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Datorren astean itxiko
dute Ductilor-Fytasa

Ductilor-Fytasa enpresako goizeko erreleboko langileak, atzo, lantegiaren atarian. Kepa Aginako

Baserrietan lapurretak
ekiditeko aholkuak
eman ditu Ertzaintzak 
DDuurraannggaallddeeaa  ••  Azken urteetan lapu-
rreten kopurua igo ez den arren,
baserritarrek “neurriak” hartzearen
garrantzia azpimarratu du Ertzain-
tzak: “Jabeak etxean direla ere, sar-
tu izan dira”. Iurretan eta Berrizen
lapurreta kopuruak gora egin du,
eta herri horietan arreta bereziagaz
dabiltzala adierazi dute.

••DDuurraannggoo
Munduko Arrozak ekimena
ospatuko dute bihar Ezkurdin 

••BBeerrrriizz
Tailerrak egingo dituzte familian
euskararen transmisioa lantzeko

••DDuurraannggaallddeeaa
San Joan suak eguen gauean

30. urteurrena
ospatuko du bihar
Elorrio Rugby Taldeak
KKIIRROOLLAA  •• Herri-afaria, Erlaxi tal-
dearen erromeria eta suzko zezenak
izango dira, besteak beste, Elorrio
Rugby Taldeak sortu zeneko 30.
urteurrena ospatzeko antolatu duen
jaian. Taldearen historia errepasatu
dugu Asier Igarza jokalariagaz. 

Goiuriko kofradiak
udala salatu du,
zabortegia dela-eta
IIuurrrreettaa  ••  Bost urtean itxita egon
ondoren, obra lizentzia eman zion
abenduan Iurretako Udalak Goiuri-
ko zabortegiari. Baldintza guztiak
betetzen dituela-eta,  baimena ema-
tera “derrigorturik” zeudela dio Iña-
ki Totorikaguena alkateak. Goiuriko
kofradiak eta norbanako batek sala-
keta ipini diote udalari.
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Berrizko Udalak guraso eta biko-
te gazteei euren seme-alabekin
euskara egunerokoan erabili ahal
izateko bitarteko, baliabide eta
aholkuak emango dizkien tailerrak
eta saioak eratuko ditu uda ostean.
Oinarri bat finkatze aldera, has-
teko, datozen egunetan errolda-
tik abiatuz telefono bidezko inkes-
ta egingo diete guraso eta bikote

gazteei. Besteak beste, euren
seme-alabekiko jardunean euska-
raren erabileran dauzkaten “gabe-
zia eta beharrizanak” antzematea
gura dute.

25-39 urte bitarteko ezkon-
berriak, ezkongabeak edo haurra
izan berri dutenak izan daitezke
tailerreko parte-hartzaile.

Euskararen erabilera “gura-
so modernoaren ereduaren
barruan” kokatu gura dute, “haur
euskaldun zaharrek eta elebidu-
nen artean aktiboek gora egite-
ko, kopuruan eta ehunekoetan”.
Ohiturak aldatuz, erabilera akti-
batzea dute helburu. M.O.

Familian euskararen
transmisioa lantzeko
tailerrak eratuko dituzte
Bikote gazteen hizkuntza ohituretan eraginez, 
euskararen erabilera aktibatzea dute helburu 

Datozen egunetan telefono
bidezko inkesta egingo diete
guraso eta bikote gazteei

Belaunaldien arteko
martxa arrakastatsua

Belaunaldien arteko hartu-emanak
bultzatzeko belaunaldien arteko
martxak arrakasta handia eduki
zuen, joan zen domekan. Martxa
aurretik 278 lagunek eman zuten
izena, eta gehiago ere hurreratu
ziren Elorrioko auzoetan zehar ibi-
li eta goiz-pasa egitera.

Hiru ibilbide antolatu zituen
Erdella mendizale taldeak dome-
karako, eta San Agustinetik Alda-
tzekuara, batzuk kilometro gehia-
go eginda beste batzuk gutxiago,
elkarrekin bidea egin eta berba egi-
teko aukera eduki zuten hainbat
adinetako lagunek. 

Bizkaiko Nagusiak elkartea,
Elorrioko La Esperanza nagusien
elkartea, udala eta amankomunaz-
goa izan dira martxaren antolatzai-
le. Lehenengo esperientzia honen
ondoren, datozen urteetako
hitzordu bilakatu daiteke martxa
hau gure eskualdean. A.U.San Agustinetik irten ziren martxako hiru taldeak. J.Ugalde

Domekako martxan 300 lagun inguru batu ziren

daudenetik, ugazaben berririk ez
dutela salatu du komite buruak. 

2008tik, gero eta txartoago
Duela hiru urte 160 langile zebil-
tzan fundizioan lanean. Orain 90
daude. Enpresaren egoera  “zuzen-
daritzaren kudeaketa txarraren
errua” da, langileen ustez.

2008an, bezero garrantzitsue-
nak, Boshek –“produkzioaren
%60-70 eurentzako zen”– bezero
izateari utzi zion. Handik gutxira
enplegu erregulazio espedientee-
kin hasi ziren. 2010eko martxoan
16 eguneko greba egin zuten lan-

Ate asko jo ditugu, baina ez
diogu egoerari irtenbiderik
topatu”. 2008tik Fytasa-

Ductilorren egoera ekonomikoa
geroago eta txarragoa izan da, eta
otsailetik likidazio egoeran dago
enpresa. Bezeroek, egoera zein
den ikusita, azken hileotan norma-
la baino lan gehiago eskatu diete,
eta behar horiek amaitzen jardun
dute aste honetan. Datorren astean
epaileak zarratzeko agindua eman-
go duela azaldu digu enpresa komi-
teko buru Igor Cengotitabengoak.

Zorrak zirela-eta, konkurtso
egoeran egon da enpresa: “Inber-
tsoreak bilatzen ahalegindu gara,
Eusko Jaurlaritzagaz batu gara,
enpresa guk hartzea ere  pentsa-
tu dugu, baina azkenean ez dugu
irtenbiderik topatu”, esan du Cen-
gotitabengoak. Likidazio egoeran

Gaurkoa izan da azken
produkzio eguna Fytasan

Duela hiru urte 160 behargin
zituen Fytasak. Azken aldian
90 pertsonak jardun dute 

gileek, 21 kaleratze barneratzen
zituen bideragarritasun planaren
kontra. Akordiora heldu ziren, 14
langilek euren borondatez enpre-
sa utzita. “Greba garaian Italiako
bezero garrantzitsu bat zuzenda-
ritzagaz haserretu zen, eta ez du
ia lanik eskatu ordutik”.

Poloniako lantegia
2007an Fytasak Polonian lantegi
bat zabaldu zuen. Hango egoeraz
informazio gutxi dutela azaldu du
komite buruak: “Esan digutenez,
egoera oso txarrean daude. Zor
handiak dituzte, gehienak gugaz”.
Poloniako inbertsioek Elorrioko
lantegian eragin handia izan due-
la uste dute: “Diru asko sartu da
han, eta hemen inbertsiotarako eta
guri ordaintzeko arazo handiak
egon dira horregatik”. A.Ugalde

Murrizketen kontrako protestan, 16 eguneko greba egin zuten iazko martxoan. Juanra de la Cruz

Otsailetik likidazioan dago Ductilor-Fytasa. Aste honetan azken eskabideei
erantzuteko beharrak egin dituzte; datorren astean itxiko dituzte ateak

Konkurtso egoeran urte
eta erdi, eta azkeneko
hilabeteak likidazioan
Fytasa eta Ductilorrek ezin
zituztenez zorrak ordaindu,
2009ko irailaren 15ean epaileek
konkurtso egoera deklaratu
zuen bi enpresentzat. Fytasa
sozietate anonimoa fundizioa-
ren administrazioaz eta sal-
mentez arduratzen izan da, eta
Ductilor sozietate mugatuko
langileek fabrikazioan egin
dute lan Fytasarentzat.

Konkurtso egoeran egonda,
administrazio konkurtsal bat
izendatu zuten enpresako diru
kontuak aztertzeko. Aktiboa eta
pasiboa aztertu eta hartzekodu-
nei informazioa eman izan die

administrazioak. Soldatak Foga-
sak ordaintzen izan ditu.

Konkurtso fasean, legez,
enpresako zuzendaritzak hitzar-
men bat proposatu behar die
hartzekodunei, eta horrela egin
zuen aurtengo otsailaren 15ean.
Hartzekodunen gehiengoak
onartu behar du hitzarmena
aurrera egiteko, baina otsaileko
batzar horretan ez zen behar
beste hartzekodun agertu.
Horiek horrela, likidazio fasean
sartu zen enpresa. Orain admi-
nistrazio konkurtsalak Fytasa
desegin eta  likidazio prozesua
kudeatu behar du. A.U.

2007: Fytasak lantegia zabal-
du zuen Polonian.

2008: Fundizioaren bezero
garrantzitsu batek, Boshek,
bezero izateari utzi zion.

2008ko amaiera: Lehenengo
Lan Erregulazio Espedientea.

2009ko iraila: Zorrak zirela-
eta, konkurtso egoeran sartu
zen enpresa.

2009ko abendua:Bideragarri-
tasun plana proposatu zuen
Ductilorrek: ERE berria eta 21
pertsonari kaleratze espedien-

tea zabaltzea, besteak beste.
Langileek itxialdiak eta mani-
festazioak egin zituzten.

2010eko martxoa: Murrizke-
ten kontra greba mugabakoa
hasi zuten langileek. 16 egun
eta gero, akordioa lortu zuten.
Enpresak kaleratu gura zituen
21 pertsonak barik, 14k utzi
zuten enpresa, euren boron-
datez. 

2011ko otsaila: likidazio fasean
sartu zen enpresa. Epaileak
itxiera agindua noiz emango
zain daude. A.U.

KRONOLOGIA
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Elorrioko ekitaldian, tentsio handiko uneak. J. de la Cruz Zaldibarko alkate berria da Arantza Baigorri (Bildu).Abadiñoko aginte-hartzea, Navarro (AI) buru dela.

Dantzariek agurra eskaini zioten Jaio (Bildu) alkateari Mañarian.

Durangoko udalbatzaren talde-argazkia, zin egin ondoren.
Ez zen sorpresarik izan  inbes-

tidura ekitaldietan. Tentsioa
bai, Elorrion. Bildu izan zen

zerrenda bozkatuena maiatzaren
22ko hauteskundeetan, baina koa-
lizioak eta EAJk zinegotzi kopuru
bera eskuratu zuten: sei. PPk zeu-
kan giltza, eta Carlos Garcia zine-
gotziak aurretik esandakoa bete
zuen; EAJri botoa eman zion, eta
Ana Otadui izango da alkate.

EAJko eta PPko zinegotziek
berba egiterakoan, aretoan batu-
tako gehienek, zutunduta, bizka-
rra eman zieten. “Jasotako oihu eta
mehatxuengatik” salaketa mozioa
aurkeztu du PPk. 

Bestalde, 16 urteko hegemo-
nia eten du Bilduk Mañarian; Endi-

Hauteskundeetan bozkatuena iza-
tearren, Irigoras izango da alkate. 

Abadiñon AIko Jose Luis
Navarrok jarraituko du alkate; EAJ
abstenitu egin zen. Iurretan EAJ-
ko Iñaki Totorikaguenak jarraitu-
ko du alkatetzan, alderdi guztiek
euren burua babestu eta gero.
Berrizen, PSE-EE abstenituta,
Orlan Isoird jeltzalea da alkate. Bil-
duko Rosa Mari Elizburu, Santi Uri-
be, Luis Jose Ballarin eta Mila
Mondragon dira alkate Atxondon,
Otxandion, Izurtzan eta Malla-
bian, hurrenez hurren. Garain
Herriko Taldeko Gontzal Sarrigoi-
tiak jarraituko du. M.Onaindia.

ka Jaiok hartu zuen aginte-maki-
la Jabier Arteagaren eskutik. Zal-
dibarren ere Bilduko Arantza Bai-
gorrik hartu zuen kargua, ekitaldi
hunkigarrian. 

Aldaketa barik
Gainerako herrietan ez da aginte
aldaketarik gertatu, alderdiei dago-
kienez. Durangon, Aitziber Irigo-
ras (EAJ) eta Urdaspal Bolinaga (Bil-
du) berdinduta geratu ziren, Ara-
larrek Bildu babestu ondoren.

Itxaroten zena bete zen
zapatuko aginte-hartzeetan
Elorrion EAJko Ana Otadui izango da alkate, PPk botoa eman eta gero

Elorrio, Zaldibar eta Mañaria
kenduta, gainerakoetan ez da
alderdi aldaketarik egon

Hamaika su txiki hilaren 23an,
San Joan bezpera ospatzeko
Axpen, esaterako, dantza, erromeria, bertsoak… izango dituzte girotzeko

Hilaren 24a San Joan eguna da, eta
bezperan, tradizioari eutsiz,  suak
piztuko dituzte eskualdeko hain-
bat txokotan. San Joan gauean,
suagaz batera, donien atxa jaso-
ko dute Axpen, eta berakatz zopa
eta txokolatea banatuko dituzte.
Barikuan  igel, briska eta esku

pilota txapelketen ondoren, Jo ta
Su taldeak erromeria eskainiko
du. Zapatuan bakailao eta tortila
txapelketak egingo dituzte; ondo-
ren, pilotalekuan afalduko dute.
Dantzaz eta bertsoz osatutako
ikuskizuna ere egongo da eta,
22:30 inguruan, Luhartz taldeak
erromeria eskainiko du. Domekan,

dantzak eta gazteentzako paila-
zoak egongo dira.

Durangon, aurten ere Herria
auzo elkarteak ez du surik egin-
go. San Fauston seguruenik egin-
go dute, baina toki bila dabiltza.
Kriskitin dantza taldeak aurten
Daztelugatxeko San Joan ingu-
ruan eskainiko du Akelarrea. 

Abadiñon, hilaren 23an,
17:00etatik aurrera, umeentzako
jolasak, ipuin kontalaria eta txo-
kolate-jana egongo dira, eta ondo-
ren sua piztuko dute.

Iurretan, 20:30ean, plazan
afari herrikoia egingo dute. Ondo-
ren, Luhartzen erromeria hasiko
da eta kontzertuaren atsedenal-
dian piztuko dute sua.

Berrizen, hilaren 23an,
21:00etan, Elizondotik abiatuta
kalejira egingo dute Zo-Zongó
taldeagaz. Ondoren, Berrizburun
txorizo dastaketa prestatu dute eta
22:30ean isiotuko dute sua.

Mallabian, Goitaa auzoan,
donien atxa jasoko dute 20:30ean,
ondoren sua pizteko. Barikuan,
22:00etan, herri-afaria egingo dute
eta Aitor Sarriegi eta Beñat Gaz-
telumendi bertsotan ibiliko dira.
domeka eguerdian ardi txakur
erakustaldia egingo dute.

Garain Momoitioko San Joan
ermitaren inguruan donien atxa
jasoko dute, 20:00etan; ondoren,
sua piztuko dute han inguruan.
Barikuan meza egongo da. J.D.

Mallabian, Goitaa auzoan,
donien atxa jaso eta sua
piztuko dute eguenean

Berrizen, Zo Zongó taldeagaz
kalejiran irten eta Berrizburun
piztuko dute San Joan sua

Administrazioan eta
metal arloan indarra
hartu du LABek

Hauteskunde sindikalen emaitzak
baloratu ditu eskualdeko LABek.
Hego Euskal Herri mailan, Biz-
kaian zein Durangaldean  gora
egin dutela nabarmendu dute sin-
dikatuko kideek. Eskualdean, biga-
rren indar sindikala izaten jarrai-
tzen du LABek.

Eulate Zilonizaurrekoetxea
LABeko ordezkariak hauteskunde
sindikalen emaitzak "oso onak"
izan direla baloratu du: “Enpresa
handietan finkatuta daukagu
ordezkaritza eta txikietan indartzen
gabiltza”. Bide beretik jarraitu eta
indarra hartu gura du sindikatuak
datozen urteetan.

Administrazio publikoan eta
metal arloan izan dituzten emai-
tzak nabarmendu ditu Zilonizau-

rrekoetxeak: "Krisialdiaren eta lan
erreformaren kontra ekintza zuze-
na egin du LABek, eta jendeak
eskertu egin du hori; argi daukate
ez garela emaitza on batzuekin
konformatuko; gauzak aldatzeko
beharrean jarraituko dugu".

Aipatzekoak dira osasungin-
tzan eta irakaskuntzan eskualdean
izan dituen emaitzak; osasungin-
tzan hirukoiztu egin du ordezka-
ritza (% 6,67 izatetik % 19,23 edu-
kitzera). Metal arloan duela lau urte
ordezkarien % 27,01 zuen LABek;
aurtengo hauteskundeen ostean,
% 29,58.

Eskualdeko mapa sindikala
Durangaldean ELA sindikatuak
dauzka ordezkari gehien: % 37,09.
–duela lau urte % 38,05 zituen–.
LABek ordezkarien % 27,72 lortu
du –duela lau urte % 26,55–. Hau-
teskundeen ondoren, "eskualdean
gehiengo sindikala indartuta"
dagoela nabarmendu dute LABe-
ko kideek. A.U.

Hauteskunde sindikalak baloratu ditu LABek

Osasungintzan eta
irakaskuntzan lortu ditu
ordezkari gehien LABek

Bideoa: www.anboto.org
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2009 2010 2011

DURANGO 40 36 11

IURRETA 7 18 6

ABADIÑO 7 4 4

ELORRIO 5 7 3

BERRIZ 8 7 6 

ZALDIBAR 7 7 3

MAÑARIA 0 2 3

IZURTZA 1 2 0

GARAI 3 1 0

ATXONDO 2 3 0

OTXANDIO 0 0 1

MALLABIA 7 2 2

* 2011ko datuak lehenengo lau hilabeteei dagozkio.
* Lapurretak ezezik lapurreta saiakerak ere jasota daude, 

baserrietakoak zein herri gunekoak.

DURANGO

MALLABIA

Duela urte bitik indarra hartzen joan da Munduko Arrozak ekimena.

650 pertsonatik gora batuko da
bihar Munduko Arrozak jaian
Zubiguneak elkarteen tailerrak hirugarrenez antolatu du kulturarteko jaia

Bihar eguerdian hogei talde bai-
no gehiago gerturatuko dira Ezkur-
di plazara, arroza prestatzera. Arro-
za kultura askotako jakia izanik,
kultura arteko jaia izaten da Mun-
duko Arrozak izenekoa. Euskal
Herriko hainbat herritan egiten da,
eta Durangon hirugarren urtez
ospatuko dute. 

Bazkaritarako 650 lagunek
eman dute izena, baina bihar,
14:30 inguruan, edonor hurrera-
tu daiteke Ezkurdira arroza pro-
batzera. Norbanako eta herriko
hainbat elkarte ibiliko da sukal-

dari. Izan ere, ekimena Zubiguneak
Durangoko elkarteen parte-hartze
tailerrak antolatzen du, eta bertan
mota askotako elkarteak daude.
Garapen komunitarioan elkarre-
kin behar egiteko tailerra da Zubi-
guneak.

Aldarrikapen eguna
Jai giroa eta kultura aniztasuna
izango da nagusi zapatuan, eta
baita aldarrikapena ere. Iaz Haiti-
ren aldeko Durangok Haiti Gogoan
kanpaina amaitu zuten Munduko
Arrozak egunean. 

Bihar, krisia eta inmigrazioa
lantzen dituzten bideoak ipiniko
dituzte. Horrez gainera, lehenen-
go biderrez bidezko merkatari-
tzako salmenta postua ipiniko
dute, eta joko kooperatiboak egon-
go dira umeentzat. Egun osoan
hainbat kultur emanaldi ere egon-
go dira. A.Ugalde.

Hogei talde baino gehiagok
eman dute izena bihar,
Ezkurdin arroza prestatzeko

LAPURRETA DATUAK:

Ikasturtearen balorazio ona egin
du Kaltxango AEK euskaltegiak.
Lehenengo biderrez, bitan bana-
tu dituzte  klaseak, goizez eta arra-
tsaldez; horren helburua errele-
boetan behar egiten duten ikas-
leei malgutasuna eskaintzea da,
ahalik eta klaserik gutxien galdu
dezaten; hain zuzen ere, 14 ikas-
letik ia erdiak erreleboka lan egi-
te dute: “Erabaki positiboa izan da,
eta datorren urtean berdin jarrai-
tuko dugu”, dio Juanmi Bravo

AEK-ko irakasleak. Datorren egue-
nean amaituko dute kurtsoa. Kul-
tur etxeko teilatua konpontzen
dabiltzanez, goizeko klasea libu-
rutegian emango dute eta arra-
tsaldekoa Zurrotoki gelan.

Gogoratu dutenez, EGA pres-
tatu gura duena edo espezializa-
zioren bat bilatzen duena Ermu-
ko AEKra bideratzen dute: “Malla-
bian ezin bada, Ermuko AEKn
maila gehiago eta arlo askotari-
koak daude”. J.D.

Eguenean amaituko du
kurtsoa AEK-k, 14 ikaslegaz
Klaseak goizez eta arratsaldez banatuta, 
ikasleen lan orduetara moldatzea lortu dute

Tabirako kanpoko igerilekuak gaur
zabaldu eta irailaren 4an itxiko
dituzte. Iaz baino 13 egun gutxia-
go egongo dira igerilekuak zaba-
lik. Udal arduradunek adierazi
dutenez, “krisi sasoian aurreztu
beharra” dagoelako egin dute
murrizketa. Irailaren 4an kanpo-
ko igerilekuak zarratuko badi-
tuzte ere, abonatuak estalitako
igerilekuetara joan ahalko dira
irailaren 15era arte.

PSE-EEk kritikatu egin du ige-
rilekuetako denboraldia labur-
tzea: “Kalitateko zerbitzu publikoa
jasotzeko eskubidea dute duran-
garrek”. Hilaren 18ra arte zabal-
tzea proposatu dute. 

Hainbat berriztapen egin
dituzte igerilekuetan; irisgarrita-
sun araudia betetzeko aldagele-
tan distribuzio berria egin dute,
eta taberna eta biblio-igerilekua
lekuz aldatu dituzte. A.U.

Gaur zabalduko dituzte
Tabirako igerilekuak
Iaz baino 13 egun gutxiago egongo dira zabalik
“krisi sasoian aurreztu beharra” dagoelako

Baserrietako lapurretei aurre
egiteko gomendioak zabaltzen

Durangaldeko baserritarrek,
lapurreten aurrean hartu
ditzaketen neurriak batzen

dituen diptikoa jaso dute eguno-
tan postontzietan. Ertzaintzako
iturrien arabera, ekimenaren hel-
burua gune isolatuetako lapurre-
tei aurrea hartzea da. Bertako biz-
tanleek Ertzaintzagaz hartu-ema-
na estutzea da asmoa, patruilaren
bat ikustean, “zalantza barik gel-
diarazi eta beharren edo kezken
berri emateko”.

“Sarritan baserrietara galde-
rak egitera hurreratzen da jen-
dea, galdu egin direla edo lan bila
dabiltzala esanez, baina informa-
zio bila ibiltzen dira, bertan edo

inguruan osteko”, diote Ertzaintza-
tik. Besteak beste, kotxe-matriku-
lak eta pertsonen deskribapenak
gordetzea eta leihoak eta ateak gil-
tzez ondo ixtea gomendatzen dute,
nahiz eta etxean egon, edo alda-
meneko ortuan; “jabeak etxean
direla ere, lapurretak izan dira-eta”.

Ertzaintzaren esanetan, eki-
menaren asmoa ez da “alarma
piztea”, delitugileek zelan jardu-

ten duten azaltzea baino; herrita-
rrei 112 larrialdietako telefona edo
94 466 93 00 Durangoko Ertzain
Etxera deitu dezaketela jakinara-
zi diete.

Datuak
“EAEko beste herri batzuekin alde-
ratuta, kriminalitate datuak txarrak
ez badira ere, hobetu daitezke”,
azaldu dute. Baserri eta hirigu-
neetan jasotako datuen arabera,
eskualdeko herrietan, orokorrean,
delitu kopurua ez da hazi. Iurre-
tan eta Berrizen, baina, lapurretek
gora egin dutela eta herri horietan
lanean dabiltzala adierazi du
Ertzaintzak. J.Guenetxea.

Jabea etxean egonagatik
lapurretak izan direla
ohartarazi du Ertzaintzak

Baserritarrek “neurriak” hartzearen garrantzia azpimarratu du Ertzaintzak
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IURRETA

ATXONDO

OTXANDIO

Apatako igerilekuak,
bihartik aurrera zabalik

Asteburu honetatik aurrera uda
giroa igarriko da herrian. Udal
igerilekuak bihar zabalduko dituz-
te, goizeko 11:00etan. Datozen
hiru hileotan bertara joateko auke-

ra egongo da, irailaren 18ra arte;
orduan zarratuko dute aurtengo
uda denboraldia. Igerilekuen
ordutegia 11:00etatik 20:00etara-
koa izango da.

Igerilekuetarako txartela egi-
teko informazio guztia eta bete
beharreko formularioa udale-
txean hartu daitezke.

Atxondoko familientzat, ige-
rilekuetarako bonoak 51 euro
balio ditu, 18 urtetik gorako bana-
koek, berriz,  28 euro ordaindu
beharko dute, eta adin txikikoek
19 euro. Atxondon erroldatuta ez
daudenentzako prezioak karu-
txoagoak dira. A.U.

Aurten ere hiru hilebetean egongo dira pistinak
zabalik. Abonu txartela egiteko aukera dago 

Irailaren 18ra arte egongo
dira igerilekuak zabalik,
astelehenetik barikura,
11:00etatik 20:00etara

MAÑARIA

Zaldibarko Udal Liburutegiak
ordutegiak aldatzea erabaki du,
uda datorrela-eta. Datorren egue-
netik aurrera –ekainak 23–, arra-
tsaldez itxi egingo dute, eta
08:00etatik 15:00etara bakarrik
egongo da zabalik. Arduradunek
azaldu digutenez, abuztu osoan
itxita mantenduko dute.

Horrez gainera, ekaineko bari-
ku arratsaldeetan itxita izan dute
liburutegia, eta gaur ere hala izan
da. Goizeko 09:30etik eguerdiko
14:00etara izan dute zabalik.

Bestalde, bidaien gaineko
zikloa atzo ipini zuten martxan
liburutegian. Hurrengo kontakizu-
na udako oporralditik bueltan
antolatuko dute. M.O.

Liburutegia
arratsaldeetan
itxita, eguenetik
aurrera

ZALDIBAR

Elikadura eta kontsumo
gaiei buruzko berbaldia

Bilboko Kontsumo gelako Unai
Achurrak eskainiko du ekainaren
21eko berbaldia. Alimentación y
recursos naturales izenburua dau-
ka hitzaldiak, eta udaletxean da
hitzordua, 18:00etan hasita.

Hain oinarrizko eta egunero-
ko baina sarritan gutxi zainduta-
ko gure kulturaren parte diren eli-
kadurari eta baliabide naturalei
buruz jardungo du emaileak dato-
rren martitzeneko berbaldian.  

Elikaduraren eta janariagaz
lotura daukaten beste hainbat
gairen inguruan jardungo dute,
martitzenean, udaletxean batzen
direnek. Elikaduraren historiaz
eta gaur egungo egoeraz arituko
dira, esaterako; baita banaketa
kate handiek eragindako gizarte
arazoez ere, 2008ko elikaduraren
mundu mailako krisiaz, nutri-
zioaz eta janarien etiketatuari
buruz, besteak beste.

Egungo kontsumo ereduak
erangindako “ingurugiro eta gizar-
te arazoak murrizteko” zer irten-
bide mahaigaineratu daitezkeen
ere aurkeztuko dute ekainaren
21eko berbaldian. I.E.

Ekainaren 21ean, udaletxean eskainiko dute
‘Alimentación y recursos naturales’ berbaldia

Gaurko kontsumo ereduak
eragindako “ingurugiro eta
gizarte arazoak” murrizteaz
jardungo dute, esaterako

Dantzariek afaria
egingo dute zapatuan,
Urdurik antolatuta

Urtero legez, dantzarien afaria
egongo da Urduri dantza taldeak
antolatuta. Afariaz gainera, arra-
tsalderako egitaraua ere prestatu
dute Urdurikoek. Arratsaldean,
19:30ean, poteoa egingo dute,
txistulariekin batera. Afaria, oste-
ra, 21:00etan hasiko da. Ainhoa
Lasuenen berbetan, 100 bat per-

tsonak hurbilduko dira ekimene-
ra. Afalostean, berriz, dantzaldia
egongo da musika jartzaile batek
proposatuko dituen doinuekin. 

Dantzarien afariak urteurren
ospakizunagaz bat egiten du; aur-
ten, 51 urte bete ditu Urduri dan-
tza taldeak. Lasuenek azalduta-
koaren arabera, 125 lagun ingu-
ruk osatzen dute Otxandioko
dantza taldea. Alde batetik,
umeen taldea dago; 70 bat umek
osatzen dutena. Bestalde, nagu-
sien bi talde daude; 40 emakumek
osatzen dute bat; bestea, 15 gizo-
nek osatzen dutena da. A.M.

51 urte bete ditu aurten Urduri dantza taldeak. 
Afariaz gain, poteoa eta dantzaldia egongo dira

Gaur egun, 125 bat pertsonak
osatzen dute Urduri; 70 ume,
40 neska eta 15 mutilek

Urtero legez, dantzarien afaria egingo du Urdurik.

Txartela eskuratzeko
informazioa eta formularioak
udaletxean daude

Urteetan geldirik egon ostean, duela “bi hile inguru” ekin zioten berriz obrei.

Bost urtean itxita egon ondo-
ren, Goiuriko zabortegian
obra lanetan hasi dira berri-

ro.  Iurretako Udalak, baldintza guz-
tiak betetzen dituela argudiatuta,
obra lizentzia eman zion aben-
duan. Hori dela-eta, Goiuriako
Kofradiak eta bertako bizilagun
batek salaketa bana jarri diote
Udalari.  

Abendu hasieran, udalak
baiezkoa eman zion Leku Basok
–zabortegia kudeatzen duen
enpresak– egindako obra lizentzia

eskaerari. Iñaki Totorikaguena
alkatearen berbetan, bete beha-
rreko baldintza guztiak betetzen
ditu eskaerak. Baldintzak bete-
tzen diren kasuetan, udala baime-
na ematera “derrigorturik” dagoe-
la nabarmendu du alkateak, “obra

gustuko izan zein ez”. 2006an itxi
zuten zabortegia, lizentzia barik
martxan zebilela-eta.  Zabortegia
zabaldu aurretik, ostera, zabaltze
lizentzia eskuratu behar duela
azaldu du alkateak. Bere berbetan,
gaur egun zabortegian egiten
dabiltzan obrak lizentzia hori lor-
tzeko beharrezkoak dituzten “ego-
kitze lanak” dira. Zabaltze lizen-
tzia lortzeko eskaerari buruz gal-
detuta, Totorikak ez du eperik jarri.
“Baldintzak bete arte ez du lizen-
tziarik izango”, dio. A.M.

Zabortegia dela-eta, salaketa
jarri dute Goiuriko bizilagunek
2006tik itxita egon ondoren, iazko abenduan Obra Lizentzia eskuratu zuen  
Leku Baso S.L-k. Lizentzia hori baliogabeztatzeko eskatzen dute goiuriarrek

Iñaki Totorikaguena:
“Eskaerak baldintza guztiak
betetzen ditu, Udalak onartu
baino ezin du egin”.
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Durangaldean labur

ABADIÑO

IZURTZA

Ekitaldia bertatik bertara jarraitu zuen hainbat herritarrek.

Babes ofizialeko 54 etxebizi-
tza zozkatu zituzten eguaz-
ten goizean Eusko Jaurla-

ritzako Etxebizitza Sailak Zelaie-
tako probalekuan burutu zuen
ekitaldi publikoan.

Udalak helarazitako datuen
arabera, 98 eskatzaile abadiña-
rrek bete dituzte zozketan parte
hartu ahal izateko baldintzak. 

Zotz-egite ekitaldira bertara-
tu zirenetariko batzuek txaloekin
erantzun zuten euren izena entzu-
tean; ekitalditik burumakur atera
ziren, aldiz, zozketatik hirugarre-
nez zorterik barik joan zirenak.  

Gobernu taldeak jakinarazi
duenez, babes ofizialeko beste 20
etxebizitza esleitzeko zozketa
burutzea dute aurreikusita. Erro-
ta Kultur Etxearen eta Pierburg
enpresaren artean (lehengo Car-
bureibar) eraikiko dituzte etxebi-
zitza horiek. Zozketa datozen
hileetan egitea aurreikusi du
gobernu taldeak. I.Esteban

Gantza Zelaietan eraikiko
dituzten etxebizitzen jabetza da,
ekainaren 15ean, Jose Luis Nava-
rro alkateak ere parte hartu zuen
ekitaldian zehaztu zutena; 54 etxe-
bizitza zotz egin zituzten.

Babes ofizialeko 54 etxe zotz
egin dituzte Gantza-Zelaietan
Eguazten goizean, Zelaietako probalekuan egin zuten Eusko Jaurlaritzaren ekitaldia

Udalaren datuen arabera, 98
eskatzailek bete dituzte parte
hartu ahal izateko baldintzak

Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argi-
taratu du Kultura Sailak “Arana jau-
regia Euskal Kultura Ondarearen
Zerrenda Orokorrean monumen-
tu kategorian” inskribatu dutela.

Eusko Jaurlaritzako kultura
sailburuak sinatzen duen ida-
tzian, 1852an eraikitako “higiezi-

na babesteko eta udal hirigintza
planeamenduan sartzeko” eska-
ria egiten zaio udalari.

Jabearen ekimena izan zen
Arana jauregia eta inguruko lur-
saila ondare izendatzeko eska-
tzea. Azken lau urteetan gobernu
taldeak begi onez ikusi zuen erai-
kina babestea, baina lar zeritzon
inguruko lursaila ere babesteari,
eta alegazioa aurkeztu zuen. Kul-
tura Sailak ez du alegazioa aintzat
hartu. Gaia jorratzeko batzarra
eskatuko dio gobernu talde berriak
Kultura Sailari. I.E.

Ondarearen Zerrendan
sartu dute Arana jauregia
Euskal Kulturaren Ondarearen Zerrendan 
inskribatu dute 1852an eraikitako Arana jauregia

“Higiezina babesteko” eta
“hirigintza planeamenduan
sartzeko” eskatzen dio
udalari Kultura Sailak

GARAI

Ekainaren 27an hasiko
dituzte udalekuak

Garaiko Udalak umeentzako uda-
lekuak antolatzeko ohitura hartu
du azken urteotan, eta aurten ere
ideia berari ekingo diote. Dagoe-
neko amaitu da izena emateko
epea, eta, udaleko iturriek aipa-
tu digutenez, 19 umek parte har-
tuko dute aurtengo aldi honetan.

Hilaren 27an emango diote
hasiera udalekuetako egitaraua-
ri, eta uztailaren 15era arte iraun-
go du, azaldu digutenez. Goize-
ko 09:00etatik eguerdiko 13:00eta-
ra  b i t a r t e a n  ze h a z t u  d u t e
ordutegia, eta salbuespenen bat

izatekotan, arratsaldez irteera-
ren bat eratzen bada izango dela
jakin eragin dute.

Ekintzak
Ume eta gaztetxoek ez dute asper-
tzeko astirik edukiko. Egunero
hainbat tailer eta jolasetan parte
hartzeko aukera izango dute, eta,
gainera, kanpora joateko ekime-
nik ere prestatu dute antolatzai-
leek. Esate baterako, hondartza-
ra joatea itxaroten dute egun
batean eta beste batean Olentze-
roren baserrira. M.O.

19 umek parte hartuko dute udalekuetako
aurtengo edizioan; ekintza ugari egingo dituzte 

Zapatuan, 11:00etan, jaurtiko dute txupinazoa. Goi-
zez zein arratsaldez, umeentzako jolasak eta ludo-
teka egongo dira. 20:00etan trikipoteoa egingo dute
eta 22:30ean Rex taldeak kontzertua eskainiko du.

Domekan, 10:00etan,  bidegorrian zehar bizi-
kleta irteera egingo dute. 13:00etan Txoritxu Alai
taldeak dantzak eskainiko ditu. 18:00etatik aurre-
ra, diskofesta eta txokolate-jana prestatu dituzte.

Durangoko Muruetatorren
jaiak ospatuko dituzte

Oihana Urraza psikologoak eta
Espainiako Minbiziaren Kontrako
Elkarteko kideak bularreko minbizia-
ren inguruko hitzaldia eskainiko du
ekainaren 21ean, 18:30ean, Andra-
guneak Pinondo plazako eraikinean
duen egoitzan. Hitzaldirako sarrera
doakoa izango da.

Kantzerrari buruzko
hitzaldia Durangon

UGT-Euskadiko idazkari nagusi Damaso Casa-
do Durangon izan da, gaur goizean, delegatuen
batzarrean parte hartzeko. Batzarrean nego-
ziazio kolektiboaren gaineko dekretu-legea
eztabaidatu dute, eta patroiekin negoziazioak
apurtu izanaren zergatiak azaldu ditu. UGTsin-
dikatuak Montevideo kalean duen egoitzan izan
da delegatuen batzarra.

UGTko Damaso Casado,
Durangoko delegatuekin

Durangoko Udaleko Adinekoen Sai-
lak ekainaren 24rako nagusiei zuzen-
dutako irteera kulturala antolatu du
Donostiara. Besteak beste,  San Tel-
mo Museoa bisitatuko dute gida
bategaz. Interesdunek Nagusien Udal
Egoitzan (Astarloa kalea, 1-2. solai-
ruan) eman behar dute izena. 

Nagusiei zuzenduta,
irteera Donostiara

Alkatetzarako negoziazioei
buruzko adierazpenak

Asteon komunikabideetara bida-
li duen idatzian egotzi dio Abadiño-
ko Independienteak taldeak Bildu-
ri “neurtzeko modu bi” baliatzea.
Elorrioko kasuan, Bilduri dago-
kion zerrenda bozkatuena erres-

petatzea aldarrikatzeko “zalapar-
ta” eragin dutela, eta Abadiñoren
kasuan, aldiz, “zerrenda bozka-
tuenari alkatetza kentzeko asmoa”
agertu duela Bilduk azpimarratu
du Talde Independienteak.

“Argi dago Bildu ez zegoela
Abadiñon udal gobernu indartsu
bat eratzeko eta herritarrentzako
onuragarriak izango diren proiek-
tuak adosteko prest”, salatu du
Talde Independienteak.

Hedabideetara helarazi duen
oharrean, “gure apustua EAJ-PNV-
rekin akordioa lortzea izan da”,
azaldu du Bilduk. Idatzi horretan
azaldu dutenez, “EAJ-PNVk akor-
dioa ezinezko egin du eta ez da gai
izan guk horren garrantzitsu ikus-
ten genuen urratsa emateko”. I.E.

Ohar bana bidali dute Independienteek eta Bilduk 
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BERBAZ
“Mota guztietako batzarrak egin dira
Intxaurren; beti egon dira ateak zabalik”
Duela 25 urte zabaldu zituen lehenengoz ateak Intxaurre elkarteko tabernak. Bihar jai bategaz ospatuko dute.

ahal digute. Ohitu egin gara,
baina ez da broma. Herriko
tabernen makroprozesuan 150
bat elkarte gaude. Elkarte
bakoitza bere abokatuagaz aur-
keztu denez, makroprozesua
oso makro bihurtu da. Horrega-
tik, jabetzan ez dauden elkar-
teak prozesutik kanpora utzi
dituzte, eta besteontzat bi urte-
ko epea ipini dute alegazioak
ipintzeko. Pilo bat luzatu daite-
ke, eta bitartean jendea kartze-
lan dago. Durangar bat ere egon
zen hiru urtean kartzelan, eta
epaiketaren zain dago orain. 

Asko aldatu da Intxaurre urteo-
tan?
I.A.: Aldatu, ez. Hori bai, jen-
dea berriztu da; jende asko sar-
tu da. Baina ez da ahaztu behar
lehenengotatik egon zen jen-
deari eskerrak egin dela hau;
hau gaur egun ez da egiten.

JM.B.: Orain ere egingo litzate-
ke. Hauek erdi gazte hauek pen-
tsatzen dute oraingo gazteek ez
dutela inplikaziorik, baina nik

pentsatzen dut baietz, guk edu-
ki genuen eta gure aurrekoek
ere bai.  Guk mundua sortu
behar genuela pentsatzen
genuen, baina denborak dife-
renteak dira. 

I.A.: Inplikazioa orain, hasiera-
ko urte haietan baino txikiagoa
da, baina egon badago. Belau-
naldi berriak gogoz datoz, eta
urteurrena ospatzeko antolake-
tan ere eurak ibili dira lanean
buru-belarri.  A.Ugalde

Urte guztian hainbat
ekitaldi egin dituzte,
baina bihar dute jai

egun handa Intxaurreren
25.urteurrena ospatzeko.
Egun osoko egitaraua anto-
latu dute, eta 300 lagun
inguru batuko dira bazka-
ritarako. Sorreratik elkarte-
ko kide diren  Jose Mari Bil-
bao eta Ibon Azueta “Txu-
txi”gaz egon gara.  

Zelan gogoratzen duzue Intxau-
rreren sorrera?
Jose Mari Bilbao: 1983an erosi
genuen etxea. Zinegotzi ginela
batzartzeko leku bat behar
genuen, eta udaletxean lekurik
ez, antza. Etxe hau ugazabak
dohaintzan eman gura izan
zion udalari,  baina jaustear
zegoen, eta udalak ez zuen har-
tu; balio zuena baino gastu
handiagoa zeukala zioten. Uda-
lak erosi ezean geuk erosiko
genuela bota nuen. Udalean

farola zela pentsatu zuten. Ez
geneukan dirurik, baina ingu-
rukoen artean dirua batzen hasi
eta lortu genuen etxea erosteko
lain: 600.000 pezeta. 

Gero, obrak egin behar.
JM.B.: Bai, hasi aurretik hesi bat
ipini genuen, eta urtebetean
egon zen horrela, baina gero
berrikuntzekin hasi ginen, teila-
tutik hasita. Jende asko ibili zen
beharrean eta dirua ipintzen.
Elkartea sortu genuen, eta
eskriturak bere izenean daude.
Baimen denak eta arau guztiak
beteta egin genuen dena; inork
ezingo du esan legerik bete ez
dugunik. 

Ibon Azueta: Bai, erosi zela 28
urte izango dira, eta taberna
inauguratu zela 25. Zabaldu
baino urtebete arinago, San-
faustoetan txosna moduan
zabaldu genuen. Lurra ipini
barik zegoen, eta tarima bate-
gaz moldatu ginen.

Sorrera hartan oraingo funtzio-
namendua zeneukaten buruan?
I.A.: Bai. Hasieran taberna eta
txokoa genituen, bata bestearen
alboan. Tabernak, baina, inda-
rra hartu zuen, eta txiki geratu
zenean txokoa jan zuen. Baina
bestela, bai. Lehenago Duran-

gon ez zegoen elkartzeko leku-
rik, eta Intxaurre erreferente
bihurtu da. Urteotan denentzat
egon dira ateak zabalik.

JM.B.: Mota guztietako batza-
rrak egin dira hemen. Guk mar-
txan ipini genuenean PCk-eta
ez zeukaten lokalik, eta bertan
batzarrak egindakoak dira.
Auzokideen komunitateak ere
batzartuta daude hemen, koa-
drilak ere bai... Ondo konpondu
izan gara ingurukoekin. Azke-
nean, mojekin ere bai.

Hasieran arazoren bat izan zenu-
ten mojekin ?
JM.B.: Ez... musika ipintzen
genuela eta kexaren bat egon
zen, baina esan nien: “Zuek ere
kanpaiak jotzen dituzue goizal-
dean”; eta... isildu. Baina eure-
kin ondo. Beti garbitu izan die-
gu komentu ingurua gauean
zikindu denean, eta ondo kon-

pondu izan gara. Sanfaustoetan
garbiketa brigada jartzen
genuen, eta egunero, goizetan,
batzuk zezenetara joaten ziren
eta beste batzuk garbitzera.

I.A.: Egia da, lehenengotan
batez ere, herrian zer edo zer
txarra pasatzen bazen errefe-
rentzia hau izan dela. Aurpegia
hau izan da, eta askotan barra
atzeko pertsona. 2000. urte
inguruan astero-astero guardia

zibilak eta ertzainak etortzen
ziren.  Jazarpen handia eduki
genuen.

Herriko tabernen auzia dela-eta,
etxea enbargatuta dago.Zer era-
gin izan du auzi horrek?
I.A.: Laster bederatzi urte izan-
go da etxea enbargatuta gaude-
la; gurea da, baina ez da gurea:
kontuak blokeatuta dauzkagu
eta txarrena segurtasun falta da.
Enbarguak aurrera egiten badu
bihar-etzi jabetza kendu egin

Jose Mari Bilbao
eta Ibon Azueta
“Txutxi” •

Intxaurre elkarteko kideak
dira bere sorreratik. 

200 bazkide baino gehiago
dira elkartean.

“Enbargu egoerara ohitu garela esango
genuke, baina ez da broma; jendea 

kartzelan dago herrikoen auziagatik” 

“Udaletxeak ez
zuen etxea erosi

gura izan, jaustear
zegoelako”

“Intxaurre jendea
elkartzeko 

erreferente bihurtu
da; lehenago ez 

zegoen horrelako
lekurik” 
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Garai Jatetxea
San Migel, 17 Garai.
Tel.: 94 681 35 95

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

i J
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Jose Luis Zubillaga
EB

Sei hankako mahaia

Ezker Batuaren
hautes-porrota

Azken udal eta foru hautes-
kundeetan Ezker Batuak jasan
duen hautes-porrota gutxi
gorabehera aurreikusi zitekeen
kontua zen, funtsezko bi arra-
zoigatik.

Lehenik, Bilduren sarrera
indartsua, eta, bigarrenik, gure
erakundeak azken bi urteetan
bizi duen barne krisia. Krisi
horrek gure zale eta boto-emai-
leekiko sinesgarritasuna txi-
kitu digu, ez baitugu jakin
kohesioan oinarritutako
proiektu politiko erakargarri
bat helarazten.

Bilduk oso emaitza onak
izan ditu hauteskunde hauetan,
koalizioko buruzagiek ere espe-
ro ez zituztenak, eta EBk zorion-
du egin gura ditu izan duten
arrakastagatik. Ea emaitza
hauek ETAren biolentziaren
amaiera dakarten epe labu-
rrean, Bilduk berak defendatzen
duen moduan eta euskal hiri-
tarren gehiengoak eskatzen
duen moduan.

Ezker Batuak emaitza txa-
rra izan du udal eta foru hau-
teskundeetan, beste arrazoi
batzuen artean, azken bi urtee-
tan eman dugun zatiketa iru-
diagatik. Badakigu gure era-
kundearen zati garrantzitsu
batek uste duela koordinatzai-
le orokorrak dimisioa eman
beharko lukeela hauteskunde
hauen ondoren, bere aurre-
koak 2009an antzeko egoera
batean egin zuen bezalaxe.

Ezker Batuan sinesten
dugu, bere lorpen eta akatse-
kin, eta Euskadin beharrezko
den indarra dela uste dugu.
Ezkerra da berme bakarra gizar-
te justuagoa, jasangarriagoa
eta gizatiarragoa eraiki nahi
badugu. Hiritarrek gure sigle-
tan berriz sinetsi dezaten pau-
suak eman behar ditugu etor-
kizunean, progresisten ilusioa
berreskuratzeko eta mugimen-
du politiko antikapitalista, erre-
publikazalea eta federala 
osatzeko.

* Erredakzioan itzulia

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. 

Eta honako udal guztiak:LLaagguunnttzzaaiilleeaa::

anboto
Anboto komunikabideak Elkartea

2011ko ekainaren 17a - 10. urtea - 420 zk.

durangaldeko astekaria

Anbotok ez du bere gain hartzen kolaboratzaileen zutabeetan, iritzi artikuluetan edo gutunetan adierazitako esanen eta iritzien erantzukizunik.

IRITZIA gutunak@anboto.org

Eskerrak lagundu diguzuenoi 
Inoiz ez nuen pentsatu izango Durangora bidea hain luzea
zenik. Burua, zurrunbiloan, zoratu beharrean, eta bihotza...
itota. Denborari bultzaka, Atxartera heldu nintzen, aitaren bila.
Hiru egun, arraroak eta amaigabeak, igaro genituen esperan-
tza eta atsekabea nahasian, baina, azkenean zoritxarrak ziz-
tada eman eta han utzi gintuen, abandonatuak baina ez baka-
rrik. 

Eskerrak eman nahi dizkiegu gau eta egun, goiz eta arra-
tsaldez, indarrak agortu arte behin eta berriro haitz artera ate-
ra zinetenei, eten gabe eta etsi gabe, bai mendian bai Atxar-
ten izanda, aita aurkitzeari ekin zeniotenei. Eskerrak eta besar-
kada bana hartu, erakutsi zenuten adoreagatik. Eskerrak
bihotz-bihotzez denoi, ezbeharrean eman diguzuen laguntza-
gatik.

Maider eta Olaya 

Abadiñoko Bildu, alkatearen
hautagaitzari buruz

Maiatzaren 22an Bildu Abadiñok lortutako 1.516 bozkak his-
torikoak izan dira. Balorazio guztiz positiboa egin ostean, hau-
teskunde egunean emandako babes hori eskertzen dugu, eta

arduraz jokatuko dugu izandako babes sozial horri eskainita-
koa defendatzeko.

Abadiñoko Udalari begira, gure asmoa udal gobernu sen-
do bat sortzea izan da, udalari egonkortasuna emateko. Aba-
diñoko Independenteekin ez genuen akordio bat posible ikus-
ten, alde batetik, euren azken urteetako gestio maila eta opo-
sizioarekiko izandako jarrera baztertzailea ikusita, eta, bestetik,
datozen urteetarako dituzten proiektuak aztertuta.

Horregatik eta betiere gobernu sendo bat osatzeko inten-
tzioarekin, gure apustua EAJ-PNVrekin akordioa lortzea izan
da. Guk EAJ-PNVri proposamena luzatu diogu, eta akordioa
posible ikusi dugu. EAJ-PNVk akordioa ezinezko egin du eta
ez da gai izan guk horren garrantzitsu ikusten genuen urrats
hori emateko.

Udalbatzan zinegotziek egindako bozketaren ostean, Aba-
diñoko Independenteen hautagaitzak sei bozka jazo ditu, Bil-
du Abadiñoko hautagaitzak bost eta beste bi abstentzio egon
dira. Era horretan EAJ-PNVk, bere bi zinegotzien abstentzio-
ari esker, Abadiñoko Independenteek gobernuan jarraitzea ahal-
bidetu du.

Bildu Abadiñok gaur egungo kontestu politikoan, herria-
ri eskainitako herri programa defendatuko du, kasu honetan
oposiziotik ilusio eta kemen guztiarekin.

Abadiñoko Bildu

Alderdi, elkarte edo taldeko eritziak kide baten izenean sinatuta
eta ANBOTOren erizpideak jarraituz zuzenduta publikatuko dira. 

DATUOK BARIK EZ DA GUTUNIK ARGITARATUKO

Bixente Kapanaga 9, 48215 Iurreta - astekaria@anboto.org
Izen-abizenak, telefonoa, helbidea eta NAN

zenbakiagaz batera bialdu behar dira.

Aiert Zubigarai - Elorrio

Gutunak @

✑



anboto 2011ko ekainaren 17a, barikua K11

KULTURA
ARTEA ELKARRIZKETA

“Komunikatiboenak iruditzen
zaizkidan lanak ekarri ditut”

Noiz sorturikoak dira lanok?
Denbora daramat marrazten, beti
eduki dut afizioa, baina denbora
luze batean halako lanik egin barik
egon naiz. Erakusketarako sortu-
rikoak dira koadroetako bi, eta
lehenagoko beste zenbait ere pres-
tatu ditut publikoari erakusteko. 

Erakusketa jarri duzun areto
honetan bertan jasotzen dituzu
marrazketa klaseak ere.
Hile bi inguru daramat Art Leku-
ra etortzen; denbora libre gehia-
go neukan aspaldian, eta marraz-
ketan jarduteko, afizioa landu eta
zerbait sortzeko aprobetxatu gura
izan dut denbora.

Lanbidez, baina, diseinatzaile
grafikoa zara...
Gehienbat halako lanetan jardun
izan dut. Marrazketa gehiago da

Egia da horrek baldintzatu egiten
zaituela: diseinuan jardutean pro-
duktuaren ezaugarriak azpima-
rratzea da helburua; artea, aldiz,
libreagoa da, muga bakoa.

Zerk lotzen ditu erakusketakoak?
Azken urteetan batu ditudan lanak
dira, komunikatiboenak iruditu
zaizkidanak. Denak koadro kon-

kretuak dira; gai bat daukatenak
eta mezu bat helarazten saiatzen
direnak dira guztiak.

Zer ideia edo helburuk bultzatu-
ta sortzen duzu?
Niretzat, markatu nauten bizitza-
ko esperientziak, hausnarketak,
ametsak, proiektuak  eta sentimen-
duak komunikatzeko, islatzeko,
bide bat da sorkuntza.

Erakusketarako batu dituzun
koadroetako askotan giza figu-
ra da elementu nagusia.
Bai. Esango nuke giza figuren kari-
katurizazioak direla koadroeta-
koak; bakoitzaren ezaugarriak puz-
turik agertzen dituzten giza figu-
rak dira koadroetakoak.

Zuri-beltzeko koadroetan edo
pinturetan teknika desberdinak
baliatzen dituzula ematen du.
Batzuetan garaiaren arabera este-
tika bat gurago izaten duzu. Kasu
honetan, zuri-beltzeko lanak
solemnegoak eta soilagoak dira,
baina, aldi berean, adierazkorta-
sun handiagoa daukate. 

Hustasunaren ideiagaz jokatzen
duzu zure lanetan? 
Beltzaren eta zuriaren arteko jokoa
da hori, bai. Zuriak beltzak beste
adierazten du koadroetan. Zuria
ere marrazkia da. Gehienetan,
ikusten dugunari, bolumenari,
ipintzen diogu presentzia, baina
materia existitzen da hutsunea
existitzen delako. Joko bisual bat
da proposatzen dudana: formak
eta esanahiak hutsetik sortzen
dira, poesia egiten duzunean legez.
Laino bati begiratuta elefante bat
ikusi dezakezun modu berean,
koadroak begiratzean ere, forma
abstraktu bat zerbait konkretua
bilakatzen dugu.  I.E.

afizioa, norbere gustua bilatzeko
modua. Nire kasuan, lanak eta
afizioak badaukate antzik: biek
komunikatzen dute.

Sortzeko prozesuan dago,behar-
bada, aldea...
Ez pentsatu asko aldatzen denik.
Aldatzen dena, bezero bat eduki-
tzea edo zeuretzako sortzea da.

Durangarra da Jon Gorroño gaztea, eta Bartzelonan diseinu grafikoa ikasitakoa. Durangoko alde zaharreko
Art Leku marrazketa eskolaren sarreran eskegi du ekainean bere margolanen bilduma bat. Joko bisual bat da
erakusketa horretan ikusleoi proposatzen diguna: irudimenagaz jolas egitea, esanahaiak eta formak sortzea

Benigniren eta Sarrionandia-
ren sorkuntzari buruzko gogoe-
tak hartu ditu elkarrizketan
zehar Gorroñok ahotan; barne-
koa konpartitzeko modua du
marrazketa, eta El tigre y la nie-
ve filmeko umeak legez, eder-
tasuna adierazteko daukan era.    

Erakusketaren inaugura-
zioan egin zuten moduan, koa-
droak ikusle bakoitzari zer ira-
dokitzen dion jakitea oso gus-
tuko du Jon Gorroñok.

Koadroen esanahiei buruz
gabiltzala, “hau jolas bat da,
hau ez da traszendentea”, dios-
ku Gorroñok. Zaletasuna du
hau: “Ezelako kezkarik barik,
eta libre jarduteko aukera”. 

Gauza txikiei eta euren
edertasunari erreparatzeko
“zoom egiteko” modua du sor-
kuntza. Horiek irudikatzeko,
“eskura” dituen materialak eta
teknikak baliatzen dituela kon-
tatu digu egileak.  

Eskura dauzkan baliabideekin
edertasuna adierazteko era

“Beti eduki dut marrazteko

ohitura, baina azkenaldian

denbora neraman halako

lanik osatu barik”

“Esperientziak, ametsak,
proiektuak...

komunikatzeko bidea da
niretzat sorkuntza”

“Marrazketa afizioa da
niretzat, norbere gustua

bilatzeko modua”



Jon Irazabal 
Gerediagako kidea

Harri zaharrekin
bide berriak...
Urte asko pasatu dira Urkiolako abadeen
ekimenaren ondorioz, Santa Apolonia
ermitarako galtzada konpondu zute-
nean Munitibar kazetariak “harri zaha-
rrekin bide berria egin dute” idatzi zue-
netik. Eta jakin barik, urte askotako lana-
ri izenburua ipini zion.

Urkiola harri zaharrekin eraikitako
gunea zen. 1970eko hamarkadan Urkio-
la zaintzen duten bi Antonioek, zaha-
rrak eta berriak, garai berrietarako ego-
kitzeko beharra ikusi zuten: mendeetan
egindako ibilbidean, elizak berak eta
gizarteak ere egin zuen antzera, pausu
berria emateko ordua izan zen.

Orduan etorri ziren Urkiolara Jose-
ba, Jesus, Luis, Bittor, Manuel, Balen …
eta talde osoa. Urkiolako harri zaharre-
kin bide berria egiten hasi ziren, elkar-
lanean. Ez ziren gelditu Santutegi barruan
otoitz egiten. Ez ziren sarrerako arkupee-
tan gelditu zinopariak eta erromesak itxa-
roten. Urkiola osoa egin zuten euren bizi-
leku. Naturak sortutakoa eta pertsonek
eraikitakoa bateratuz. Eta hamarkada
luzeetan lan isilean hemen egon dira,
eta egoten jarraitzen dute. Batzuetan
zuzen, beste batzuetan, ekinean dabi-
lenari gertatzen zaion bezala, erratuz.
Baina beti bide zuzenera bueltatzeko aha-
leginean huts egin barik.

Hemen ditugu emaitzak. Santute-
gi barruan zein kanpoan. Eta leku bizi-
bizia da, gainera. Izango zuten ziurre-
nik egun beltzik, baina, emaitzak ikusi-
ta, emandakoa, sortutakoa, landatutakoa
eta ernaldutakoa oparoa izan dela ez dau-
kat zalantzarik. Eta hori den hori, gizon
eta emakume talde baten lan isilaren
ondorioa izan da. Talde horri, gizon eta
emakume horiei guztiei, Urkiola bizi
mantentzen horrenbeste lan isil egin
duten guztiei, gaur gure artean hemen
daudenei zein joandakoei, bihotz biho-
tzez, Gerediaga elkartearen izenean,
eskerrik asko!
* Gerediaga Elkartearen izenean Nerea
Mujikak, ekainaren 12an, Urkiolako
komunitatearen omenez irakurritako
testua da hau.
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GEURE DURANGALDEADANTZA JAIALDIA

Jai giroa, musika eta dantza uztartuz,
AIKO Dantzazale Eguna Durangon

E kainaren 18an, Plateruena eta Lan-
dako erakustazokaren inguruan
burutuko dute AIKO taldeak antola-

tzen duen Dantzaldi Ibiltariak saioen ikas-
turte amaierako hitzordua. Dantza emana-
naldiak, disko baten aurkezpena eta herri-
bazkaria egingo dituzte, besteak beste, bihar. 

Ikasturte guztian zehar Plateruenean
elkartu diren dantzazaleak batuko dira ekai-
naren 18rako antolatu duten dantza eta
musika egitarauagaz gozatzera. Esandako
moduan, gainera, AIKO taldearen zazpiga-
rrena den Bikaña izeneko diskoaren aurkez-

pena egingo dute biharko Durangoko hitzor-
duan. Egileen berbetan, gaita eta dultzai-
nagaz jotzeko dantza errepertorioa zabal-
tzeko helburuz AIKO taldeko Santi Bikandi
musikariak konposatu dituen lanak graba-

tu dituzte disko horretan; zortzikoak, jau-
ziak, habanerak, tangoak zein txotisak jaso
dituzte. Diskoaren “aurkezpen-erromeria”
egingo dute, beraz, Durangon, bihar
16:00etan hasita.

AIKOren ikastaroetan parte hartu dute-
nei zein gerturatu eta jaiagaz bat egin gura
duten guztiei zabalik daude biharko eki-
taldiak. “Euskal folklorea maite dutenen
agendako hitzordua eta antzinako errome-
rien zaporea jasotzen duen jai aparta” izan-
go dela biharkoa diote antolatzaileek.

Jaia amaitzeko, dantza gehiagorako
gogotsu daudenek Plateruenean izango
dute  aukera, 19:30ean. I.E.

Smoke Collective-n eta Roger
Guaus-en lana ezagutzeko era

Datozen egunetako I. Begira argazki topa-
ketaren egitarauaren barneko hitzorduak
dira ekainaren 23ra arte Durangoko Museoan
ikusgai dagoen erakusketa eta ekainaren
23an bertan, 19:00etan hasita, Smoke Collec-
tive taldearen inguruan Guaus argazkilariak
eskainiko duen hitzaldia.

Durangoko Museoan La Bleda  herriko
eguneroko bizitzaren inguruko Arrelat ize-
neko erakusketa jarri duen Roger Guaus tar-
teko den zazpi argazkilariren taldea da Smo-
ke Collective izenekoa, hainbat herrialde-
tako argazkilariak biltzen dituena. “Irudiek
daukaten indarrean sinesten” duten argaz-
kilarien taldea da, Smoke Collective osatzen
dutenek esaten dutenez. Taldea eratu zute-
netik Europako eta Ipar Ameriketako hain-
bat hiritan burutu dituzte erakusketak, eta
kolektiboaren inguruan jardungo du Guau-
sek ekainaren 23ko Durangoko Begira jaial-
diaren barneko berbaldian.

Bitartean, datorren eguenera arte,
Guaus kataluniarrak bere eguneroko bizi-
modua erretratatuz lau urtean zehar egini-
ko aldamenekoa lako argazkien bilduma
dugu, Begira jaialdiak ekarrita, Durangoko
Arte eta Historia Museoan ikusgai. I.E.

ARGAZKIGINTZA TOPAKETA

Erakusketa eta berbaldia, Durangoko Begira argazki topaketaren hitzordu

Sabin Bikandik konposatu dituen kantak biltzen dituen ‘Bikaña’ diskoaren aurkezpen-erromeria egingo dute

AIKOren saioetan parte hartu

dutenei zein jaiagaz bat egin

gura duenari egin diote gonbita

EGITARAUA
14:00etan 
Herri-bazkaria, Landako 
erakustazokan

16:00etan 
AIKOren Bikaña disko berriaren 
aurkezpen-erromeria, eta ondoren
AIKO taldeagaz dantzaldia 

19:30ean
Tradizio guatekea, 
Plateruenean

Ekainaren 23an, 19:00etan,

Roger Guaus argazkilariak

eskainiko du berbaldia
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EGITARAUA MUSIKA, ANTZERKIA...

Markeliñeren lan berriagaz ekingo diote
Uda Kalean Bizi programazioari Durangon

D uela 27 urte Zornotzan
Markeliñe antzerki taldea
sortu zuten Joserra Mar-

tinez eta Iñaki Egiluz gonbidatu
dituzte Uda Kalean Bizi egitaraua-
ren aurkezpenera. Durangon Ano-
malía magnética obra berria eskai-
niko duen taldeko kideekin bate-
ra, aurkezpenean izan dira Mari
Jose Balier zinegotzia eta Arantza
Arrazola Durangoko kulturgune-
ko kudeatzailea.

Aurten hamabigarrenez anto-
latu duten programazioa zabaltze-

ko Markeliñe antzerki taldeak
dakarren ikuskizuna “poetikoa,
bisuala, dibertigarria eta zirikatzai-
lea” dela azaldu digute Marke-
liñeko partaideek eurek.

“Naturagaz lotzen gaituzten
loturak galtzea dakarren sistema
honi autopsia egin eta hainbat
galdera planteatzen ditugu”, azal-
du du aurkezpenean Egiluzek.
Anomalía magnética honetan ere,
ikusleek ezagun eta hain gogoko
duten Markeliñeren “ikuskizuna-
ren alderdi plastikoaren eta argia-

ren lanketa eta interpretazio sen-
doa” baliatu dituzte. Eszena komi-
koak eta larriagoak, dramatikoa-
goak, antzezten dituzte obran.

Ekainaren 24an, 22:00etan,
Ezkurdin izango da Markeliñeren
emanaldia, eta uztailaren 23ra

arte Durangoko beste hainbat
espazio beteko ditu kultur eskain-
tzak. Balier zinegotziak dioenez,
“udazken, negu eta udaberrian
San Agustin barrualdean izaten
den eskaintza kalera ateratzea,
kalea kultur topagune bilakatzea”
da programazioaren helburua.

Durangoko kaleko bost gune-
tan izango dira Uda Kalean Bizi
jaialdiaren ondorengo bederatzi
emanaldiak ere, eta aurten, lehe-
nengoz, Kurutzesantu museoko
lorategian ere izango da egitarau
honen barruko emanaldi bat:
Kurutzesantu museoaren lorate-
gian eskainiko du Tiziana Taglia-
ni musikari italiarrak Arantza Arra-
zolak “arpa kontzertu intimo” legez
aurkeztu duena.

San Agustingo kudeatzaileak
azpimarratu duenez, “bertako sor-
tzaileen azkeneko lanak” biltzen
ditu Uda Kalean Bizi egitarauak.
Datozen asteetan, kalitateko musi-
ka eta antzerkia haizetara eta doan
izango dute herritarrek aukeran:
Durangoko Ulannah musika tal-
deak, eta Gorakada eta Ganso &
Cía antzerki taldeak eskainiko
dituzten euren lanak. I.E.

Ekainaren 24tik uztailaren 23ra, hamar ikuskizun aterako ditu San Agustindik kalera Uda Kalean Bizi kultur egitarauak

MUSIKA SARIA

Bigarren saria eman diote Xarameli,
‘Xalbadorren heriotzean’ kantagatik

Eszena komikoak eta

larriagoak ere uztartzen

ditu Markeliñeren lanak

Udazkenetik udaberrira

San Agustin bete duten

ikuskizunak kalera

EGITARAUA
Ekainak 24, 22:00 

Markeliñe-ren Anomalía
Magnética, Ezkurdin

Uztailak 1, 21:00 
Ulannah taldearen 

folk musika, Tabiran
Uztailak 4, 20:00

Ganso & Cía-ren Mediopelo,
udaletxeko plazan
Uztailak 7, 20:00 

Tiziana Tagliani-ren kontzertua,
Kurutzesantu museoan   

Uztailak 9, 20:00 
Tanar taldearen Noche de

tangos, Ezkurdin  
Uztailak 12, 20:00 

Silvia Palumbo kantautorea,
Museoko lorategian
Uztailak 16, 19:00 

Gorakadaren Jim altxorraren
uhartean, udaletxeko plazan

Uztailak 21, 21:00 
Pere Hostaren Tal como soy,

Museoko lorategian 
Uztailak 23, 12:00/13:30 

Pere Hostaren Postal Express,
kalerik kale

Uztailak 23, 22:00 
Ensemble Krida Budaya eta

Kriskitin Dantza Taldea,
Nazioarteko jaialdian, 

Andra Marian

Durangaldeko hainbat

sortzaileren azkeneko

lanen erakusleiho

Herriko bost gunetara

zabalduko dute datozen

asteetan programazioa

Zapatuan Hazparneko Mendebala aretoan burutu zuten Euskal Herriko Haur Kantari
Txapelkeraren finalean kantatu eta bigarren saria jaso zuen Durangoko Xaramel taldeak   

Aurretik Durangoko Plateruenean
eta Bilboko Euskalduna jauregian
burutu zituzten saioetan epai-
mahaiaren laudorioak jasota joan
ziren Xaramel taldeko Durango-
ko neska kantariak joan zen zapa-
tuan Lapurdin antolatu zuten Haur
Kantari txapelketaren Euskal
Herriko finalera.

Nafarroa, Gipuzkoa, Baxe-
Nafarroa, Araba, Bizkaia, Lapur-
di eta Zuberoako haur eta gazte-
txoek hartu zuten Euskal Herriko
Haur Kantari txapelketaren fina-
lean parte. Bilbon legez, Lapurdin
ere Xabier Leteren Xalbadorren
heriotzean kantatu zuten Duran-
goko Xaramel taldekoek; pianoak
lagunduta jardun zuten.

Epaimahaiak Euskal Herriko
Txapelketaren bigarren saria eman
zien Durangoko zortzi neskoi, eta
kantua bigarrenez eskaintzeko
eskaria egin zieten, gainera: par-
te hartu zuten 27 taldeek elkarre-
kin kantatu zuten Xalbadorren
heriotzeanekitaldiaren amaieran,
Leteri omenaldia egiteko.

Joan zen zapatuko Hazpar-
neko saioan Bostekoa talde lapur-
tarrak jaso zuen sari nagusia: djem-
be, arrabita eta gitarrak lagundu-
ta, Ametsetan kanta eskaini zuten
12tik 15 urtera bitarteko kantariek.

Gaztetxoen artean kanturako
ohitura eta gustua errotzeko hel-
buruagaz, Euskal Kantuzaleen
Elkarteak antolatzen duen txapel-
ketaren finalean Euskal Herriko
zazpi herrialdeetako 27 parte-har-
tzailek kantatu zuten; sei eta
hamaika urte arteko dozena bat
parte-hartzaile izan ziren, eta 12
eta 15 arteko hamabost.

Iaz ere txapelketa honetan
jardun zuten nesken emanaldia-
ren arrakastak eta, batez ere, kan-
tuagazko Xaramelgoek duten zale-
tasunak bultzatuta, datorren ikas-
turtean gaztetxo kantuzaleen talde
gehiago sortzeko asmoa agertu
du Durangoko Orfeoiak. Roberto
Palacios Orfeoiko kideak dioenez,
sariei eurei baino inportantzia
handiagoa ematen diote neskak
kantatzeko batzeari. I.E.

Kanta bigarrenez

eskaintzeko eskaria egin

zien epaimahaiak

Zazpi herrialdetako

talde, bakarlari eta

bikoteek kantatu zuten
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“Nagusien taldea sendotzeko,
oinarria indartzetik hasi behar da”

ZZeeiinn  ddaa  EElloorrrriioo  RRuuggbbyy  TTaallddeeaarreenn
jjaattoorrrriiaa??
Elorrioko jai batzuetan sortu zen;
Buskantz taldeari bururatu
zitzaion errugbi talde bat sortzea.
Beste lagun talde batzuetan jen-
dea bilatzeari ekin zioten. Elorriar
batzuk Arrasaten egon ziren
jokatzen, eta eurekin batera tal-
dea sortu zuten. Lehenengo par-
tida “Udaberriko Kopa” batean
jokatu zen, eta ordutik 30 urte
pasatu dira..  

UUrrtteeoottaann  aasskkoo  aallddaattuu  ddaa  ttaallddeeaa??
Bai. 30 urteotan denetarik eduki
dugu. Nagusiak, neskak, kadete-
ak, gazte mailakoak… Urte
batzuetan talde guztiak izan ditu-
gu, eta beste batzuetan, zoritxa-
rrez, senior eta umeak bakarrik.
Pena da baina, adibidez, gaur
egun ez daukagu nesken talde-
rik; hainbat urtean egon ziren,
dezente urtean, uste dut sei bat
urte izan zirela, baina, zoritxarrez
2002an desagertu egin zen.
Neska horietako lau-bostek Eus-
kal Selekzioagaz jokatu zuten;
baita estatukoarekin ere. Ea

etorkizunean nesken taldea
berreskuratzeko aukerarik bada-
goen.

GGaauurr  eegguunn  zzeennbbaatt  ttaallddee  ddiittuuzzuuee??
Senior talde bat daukagu, 30
fitxagaz. Umeen taldea ere bai;
horrez gainera, gazte bat dugu
DRTn jokatzen. Eta amaitzeko,
eskolarrak ere baditugu; baina
federatu bakoak dira. Guztira,
450 jokalari inguru pasatu dira
hiru hamarkada hauetan. 

UUrrtteeoottaann  EElloorrrriioo  iizzaann  ddaa  zzuueenn
hhaarrrroobbiiaa......
Bai, gehienbat Elorrioko jendea
aritu gara jokatzen. Urte batzuk
bereziki onak izan ditugu; urte
batean, junior taldea estatu mai-
lan jokatzen ibili zen. Elorrio txikia
da, eta lan asko egin behar da
jendea ateratzeko; gaur egun
14-16 urte bitartekoekin hutsu-
ne bat daukagu, eta datorren
urteari begira hutsune hori bete-
tzeko beharrean gabiltza. Harro-
bia landu nahi dugu, kadeteak,
gazteak... ondoren seniorrerako
jauzia bermatzeko.

OOssaannttssuu  aall  ddaaggoo  eesskkuuaallddeekkoo
hhaarrrroobbiiaa??
Bai; horretarako lanean gabiltz,
gainera. Bai Durangon bai Elo-
rr ion, eskoletan lan egiten
gabiltz. Bestalde, jendea forma-
tzen ere bagabiltza; ni, pertso-
nalki, IRB titulua ateratzeko

lehenengo mailan nago. Gaztee-
nei ahalik eta ekarpen handiena
egin nahi diegu; horrez gainera,
hainbat ikuspuntu eskaini nahi
dizkiegu.

3300  uurrttee  aasskkoo  ddiirraa,,  mmoommeennttuu
oonnaakk  eettaa  ttxxaarrrraakk  bbiizzii  iizzaannggoo
zzeenniittuuzztteenn....
Guretzat momentu txarrena
Iuturen heriotza izan zen.
Momenturik onenak, ostera,
herria gurgaz irauli izan denetan
bizi izan ditugu; errugbi egune-
tan jendea beti dago laguntzeko
prest. Urte batean, jaietako txu-
pina ere bota genuen; guretza-
ko ohore handia izan zen.

ZZeellaakkoo  hhaarrrreemmaannaa  ddaauukkaazzuuee
DDRRTTrreekkiinn??
Beterano arteko partiduan ikusi
zen moduan, hartu-eman ona
daukagu. Pikea dago, baina har-
tu-emana ona da; Arrasate edo
DRTgaz dugun pike hori osa-
suntsua da, gainera. 

AAuurrrreerraa  bbeeggiirraa,,  zzeerr  aassmmoo  dduuzzuuee??
Lehenengo, urteurren ekitaldia
ahalik eta arrakastasuena izan
dadin saiatuko gara; orain arte-
ko ekimenek harrera ona izan
dute. Aurrerantzean, harrobia
lantzen saiatuko gara, gehien-
bat. Nagusien taldeak hazi nahi
badu, oinarri sendoak izan behar
ditu. Bestalde, jokalariak hezten,
edo hobetzen, saiatuko gara,
fisikoki zein teknikoki. Ez diogu
uko egingo gure izaerari, baina,
jokalari moduan hobetzen saia-
tuko gara. A.M

20 urtean jokalari izan ostean, entrenatzaile titulua ateratzeari ekingo dio orain Igarzak.

Asier Igarza elorriarrak ia bizi osoa darama
ERTri lotuta; 33 urte dauzka, eta azkeneko
20ak eman ditu bertan jokatzen. Jokalari
legez, azken izan du aurtengoa. ERTren
30. urteurrenari buruz berbaz jardun dugu.

Durangokoekin
eta Arrasatekoekin
pikea dugu, baina

pike sanoa      

30 urteotan 450
jokalari pasatu dira
ERT-tik, gehienbat

elorriarrak

Autoak eta muturreko kirolak
gustuko dituztenek zita dute
asteburuan Abadiñon. Estatu
osoan zehar egiten dabiltzan
bira baten baitan, Monster-
truck ikuskizuna egongo da
ikusgai Abadiñon; hain zuzen
ere, 90 minutuko ikuskizunak
dituzte programaturik. Ordu
eta erdian zehar, kamioi erral-
doien ikuskizunaz gozatu ahal-
ko dute Eroskiko aparkalekura
hurbiltzen direnek. Guztira, hiru
emanaldi eskainiko dituzte:
lehena zapatuan izango da,
20:00etan; beste biak, ostera,
domekan izango dira ,
12:30ean eta 20:00etan.
Sarrerak bertan egongo den
txarteldegian erosi ahal dira,
11:00tik aurrera . A.M.

Monstertruck
ikuskizuna
Abadiñon

Datozen domeka bietan, ekai-
naren 19an eta 26an, Aero-
bihon deritzon kirola praktika-
tzeko aukera egongo da Elo-
rrion. Elorrioko plazako fron-
toian izango dira ekitaldiak,
arratsaldeko 18:30ean. Anto-
latzaileen berbetan, adin guz-
t ietako pertsonentzat da
gomendagarria ekimena; hori
bai, jantzi erosoak eramateko
aholkatu dute. Antolatzaileek
aurreratutakoaren arabera,
begirale espezializatuak egon-
go dira parte-hartzaileei lagun-
tzeko. Informazio gehiagorako,
deitu 946 032 032 zenbakira
edo idatzi iturri@elorrio.net
helbidera. A.M.

Elorrion
Aerobithona
egiteko aukera
eskainiko dute

Uztailaren 3an Garaiko lehe-
nengo triatoia jokatuko dute.
Bertan parte hartzeko izena
emateko epea hasita dago
jada; 35 euro ordaindu behar-
ko dira proban parte hartzeko. 

Proba euskal triatloi zirkui-
turako puntuagarria izango da.
Saturrarango hondartzan 2 km
igeri egin ondoren, Garaira
bizikletan abiatuko dira parte-
hartzaileak. Proba amaitzeko,
Garaiko errepideetan zehar 21
kilometroko ibilbidea arineke-
tan egingo dute kirolariek. Pro-
bari buruzko informazio gehia-
go  www.garaitt.com helbide-
an jaso daiteke. A.M.

Garaiko
triatloirako izena
emateko aukera

30 urteotan 450
jokalari pasatu dira
ERTtik, gehienbat

elorriarrak

ELORRIO RUGBY
TALDEAren 

30.URTEURREN JAIA
(larunbata, 18)

15:30ean 
Errugbi-tag 

txapelketa mixtoa

21:00etan 
Afari herrikoia

22:30ean
Berbena Erlaxi taldeagaz

23:00etan
Suzko zezenak  
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Bukatu dira ia txapelketa guztiak, eta denbo-
raldiaren balantzea eta datorren denboraldia-
ren planifikazioa egiteko ordua heldu da. Eus-
kal taldeentzat ez da urte oparoa izan; Nazional
A mailan kriston sarraskia gertatu da, jaitsiera
askogaz, horrek dituen ondorioekin. Berri on
bakarra izan dugu: Ribera Navarra taldea maila
nagusira igo da. Orain, datorren urtean non
jokatuko dugun pentsatu behar dugu. Federa-
ziotik Nazional A mailan egindako aldaketen
ondorioz, talde askok ez dakite noraino joan
beharko diren jokatzeko, ezta nahikoa aurre-
kontu duten ere. Gainera, arautegia bete eta
Lehentasunezko mailatik gora jokatzeko diru
asko beharko da. Jadanik badakigu Nazional
B-ko La Bellota eta Euskalduna taldeak desa-
gertuko direla, Jarrilleros kolokan dagoela eta
Aurrera de Vitoria Legutiano taldearen kargu
geratuko dela. Beste talde askoren etorkizuna
ikuskizun dago; batzuk federaziotik informazio
gehiago jasotzeko zain daude. Ia ziur esan
dezakegu Nazional B mailan Sasikoak, Elorrio-
kok eta Mallabiak (entrenatzailea lortzen badu)
jokatuko dutela, eta Euskal Ligan, beharbada,
duda nagusia Kurutziagak egingo duena da
(mantendu edo uko egin). Argi dagoena da
horrela ezin dela jarraitu, eta Federaziotik argi-
tu behar ditu hartutako neurriak; bestela, plani-
fikazioa irudikeria bakarrik izango delako.A

di
tu

ar
en

tx
ok

oa

Iker Saenz De L a Cuesta
•Areto Futbol entrenatzailea

Porrusalda

Berasaluze VIII.a, Calleja, Areitio, Apraiz eta Ibai Zabala txapelketaren aurkezpean. 

Uztailaren 2an
Iurretako eta Leitzako
pilota eskolen arteko
desafioa  jokatuko dute 

III. Berasaluze Txapelketa
hasiko da astelehenean

Hirugarrenez, Pablo Bera-
saluzeren omenezko txa-
pelketa antolatu du Iurre-

tako Olaburu pilota eskolak. Aste-
lehenean, hilaren 20an, hasiko dira
partidak. Valen Calleja Olaburu-
ko kideak aurreratu duenez, aur-
tengo nobedade nagusiak irau-
penagaz izango du zerikusia. “Aur-
tengo txapelketa laburragoa izango
da, baina kalitate handiago izan-
go du”. Kadete eta gazte mailako
“Euskadiko eta Errioxako pilotari
onenetakoek” hartuko dute par-
te txapelketan; besteak beste,
Sagastibeltza, Alduntzi eta Iriba-
rrenek parte hartuko dute. 

Astelehenean hasi eta
uztailera  arte iraungo du ligax-
kak. Hain zuzen ere, Bereinkua-
Murga eta Aranguren-Garcia
bikoteek emango diote hasiera
txapelketari. Horien ondoren,
Egiguren-Diez eta Dario-Uribe
bikoteek jokatuko dute partida.
Ligaxkako 16 pilotariek egingo
dute aurrera txapelketan. Abuz-
tuko atsedenaldiaren ondoren,

Txapelketak bi fase izango ditu. Ligaxka –lehenengo fasea– uztaila
arte luzatuko da. Irailean jokatuko dira bigarren faseko partiduak

irailean, bigarren faseko parti-
dak jokatuko dituzte; lehenengo
final-laurdenetakoak jokatuko
dituzte, eta gero finalerdien
txanda izango da. 

Txapelketako finala Iurreta-
ko jaietan ospatu ohi den profe-
sionalen arteko partidaren egun

berean jokatuko du. Asmoa pro-
fesionalen partidaren aurretik
jokatzea da. Hain zuzen ere,
Callejak partidu hori jokatuko
dutenen izenak aurreratu zituen;
“azken orduko aldaketarik” ez
bada, Berasaluze VIII.ak, Alexis
Apraizek, Ibai Zabalak eta Mikel
Urrutiak jokatuko dute Sanmi-
geletako norgehiagoka.

IIuurrrreettaa--LLeeiittzzaa  ddeessaaffiiooaa
Bestalde, uztailaren 2an, Iurreta-
ko eta Leitzako pilota eskolen
arteko “desafioa” ospatuko dela
aurreratu zuten prentsaurreko-
an. Callejaren berbetan, “Iurreta-
ko pilota momentu gozoan” aur-
kitzen da, bai pilotari kopurua-
gatik bai horiek lortu dituzten
emaitzengatik. Hori dela-eta,
“interesgarria” deritzo kanpora
irteteari. Orain arte, Lizarra, Bur-
lata eta Getaria lako herrietan
lehiatu dira, eta jokalarien eran-
tzuna “ona” izan ei da. Partiduak
arratsaldeko 18:30ean hasiko
dira. A.M.

Txapelketak bi fase
izango ditu. Finala
Sanmigeletan 
jokatuko dute

Domekan hasiko da Zumarra-
gan jokatuko den Elite txapelke-
ta. Aurreko edizioetan legez,
zortzi bikote saiatuko dira txape-
la janzten; tartean, Durangalde-
ko hainbat pilotari. Lehenengo
partidak domeka goizean joka-
tuko dituzte. Goizeko 11:00etan
hasita, Urbieta-Altuna eta Uriar-

te-Landaburu bikoteak lehiatu-
ko dira lehenengo. Ondoren,
Mendizabal-Aldape eta Azpiri-
Uzkudun bikoteek jokatuko
dute. Bigarren jarduna eguene-
an izango da, eta bertan arituko
da Berasaluze berriztarra.  

DDuurraannggaallddeekkoo  BB22  TTxxaappeellkkeettaa
Bestalde, joan den zapatuan
jokatu ziren Durangaldeko B2
Txapelketetako finalak: benjami-
netan Elorriok Iurretari 18-8 ira-
bazi z ion; umeetan, ostera,
Mañaria gailendu zen, Atxondori
18-10 irabazi eta gero; azkenik,
gazteen mailan, Elorriok 18-7
irabazi zion Markinari. A.M.

Durangaldeko hainbat
pilotari Elite txapelketan
Etzi jokatuko da lehenengo jardunaldia;
Zumarragako pilotalekuan jokatuko dira

Uriarte, Landaburu,
Azpiri, Aldape eta
Berasaluze lehiatuko
dira, besteak beste

Azken urteetako ohiturar i
eutsiz, Tabirakoko familiak den-
boraldi amaierako ekitaldia
ospatu zuen, joan den zapa-
tuan. Zuzendaritzari dagokio-
nez, berriz, aldaketak aurreikusi
daitezke. Eguaztenean, Ohiko
Asanblada ospatuko da, eta
bertan aurkeztu den zuzendari-
tza berria onartzea dago aurrei-
kusita. Hori horrela izanez gero,
Hilario Perezek kargua utziko
luke, bederatzi urtean zuzenda-

ritzan lan egin eta gero. Beste-
tik, Haur Mailako Tabirako-
Kurutziagako neskek Espainia-
ko Txapelketa jokatuko dute
asteburu honetan; Vigon joka-
tuko da txapelketa. A.M.

Tabirakoren denboraldi
amaierako ekitaldia
Ekainaren 22ko asanbladan erabakiko dute
proposaturiko zuzendaritza onartzen duten

Espainiako Txapelketa
jokatu du Vigon
Kurutziaga-Tabirakok
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MENDIA
GR MIKELDI (Zaldai)
AAnnddiikkooaa  --  OOrroommiiññoo
Ibilbidea: 11 km
Zapatuan, 08:30ean, 
Andaparapen
Itzulera ordua: Bazkal aurretik

TXIRRINDULARITZA
KADETEAK
AAbbaaddiiññoo  --  UUrrkkiioollaa
Zapatuan, 16:30ean, 
San Trokaz plazan

PILOTA
BERASALUZE TXAPELKETA
--   EEggiigguurreenn  --  DDiieezz//   

GGaarrcciiaa  --  AArraanngguurreenn
--  BBeerreeiinnkkuuaa  --  MMuurrggaa  //  

DDaarriioo--  UUrriibbee
Astelehenean, 18:30ean, 
Olaburu pilotalekuan
--   EElloorrddii  --  MMuuññoozz//   

AAnnggiioozzaarr  --  GGaarraatt
--  AAnndduueezzaa  --  RReeccaaggoorrrrii  //

LLeeggaarrrraa  --  LLiizzuunnddiiaa
Eguaztenean, 18:30ean, 
Olaburu pilotalekuan
OIZPE TXAPELKETA
--  EEttxxeebbaarrrriiaa  //

IIppaarrrraaggiirrrree
--  OOttaadduuyy  //  DDiieezz
--  BBeerraassaalluuzzee  IIXX  //  

BBeennggooeettxxeeaa  VVIIII
Gaur, 21:30ean, 
Berrizburun

ERRUGBIA
30.URTEURRENA
EErrrruuggbbii  ttaagg  ttxxaappeellkkeettaa
Zapatuan, 15:30ean, 
San Roken

Agenda

Aranda (Laubideta) Medikuen
Espainiako Txapelketan egon da 

Pablo Aranda triatletak Huescan ospatu diren Medikuen
Espainiako Txapelketan parte hartu du. Zapatuan erlojuaren
kontrako proba jokatu zen; M1 mailako txapelduna izan zen
Aranda, eta hirugarren postua lortu zuen sailkapen orokorrean.
Domekan errepideko txapelketa jokatu zen; M1 mailan hiruga-
rren amaitu zuen proba, orokorrean, ostera, bederatzigarren.
Abadiñoko Laubideta taldeko kidea da Aranda. A.M.

Vosek sasoi betean dagoela
erakutsi du. Jokoan zeuden bost
garaipenetatik hiru lortu ditu;
beste bietan bigarren amaitu du.
Emma Johansson eta Judith
Arndt txirrindulariek osatu dute
Emakumeen Birako podiuma.
Eneritz Iturriaga abadiñarra izan
da lehenengo euskalduna;
21.postuan amaitu du bira.

Iragarpenak bete egin dira;
Durango-Durango klasikoa ira-
bazi ondoren, Vos faboritoa zela
argi geratu zen, eta XXIV. Ema-
kumeen Bira ere nagusitasunez
irabazi du; Iurretan, Lekeition
eta Urduñan helmuga zeharka-
tzen lehenengoa izan zen. Zapa-
tuko bi etapa partzialetan, oste-
ra, podiumeko bigarren mailan
egoteagaz konformatu behar
izan zen. Horrenbestez, Vosek
bere bigarren Emakumeen Bira
irabazi du; lehenengoa 2008an
irabazi zuen. A.M.

Marianne Vosek irabazi du
2011ko Emakumeen Bira
Nagusitasunez gailendu da txirrindulari
holandarra; hiru etapa irabazi ditu, gainera

Elorrion hasi zen zapatuko kronoigoera. Juanra De La Cruz

Durangaldean seinaleztaturik
dauden PR eta GR ibilbideen
zaintza, mantenua eta susta-
tzeko hitzarmena sinatu dute
Landa Garapen Alkarteak eta
eskualdeko hainbat udal eta
mendi elkartek. 

Hitzarmen horren harira,
elkarte bakoitzari bide zati bat
ikuskatzeko ardura ezarr i
zitzaion. Iurretako Zaldai elkar-
teari, adibidez, GR-Mikeldi ibil-
bideko Andikoa eta Oromiño
arteko ibilbide zatia ikuskatzea
egokitu zaio. Dagokion ikuska-
tzea zapatu honetan, hilaren

18an, egiteko asmoa agertu
du Iurretako elkarteak. Dei
zabala egin dute, gainera. Ikus-
kapena egiteaz gainera, ingu-
ruko GRak eta parajeak eza-
gutzeko aukera bat da. Goize-
ko 8:30ean Andaparapen
elkartuko dira. Andikoara autoz
hurreratu ondoren, oinezean
ekingo diote GR-Mikeldi ibilbi-
deko zati hau egiteari; 11 km
izango ditu ibilaldiak. A.M.

Ibilaldia antolatu
du Zaldaik PR
eta GR bideen
sustapenerako

Guztira, ibilaldiak
hamaika kilometroko
luzera izango du.

Lehentasunezko Mailan
arituko da Abadiñoko Lagun
B taldeko onenak izan dira, alde nabarmenagaz; Astraburuko B 
taldeak irabazi dio Lehen Mailako txapeldunen arteko kanporaketa

Astraburuko B taldearen aurkako bi partiduetan bina berdindu dute. Juanra De La Cruz

Nagusitasunez lortu du Aba-
diñoko Lagun taldeak
Lehen Mailatik Lehenta-

sunezkora igotzea. B taldeko lide-
rra izan da aurten ia denboraldi
osoan, eta alde nabarmena ate-
ra dio bigarren sailkatua izan den
Mazusberriri; hain zuzen ere, aba-
diñarrek 15 puntuko aldea atera
diete amaieran. 

Txapeldunen arteko parti-
duan, ostera, ez dute zortea
aldeko izan. Mailako talderik

onena nor izan den erabakitze-
ko, txapeldunen arteko partidua
jokatu behar izan dute, Astrabu-
ruko B taldearen aurka. Kanpo-
raketa penalt ietan erabaki
behar izan zen, joaneko zein

itzuliko partiduetan bina berdin-
du ondoren. Beraz, Lehen Maila-
ko txapelduna Astraburuko B
talde erandiotarra da. 

MMeennddiibbeellttzzeekk  mmaaiillaa  ggaalldduu  dduu
Bestalde, Mendibeltz talde
durangarrak ezin izan dio mailari
eutsi. Denboraldi osoan bost
puntu besterik ezin izan ditu lor-
tu. Horrenbestez, datorren den-
boraldian Bigarren Mailan 
arituko da. A.M.

Mendibeltz durangarrek
ez diote mailari eutsi. 
2. Mailara jaitsi dira.
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EESSTTEETTIIKKAA  
ZZEENNTTRRUUAAKK

IILLEEAAPPAAIINNDDEEGGIIAAKK

EDERTASUN GIDA

NNeerreeaa  MMaallllaabbiiaabbaarrrreennaakk  eesstteettiikkaa  eettaa
mmaassaajjee  zzeennttrrooaa  ddaauukkaa  MMeerrcchhee
GGaarrcciiaaggaazz  bbaatteerraa..  OOrraaiinn  gguuttxxii  eessttrreeii--
nnaattuu  eettaa  aarrrraakkaassttaa  hhaannddiiaa  eedduukkiittzzeenn
ddaabbiilleenn  tteerraappiiaa  bbeerrrrii  bbaattii  bbuurruuzz  eeggiinn
dduugguu  bbeerrbbaa;;  eerrrraaiinn  eettaa  ggaarreezzuurrrreekkoo
tteerraappiiaarrii  bbuurruuzz,,  hhaaiinn  zzuuzzeenn  eerree..

ZZeerr  mmoodduuzzkkoo  hhaarrrreerraa  iizzaann  dduu  ttrraattaa--
mmeenndduu  bbeerrrriiaakk??  ZZeerr  oonnuurraa  ddiittuu??
Harrera oso ona izan du, eta emaitza
oso onak izaten ari da. Gaixotasunak
arindu eta sendatzeko baliagarria da,
batez ere, nerbioekin lotura duten
gaitzen kasuan. Onuragarria da, oso,
migraina, zefalea eta bizkarreko asal-
durentzeko.  Tratamentuagaz, energia
askatzea bilatzen da, horrela, oreka
lortzeko.

ZZeerrttaann  ddaattzzaa  ttrraattaammeenndduuaakk??
Tratamendu guztia eskuekin egiten
da. Lehenengo, orno zerbikalak des-
blokeatzen dira; sakroak askatzen
dira. Bihotzaren ponpaketa ere begi-
ratzen da, bide batez. Tentsioa aska-
tzeko oso baliagarria da tratamendu
hau. Hobeto arnasteko ere balio du.
Tratamentua egin ahala azalpenak
ematen dira, gainera.  

ZZeennbbaatt  ttrraattaammeenndduu  jjaassoo  bbeehhaarr  ddiittuugguu
oonnuurraakk  iiggaarrttzzeekkoo??
Hori pertsonaren araberakoa izaten
da. Pentsatu: batzuek sesio bakarra
behar izaten dute! Tratamenduko
sesioa jaso ostean, hurrengo hiru
egunetan ondoezik egotea posible
den arren, segituan igartzen da
onura. Sesioa amaituta, jarrera irizpi-
de batzuk azaltzen dira; kirola egitea,
adibidez, gomendagarria da, baina
neurrian eginda. Terapeutak emaniko
gomendioak zuzen jarraituz gero,
posible da tratamendua berriz ez
hartu behar izatea.

GGaarreezzuurr  eettaa
eerrrraaiinn  tteerraappiiaa

• Nerea  
Mallabiabarrena

• Nerea 
estetika zentrua
dauka Durangon
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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. 2 lo-
gela, 2 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-ko etxebi-
zitza oso eguzkitsua, 3 logela,
sukaldea-jangela, bainugela
eta komun leihodunak, 2 te-
rraza partikular. Altzariz be-
tea, berogailuaren galdara
berria, hormako lau armairu,
aluminiozko leihoak, ateak
eta zorua. Garaje eta igerile-
kuarekin. Tel.: 655 704 684

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

Durango. Sasikoa kalean. 3
logela, komuna, egongela-
jangela eta sukaldea. 2 balkoi.
Berogailua (gas naturala).
Ganbara eta garajea. Prezio
ezin hobea. Tel: 679 382 369

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. Sasikoa kalean.
70 m2, 3 logela. Balkoia. Igo-
gailuarekin. Tel.: 629 414 363

Durango. Atiko zoragarria
Alde Zaharrean. Erabat be-
rriztaturik eta jantzita. Gas
instalazioa egin berri. Oso ar-
gitsua da. Tel.: 659 425 890.

Durango. 3 urte. 2 logela, 2
bainugela, saloia, sukaldea
eta 90m2-ko terraza. 28m2-
ko garajea. Tel.: 637 416 438 

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

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

Elorrio. 65 m2. Buzkantz
kalean. 2 logela, komun bat,
sukalde-egongela eta ganba-
ra ederra. Igogailua. 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 bat, sukaldea, 2 bai-
nugela, ganbara eta berogai-
lua. 345 m2-ko lur-saila. 
Tel.: 695 70 18 58

EROSI

Durango. Baserria erosiko
nuke Durangaldean, lursail
apur batekin. Ez du inporta

zein egoeran dagoen. Prezioa
250.000 euro (negoziaga-
rri). Tel.: 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.  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

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

OPORRETAKO ETXEA

ERRENTAN EMAN

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

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

Conil (Cadiz). Etxea aloka-
gai udarako. 3 logela eta gara-
jea. Telefonoa: 653 733 457

Oropesa del mar (Caste-
llo). Marina Dorren 4-6 per-
tsonentzako apartamentu
berria alokagai. Udan eta urte
osoan. Itsasora begira, hon-
dartzatik 150 m-tara. Egon-
gela, 2 logela, komuna, sukal-
dea, terraza. Garajea. Igerile-
ku handia eta txintxaunak.
Lasaia. Ez dira animaliak
onartzen.670214924. Marijo

Ramales (Kantabria).
Txaleta alokagai udarako. 
Telefonoa: 653 733 457

Torrevieja (Alacant).
Bungalowa alokatzen da. Ur-
banizazio pribatuan, gune
berdeak, igerilekuak. 3 logela,
egongela, sukaldea, solariu-
ma,... 615 779 622 (Itxaso)

PISUA KONPARTITU

PISU BILA

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

PISUKIDE BILA

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

LOKALAK

ERRENTAN EMAN

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

GARAJE/TRASTEROAK

SALDU

Berriz. 42 m2-ko garaje
itxia. Argiaren eta uraren ins-
talazioak. Komuna eta txoko
txiki bat sukaldeagaz. 3 kotxe.
Tel.: 615 752 136

Durango. Erdialdean, Tron-
perri kalean. Itxia. Saltzeko
premia. Tel.: 686 734 451

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

Durango. 1. solairuan koka-
tua dagoen garaje itxia salgai
Madalenan. 629 414 363

Elorrio. Berrio-otxoa kalean
garaje itxia.  658 759 264

Elorrio. Garaje itxia erdial-
dean. Tel.: 660 458 756.

ERRENTAN EMAN

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

LURSAILAK

SALDU

Zaldibar. 13.500 m2-ko lur-
saila salgai. Eguzkitsua. Sar-
bide ezin hobearekin. Ura eta
argia 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. Argazki ka-
mera berria erosi nahi dut. Bi
objetiborekin erosi nuen eta
biekin salduko nuke, poltsa
eta guzti. Interesatuek idatzi
gikajulen@hotmail.com. 

GAINERAKOAK
Bidali zure ordenagailua
boliviara. Ordenagailua
hondatuta, zaharra edo zabo-
rretara bota behar baduzu,
nik jaso, konpondu eta kaina-
beraren bitartez bialduko
dugu Boliviako 2. mailako es-
koletara. 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. Lanaldi osoa, orduka,
gauez... Etxeetean edo hospi-
taletan. Tel.: 690 286 071

Durangaldea. Garbiketara-
ko, ume edo nagusien zain-
tzarako lan bila. Esperientzia
nagusien zaintzan. Telefonoa:
699 032 342. Maria 

Durangaldea. Haur hez-
kuntzako hezitzailea. Neska
euskalduna eta umeak gogo-
ko dituena goizez nahiz arra-
tsaldez umeak zaintzeko eta

etxeko lanak egiteko prest.
Tel.: 666 197 568

Berriz. Batxillergoa bukatu
berri duen ikaslea Berrizen
zein inguruko herrietan  ume-
ak zaintzeko edo eskolara era-
mateko prest. 676871929 

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

Durango. Neska euskalduna
arratsaldetan umeak edo per-
tsona nagusiak zaintzeko
prest. 690 682 512 (Oihana).

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

Durango. Pertsona nagusia
edota umeak zaintzeko eta
garbiketa lanetarako lan bila.
Esperientzia eta erreferen-
tziekin. Tel.: 697 126 438

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

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

Durango. Pertsona nagu-
siak zein gaixo daudenak
zaintzeko prest. Urteetako
esperientzia. 699 745 723

Durango. Neska gazte eta
euskalduna udan umeak zain-
tzeko prest Abadiñon eta Du-
rangon. Tel.: 688 637 603

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. Mutil euskal-
duna matematika eta fisika
klaseak emateko prest 1. hez-
kuntzan eta DBHn. 
Telefonoa: 635 743 409

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

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

Durango. Toeic  ikastaro in-
tentsiboa uztailean. Azteketa
prestatu nahi ezkero espe-
rientza duen irakaslea eskolak
emateko prest, ordutegi za-
balarekin... 686840627

Durango. Psikologian lizen-
tziatutako neska euskaldunak
udan errefortzu klaseak ema-
teko prest. Ume zein gaztee-
kin lanean egondako neska.
Klase indibidualak, ordutegi
malguarekin eta ikasle bakoi-
tzaren beharretara egokituak.
Tel.: 650 18 72 10

GAINERAKOAK

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

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

LAN ESKAINTZAK

OSTALARITZA

Berriz. Zerbitzaria. Ezinbes-
tekoa: urtebeteko esperien-
tzia, gidabaimena, autoa. La-
naldi osoa. Astelehena, aste-
azkena eta ostegun eguerdia.
Ostirala eta larunbata eguer-
dia eta gaua. Asteartea jai eta
igande bi libre hilero. Sartu.
Erref.: 5621. 94 620 04 49

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

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

Iurreta. Sukaldari laguntzai-
lea. Ezinbestekoa: urtebeteko
esperientzia, gidabaimena,
autoa. Lanaldi erdia ostirale-
tik igandera. Kontratua: or-
dezkapena (3 hile). Sartu.
Erref.: 5557.  94 620 04 49

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

Zornotza. Zerbitzaria. Ezin-
bestekoa: 2 urteko esperien-
tzia, euskera, gidabaimena,
autoa. Lanaldi partziala.Sar-
tu. 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

Durangaldea. Psikologo
euskalduna dementzia edo
alzheimerra duten pertsone-
kin estimulazio kognitiboa
emateko prest. Laguntza psi-
kologikoa ere eskeintzen da
hirugarren adineko pertsonei
Tel.: 679382369

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

GAINERAKOAK

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

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

Durango. Durangon aurki
zabalduko den haur eta gaz-
tetxoen moda denda baterako
saltzaile jatorra eta esperien-
tziaduna behar da.

Durango. Aseguru saltzai-
lea. Ezinbestekoa: esperien-

tzia. Lanaldia: osoa zein erdia.
Hileko soldata: 500 euro (la-
naldi osoarengatik) + komi-
sioak. Sartu. Erref.: 3733.
Tel.: 94 620 04 49

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

Durango. Aseguru-merka-
taria. Ezinbestekoa: diploma-
tua, esperientzia komertzial
lanetan. Urteko soldata gor-
dina: 24.000 euro. Sartu.
Erref.: 5843. 94 620 04 49

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

Elorrio. Telefono bidezko in-
formatzailea. Ezinbestekoa:
LHII edo goi batxilergoa, jen-
dekina izatea, euskara maila
altua, informatikako tresnak
erabiltzea, internet  eta admi-
nistrazio hizkera ezagutzea.
Lanaldi osoa. Kontratua: obra
kontratua (bi urte). Urteko
soldata gordina: 13.606 euro
eta 15.403 euro bitartean.
Sartu. Erref.: 5713. 
Tel.: 94 620 04 49

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

Zaldibar. Anboto astekariak
banatzaileak behar ditu. Bari-
ku arratsaldetan etxez etxeko
banaketarako. 94 681 65 58

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

Abadiño. Ileapaindegia alo-
katzen da. Tel.:  609 594 691

GAINERAKOAK
Durango. Ezkontza, bataio,
jaunartze... auzo edo herriko
jaiak ... hemen duzu dj referee,
poltsiko guztietara moldatzen
dan dj-a. Bisitatu www. dj-re-
feree. com edo 699824439.
Argi eta soinu ekipoak aloka-
tzen ditugu.

Elorrio. Hirugarren adinean
aditua den psikologoa zeure
etxean bakarkako terapia egi-
teko prest: ebaluazioa, psiko-
estimulazioa, memoria lan-
tzeko ariketak, etab. Duran-
galdean. Tel.: 665 720 264

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

GALDU/AURKITU
Giltzak galdu ditut du-
rangon. Kotxeko giltza
(seat) eta besteren bat. Alde
zahar inguruan Udaltzaingo-
an entregatzea eskertuko
nuke. Tel.: 665 944 674 (Lur)

ERRENTAN
Garaje itxia alokagai. An-
duetxeta kalean, garaje itxi

bat daukat alokagai. Harre-
manetarako deitu 605 721
273 telefonora, arratsaldez.

Pisua errentan. Abadiñon,
Muntsarantzen pisua aloka-
gai. Tel.: 680 581 507 edo
660 646 292

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. Zuria, 90 cv, aire
egokitua, airbag indibiduala
zein leteralak eta abs-a.
2001. Mekanika bikaina.
4.000 euro. 609 567 537. 

Peugeot 206 xs hdi 2.0.
Gehigarri guztiak ditu, gris
metalizatua, aluminiozko ha-
gunak... Lehen eskukoa, oso
ondo zaindua. 650 274 880.

Renault megane classic
bat salgai. Gasolina. Iata
pasatuta. Prezioa: 1.000
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.

BESTE IBILGAILUAK

SALDU

Autokarabana salgai. Hy-
mer perfilada. 4 plaza. Moto-
rea 2800jtd. Oso ondo zain-
dua. Extra guztiak ditu. Beti
garajean egon da. 
Tel.: 637 808 801 (Pilar)

Aisia/kirola
KIROLAK

SALDU

Bh g5 bizikleta. Koadroa
salgai. Erabili gabea. M neu-
rrikoa eta gorria. 1600euro.
Tel.: 679 475 785.

Bizikletak garraiatzeko
remolke profesionala sal-
gai. 8 bizikleta eramateko
aukera. Remolke homologa-
tua eta lokarri sistema profe-
sionala. Tel.: 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. Berria
dauka: kambio/freno mane-
tak, fundak eta kableak. 
500 euro. Tel.: 600 959 741. 

Errepiderako bizikleta
salgai. Egoera onean. Oso
ondo zainduta.Aluminioa.
Campagnolo veloce 16 v gru-
poa. Gurpilak eta kubiertak
berriak. Tel.: 679 174 367.

ANIMALIAK

SALDU

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

Basurdeak salgai. 
Tel.: 678 727 572.

Border collie arrazako
txakurkumeak salgai. Gu-
rasoak abereekin lanean he-
ziak. Tel: 652 761 809 (Iban)

Txakurren pentsua. 4 pro-
duktu mota: superpremium,
premium, estandar eta eko-
nomikoak. Heldu, txakurku-
me eta miniaturentzat. Palet
bat eramanez prezioak baja-
tzen dira. Parasitoen aurkako
tratamenduak, cordurazko
botak,... Etxerainoko banake-
ta dohainik. Tel.: 635708161 

EROSI

Basurde ar bila. Arrak
erosten dira. 90 kilo baino
gehigokoak.  678 727 572.

EMAN

Katakumeak opari. Hiru
kolorekoak. Tel.: 606 709 118

Katakumeak oparitzen
dira. Oso politak dira eta
zuentzako izatea gustatuko
litzaiguke! Tel.: 94 623 17 74
edo 661 126 281

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,... 650 172 285.

GAINERAKOAK

SALDU

Umeak eramateko mo-
txila salgai. Mendiko mo-
txila. 6 aldiz bakarrik erabilia.
15 kilo. Berri-berria. Plastikoa
eta eguzkitarako sonbrila
barne. Tel.: 616 630 561

EMAN

Nutrizio pranikoari bu-
ruzko berbaldia. Dhara-
nanda zentroan. Eugenio
Garciak gidatua. Uztailaren
8an, 19:30ean. Lekua hartze-
ko: 634 448 599 (Rosana).

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

Familia/etxea
HAURREN TXOKOA

SALDU

Umeen kapazoa eta za-
kua salgai. Mutsy. Berdea.
Zakua  gris kolorekoa. Erabili
gabeak. 665759951 (Haizea)

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

Umeentzako lau lo zaku
salgai. Grobag. Maukarik ez
daukate eta aurretik lotzen
dira. Handiak direnez lo eroso
egiten dute. Bakoitzaren sal-
menta prezioa dendetan 50-
55 euro, nik 100 eurotan lau-
rak. Tel.: 692 718 500  

GAINERAKOAK

Orientazio familiarra on-
line. Psikologian doktorea
eta psikopedagogian lizen-
tziatua, 0-18 urte bitarteko
seme-alabak dituzten gura-
soei zuzendutako orientazio
familiarra eskaintzen dut.
www. orientacionfamiliaron-
line. es edo orientacionfami-
liaronline@gmail.com.
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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 2 komun. Garajea eta
trastelekua.
• SAN IGNAZIO: Halla, sukaldea, egongela-jangela, 
3 logela eta komun bakarra edo 2 komun. Balkoia.
Garajea aukeran eta trastelekua.
• SAN FAUSTO: Halla, sukalde.jangela, 2 logela eta
komuna.
• SASIKOA: Halla, sukaldea, egongela-jangela, 
3 logela eta 2 komun. Ganbara eta garajea.
• TABIRA: Halla, egongela-jangela, logela, komuna
eta eskegitokia.
• TXIBITENA: Halla, egongela-jangela, sukalde jantzia
eskegitokiarekin, 3 logela eta 2 komun. Ganbara eta
garajea. Erdi jantzia. Ikuspegiekin.
• UNDA-TORRE: Halla, sukaldea, 3 logela, egongela
eta komuna.
• URKO KALEA: Halla, sukaldea, egongela-jangela, 
2 logela eta 2 komun. 2 terraza. Ganbara eta garajea.

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

- Logela bakarra garajea eta ganbararekin 
185.000€ + BEZ

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

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

ETXEBIZITZAK SALGAI

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

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

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

ATXONDO
• 2 logela, komuna, 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

OROBIOS
• 4.200 m2-ko lursaila. Guztiz laua.

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

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

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

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

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

• ZALDIBAR: DUPLEXA. Estreinatzeko. Aparkalekua-
rekin. 100 m2. 160.460€.
• ZALDIBAR: Txaleta. Lursaila eta igerilekuarekin.
BASERRIAK
• GEREDIAGA: 150 m2. 4 logela, 2 komun eta
egogela tximiniarekin. Atikoarekin.
• BERRIZ: SARRIA. 385 m2. 7.000 m2-ko lursaila.
• ZALDIBAR: 421 m2. 13.500 m2-ko lursaila.
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Ekainaren 17an, 17:30ean

KUKUBEL
Larrabetzuko Kukubiltxo taldeak 1998an estreinatu zuen lana da Kuku-

bel, eta hartan oinarrituta sorturikoa da Iurretan eskainiko dutena. Kuku-
bel izeneko artzain gaztea da umeengan pentsaturik eginiko lan honen
protagonista nagusia, eta lamina, sorgina, lapurrak, apaiz ehiztaria eta
beste hainbat pertsonaia ere agertzen da ikuskizunean.

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

ELORRIO
›› Ekainaren 24ra arte, Eskulan

taldeak ikastur tean zehar
buruturiko lanen erakusketa,
Iturri kultur etxean.

EUSKAL ASTEA
DURANGO
›› 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.
Oinarriak, www.izurtza.net
helbidean daude eskuragarri. 

MUSIKA
BERRIZ
›› Ekainaren 24an, Gau elektroni-

koa: Oren Bi Live, Iker Under-
sound eta Ruben Costas,
23:30ean Txosnagunean.

DURANGO
›› Ekainaren 17an, Alice & the

Blackfeet, 20:00etan Kurutziaga
Hoteleko Jazz Deluxe zikloan.

›› 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. 

›› Ekainaren 21ean, Europako
Musika Eguna, 17:30ean Andra
Mari arkupean. 

ANTZERKIA

ABADIÑO
›› Ekainaren 18an, Banarte Antzerki

Taldea abadiñarraren Abuelita de
Batman antzezlanaren
aurrestreinaldia, 20:00etan
Errota kultur etxean.

DURANGO
›› Ekainaren 24an, XII. Uda

Kalean Bizi jaialdiaren barruan, 
Markeliñe antzerki taldearen
Anomalía Magnética antzezlana,
22:00etan Ezkurdi plazan.

IURRETA
›› Ekainaren 17an, V. Kalez Kale

jaialdiaren barruan; 17:30ean,
Kukubiltxoren Kukubel San 
Migel plazan.21:00etan hasita,
Pikor Teatro taldearen Ellas
bailan solas kale antzerkia
Dantzari plazan.

›› Ekainaren 18an, V. Kalez Kale
jaialdiaren barruan; 17:30ean,
Madiber Magoaren saioa
Dantzari plazan. 21:00etan
hasita, Trapu Zaharra taldearen
Vuelta & vuelta Askondon.

›› Ekainaren 19an, V. Kalez Kale
jaialdiaren barruan; Ganso & Cia.
taldearen Mediopelo antzezlana-
ren emanaldia, 13:00etatik
aurrera, Dantzari plazan.

BERBALDIA

DURANGO
›› Ekainaren 22an, Durangoko

Bharananda Yoga zentroan
Registros afásicos precedidos
de harmonía con cuenco de
cuarzo y tibetano, 18:00etan
Selene Hidalgoren eskutik. 

›› Ekainaren 23an, Smoke Collec-
tive taldeari buruzko berbaldia,
19:00etan hasita, Arte eta
Historia Museoan.

ELORRIO
›› Ekainaren 17an, Toti Martínez de

Lezearen Usos y costumbres en
la Edad Media berbaldia,
20:00etan San Agustin elizan.

ERAKUSKETA
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
Zugazagaren 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 24an, 
Durangoko Kurutziaga hotelean

JAVI ALZOLA
QUARTET
Baterian Hasier Oleaga, kotrabaxuan Jon
Piris eta Miguel Salvador gitarragaz lagun
dituela jardungo du Durangoko Kurutzia-
ga Hoteleko Jazz Deluxe zikloan Javi Alzo-
la saxofonistak. Besteak beste, Fito &
Fitipaldis taldean aritutakoa da Alzola.
Datorren barikuan, 20:00etatik aurrera,
Kurutziaga hoteleko terrazan izango da
laukotearen jazz emanaldia.

AGENDA

ZINEMA

DURANGO

Zugaza

Resacón 2. Ahora
en Tailandia
Zuzendaria: Todd Phillips

eguena 23: 20:30 

barikua 24: 19:00/22:00

Umeentzat     

Kung Fu 
Panda 2. 3D
Zuzendaria: Mark Osborne eta

John Stevenson

barikua 17: 18:00/20:30      

zapatua 18: 17:00/19:45/22:30 

domeka 19: 17:00/20:00

astelehena 20: 18:00/20:30

martitzena 21: 20:00        

›› Ekainaren 23an, Chernobili
Omenaldia, 20:00etan Musika
Eskolako aretoan. 

›› Ekainaren 24an, Javi Alzola
Quartet, 20:00etan, Kurutziaga
hoteleko Jazz Deluxe zikloaren
barruko emanaldian. 

ELORRIO
›› Ekainaren 17an, Musikaren

Europako Egunaren harira
antolaturiko Musika eskolako
ikasleen emanaldia, 18:30ean
herriko plazan. 

›› Ekainaren 17an, Berrio-Otxoa
abesbatzaren emanaldia, ,
21:30ean San Agustin elizan.

ZORNOTZA
›› Ekainaren 17an, Mongo musika-

riaren kontzertua, 23:00etan,
New Tabern tabernan. 

URTEURRENA
DURANGO
›› Ekainaren 18an, Intxaurreren 25.

urteurrena. Gaztelu puzgarria,
12:00etan. 12:30ean Herri
kirolak. Ekitaldia 14:00etan.
14:30ean Herri-bazkaria.
Arantza eta Pantxoren kantal-
dia, 17:00etan. 19:00etan
Debako Elektrotxarangaren
emanaldia. Tribute to RIP eta
Delirium Tren Ez musika
taldeen kontzertuak 21:00etan,
eta Luhartz taldearen
erromeria, ondoren. 

Ekainak 18-19 • Emakumeen Bira Ziklismo K.E.
18an, 10:00 Osintxuko Emakumeen Proba
19an, 10:00 Euskadiko Txapelketa Zizurkil

Ekainak 18 • Minbiziaren aurkako elkartea
10:00-14:00 Azaleko minbiziaren prebentzio kanpaina

Ekainak 21 • Nazioarteko Musika Eguna
11:30 Umeen tanborrada fanfarriak lagundurik, plazatik herriraino
19:00 Musika kontzertua. Dantzari plazan

Ekainak 18-19-25-26 • Iurreta Txirrindulari Elkartea
08:00 Hainbat ibilbide (76-126 km)

Ekainak 23 • Aitte San Migel Jai Batzordea
SAN JUAN BEZPERA Iurretako plazan
20:00 Herri-afaria. Ondoren, erromeria Luhartz taldearekin
eta atsedenaldian San Juan sua

Ekainak 24-25 • 1911 Herri Batzordea
Iurretako Banderaren Mendeurrenaren inguruko ekitaldia
24an, “Reggae gaba”
25ean, 12:00 Poteoa Iurretan. 14:30 Gazte bazkaria eta jokoak. 22:30 Rock kontzertua

Ekainak 17-18-19 • Iurretako V. KALEZ KALE
17an, 17:30 Kukubiltxo San Migel plazan. 21:00 “Pikor” Dantzari plazan
18an, 17:30 Madiber magoa Dantzari plazan. 21:00 Trapu Zaharra Askondon
19an, 13:00 Ganso Dantzari plazan

Ekainak 29 • Goiuriko Ama Jubilatuen Elkartea “San Pedro eguna”
13:00 Meza. 14:00 Bazkaria. 17:00 Dantza. 17:00 Igel txapelketa

Ekainak 14-15 • Herri Biblioteka
14an, Irakurketa kluba. 19:00 “Escapada”, Alice Munro
15ean, Helduen irakurketa kluba. 19:00 “Kondesa esku-guria”, Milena Agus



Zorionak Adrian! 15 egunero
zotz egiten dugun tarta zuri
egokitu zaizu. Txartela
jasotzeko: Iurretako Bixente
Kapanaga 9an.
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TELEFONO INTERESGARRIAK
SOS Deiak............................112
DYA ......................94 620 28 00
Gurutze Gorria ....94 681 09 49
Osakidetza ............94 600 72 00
Ertzaintza ............94 466 93 00
Suhiltzaileak ........................112

GARRAIOAK

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

TAXIAK

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

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

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

Taxi auzunea ......688 618 690

UDALAK

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

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

UDALTZAINGOA

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

BOTIKAK
Barikua, 17
09:00-09:00 
• Sagastizabal 
(Askatasun Et. 19 - Durango)
Zapatua, 18
09:00-09:00
• SanRoma (Uribarri 5 - Durango)
09:00-13:30 
• Sagastizabal 
(Askatasun Et. 19 - Durango)
• De Diego (Intxaurrondo 22 - Durango) 
• Unamunzaga 
(Murueta Torre 2C - Durango)
• Campillo (Montebideo 24- Durango)
• Balenciaga (Ezkurdi 8 - Durango) 
• Larrañaga-Balentziaga 
(Berrio Otxoa 6 - Elorrio)
09:00-22:00
• Urizar (Gabiola 2 - Berriz)
09:00-14:00 
• Irigoien (Bixente Kapanaga 3 - Iurreta)
Domeka, 19
09:00-09:00
• De Diego (Intxaurrondo 22 - Durango) 
Astelehena, 20
09:00-09:00
• Campillo (Montebideo 24- Durango)
09:00-22:00
• Larrañaga-Balentziaga 
(Berrio Otxoa 6 - Elorrio)
Martitzena, 21
09:00-09:00
• Irigoien (Bixente Kapanaga 3 - Iurreta)
Eguaztena, 22
09:00-09:00
• Gaztelumendi (F.J. Abasolo 2 -Durango) 
Eguena, 23
09:00-09:00
• Unamunzaga 
(Murueta Torre 2C - Durango)
09:00-22:00
• Eguren, Isabel 
(Trañabarren 15 - Abadiño)

EGURALDIA

14

23o

16

22o DOMEKA

14

31o ASTELEHENA

12

20o ZAPATUA

13

26o BARIKUA

MARTITZENA

AARRIIEESS (martxoak 21 - apirilak 20)
Seguru egon arte ez jo aurrera, gura ez duzun eran-
tzunen bat jaso dezakezu-eta bestela. 

TTAAUURRUUSS (apirilak 21 - maiatzak 20)
Gustuko duzun pertsonagaz egoteko aukera izan-
go duzu; ez galdu aukera, beraz. 

GGEEMMIINNII (maiatzak 21 - ekainak 20)
Zain zauden albistea ez da heltzen, baina lehena-
go edo geroago jasoko duzu. Lasai egon.

CCAANNCCEERR (ekainak 21 - uztailak 20)
Motibatuko zaituen ilusio edo helbururen bat har-
tu behar duzu; bestela, tristetuko zara.

LLEEOO (uztailak 21 - abuztuak 23)
Bizkarreko minak ez dizu orain arteko erritmoari
eusten uzten. Lasaiago hartu egizuz gauzak.

VVIIRRGGOO (abuztuak 24 - irailak 23)
Alai baino alaiago zabiltza, baina kritikak jaso dituzu. Ez eman
daukaten baino garrantzi handiagoa.

LLIIBBRRAA (irailak 24 - urriak 23)
Hartu ezazu telefonoa. Esateko duena entzun eta
gero erabakiko duzu zer jarrera hartu.

SSCCOORRPPIIUUSS (urriak 24 - azaroak 23)
Maite dituzunekin egoteko duzun denbora faltaga-
tik triste zaude. Lasai, laster izango duzu aukera. 

SSAAGGIITTAARRIIUUSS (azaroak 24 - abenduak 23)
Zu zara zure jokabideen erantzule. Normalean ez
zara horretaz ohartzen, baina aldatzeko garaia da. 

CCAAPPRRIICCOORRNNUUSS (abenduak 24 - urtarrilak 20)
Egoeragaz nazkatuta zaude. Ez zara lehengo bera,
baina ez duzu beste aukerarik.

AAQQUUAARRIIUUSS (urtarrilak 21 - otsailak 21)
Espero ez zenuen erantzun bat jasoko duzu, eta horrek
ikuspuntua aldatzera behartuko zaitu. 

PPIISSCCIISS (otsailak 22 - martiak 20)
Ezin duzu ulertu zelan heldu zaren egoera horre-
tara. Eskatu egiezu aholkua lagunei.

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

Zorionak Mikel! Atzo urteak bete
zenituen. Zorionak eta aurrera
jarraitu dezazula. Zure familiaren
partez, musu handi batekin!

Nire amatxok eta gure izekok
ekainaren 22an urteak egingo ditu.
Zorionak Idoia! Musu potolo bat,
zure iloba eta alabaren partez!

Ekainaren 18an egingo ditu urteak
Durangoko Goienkaleko parrande-
rak. Koadrilaren partez, gogoratu
zure kontura edan behar dugula!

S
U

D
O

K
U

A
K

Zorionak Txaber! Familia guztiaren
partez musu eta besarkada handi bat
zure bigarren urtebetetzean, batez
ere, aitita eta amamaren partez!

Andonik ekainaren 14an 11 urte bete zituen, eta bere aititak 7an 77. 
Musu potolo bat familia, osoaren partez! Zorionak!

Atzo, ekainaren 16an, gure
Ekaintxu txikiak 3 urte egin zituen.
Zorionak mutil haundi! Musu potolo
bat zure familiaren partez!

Zorionak Araitz! Atzo, ekainaren
16an, urtetxo bat bete zenuen! Musu
handi bat zure izekoen, osaben,
amamen eta aititaren partez! 

AZOKA-BASERRITIK PLAZARA

Abadiño (Eroski) - Hileko lehen ostiraletan 17:00-21:00
- Traña-Matiena - Eguaztenetan 10:00etatik aurrera

Durango - Zapatu goizetan
Zornotza - Domeka goizetan

Letxuga................. 0,80 euro
Zebolletak......... 1,50 euro/tx
Azelgak............ 1,50 euro/kg
Piperrak........ 2 euro/dozena
Iderrak............... 5-6 euro/kg

Bainak.................. 5 euro/kg
Arrautzak....... 3,60 e/dozena
Idiazabal gazta.....16,50 e/kg
Espeltazko ogia.... 3,60 euro
Kalabazina........1,80 euro/kg

ASTEKO SALNEURRIAK:

AZOKAK:

SUDOKUEN
SOLUZIOAK

Zorionak familia! Ekainaren 9an nire ahizpa Enara Artiñano jaio zen eta
ekainaren 8an nire aitaren urtebetetzea izan zen. Ama Agurtzane,
zorionak horren ahizpa polita ekarri didazulako. Musu handi bat hiruroi!

Bikote honek urteak egiteaz gain zilarrezko ezteguak
ospatzen ditu. Familia osoaren partez, zorionak eta
beste 25 urte bete ditzazuela!

Argazkiko sorgintxoak 2 urte
bete ditu. Zorionak eta musu
handi bat Paula, amatxo eta
aitatxoren partez
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AKUILUAN Markel Onaindia 

Iñaki Sanchez
Irakaslea

Malgutasuna
Arestian, artikulu bat irakurri
berri dut; Jenny Moixena, hain
zuzen. Berau gustatu zaida-
nez, geure zutabera ekarri
nahi izan dut, neure erara
egokituz. Funtsean, tesia
honakoa da: “Gure bizimo-
duan zenbat eta malguagoak
izan, orduan eta zoriontsua-
goak gara”. Hasieran, harritu
egin ninduen, ohiko faktoreak
alde batera uzten zituelako
(maitasuna, dirua, optimis-
moa…). Egilearen argudioaar-
gi azalduta dago, eta, hainbat
adibide ematen ditu; horien
artean Aritza eta Ihia izeneko
elezaharra. Badoakizue
laburtuta:

“Behin, ibai baten
ertzean, aritza eta ihia
elkarren ondoan bizi ziren.
Aritza hostotsua eta sendoa
zen, ederra, hain handia zen
non bere geriza ere zuhaitza
bera baino txikiagoa baitzen.
Adar luzeak bezain gogorrak
zituen, eta, sustraietan lurrari
finko tinkatuak. Ondoan, ihi
fin eta mehea, luze-luzea,
hauskorra besterik ez zirudie-
na. Haizeak alde batera eta
bestera mugiarazten zuen.
Halakoetan, aritzak harroke-
riaz esaten zion: ‘Hi bai
apurkorra, edozein egunetan
haizeak eraman egingo hau.
Nik, aldiz, indartsu, neure
honetan jarraituko diat’.
Baina, gau batean, itzelezko
ekaitza izan zen, sekulakoa.
Biharamunean, aritza lurrean
zetzan, sustrai urratuekin.
Ihia, ostera, kulunkari zebilen,
haizearen melodian”.

Ados, malgutasuna izan
daiteke giltza arazoei aurre
egiteko. Hala ere, aritza oso
malgua balitz, zuhaitza izango
litzateke ala belar handia?
Zehatzago, malgutasunaren
eskalan, noiz uzten dio
zuhaitzak zuhaitz izateari?
Eta, malgutasunaren malgu-
tasunez, neure izaera galduko
banu? Agian, konponbidea
zuhaixka izatea da.Baina,
zuhaixka zuhaitza al da?

LAUHORTZA

“Gazteak ikusita, fitnessean
harrobi ona dago hemen”

Txapelketaren aurretik gorputza
zainduko zenuten...
Badakizu, dieta oso gogor eta gai-
tza egin dugu. Horrelakoetan, hiru
edo lau hilabete lehenago koipea
eta pisua kentzen hasten gara, eta
txapelketa aurreko egunetan ura
ere kendu behar izaten dugu, mus-
kulu guztiak ondo ikusteko. Eta,
noski, entrenamendu gogorrak
egin ditugu. Bakoitzaren sasoia-
ren arabera aldatzen den arren,
korrika-eta eginez gero egunean
ordu biko lan saioak egiten ditu-
gu. Hala ere, urte osoan zehar
zaindu behar dugu gorputza, bes-
tela, pisu handia har dezakegu.

Jende askok uste du fitnes-
sa gimnasioko lana dela
bakarrik...
Jaten duguna gara, eta
hori da garrantzitsue-
na hemen. Pisuekin-
eta lan egin dezake-
zu gimnasioan, bai-
na dieta on bat egin
ezean ezin da gorpu-
tzeko pisua kendu
edo irabazi.

Zelan murgildu zinen
mundu honetan?
Mundu honetan 20 edo 25 urte
daramatzat. Hasieran kulturis-
moa egiten nuen, baina ez zitzai-
dan larregi gustatzen, eta denbo-
ra askoan lehiatu barik egon nin-
tzen. Aurten, lanean nenbilela
Kirol Errotako arduraduna den
Iker Torre ezagutu nuen,  eta berak
ni prestatzeko ados jarri ginen. Pro-
ba moduan hasi eta begira, azke-
nean irabazi egin dugu!

Euskadikoa, baina, ez da zure
garaipen bakarra...
Sondikan Etorkizunekoen Txapel-
keta irabazi dut, eta Andoainen ere

bai. Gainera, Andoainekoa txa-
pelketa garrantzitsua da. Aurkez-
tutako leku guztietan irabazi dut.

Zelako maila dago hemen?
Ni r e  u s t e z ,

maila ona
d a g o .
Espainia
mailan
e z

dut oraindik konpetitu, eta ez dakit
alderatuz zelakoa den. Baina fit-
nessean, gutxienez, gazteak iku-
sita harrobi ona dago hemen.

Hurrengo urtean aurkezteko
asmorik badaukazu?
Euskadikora, seguru baietz. Bes-
talde, Gabonak baino lehenago

Espainiako Txapelketa ere
jokatuko da, baina ez

dakigu oraindik zer
egingo dugun. Lana-
gaz-eta uztartu ote
dezakegun ikusi
beharko genuke.

Gernikan jokatutako Euskadiko txapelketan onenak izan ziren Kirol Errota gimnasioko Abdelkrim Amlata eta Iñaki Mateos

FFiittnneesssseekkoo  EEuusskkaaddiikkoo  ttxxaa--
ppeelldduunn  eettaa  ttxxaappeelldduunnoorrddee
ddiirraa  IIññaakkii  eettaa  AAbbddeellkkrriimm,,

hhuurrrreenneezz  hhuurrrreenn..  EEkkaaiinnaarreenn  44aann
iizzaann  zzeenn  ttxxaappeellkkeettaa,,  eettaa  DDuurraann--
ggookkoo  KKiirrooll  EErrrroottaa  ggiimmnnaassiiookkoo
kkiiddee  hhaauueekk  mmuusskkuulluu  oonneennaakk
ddiittuuzztteellaa  eerraakkuuttssii  zzuutteenn;;  aarrggaazz--
kkiiaa  bbeerrttaann  aatteerraattaakkooaa  ddaa..  AAbbddeell--
kkrriimm  DDuurraannggoonn  bbiizzii  ddaa,,  eettaa  IIññaa--
kkii  EEiibbaarrrreenn..  AAzzkkeenn  hhoonneeggaazz  bbaattuu
ggaarraa  eellkkaarrrriizzkkeettaa  eeggiitteekkoo..

Zelan jaso duzu saria?
Ni lehenengo postuan sailkatu nin-
tzen, eta Abdelkrim bigarrenean.
Beraz, oso pozik nago, bai nigatik
bai gimnasioagatik. Euskadiko txa-
pelketa Durangoko Kirol Errotan
geratu da.

Zelan joan zen txapelketa?
Prestaketa garaian segituan ikus-
ten da nor dagoen ondo eta nor txar-
to. Ondoen gu geundela somatzen
genuen. Gure modalitatean 15 par-
te-hartzaile ginen, eta azken pro-
barako 6 geratu ginen. Hor maila
ona zegoela esango nuke. Hainbat
jarreratan ipini behar izan ginen:
albokoa, atzekoa, bizeps bikoitza,
pektoralak... Zelako muskulua, zela-
ko kalitatekoa eta mugimendua
baloratzen dira. Muskulua ondoen
ateratzen duenak eta ondoen ikus-
ten denak irabazten du.

Hainbat modalitate daude txa-
pelketaren baitan, ezta?
Fitness eta fitness atletikoa gizon
zein emakumeetan dago. Atleti-
koan, fitnessean pisutik gora dau-
denek parte hartzen dute. Adibidez,
1,70 neurtuta, 70 kilo baino gehia-
gokoek. Gero bodybildinga ere
badago, kulturismo izenez ezagu-
tzen dena.  Neurri handiagoetan
kokatzen da modalitate hori. Bes-
talde, gaur egun bodyline izenekoa
da arrakastatsuena. Nobedadea
dela esan daiteke, eta gazteak, batez
ere, horretan hasten dira.Hemen
hankak ez dira puntuatzen, baizik
eta goiko partea bakarrik. Erraza-
goa da itxura ona lortzea, ez dela-
ko hainbeste exijitzen. 

Fitness azpitxapelduna 
eta txapelduna; 33 eta 39 urte
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