eta
likido asko (zukuak...)
edanez hidratatzea;

batez ere, edadetu eta
ume txikientzat
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Urkiolako mendatean zehar Gaztelako goi-
lautada euskal itsasertzagaz lotzeko asmoz
sortutako herria izan daiteke Otxandio, histo-
rialarien arabera. Merkatari, soldadu, agintari
eta abarren joan-etorrien testigu izan da 800
urtean, eta apurka-apurka nortasun propioa
garatu du. Herriko jauregi, eraikin eta eliza
ugariak nortasun horren aurpegia dira, eza-
gutu gura dituenarentzat.

Uribarrenan hasi daiteke ibilaldia, interes his-
toriko handiko hainbat etxe daudelako; kale
osoan, ezker-eskuma, XVI. mendetik XIX.era arte-
ko hainbat eraikin ikusi daitezke, sasoian sasoiko
arkitektura aberatsaren isla direnak.

Santa Mariñe elizak ere badu bere xarma eta
erakargarritasuna; XVI. mendean berreraiki zuten
Errenazimenduko estiloan, eta ondoren dorre
barrokoa erantsi zioten. Kanpandorrea, berriz,
XVIII. mende erdialdekoa du. Kanpotik zein barru-
tik bisitatzea merezi du, hainbat estilo arkitekto-
nikoren adierazgarri diren arku, irudi edo dorreak
ezagutu daitezkeelako.

Uribarrena eta Santa Mariñe bisitatu ondoren,
ondo etorriko da atseden apur bat herriko plazan,

uriko bizitza gauzatzen den inguruan. Hantxe
dago udaletxea ere, eta ez da atzo goizekoa:
1733an eraiki zuten eraikin barroko hori. Plazan
bertan, iaz 150 urte egin zituen Vulcanoren itu-
rria ere nabarmendu beharra dago.

Urigoienako errabalera bidean, beste plaza bat
aurkituko dugu: Andikona. Plaza hori 1936ko

uztailaren 22ko bonbardaketek gehien kaltetu
zuten gunea da. Otxandioko historiako egunik
latzenetakoa izan zen hura, eta plaza horretan
oroitzapenetako askok egiten dute topo. Aurten
bondarkaketaren 75. urteurrena izango denez,
plaza eraberritzen ari dira, eta eguna hurreratzen
doan heinean prestatu dituzten ekintzen berri
emango dute.

Amaitzeko, nabarmendu beharra dago herri-
gunean ez eze auzoetan ere badagoela zer ikusia.
Esaterako, Zelaieta auzoan San Martin ermita
ederra dago, XV. eta XVI. mendeen artean eraikia.
Pagoz inguratutako gune batean kokatuta dago,
gune pribilegiatuan, eta Udalak oraintsu ingurua
garbitzeko eta atontzeko lanak egin ditu ermita-
ren inguruan. 

Bere nortasuna
eta historia
dituen herria
Sarritan esaten dugu: “Zergatik joan behar dugu
oporretan atzerrira, geure ingurua ezagutzen ez
badugu?“. Egia da. Urrun barik, Otxandion dugu
egunpasa atsegina egiteko aukera, lasaitasuna
bidelagun, herriaren historia luzea ezagutuz

Santa Mariñe eliza XVI. 
mendean berreraiki zuten,

Errenazimendu estiloan, eta
ondoren dorre barrokoa

gehitu zioten

Andikona plaza 1936ko
bonbardaketek gehien 

erasan zuten gunea da, eta
gaur egun eraberritzen

dabiltza 75. urteurrenerako
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AMALURRA

Aire girotua 24 gradutan
mantentzea da egokiena;
tenperatura kontrolatzeko,

ostera, termostatoa ezartzea

Etxetresna elektriko
modernoek, erabiltzen ez

direnean ere kontsumitzen
dute energia elektrikoa

Energia kontsumitzeko moduak
dirua aurrezten lagundu dezake
Udan energia kontsumoa murrizteko aukerak ugaritu arren,
orduan gertatzen dira elektrizitate kontsumorik handienak

Uda heltzeagaz batera, energia
kontsumo ohiturak aldatzeko
aukera heltzen da. Keinu txiki
batzuk egitea gakoa izan daite-
ke kontsumo ohiturak aldatze-
ko; eta hileroko fakturetan euro
batzuk aurrezteko. Giro epel edo
beroek eta argi orduen ugaritze-
ak energia aurrezteko aukera
eskaintzen dute. Hala ere, elek-
trizitate gastuen tontorrak garai
horretan ematen dira. Norbera-
ren jarrera mesedegarria izan
daiteke poltsikorako zein ingu-
rumenaren hobe beharrerako.

Gomendioak
Oporretan kanpora joanez gero,
etxetresna elektrikoak desko-
nektatzea da egokiena; izan ere,
gaur egungo etxetresna moder-
noek energia kontsumitzen dute
martxan ez dabiltzanean ere;
stand by egoeran.

Aldi berean, udan etxetik ez
irtenda ere, eguneroko errutinan
aldaketa batzuk ezarri daitezke;

erosotasunari eragin barik egin
daitezke aldaketa horiek, gaine-
ra. Etxean energia gehien kon-
tsumitzen duen tresna hozkailua
da, horregatik, arreta berezia
eskatzen du gailu horrek; hoz-
kailuko atea behar denean bai-
no ez zabaltzea gomendatzen
da. Etxetik kanpora hainbat
egun pasatu behar izanez gero,
hozkailua desentxufatzea ahol-
katzen da, gainerako etxetresna
elektrikoak legez; lehenago,
barruan dauden elikagaiak ate-
ratzea derrigorra da, hori bai,
kaltetu ez daitezen. 

Etxetresna elektriko bakoi-
tzak energia aurrezteko bere tri-
kimailuak ditu. Garbigailuen
kasuan, adibidez, energiaren zati
handiena ura berotzen kontsu-
mitzen da. Hori dela-eta, ohiko
garbiketetan tenperatura baxu-
ko programen erabilera sustatu
gura dute; tenperatura altukoak
oso zikin dauden jantzietarako
uztea da onena. Horrez gainera,

tenperatura baxuetan lan egite-
ko prestatuak dauden deter-
genteak daude. Azkenik, jan-
tziak lehortzeko eguzkia balia-
tzea gomendatzen da. 

Aire girotuaren hazkundea
Udako energia kontsumoaz ber-
ba egiten hasiz gero, ezin da
aipatu barik utzi aire girotua.
Izan ere, azken urteetan, gero
eta ohikoagoak bilakatu dira
gure artean gailu horiek. Aire
girotuaren neurririk bako erabi-
lera, hile amaierako faktura igo-
tzeaz gainera, kaltegarria izan
daiteke osasunarentzat. Hori
dela-eta, 24 gradutan manten-
tzea gomendatzen da; tenpera-
tura kontrolatzeko, termostatoa
erabiltzea da egokiena. Alferri-
kako gastu energetikoak ekidi-
teko, beroa ematen duten gai-
luak termostatotik hur ez jartzea
da onena. Gailuak luzaroagoan
irauteko, gainera, ondo garbi-
tzea ere garrantzitsua da.  



U
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Itsas bidaiak mediterraneoagaz edo
antzeko ibilbide luzeekin lotzen ditugu
normalean, baina hemen bertan bada-
go bidaiatxoak egiteko aukera. Ermuko
Náutica Ancónek euskal kostaldean
zeharreko ibilbideak prestatzen ditu;
udarako interesgarriak izan daitezke.

Kalitatearen ziurtagiria bi bider jaso
duen akademia nautikoa da Ermukoa, eta
bere itsasontzia Lekeitioko portuan dago
atrakatuta. Kostaldeko bidaia horietan,
bazter eta senai berriak ezagutzeko
aukera izango dugu, baita itsas bazterre-
ko herriak bisitatzekoa ere. Gehigarri kul-
turala ere badu, beraz, eskaintza honek.
Bestalde, itsas zabalean murgiltuta, zeta-
zeoak eta itsas hegaztiak ikusteko
moduan izango gara.

Egun osoko irteerak
Eskaintza konkretu bat badu enpresa
honek, Gipuzkoako uretan ibiltzeko.
Zumaiako portutik irten eta egun osoko
txangora gonbidatzen gaitu, Zarautz,
Orio, Pasaia, Hondarribia, Donostia eta
Getaritik igaroz. Ibilbide horretan Malla-
Harria eta San Antongo “sagua” hurretik
bistaratuko ditugu, adibidez. Horrez gai-
nera, herrietako alde zaharrak, oroitarriak
eta gastronomia atsedenerako aitzakia
ederrak izan daitezke.

Hori egun osoko plana egiten badugu,
baina irteera laburragoak ere badaude
eskura. Zumaiako portutik abiatu eta
kostaldeko leku zehatz batera joan gai-
tezke, ingurua ezagutu eta bainu bat
hartzeko, bide batez. 

Egonaldiak
Batzuek gurago dute egun batzuetarako
planak egitea. Hori ere posible da, eta
enpresagaz zehaztu daiteke bidaia zela-
koa eta noiz artekoa izango den.

Udarako beste alternatiba bat estro-
padetan aurkituko dugu. Itsasontziagaz
traineruen lehiara bertara hurreratzea
proposamen berezia da. Ziaboga hartzen
duten momentua zuzenean eta bertatik
bertara biziko dugu, adibidez.

Akademia
Irteera hauetarako guztietarako gidaria
edo patroia eskatu dezakegu, baina beste
aukera bat da guk geuk ikastea ofizio
hori. Izan ere, Náutica Ancón akademia
ere bada, eta klase teoriko zein praktiko-
ak ematen ditu. Tituluak ateratzeko
bitartekoak eskainiko dizkigute.

Zeozer berria probatzeko gogoz ibiliz
gero, uda honetan badugu geografia eta
kultura batuko dizkigun plana.

Euskal 
kostaldea 
ezagutzeko
aukera berezia
Barnealdean bizi arren, ezin dugu ahaztu
kostalde erakargarria daukagula Euskal
Herrian; txangoen bidez bisitatu dezakegu

Kostaldeko bidaia 
hauetan, itsas bazterrak

eta herriak hobeto 
ezagutzeko aukera

izango dugu

Kostaldeko leku zehatz
batera joan gaitezke,
ingurua ezagutu eta
bainu bat hartzeko,

bide batez
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Udako oporrak hasteagaz batera, udalekuek
ikastetxeen erreleboa hartzen dute. Gaztetxo
asko desiratzen egoten dira ez oporrak hartze-
ko bakarrik, baita tokian tokiko udalekuek
eskaintzen dituzten abenturetan murgiltzeko
ere. Gainera, udalekuek badaukate zerikusirik
hezkuntzagaz, formazioagaz eta baloreekin;
neska-mutilei hain arrotz eta urruneko egiten
zaien terminologia hori guztia modu ludiko eta
dibertigarrian jasotzeko aukera eskaintzen dute
udalekuek. 

Era berean, etorkizunean hain baliagarri
izango zaien hartu-emanen esparrua zabaltze-
ko ere gune aproposa dira; oraindik lagunarte
estuenera mugatzen den hartu-emanen zirku-
lua apurka zabaltzen joango da, nahitaez, bizi-
tzak aurrera egin ahala, eta mundu berri horre-
tan askotariko hartu-emanei aurre egin behar-
ko zaie. Udalekuek zirkulu txikitik irten eta
handirako urratsa eman aurretik hartu-eman
berrietan trebatzeko aukera eskaintzen diete
gaztetxoei, konturatu barik sarritan, 
hasieran aipatu dugun izaera ludikoa 
(irteerak, jokoak, ibilaldiak…) da-eta ekimena-
ren gidari.

Uda lagun artean eta
olgetan pasatzeko aukera
Berbaro elkarteak hainbat udaleku antolatu eta kudeatuko ditu aurten
ere; horrez gainera, Durangon bere herri kanpamenduak ere egingo 
ditu Berbarok, lehenengoz, Ibaizabal ikastolan 104 gaztetxogaz

Berbarok esperientzia zabala du udalekuak
antolatzeari dagokionez, eta aurten ere
Durangaldeko hainbat herritan antolatuko
ditu. Durangon garatuko dutenak, gainera,
nobedade handia dakar: aurten arte metatu-
tako esperientzia oinarri hartuta, ‘Udan
Olgetan’ izeneko herri kanpamendu propioen
aldeko apustua egin dute; Ibaizabal ikastolan
izango dira bost astetan eta, guztira, 104 gaz-
tetxok eman dute izena; horiekin
16 hezitzaile ibiliko dira.

Berbarok bere ekimenez garatuko duen
beste udaleku batek Nafarroako Aizkoa
herrian 54 gaztetxo eta 10 hezitzaile batuko
ditu hamabi egunetan. Udaleku ibiltariei
dagokienez, Badartetik Hondarribira hamaika
abentura biziko dituzte Durangoko 25 gazte
eta lau hezitzailek, Hernaniko eta Lasarteko
beste 52 gazte eta 7 hezitzailerekin batera.

Edozelan ere, esandako moduan, Berbarok
hainbat herri edo ikastetxeko udalekuak kude-
atzen ditu. Abadiñon aste bi iraungo dute
udalekuek, eta 202 neska-mutil 24 hezitzaile-
gaz ibiliko dira. Elorrion lau asteko udalekuak
prestatu dituzte, eta 214 gaztetxok parte har-

tuko dute, 25 hezitzaileren begiradapean.
Zaldibarren ere aste biko udalekuak izango
dira Berbarok antolatuta. Amaitzeko,
Kurutziaga ikastolako egonaldiek —hauek ere
lau astean— 62 gaztetxo batuko dituzte, sei
hezitzaileren zaintzapean.

Hezitzaileak formatuz
Formakuntza eskaintzeko, lehenengo forma-
kuntza hori jaso egin behar dute hezitzaileek.
Horregatik, zapatu honetan Pinondo etxean
elkartuko dira Berbaroren udalekuetan arituko
diren hezitzaile guztiak, Txatxilipurdi elkarteko
kideek bideratuko duten formazio saioan.
Teoria eta praktika batuz, arlo hauek landuko
dituzte, besteak beste: hezitzaileak euskara
suspertzeko duen erantzukizuna, baliabideak
(jolas kooperatibak, euskal jolasak, kulturarte-
kotasuna…) eta segurtasuna. 

Udako oporretan gazteek zein gurasoek
nekez aurkituko dute eskaintza erakargarria-
gorik. Urtea joan eta urtea etorri, udalekuek
izaten duten arrakastak erakusten du etorki-
zunean ere interesa sortzen jarraituko dutela.

Berbarok Nafarroako
Aizkoa herrian prestatu

duen udalekuak 54 
gaztetxo batuko ditu

hamar egunetan

BBEERRBBAARROORREENN
UUDDAALLEEKKUUAAKK

UDAN OLGETAN
Ibaizabal ikastolan:
- Iraupena: bost aste
- Gazte kopurua: 104
- Hezitzaileak: 16
Aizkoa (Nafarroa):
- Iraupena: 12 egun
- Gazte kopurua: 54
- Hezitzaileak: 10

BERBAROK KUDEATUTAKOAK
Abadiño:
- Iraupena: aste bi
- Gazte kopurua: 202
- Hezitzaileak: 24
Elorrio:
- Iraupena: lau aste
- Gazte kopurua: 214
- Hezitzaileak: 25
Kurutziaga ikastola:
- Iraupena: lau aste
- Gazte kopurua: 62
- Hezitzaileak: 6
Zaldibar:
- Iraupena: aste bi
- Gazte kopurua: 60
- Hezitzaileak: 7

Abadiño, Elorrio eta 
Zaldibarren ere udale-
kuak antolatu dituzte;
guztira, 500 gaztetik

gora batuko dira

Zapatuan hezitzaileak
Pinondon batuko dira
Txatxilipurdi elkarteak

bideratuko duen 
formazio saioan
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MUSIKA ZIKLOA

‘Organo kontzertuak 2011’
zikloaren lehenengo hitzordua

A randoño kultur elkarteak
antolatu du ekainaren
10ean 20:30ean lehenen-

go hitzorduan daukan Organo
Kontzertuak 2011 zikloa. Ekaine-
ko bariku horretan izango dena,
eta irailean eta abenduan izango
diren beste bi kontzertu antolatu
ditu aurten Arandoño elkarteak.

Madriletik datoz Durangon
gaur elkarrekin emanaldia eskai-
niko duten Roberto Fresco orga-

no-jotzailea eta Schola Antiqua tal-
dea. Madrileko Almudenako orga-
no-jotzaile nagusia da Fresco, eta
1984an sorturiko taldea da antzi-
nako musikaren interpretazioan
eta kantu gregorianoan espezia-
lizatutako Schola Antiqua abesba-
tza. Monastegietan ez bada, kan-
tu gregorianoa zuzenean entzu-
teko aukerak gutxi direla-eta,
barikuko Durangoko emanaldia
aukera paregabea dela azpimarra-
tu dute zikloaren antolatzaileek.

Aurreko edizioetan legez,
“organo-jotzailearen zuzeneko
irudiak eskainiko dituen pantaila
bat” ipiniko dute Andra Mariko
altarean, “entzuteko ez eze ikus-
teko ere" badirelako antolatzaileen
berbetan kontzertuok. 

Durangoko Andra Maria eli-
zan izango da zikloaren barruko
hurrengo hitzordua ere: iaz harre-
ra beroa eduki zuena lako "elka-
rrizketa-kontzertua" antolatu dute
Esteban Elizondo organo-jotzai-
leagaz irailaren 17rako. I.E.

Arandoño kultur elkarteak antolatu du aurten Durangora hiru emanaldi dakartzan zikloa;
organoa izango da hiru kontzertuetan protagonista, eta gaurkoa da lehenengo hitzordua 

Kantu gregorianoa eta

eta organua zikloaren

lehenengo kontzerturako

MUSIKA KONTZERTUA

Abenduan kaleratutako diskoan
jasotako kantak aurkeztera
zatoz. Zelan sortutakoak dira?
Betidanik abestu dut; berez, natu-
ralki ateratzen zaidan zerbait da.
Abesti hauekin nire nortasuna
nahi diot jendeari helarazi. Abes-
teko mila motibo, gai asko topa-
tzen ditut bizitza honetan. Bizitza-
ren emankortasunean sorturikoak
dira diskoko kantok. 

Diskorako Mixel Ducauren kola-
borazioa eduki zenuen.
Bai, Mixel Ducau txikitatik izan dut
erreferente. Berarekin harremane-
tan jarri nintzen, eta horrela eza-
gutu genuen elkar. Aita-semeak
bezala gara orain, eta poz handia
da berarekin jardutea. Musika bai-
no gehiago da berarekin konpar-
titzen dudana: laguntasuna. 

Taldeagaz joko duzu Durangon?
Oraintxe osatu dudan boskotean
joko dugu Durangon, bai. Bateriak,
baxuak eta gitarrek osatzen dute
taldea. Orain arte, bakarlari gisa
aritu izan naiz, nire harmonika-
rekin eta gitarrarekin, eta taldea-
rekin jardutea berria da niretzat;
beste motibazio bat.

Kantaera indartsua daukazu.
Asko zaintzen duzu ahotsa?
Ahotsa oso inportantea dela uste
dut. Maite dut Euskal Herriko sus-
traietako abeslarien kantakera.
Sustraiak ematen jarrai dezan guk
ere gure ekarpenak egitea oso
garrantzitsua dela uste dut. Gure
sustrai zaharretatik hartutakoa da
nire kantetan entzuten dena. I.E.

Zure musika ezagutzen ez due-
nari,zelan azalduko zenioke zer
den zuzenekoan zein diskoan
eskaintzen duzuna?
Bizitzak liluraturik sorturikoak
kantatzen ditut; natura zer eman-
korra den asko kantatzen dut, esa-
terako. Barru-barrutik ateratzen
zaidan sentimendua kantuaren
bitartez adierazten dut. 

“Naturaren oparotasun
eta emankortasunari
buruz kantatzen dut” 
Lau musikarik lagunduta jardungo du Plateruenean, bihar,
Abarlotz Olano abeslariak. Abenduan kaleratu zuen diskoa
aurkeztera dator musikari zaldibiarra ekainaren 11n Durangora

KKOONNTTZZEERRTTUUAAKK

Ekainaren 10ean, 20:30ean 
Schola Antiqua eta 

Roberto Fresco 
Irailaren 17an, 20:00etan 

Esteban Elizondogaz 
elkarrizketa-kontzertua

Abenduaren 18an, 19:00etan
Pedro Guallar organista 
eta Juan Vicente Codina

tronpetista

MUSIKA EMANALDIA

Silboberri elkartearen
lehiaketaren sari banaketa
Ekainaren 11n, Durangoko San Agustin kulturgunean
banatuko dituzte Durango Hiria lehiaketako sariak

Silboberri txistu elkarteak anto-
latu duen Durango Hiria musika
konposizio lehiaketan epai-
mahaiak hautatu dituen lau obra
sarituak interpretatuko dituzte,
besteak beste, Durangoko San
Agustingo biharko hitzorduan. 

Kontzertua eta sari banake-
ta ekitaldia ere izango da bihar-
koa, eta gonbidatu bereziak izan-
go dira ekainaren 11ko 20:00eta-
tik aurrerako Durangoko San
Agustingo emanaldian.

David Cantalejo ugaotarra-
ren obra bi, Jagoba Astiazaran
zestoarraren ...Baina, eta Jesus
Egiguren durangarraren Huske-
riak lanak saritu dituzte, eta obra
horiexek eskainiko dituzte bihar.

Ekainaren 11ko San Agus-
tingo kontzertuaren lehenengo
partean, baina, Silboberri Txistu
Bandako kideen emanaldia izan-
go da: Aitor Amilibiak, Sergio Tori-
cesek, Iñaki Martinek, Ortzi Tori-
cesek eta Aritza Castrok, hiru obra
eskainiko dituzte; Rodrigo A. de
Santiago, Carlos Villasol eta Pablo
Solozabalen lanak joko dituzte.

San Agustin kulturguneko
ekitaldian banatuko dituzte
Durango Hiria lehiaketaren
sariak, eta emanaldia eskainiko
du Leioa Kantika koralak. I.E.

Durango Hiria lehiaketan

saritutako lau obrak

eskainiko dituzte

“Barru-barruko
sentimenduak

kantuaren bitartez
adierazten ditut”

“Oraintxe osatu dugun
boskotean jardungo
dugu Platerueneko

kontzertuan”



anboto 2011ko ekainaren 10a, barikua 13 Ki

KIROLAK

Zapatuan Atxarte inguruan
galdu zen mendizalearen gor-
pua mart i tzenean aurkitu
zuten, Alluitz mendiaren hego-
aldeko malkarrean. Benjamin
Gonzalez kirolar i  ohia zen
desagertuta zegoen mendiza-
lea. Durangon duen familia
bisitatzeko asmoagaz etorri
zen atleta. Zapatu goizean ate-
ra zen, bazkaltzeko etxera
bueltatzeko asmoz. Gonzale-
zek 1984ko Olinpiar Jokoetan
parte hartu zuen. 1985ean
800m-ko munduko txapeldu-
norde izan zen Parisen. A.M.

Alluitzen aurkitu
zuten galdutako
gizonaren gorpua

Ingelesa eta txirrindularitza
uztartuko dituen udalekuak
antolatu ditu Sociedad Duran-
guesa elkarteak; Iosu Amu-
txastegi antolatzailearen ber-
betan, ekimen aitzindaria da;
“ez da inon gehiago egin”. Bizi-
kletan ibili eta txirrindularitzari
buruzko irakaspenak (mekani-
koak. . . )  jasotzeaz gainera,
umeek teoria ere ikasiko dute;
Eskoziako bi txirrindulari aritu-
ko dira irakasle legez. Ikasta-
roa 9-14 urte bitarteko gazteei
bideraturik dago. Izena emate-
ko: 629 823 162. A.M.

Ingelesa eta
txirrindularitza
uztartzen dituen
ikastaroa

R7 Waldhaus Cup txapelketa
jokatuko dute zapatuan, hila-
ren 11n, Arripausuetan. Euskal
Herriko hainbat talde elkarren
kontra lehiatuko dira, tartean,
DRT. Arratsaldeko 15:30ean
hasiko dira partiduak. 

Partiduekin batera, iluntze-
ra arteko egitaraua osatu dute
antolatzaileek. 20:30ean, afa-
ria egongo da. Bertan, sari
banaketa ere egingo dute.
Egunari amaiera emateko,
emanaldia egongo da, Las
Felini taldearen eskutik. A.M.

R7 Waldhaus
txapelketa, bihar,
Arripausuetan

Mas Curvas elkartearen 
4. urteurrena zapatuan
Motozaleen elkartearen urteurrena ospatzeko,
egun osoko egitaraua prestatu dute

Mas Curvas elkarteak urteurre-
na ospatuko du bihar, hilak 11;
laugarren urtea beteko dute,
hain zuzen ere.  Ospakizun
horretarako, egun osoko egita-
raua antolatu dute motozaleek.
Motorrean bi irteera egingo
dituzte: lehenengoa 10:30ean
abiatuko da, eta Arteako Eko-
museoan geldialdia egingo du;

lanabesak eta euskal historia
daude ikusgai bertan. Bigarren
irteera 16:00etan izango da;
aurretik, 14:00etan bazkaria
egingo dute. Arratsaldeko ibilal-
diak Durangaldea zeharkatuko
du; bi ordukoa izango da. Izen-
ematea zazpi eurokoa izango da.
Iluntzerako, jokoak eta barbakoa
prestatu dituzte. A.M. Motozale ugari batu ohi ditu ospakizun honek.

Marianne Vosek bere hautagaitza
aurkeztu du lehenengo etapan

Azken hiru edizioetako
txapeldunak Iurretako
irteeran izan dira

Marianne Vos irribarretsu, podiumean, maillot horia jantzi ostean. Kepa Aginako

Martitzenean Durango-
Durango klasikoa irabaz-
tetik zetorren Marianne

Vos txirrindulariak indartsu hasi du
Emakumeen Bira; etapa irabaz-
teaz gainera, lider eta erregular-
tasunaren maillotak jantzi ditu;
esprintean gailendu da txirrindu-
lari holandarra. Podiuma, Ina Teu-
tenberg eta Elizabeth Armistste-

Atzo hasi zen Emakumeen Bira. Holandarrak esprintean irabazi zuen
Iurretan hasi eta amaitu zen etapa, sasoi betean dagoela argi utziz 

ad txirrindulariek osatu zuten. Guz-
tira, 01:54:38 behar izan zuten 75
kilometroko etapa burutzeko.
Lehendabiziko euskal herritarra
Eneritz Iturriaga abadiñarra izan
zen; 81.postuan amaitu zuen. 

Atzo hasi, eta domeka arte,
goi mailako txirrindulariak lehia-
tuko dira euskal errepideetan.
Hain zuzen ere, 18 taldek parte

hartuko dute aurtengo Emaku-
meen Biran, tartean, Diadora-
Pasta Zara, Nederland Bloeit,
Lotto edota Fassa Bartolo. Etxe-
koak ere saiatuko dira podiume-
ko lehenbiziko koskara igotzen;
Eneritz Iturriaga abadiñarra eta
Debabarrena-kirolgi taldeko
Leire Olabarria lehian arituko
dira. Jon Elorriagak gidatzen
duen Bizkaia-Pandak ere parte
hartuko du lehian. 

Atzoko etaparen ostean,
gaur arratsaldean bigarrena
abiatu da, 15:30ean; Iurretatik
irtengo da pelotoia, eta faborito-
ek aldeak egiteko aukera ona

izango dute; Lekeitioko helmu-
ga zeharkatu aurretik, Milloi
birritan igo beharko dute-eta.
Biharko etapak, hirugarrenak, bi
sektore izango ditu. Goizean,
Elorriotik Kanpazarrerako kro-
noigoera (7,6km) egin beharko
dute. Arratsaldean, ostera,
Deba-Deba etapa egongo da.
Azken etapa, jada klasiko bila-
katu den Urduña-Urduña izango
da. Domeka goizean ekingo dio-
te ibi lbideari ,  eta 3.mailako
Garate eta 2.mailako Barrerilla
igo ostean, Urduñako igoerari
ekin beharko diote txirrindula-
riek. Erabakigarria izan daiteke
azken igoera hau. A.M.

Bihar goizean, Elorriotik
Kanpazarrerako
kronoigoera egongo da
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Aurten eskualdeko taldeek badute zer ospatu, eta
hori dela-eta, historia apur batekin hasi naiz. 1980.
urtean gaude Elorrioko jaietan,  Buzkantza koadrilak
errugbiaren pozoia zabaltzeari ekin zion, koadrila honi
Manex eta Teofiloren lagun batzuk gehitu zitzaizkion,
eta hasierako hazi horretan Unibertsitate garaiko
jokalari ohiak edo Arrasaten aritutakoak ere ibili ziren.
Jaiak bukatu ondoren, entrenamenduak hasi zituzten
Elizaldeko zelaian. 1980-81 denboraldian garaiko tal-
deen kontrako lagun arteko partidak jokatu zituzten,
besteak beste. Benetako debuta Bizkaiko Federazio-
ak antolatzen zuen udaberriko txapelketan etorri zen. 

Klubaren izen-emate ofiziala 1981eko otsailaren
23an suertatu zen, hau da, Tejerok Parlamentuan
gaupasa egitea pentsatu zuen egun berean, eta
geroztik hura izan da urteurrenak ospatzeko hartuta-
ko data. Bitxikeria moduan, lehen entsegua egin
zuten egunean, partida gelditu zuten, eta bandan zeu-
denak txanpana atera eta ospatu ondoren partidari
jarraipena eman zioten. Geroztik 30 urte pasatu dira,
eta tartean jokalari ugari. Ibilbidea gogoratzeko eta
ospatzeko asmoz ekainaren 18rako ekintza batzuk
antolatu dituzte: 15:30etik aurrera, San Roken, rugby
tag txapelketa mistoa eta herrikoia. Iluntzean herri-
afaria plazako frontoian. Ondoren, erromeria Erlaxi
taldearekin eta zezen suzkoa. 30 urte arin esaten 
da, baina hori lortzeko ezinbestekoa izan da hainba-
ten lana. Zorionak Elorrio Rugby Taldeari, eta urte
askotarako!A

di
tu

ar
en

tx
ok

oa

Gotzon Gomez
•Errugbi entrenatzailea

Elorrio errugbi taldeak 30! 

Mendizabalek eta Untoriak jantzi
dute Biharko Izarrakeko txapela

Biharko Izarrak txapelketako finalean 22-15 irabazi diote Igor
Azpiri elorriarrak eta Aretxabaletak osaturiko bikoteari. Zortzi-
na berdinduta egon zen partida, baina ere, 13-11koagaz
garaipena bideratu zuten gorriek. Asegarceko eta Aspeko
ordezkariak egon ziren Mallabiko pilotalekuko ikusleen artean. 

Kulturala utzi eta Zornotzara
joango da Intxaurraga
Mikel Agirregomezkortak gidatuko du talde
durangarra 2011/2012 denboraldian

Axier Intxaurraga entrenatzaile
berriztarrak Kulturala utziko du,
bi denboraldi eta gero; datorren
denboraldian, 2.B mailara igoera
lortu berri duen Zornotza taldea
gidatuko du. Talde durangarrean
eginiko bi urteak “zoragarriak”

izan direla adierazi du entrena-
tzaile berriztarrak. 

Zornotzan ekingo dion aro-
ari dagokionez, “ilusioz” dagoela
aurreratu du Intxaurragak. “Den-
boraldi gogorra izango da, talde
indartsu asko daude-eta maila
honetan; hala ere, ilusioz hartu
dudan erronka da”.  Taldeak
azkeneko urteetan egindako
“gorakadak” eta 2.B mailan
entrenatzeko gogoak bultzatu
du Intxaurraga jauzia ematera.
Bestalde, Kulturala Mikel Agi-
rregomezkortak gidatuko du
datorren denboraldian. A.M.

Intxaurraga: “Urte
zoragarriak izan dira
Kulturalean egindakoak”

Jarraitzaileen babesa gakoa izan zen Goiztiriren aurkako partidan. 

J. Uribe: “Ez genuen
itxaroten lehenengo
urtean igoera lortzerik”

Bigarren mailara igotzea
lortu du Sapuberri taldeak

Taldea sortu eta urtea bete
baino lehenago, mailaz igo-
tzea lortu du Durangoko

Sapuberri taldeak. Jelko Uribe
taldekideak “ondo pasatzeko hel-
buruagaz sorturiko lagun taldea”
dela dio. Uribek azaldutakoaren
arabera, taldekideek ez zuten itxa-
roten igoera lortuko zutenik.

Puntuak lortu ahala, igotze-
ko aukera zeukatela sinestuta,
entrenamendu “serioagoekin”,
gogoz ekin zioten denboraldi
amaierari. Liga hirugarren pos-

Denboraldi bakarrean, taldea sortu eta Bigarren Mailara igotzea
lortu dute gazteek; 20-30 urte bitarteko adina dute jokalariek.

tuan amaitu eta gero, Goiztiri
taldearen kontrako kanporaketa
jokatu behar izan zuten; 3-1 ira-
bazi zuten durangarrek, Uribe
(2) eta Troya jokalarien golei

eskerrak. Partida Tabiran jokatu
zuten; zaleen berotasuna igarri
zuten, beraz.

Oraindik igoera gozatzen ari
diren arren, datorren urtera
begira jarri dute gogoa jada;
“Fitxaketa batzuk egin ditugu,
lagunak hauek ere” aurreratu du
Uribek. Taldea indartzeagaz bai-
kor agertu da Uribe. “Gaitza
izango da sailkapeneko goialde-
an ibiltzea; hala ere, mailari eus-
teko moduko taldea izango
dugula pentsatzen dut”. A.M.
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Interneten eta paperean, doan: Erregistratu zaitez, www.anboto.iragarkilaburrak.com webgunean eta jarri zure iragarkia edo bidali mezua hurrengo helbide elektronikora: anboto@anboto.org. Nahiago baduzu deitu
94-623 25 23. Paperean, ordainduta: Iragarki laburretatik bereiztuta eta lauki batean nabarmenduta. Hainbat prezio eta neurri aukeran. Kontsultatu 94-621 79 02 telefonoan.

Higiezinak
ETXEBIZITZAK

SALDU

Abadiño. Muntsaratz. Bi lo-
gela, bi komun, egongela, su-
kaldea (eskegitokia), balkoia,
garajea eta trastelekua. Ia be-
rria. 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

Durango. 98 m2. Eguzki-
tsua. 3 logela, sukaldea-jan-
gela, bainugela eta komun
leihodunak, 2 terraza partiku-
lar. Altzariz betea, aluminioz-
ko leihoak, ateak eta zorua al-
datuta. Garaje eta igerilekua-
rekin. Tel.: 655 704 684

Durango. 62 m2, 3 logela,
sukaldea, egongela, komuna
eta despentsa. Berriztua eta
jantzita. Oso eguzkitsua. 
Tel: 699 409 959

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. Aukera. Sasikoa
kalean. 70 m2, 3 logela. Bal-
koia. Igogailuarekin. 
Tel.: 629 414 363

Durango. Atiko zoragarria
Alde Zaharrean. Erabat be-
rriztaturik. Erabat jantzita.
Gas instalazioa egin berri.
Oso argitsua. Deitu: 659 425
890. aotxotorena@yahoo.es 

Durango. 3 urte. 2 logela, 2
bainugela, saloia, sukaldea
eta 90m2-ko terraza handia.
Garajea. Tel.: 637 416 438 

Elgoibar. Obra egin beharra
dauka. Posibilitate haundiak.
Tel.:  606 93 33 02.

Elorrio. Handia. Sukalde
hornitua, egongela, 5 logela,
2 komun eta garaje itxia. Pre-
zio ona. Tel.: 685 734 825

Elorrio. 65 m2. Buzkantz
kalean. 2 logela, komuna, su-
kalde-egongela eta ganbara.
Igogailua. Kokapen oneko
etxe polita eta eguzkitsua.
Prezio ona. Tel.: 94 682 12 34 

Mallabia. Baserria eta
20.000 m2-ko lur zatia sal-
gai. Kokapen ona. 340.000
euro. Tel.: 655 702 647
(20:00-22:00 artean deitu)

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 bate-
kin. Ez du inporta  egoera.
Prezioa 250.000 euro (ne-
goziagarri).  618 936 214.

ERRENTAN EMAN

Abadiño. Pisu bat alokagai
Muntsaratzen. Garaje partze-

la 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).

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

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

Almerimar (Almeria).
Adosatu bat alokagai. Por-
txea, lorategia, garagea eta
igerilekua. Hondartza eta zer-
bitzuak 500 metrora. Astea
500 euro; hamabostaldia eta
hilabetea adosteko. 
Tel.: 94 621 81 43

Torrevieja (Alacant).
Bungalowa alokatzen da. Ur-
banizazio pribatuan, gune
berdeak eta igerilekuak. 3 lo-
gela, egongela, sukaldea, so-
lariuma,... Tel.: 615 779 622 

Oropesa del mar (Caste-
llo). Marina Dorren 4-6 per-
tsonentzako apartamentu
berria. Udan eta urte osoan
zehar. Itsasora begira, hon-
dartzatik 150 metrotara.
Egongela, 2 logela, komuna,
sukaldea, terraza handia. Ga-
rajea. Igerilekua eta umeen-
tzako txintxaunak. Leku la-
saia. Ez dira animaliak onar-
tzen.  670 214 924. Marijo

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

Durango. Logela handi bat
komun pribatuarekin aloka-
gai Ibaizabal auzunean. Etxe
erosoa eta berria. 
Tel.: 652 865 780

LOKALAK
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

GARAJEAK

SALDU

Berriz. 42 m2-ko garaje itxia
salgai. Argiaren eta uraren
instalazioak. Komuna eta
txoko txiki bat dauka, sukal-
deagaz. 3 kotxerentzako le-
kua. Tel.: 615 752 136

Durango. Erdialdean koka-
tua, tronperri kalean. Garaje
itxia. Saltzeko premia. 

Tel.:  686 734 451

Durango. Garaje itxia salgai
Tronperri 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. Berrio-Otxoa kalean
garaje itxia salgai. 
Tel.: 658 759 264

Elorrio. Garaje itxia salgai
erdialdean. 660 458 756.

ERRENTAN EMAN

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

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

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 bi
motore sartzeko. 
Tel.: 659 304 024

LURSAILAK
Zaldibar. 13.500 m2-ko lur-
saila salgai. Eguzkitsua. Sar-
bide onak. Ura eta argia lur-
sailaren ondoan. 629 419 411

Teknologia
INFORMATIKA

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

ARGAZKILARITZA
Olympus e-410 argazki
kamara salgai. Berria erosi
nahi dut eta hau saldu nahi
dut horretarako. Bi objetibo-
rekin erosi nuen eta biekin
salduko nuke, poltsa eta guz-
ti. gikajulen@hotmail.com. 

GAINERAKOAK
Bidali zure ordenagailua
boliviara. Hondatuta, zaha-
rra edo zaborretara bota be-
har baduzu, nik jaso, konpon-
du eta Kainaberaren bitartez
bialduko ditugu 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. Erreferen-
tziadun mutil eta/edo neska
pertsona nagusiak zaintzeko
prest gaude. Lanaldi osoa,or-
duka,gauez... Etxeetean edo
hospitaletan. 690 286 071

Durangaldea. Garbiketara-
ko , ume edo nagusien zain-

tzarako lan bila. Pertsona na-
gusiak zaintzen esperientzia.
Tel.: 699 032 342. Maria

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

Durango. Umeak zaintzen
eta umeei irakasten esperien-
tziadun neska euskalduna,
uztailean lan egiteko prest.
Tel.: 652 732 370

Durango. Neska euskalduna
arratsaldetan umeak edo per-
tsona nagusiak zaintzeko
prest. Tel.: 690 682 512

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 nagu-
siak edota umeak zaintzeko
eta garbiketa lanetarako lan
bila. Esperientzia eta errefe-
rentziekin. 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, arratsaldez ume-
ak 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

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 (des)muntatu,
garraioak, etxe-aldaketak, ...
egiteko prest. 618 61 49 77

LAN ESKAINTZAK

OSTALARITZA

Elorrio. Jatetxe baterako su-
kaldaria behar da. 
Tel.: 94 682 00 52.

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

Iurreta. Sukaldari laguntzai-
lea. Ezinbestekoa: urtebeteko
esperientzia, gidabaimena
eta autoa. Lanaldi erdia osti-
raletik igandera. Kontratua:
ordezkapena (3 hilabete gutxi
gorabehera). Sartu. Erref.:
5557. Tel.: 94 620 04 49

Mutriku. Sukaldaria. Ezin-
bestekoa: sukaldaritzan hezi-
keta, gidabaimena eta autoa.
6 ordu egunean. Sartu. Erref.:
4357. Tel.: 94 620 04 49

Zornotza. Zerbitzaria. Ezin-
bestekoa: 2 urteko esperien-
tzia, euskera, gidabaimena
eta autoa. Lanaldi partziala.
Sartu. Erref.: 5352.
Tel.: 94 620 04 49

PERTSONAK ZAINDU

Durango. Pertsona euskal-
duna behar da ume bi zaindu,
ikastolara eraman eta etxeko
lanak egiteko. 649 219 391

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 baja baterako, ekainaren
1etik 15era. Ezinbestekoa:
gramatikan eta mintzamenan
maila altua. Jatorrizko hiztu-
na izatea baloratuko da. Tele-
fonoa: 656 770 774. Olatz

GAINERAKOAK

Ribadesella (Asturias).
Kirol begiralea. Ezinbestekoa:
kirol-teknikari ikasketak eta
gidabaimena. Kontratua: aldi
baterakoa (3-4 hilabete).
Sartu. Erref.: 4678. 
Telefonoa: 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, erantzule izatea eta erre-
tzailea ez izatea. Lanaldi osoa.
Sartu. Erref.: 2401. 
Telefonoa: 94 620 04 49

Durango. Aseguru saltzai-
lea. Ezinbestekoa: esperien-
tzia izatea komertzial lanetan.
Lanaldia: osoa zein erdia. Hi-
leko soldata: 500 euro (lanal-
di osoarengatik) + komisioak.
Sartu. Erref.: 3733. 
Tel.: 94 620 04 49

Durango. Ileapaintzailea.
(ofizial bat eta laguntzaile
bat). Ezinbestekoa: heziketa
eta esperientzia (ofizialaren
kasuan). Egokia den lanaldia.
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. 619 555 216.

Iurreta. Merkataritzako
agentea. Ezinbestekoa: beze-
roentzako arreta gustuko,
salmentarako orientazioa,
ofimatikako ezagutzak, espe-
rientzia, 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 eta 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... Hemen duzu dj
referee, poltsiko guztietara
moldatzen dan dj-a. www. dj-
referee. com edo 699 824
439 . Argi eta soinu ekipoak
alokatzen ditugu. 

Denetarik
SALDU/EROSI

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

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

GALDU/AURKITU
Giltzak galdu ditut Du-
rangon. Duela 3-4 aste. Ko-
txeko giltza (seat) eta beste-
ren bat. Alde zahar inguruan.
Udaltzaingoan entregatzea
eskertuko nuke. 
Tel.: 665 944 674 (Lur)

Ibilgailuak
AUTOAK

SALDU

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

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

Peugeot 206 xs hdi 2.0.
Gehigarri guztiak. Gris meta-
lizatua, aluminiozko hagu-
nak... Lehen eskukoa, kolpe
gabekoa eta oso ondo zain-
dua.Tel.: 650 274 880.

Renault Megane Classic
salgai. Gasolina. IATa pasa-
tuta. Prezioa: 1000  euro.
Tel.: 667 485 436.

FURGONETAK
Mercedes viano marco
polo. 2.2cdi 15cv 2005
86000 km. Westfalia. Alar-
ma.4 plaza. Extrak. Oso ondo
zainduta, garajean. 
Tel.: 656760603

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. Turismoa. 661 332 446

BESTE IBILGAILUAK
Autokarabana salgai. Hy-
mer perfilada. 4 plaza. Moto-

rea 2800jtd. Oso ondo zain-
dua. Extra guztiak ditu. Beti
garajean. 637 808 801 (pilar)

Aisia/kirola
KIROLAK

SALDU

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

Bizikletak garraiatzeko
remolke profesionala. 8
bizikleta eramateko aukera.
Homologatua.Lokarri siste-
ma profesionala. 655706713

Cannondale r800. 5 urte .
Oso gutxi erabilia. Koadroa:
r800 aluminio. Gorria. Neu-
rria: 57 (m). Direkzioa: dia-
compe. Shimano 105 osorik
8v. Buxiak: mavic. Gurpilak:
mavic sup. Kubiertak: spezia-
lized-michelin. Sillina: selle
italia turbomatic 4. Prezioa:
500 euro. Tel.: 600 959 741.

Errepiderako bizikleta
salgai. Oso ondo zainduta.
Gutxi erabilia. Koadroa: alu-
minioa. Campagnolo veloce
16 v grupoa. Gurpilak eta ku-
biertak berriak. 679 174 367.

ANIMALIAK

SALDU

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

Aumak salgai. Abadiñon.
Hilda: 11 euro/kg. Bizirik: 5,5
euro/kg. deitu 20:00tatik au-
rrera. Tel.: 667 939 370.

Basurdeak salgai. 
Tel.: 678 727 572.

Border colliak salgai.
Otsailean jaioak. Aita-amak
pastore lanetan arituak. Bi
eme eta arra. Parasitoak ken-
duta. 160 euro. 690 219 191.

Border collie arrazako
txakurkumeak salgai.
Gurasoak abereekin lanean
heziak. Tel: 652 761 809 

Txakurren pentsua. 4 pro-
duktu mota. Heldu, txakurku-
me eta miniaturentzat. Para-
sitoen aurkako tratamen-
duak. Cordurazko botak, inox,
askak, lepokoak... Banaketa

dohainik. Tel.: 635708161 

EROSI

Basurde ar bila. 90 kg bai-
no gehigokoak. 678 727 572.

EMAN

Katakumeak opari. Eme-
ak. Hiru kolore. 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... Tel.: 650 172 285.

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

Familia/etxea
ETXERAKO TRESNAK

SALDU

Logela salgai. 2007. Zuri
eta wengue. Ohea, gau ma-
haiak, armairua, komoda, is-
pilua. Tel.: 686 137 123

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
(baby jogger), oso erabilga-
rria eta konplementu guztie-
kin. 350 euro. 696 397 387.

Umeen karroa salgai. Ma-
sicosia, kapazoa eta aulkia.
Bebecar. Tel.: 608 321 901

Umeentzako lau lo zaku
salgai. Grobag. Aurretik lo-
tzen dira. Umeek lo eroso egi-
ten dute. Dendetan 50-55
euro, nik 100 eurotan saltzen
ditut laurak. Tel: 692 718 500  
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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.
302.000€ (+BEZ). Garajea eta ganbara 
• 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: 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.
• SASIKOA: 70 m2. Aukerakoa! 3 logela, egongela,
sukaldea eta komuna. Balkoia.
• ARKOTZA: 4 logela, egongela, sukalde jantzia eta 
2 komun. Balkoia. Ganbara.
• 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
• TRENBIDE: 105 m2. 2 garaje, trastelekua eta
ganbara. Etxe osoak kanpora ematen du.
• MURUETA TORRE: 3 logela. Terraza handia.
SALTZEKO PREMIA!
• F.J.de ZUMARRAGA: DUPLEXA. 2 logela, egongela
eta 2 komun. Terraza. Eguzkitsua.
• IURRETA: MASPE: ERAIKUNTZA BERRIA. 1,2,3 eta
4 logelako etxebizitzak. 210.500 -tik aurrera.
• DURANGO: Etxebizitzak terrazekin salgai. 1,2,3 eta
4 logela. Ganbara eta garajea.
• ABADIÑO: Berehalako banaketa. 2 eta 3 logela,
sukalde jantzia eta 30 m2-ko terraza. Garajea eta
trastelekua. 265.000 -tik aurrera.
• ERRETENTXU: 75 m2. Sukalde eta egongela
handia. Garajea. 
• MAÑARIA: 110 m2. 3 logela eta egongela handia.
Terraza. Etxe osoak kanpora ematen du. Eguzkitsua.   
• OÑITURRI: (Ezkurdi). Erdi berria. 80 m2. Eguzki-
tsua. Etxe osoak kanpora ematen du. Lehen mailako
materialak. Ganbara eta garajea.
• ASKATASUN ETORBIDEA: 90 m2. 3 logela eta 2
komun. Terraza eguzkitsua. Ganbara eta garaje itxia 2
kotxerentzako. 297.500€.
• ALLUITZ: Erdi berria. 2 logela. Ganbara eta garajea.
• PLATERUEN PLAZA: 4 logela eta 3 komun.
Trastelekua eta garajea. 294.500€.
• HERRIKO GUDARIEN: (EZKURDI): Azkeneko
etxebizitza. 3 logela, eta 2 komun. Terraza. Ganbara
eta garajea.
• EZKURDI: 70 m2. 180.000€.
• SASIKOA: Erdi berria. 90 m2. 3 logela eta
eskegitokia. Balkoia. 52 m2-ko terraza. Eguzkitsua.
• ASTXIKI: 115 m2. 3 logela. Garajea eta ganbara. 
• FRANTZISKO IBARRA: 100 m2. 3 logela eta
egongela handia. Ganbara eta garajea.
• ARAMOTZ: 3 logela eta egongela. Balkoia.
Eguzkitsua. 
• ANBOTO: 3 logela, egongela eta komuna. 
• JUAN OLAZARAN: Ia berria. 100 m2. 3 logela, 2
komun hidromasajearekin eta egongela. 2 terraza.
Ganbara.
• SAN IGNAZIO: 95 m2. 3 logela eta 2 komun. 12 m2
eta 8 m2-ko terrazak. Ganbara eta garajea. 
• ARTEKALE: Berria. 80 m2. 2 logela. Polita.
• MADALENA: 2 logelako atikoa. Terraza. 
• ANDRA MARI: Apartamentua. 162.000€.
• TABIRA: Apartamentua. Garajea. 237.400€.
• LANDAKO: 90 m2. 3 logela eta 2 komun. 2 terraza.
Ganbara eta garajea. Polita.
• SAN FAUSTO: 1º solairua. 3 logela. 150.000€.
• KIRIKIÑO: 60 m2. 3 logela. 138.500€.
• ASKATASUN ETORBIDEA: 2 logela eta egongela.
Terraza. Ganbara eta garaje bikoitza.
• DURANGO: Txaleta. 400 m2. Garajea. Lorategia.
• DURANGO: Txaleta. 5 logela eta 3 komun. Txokoa. 2
kotxerentzako garajea. 45 m2-ko lorategia. 637.600€

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

IURRETA
• BIDEBARRIETA ( Postetxea). 3 logela. Igogailua eta
berogailua. Terraza. Ganbara. 232.000€.
• BIXENTE KAPANAGA: Pisu altua. 90 m2. 3 logela
eta egongela. Terraza. Igogailua. Eguzkitsua. 
• MASPE: 3 logela, sukalde-egongela handia eta
terraza. Igogailua. Berogailua. Leiho berriak.
• URALDE: 2 logela eta egongela. Terraza. 155.000€

ALOKAIRUAN
• ARTEKALE: 3 logela. 700€.
• F.J. de ZUMARRAGA: Lokala. 115 m2. Egokitua.
• MATIENA: 163 m2. 950 m2.
• IBAIZABAL: 120 m2. Bi kale hartzen dituen
erakuslehioa. 
• MARISTAK: 60 m2. Egokitua. Alokairuan edo salgai.
• IURRETA: MASPE: Autobus geltoki ondoan. 400€ .
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Ekainaren 26 arte, Durangoko Museoan

ARRELAT
Aurten lehenengoz antolatu duten Begira argazkigintza garaikideari buruz-
ko topagunearen egitarauaren barruan jasota dator ekainean Durango-
ko Arte eta Historia Museoan ikusgai daukagun erakusketa. Esperien-
tzia pertsonalean eta eguneroko bizitzan oinarritutako argazki-egunka-
ria da Roger Guaus kataluniarraren Arrelat izeneko hau.

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

EUSKAL ASTEA
DURANGO
›› Ekainaren 10ean, Schola

Antiqua abesbatza eta Roberto
Fresco organo-jotzailea,
20:30ean, Andra Marian.

›› Ekainaren 11n, X. Euskal Astea
zesta punta txapelketaren
finalak, 18:00etan, Ezkurdi Jai
Alai pilotalekuan. 20:00etan,
Durango Hiria txistu lehiaketa-
ren sari banaketa eta kontzer-
tua, San Agustin kulturgunean.

›› Ekainaren 12an, Durangoko
trikitixa eta pandero eskolak,
Bartolome Ertzilla musika
eskolako txistulariak, Jaizale
Durangaldeko txistulari elkar tea,
Txoritxu Alai eta Tronperri
kalejiran, 12:00etan.

›› Ekainaren 18an, Dantzari
dantzazale eguna AIKO
taldeagaz. 14:00etan bazkaria,
eta Bikaña CDaren aurkezpena
Plateruenean. 19:00etan
kalejira Legazpi musika
bandagaz, eta kontzertua
19:45ean Ezkurdiko kioskoan.

LEHIAKETA
IURRETA
›› Ekainaren 30era arte aurkeztu

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

IZURTZA
›› Ekainaren 30era arte aurkeztu

daitezke udaletxean Izurtzako
jaien kartel lehiaketara lanak.
Lehiaketaren oinarriak, udalaren
www.izurtza.net interneteko
helbidean daude eskuragarri. 

MUSIKA
BERRIZ
›› Ekainaren 10ean, Ulannah folk

taldearen kontzertua 21:00etan
udaletxeko lorategian.

DURANGO
›› Ekainaren 10ean, Haitiren

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

›› Ekainaren 10ean, Pagodim & Cia
taldearen emanaldia, 20:00etan
Kurutziaga hotelean.

›› Ekainaren 11n, Silboberri txistu
bandaren eta Leioa Kantika
koralaren emanaldiak,
20:00etan, San Agustinen.

›› Ekainaren 11n, Abarlotz musika-
riaren Antilla diskoaren aurkezpe-
na, 22:00etan Plateruenean.

›› Ekainaren 17an, Alice & the
Blackfeet taldearen emanaldia,
20:00etan Kurutziaga hotelean.

›› Ekainaren 17an, XVII. Gau
Elektronikoa: Villa Gombao Inc.
(Groov-UK) eta, Iker Undersound
eta Ruben Costas, 23:30ean
Plateruenean.

›› Ekainaren 17an, Dj. Gato &
Ugutz-en house-minimal saioa,
02:00etatik 06:00etara Sweet &
Vicious tabernan. 

OMENALDIA
URKIOLA
›› Ekainaren 12an, Gerediaga

elkarteak eta Bizkaiko Aldundiak
antolatuta, Urkiolako komunita-
teari omenaldia, 13:00etan,
Urkiolako Santutegian.

›› Ekainaren 13an, San Antonio
eguna Urkiolan; meza nagusia
12:00etan. Ondoren, Peñagari-
kano eta Azpillaga bertsolariak,
trikitilariak, eta azoka.

ANTZERKIA

ELORRIO
›› Ekainaren 10ean, Trashumantes

taldearen Leyendas urbanas
obra, 22:00etan Arriolan.

IURRETA
›› Ekainaren 11n, Pantxika eta

Txinparta ederra zalaparta,
12:00etan Dantzari plazan.

›› Ekainaren 17an, V. Kalez Kale
jaialdiaren barruan; 17:30ean,
Kukubiltxoren Kukubel San Migel
plazan. 21:00etan Pikor Teatro-
ren Ella bailan solas kale
antzerkia Dantzari plazan.

BERBALDIA

ZALDIBAR
›› Ekainaren 16an, Bidaiei buruz

Zaldibarko Liburutegiak antolatu

duten zikloaren barruan, Mundua
hurbilduz ikus-entzunezkoa,
18:00etan liburutegian.

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
›› Ekainaren 30era arte, Emaku-

meak aniztasunean erakuske-
ta, Andragunean.

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

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

Ekainaren 11n, 
Elorrioko Arriolan

PIRRITX ETA
PORROTX

Emanaldi bikoitza eskainiko dute bihar
arratsaldean irrien lagunek Elorrion. Ongi

etorri Pupu eta Lore ikuskizuna eskaini-
ko dute Pirritx eta Porrotxek, eta Mari-
motots, Pupu eta Lore ere etorriko dira
Arrriola antzokiko hitzordura. Arratsal-
deko 16:30ean eskainiko dute lehenen-
go emanaldia, eta 19:00etan bigarrena;
Elorrioko Arriola antzokian.

AGENDA

ZINEMA
DURANGO

Zugaza

Medianoche en
Paris
Zuzendaria: Woddy Allen    

barikua 10: 19:00/22:00 

zapatua 11: 19:30/22:30

domeka 12: 19:30/22:30

astelehena 13: 18:00

martitzena 14: 20:00

Umeentzat     

Piratas del Caribe
en mareas 
peligrosas 
Zuzendaria: Rob Marshall

zapatua 11: 17:00      

domeka 12: 17:00   

Zineforuma     

The company men 
Zuzendaria: John Wells

eguena 16: 20:30

Opera HDan    

Verdiren Macbeth 
astelehena 13: 20:30

ELORRIO

Arriola

El inocente
Zuzendaria: Brad Furman

zapatua 11: 22:30

domeka12: 20:00

astelehena 13: 20:00

UMEENTZAT
DURANGO
›› Ekainaren 11n, Pirritx, Porrotx

eta Mari Motots, 16:30ean eta
19:00etan Arriolan. 

›› Ekainaren 12an, Berbaro
elkarteak antolatutako Olgetan
tailer eta jolasak, 17:30ean,
Plateruenean.



anboto 2011ko ekainaren 10a, barikua A19

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, 10
09:00-09:00 
• Irigoien (Bixente Kapanaga 3 - Iurreta)
09:00-22:00
• Egaña (Bekoetxe 4 - Zaldibar)
Zapatua, 11
09:00-09:00
• Gaztelumendi (F.J. Abasolo 2 -Durango) 
09:00-13:30 
• Unamunzaga 
(Murueta Torre 2C - Durango)
• Campillo (Montebideo 24- Durango)
• SanRoma (Uribarri 5 - Durango)
• Balenciaga (Ezkurdi 8 - Durango)
• Sagastizabal 
(Askatasun Et. 19 - Durango)
• De Diego (Intxaurrondo 22 - Durango) 
• Jaio-Olabarrieta (Erreka 6 - Elorrio) 
• Urizar (Gabiola 2 - Berriz)
09:00-14:00 
• Irigoien (Bixente Kapanaga 3 - Iurreta)
Domeka, 12
09:00-09:00
• Unamunzaga 
(Murueta Torre 2C - Durango)
Astelehena, 13
09:00-09:00
• Balenciaga (Ezkurdi 8 - Durango) 
09:00-22:00
• Bengoa 
(Jose Antonio Agirre 1 - Atxondo) 
Martitzena, 14
09:00-09:00
• Mugica (Andra Mari 9 - Durango)
Eguaztena, 15
09:00-09:00
• Navarro (Artekale 6 - Durango)
09:00-22:00
• Jaio-Olabarrieta (Erreka 6 - Elorrio) 
Eguena, 16
09:00-09:00
• Etxebarria (Montebideo 2 - Durango)

EGURALDIA

15

23o

16

27o DOMEKA

11

22o ASTELEHENA

14

21o ZAPATUA

9

16o BARIKUA

MARTITZENA

AARRIIEESS (martxoak 21 - apirilak 20)
Kontuz! Bikoteagaz haserrealdi bat izan dezakezu.
Besteen ikuspegia ulertzen jakin behar da. 

TTAAUURRUUSS (apirilak 21 - maiatzak 20)
Lanez gainezka zabiltza, estu eta larri. Lan asko eta
denbora gutxi izango dituzu aste honetan. 

GGEEMMIINNII (maiatzak 21 - ekainak 20)
Ikuspegia aldatzeak on egingo dizu. Aste honetan
konturatuko zara horretaz.

CCAANNCCEERR (ekainak 21 - uztailak 20)
Maite duzun pertsonagaz egoteko une aproposa.
Hobeto sentituko zara beragaz berba egin ostean.

LLEEOO (uztailak 21 - abuztuak 23)
Familia giroan denbora emateko gogo handiagaz
zabiltza. Gonbidatu egizuz bazkari batera.

VVIIRRGGOO (abuztuak 24 - irailak 23)
Hainbeste urtean itxaron duzun momentua heldu
da. Aprobetxatu egizu, merezi duzu-eta!.

LLIIBBRRAA (irailak 24 - urriak 23)
Beti bezain alai egotea kostatuko zaizu. Ahalegin-
du irribarrea uneoro mantentzen.

SSCCOORRPPIIUUSS (urriak 24 - azaroak 23)
Ez amore eman, gaitza izan arren lortuko duzu-eta.
Helduagoek dioten legez: ezina, ekinez egina. 

SSAAGGIITTAARRIIUUSS (azaroak 24 - abenduak 23)
Kirioak dantzan dituzun une horietaran lasaitzeko
metodoak bilatzen hasteko beharra duzu. 

CCAAPPRRIICCOORRNNUUSS (abenduak 24 - urtarrilak 20)
Haserreak alde egindakoan hausnartu gertatuta-
koaz. Horrela argiago izango duzu zer egin.

AAQQUUAARRIIUUSS (urtarrilak 21 - otsailak 21)
Aspaldi honetan hezurrak minberaturik dituzu. Ibilalditxoak
egiteak on egingo dizu. Eguraldiak lagunduko dizu. 

PPIISSCCIISS (otsailak 22 - martiak 20)
Oporrak hartuko dituzu laster. Gehigarrian udara-
ko hainbat plan agertzen da, begiratu egizu.
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Ekainaren 2an Eneko Zarrabeitiak 30 urte egin zituen. Zorionak 
eta elkartasun handiena bialdu gura doguz Abadiñotik Osnyra! 
Maite zaitugu, Eneko! Abadiñon behar zaitugu!

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

Mutil eder honek 6 urte egingo
ditu ekainaren 11n, musu handi
bat eta jarraitu orain arte bezain
jator. Zorionak Ander txapeldun!

Zorionak Xabier! Ekainak 14an 8
urte beteko dituzu. Oso harro
gaude zutaz. Topera pasatu zure
urtebetetze egunean!

Koadrila honek ederto pasatu eban zapatuan Oromiñon! 
Hurrengoan gehiago!

Zorionak Jon! Ekainaren 13an 
4 urtetxo egingo dituzu. Musu
handi bat Ermuko zure izeko eta
osaben partez!

Hamabostero, jasotako 
zorion-agur guztien artean tarta
bat zotz egingo dugu. Horretara-
ko beharrezkoa da bialdutako
mezuagaz batera telefono
zenbakia emotea.
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eginez

Ikusteko
organoa

Lotan

Berdindu

Igaroa

*Irudiko
fruitua

Portuko
langile

Zapatagin

Mirakulua

Jakingo
banu

Gorotza

Anaia

Musika
nota

Goizeko
otordu

Musika
nota

H2O

Nafarroako
hiria

Burmuin

Araiakoa

Röntgen

Gaixo

Kontso-
nantea

Marokoko
hiria

Nafarroako
ibaia

Arraza

Zintzoa

Merezi
du

Nitro-
genoa

Ez eme

Erbioa

Rutenioa

Vianakoa

ZM
BEGIA

LOR
ZPASEA

ZAPATARI
MIRARIA

BANEKIR
KAKAAR

NEBAEGA
TUTERA

GARUNDO
RUDUIN

VIANARRA
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AKUILUAN Markel Onaindia 

Gotzone Barandika
EHUko irakaslea

Afrodisiakoak
Inkesta guztien arabera,
sexu harremanak dira
zoriontasuna baldintzatzen
duten aldagai inportantee-
netakoa. Agian horregatik,
gizartea existitzen denetik
erabili dira afrodisiakoak.
Baina zer da afrodisiako bat?
Funtzio sexuala hobetzen
eta desioa indartzen duena?
Eta zer dio zientziak honi
buruz?

Viagra ospetsuak
arteriak zabaltzen ditu
sildenafiloaren zitratoari
esker. Horren eragina
gizonezkoetan ezaguna da.
Hala ere, Viagra ezin daiteke
jo afrodisiakotzat, ez du-eta
libidoa handitzen. Dikoto-
mia horren beste muturrean
txokolatea daukagu, zeina-
ren osagaietako bat fenileti-
laminen familiakoa baita.
Desioa sentitzen duen
pertsona batek feniletilami-
na kantitate handiak ditu.
Adrenalina eta anfetaminak
familia berekoak direla
kontuan hartuta, erraz uler
daiteke desioak eragiten
duen sentsazioa eta anfeta-
minen “subidoia” berdin-
tsuak izatea. Hala ere,
txokolateak ez du hobetzen
funtzio sexuala, feniletilami-
na horrek denbora gutxi
irauten baitu gorputzean.

Desioa norberaren
burmuinak sortzen du, eta
horri buruz makina bat
artikulu zientifiko argitaratu
da. Ghelph Unibertsitateko
zientzialari batzuk saiatu
dira datu horiek ordenatzen,
benetako afrodisiakorik ote
dagoen argitzen. Ondorioak:
ginsenga eta azafraia
benetako sustantzia afrodi-
siakoak dira; funtzio sexuala
indartzen dute, desioa
suspertuz.
Ohar bat ginseng eta
azafraiaren bitartez “zorion-
tsuegi” izan gura dutenen-
tzat: gehiegizko dosiak ez
dira gomendagarriak.

LAUHORTZA

“Sol plazako lorpenik handiena
kontzientzietan eragitea izan da”

behar gara alderdi politikoek ezin
dituztela gure erabakiak hartu,
badaukagula nahikoa zentzu gure
arazoei konponbidea topatzeko.
Inork ez du erabakirik hartuko
nire izenean. Gainera, ikusita
alderdiak enpresa pribatuek eta
bankak finantzatzen dituztela,
alderdien ildoa horiei jarraitzea
izango da.

Zelan sortu da mugimendu hau?
Hau ez da egun batetik bestera sor-
tu den mugimendu bat, hori eman
arren. Hemen beti egon da antze-
ko sentimendu bat; ikasleak oso
borrokalariak dira, eta Madril hiri

langilea da. Ikasleak, langabe-
tuak, desjabetuak... bakoitza bere

aldetik  hasi  zen
mugitzen, eta

azkenean bat
e g i n  z u t e n
d e i a l d i

b e r e a n .
Egun hartan
a m a i t u k o
z e l a  u s t e

genuen arren, aurrera egin du egu-
nez egun, eta jendeak ikusi du
herritarrek badituztela politika
egiteko proposamen eta ideia
berriak.

Asteburuan altxatuko duzue kan-
pamendua.Indarra galtzen dabil
mugimendua?
Hori da komunikabideek saldu
gura dutena. Baina egia zera da:
auzoetara zabaldu dira asanbla-
dak, udan hondartza eta herri guz-
tietara eroateko ideia dago... Ideia
jario oso handia dago hemen.
Hurrengo hauteskundeak heltze-
ko gogoz gaude; ikusiko duzu zela-
koa antolatuko den hemen! Orain-
goan guztiek galdu dituzte boto
piloa, eta gero eta gehiago galtzen
joango dira.

Zu noiz gehitu zinen ekimenera?
Lehenengo manifestazio handitik,
maiatzaren 15etik. Dena dela,
horren aurreko asteburuan Madri-
leko Foro Soziala ospatu zen, eta
bertan izan nintzen. Tailerrak,
eztabaidak eta arazo sozialen

hausnarketak egin ziren, esate-
rako. Foroan jakin nuen maia-

tzaren 15eko deialdiaren-
berri. Jende guztia

batzen zebi le la
ikusten nuen,

lan-taldee-
tan, inter-
n e t e n . . .
z e r b a i t
i r t e n g o
z e l a
aurreikus-
ten zen.

Ematen du
aldarrikape-

nak Europan
z a b a l t z e n

dabiltzala...
Hona ere zabaldu-

ta etorri dela uste dut.
Afrikan izandako iraultzek
zerikusi handia izan dute.
Asko igarri dugu eragina,

hemen atzerritar asko
dago-eta.

Afrika, Espainia, Europa... XXI.
mendean gauzak aldatzen hasi
ote dira?
Egia izan daiteke herritarrak pro-
tagonismo handiagoa hartzen hasi
direla. Alderdien eta gure intere-
sak, bakoitzak bere aldetik doaze-
la konturatzen hasi da jendea;
sustraia badago. Afrikaren kasuan,
agintariak bota dituzte, baina ez
dakit herriak boterea hartuko ote
duen. Izan ere, Europar Batasu-
nekoak muturra sartzen hasi dira
dagoeneko.

Zer lortu da,zure ustez,mugimen-
du honegaz?
Lorpen handiena jendearen kon-
tzientzietan eragina izatea izan
da. Lehenago ez zeuden berbetak
entzuten dira kaleetan eta taber-
netan Monarkiaz, Senatuaz, ins-
tituzioen eraginkortasunaz... hain-
bat egitura soberan daudela argia-
go dago orain.

Zer nabarmenduko zenuke zure
esperientziatik?
Deigarrria egin zait ikustea hain-
beste bolondresekin guztia anto-
latu daitekela: garbiketa saioak,
sukaldaritza, logistika eta azpie-
gitura... Gauza on bat egiten dabi-
lela uste duenean, jendeak guztia
ematen du, zer jasoko duen begi-
ratu barik. Oraindio halako jendea
dagoela konturatzeak emoziona-
tu egiten zaitu. 

Herri utopiko baina erreal bat
izan ei da Sol paza...
Errepublika txiki bat izan da
(barrez).Sol izar bat izan da gure-
tzat, jarraitu beharreko bidea mar-
katu duena. Lehenengo pausua
izan da, helmuga beharrean. Auto-
gestiorako eta autoorganizazio-
rako adibide oso ona, aldi berean.

Madrileko Sol plazako protesta kanpaldian parte hartu du Lander Raya durangarrak; bertan bizi da aspaldian, lan kontuengatik

SSuummiinndduuaakk  eeii  ddiirraa,,  ““bbeennee--
ttaakkoo  ddeemmookkrraazziiaa””  bbaatteenn
eesskkaalleeaakk..  EEggooeerraa  iilluunnaarreenn

aauurrrreeaann  SSoolleenn  eellkkaarrttuu  ddiirraa,,  pprroo--
tteessttaa  eettaa  mmeettaakkeettaakk  eegguuzzkkiittaa--
rraa  eekkaarrttzzeekkoo  iittxxaarrooppeenneezz..  MMaaddrrii--
lleenn,,  hheerrrriittaarrrreenn  hhaasseerrrreeaarreenn  iikkuurr
bbiihhuurrttuu  ddeenn  ppllaazzaa  hhoorrrreettaann  eeggoonn
ddaa  ggaazzttee  dduurraannggaarr  hhaauu..

Zer arrazoi daude Sol plazan ego-
teko?
Gehienbat, politika honegaz naz-
katuta gaudelako egon gara ber-
tan. Arazoa ez da ezkerra edo esku-
ma; zentzugabekeria
asko ematen ari
dira. Herritarrak

k o n t u r a t u

Madrilen dabil beharrean

30 urteko durangarra da

Lander Raya •


