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Ez dute lortu lege konkurtsalean zegoen
Mallabiko enpresa bideragarri egiterik

Beharginek badakite uztailean ez bada
oporrak eta gero itxiko dutela enpresa

M15 mugimenduak
asanblada deitu du
gaurko Durangon
DDuurraannggoo••  Mugimendua hirietatik
herrietara zabaltzen dabiltza
apurka-apurka, eta Andra Mariko
elizpean asanblada deitu dute
gaur, 20:00etan. Mugimenduaren
aurkezpena egingo dute, eta
ondoren herritarren proposame-
nak batu gura dituzte.

••DDuurraannggoo
50. urteurrena ospatzen hasiko
da Tronperri dantza taldea 

••EElloorrrriioo
Azoka Kulturala antolatu dute
zapaturako Herriko Plazan

••AAbbaaddiiññoo
Aniztasun sexualaren aldeko
jaia egingo dute hilaren 28an

80ko hamarkadako
Poliputos taldearen
berragertzea, bihar
KKUULLTTUURRAA  ••  1980ko hamarkada
gaitzat hartuta urte hasieran Plate-
ruenean antolatu zuten Zilar Astea-
ren harira egin zieten 1989an desa-
gertutako Poliputos taldekoei berri-
ro elkartu eta kontzertua eskaintze-
ko gonbita Plateruenean. Urte
hasieratik jardun dute ekainaren
25eko kontzertua prestatzen.
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10. urtea - 421 zk. www.anboto.orgdurangaldeko astekaria

34 behargin lan barik geratuko
dira Envasa enpresa itxita

Bihurguneak
ikuskizun, bihar,
Urkiolako Igoeran

AAbbaaddiiññoo••  Durangalde Racing
elkarteak Urkiolako Auto Igoera
antolatu du zapaturako. Rally
zaleek eskualdean izaten duten
zitarik garrantzitsuena da Urkiola-
koa, eta aurten ere bihurguneak

jendez gainezka egotea itxaroten
dute. Probak 15:00etan hasiko
dira, baina errepidea 13:00etan
itxiko dute. Turismoetan irabazte-
ko faboritoen artean dago Iñigo
Olabegogeaskoetxea atxondarra. 

Iban Gorriti

Iurretako Odi-Bakar enpresako
beharginek mobilizazioak hasi dituzte
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Hilario Perez Tabirakoko lehendakari izan
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M. Sandra: “Euskaldunok sormen handia
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HERRIRIK HERRI
DURANGO

Tabirako jaiak ospatuko
dituzte asteburu honetan

Gaur arratsaldeko 19:00etan bota-
ko dute Tabiran San Pedro jaien
txupinazoa, eta iluntzean tortila
jana edukiko dute Rex erromeria-
gaz. 22:00etan, berriz, The Dos tal-
deak kontzertua eskainiko du.
Ekitaldiz betetako asteburuaren
lehenengo eguna izango da. 

Bihar goizean goiz hasiko da
mugimendua Tabiran: umeen-

tzako jokoak, marmitako presta-
keta, musa, partxis eta igel txa-
pelketa, kontzertuak... gauera
bitarteko giroa edukiko dute.

Domekan 12:00etan artzai
txakur erakusketa egongo da, eta
arratsaldean Trial Bike eta sabel-
dantza emanaldiak egingo dituz-
te. Eguaztenean amaituko dira
Tabirako jaiak. A.U.

Gaur, txupinazoagaz, hasiko dituzte Sanpedroak

San Rokeko babeseko
etxeak, lizitazioan

Bi bloketan, babeseko 144 etxe-
bizitza sozial eraikiko dituzte las-
ter San Roken. Obren lizitazioa
zabaldu berri du Eusko Jaurlari-
tzaren menpe dagoen Visesa elkar-
te publikoak, eta lanak 2011ko
hirugarren hiruhilekoan hastea
aurreikusi dute.

Salmenta erregimeneko etxe-
bizitzak izango dira San Roke-
koak. Bi bloke simetrikotan bana-
tuta egongo dira. 144 etxebizitza

horietatik 42k logela bi izango
dituzte, eta beste 102ek, berriz,
hiru logela. 

Etxebizitzek trastelekua eta
garajea izango dute, eta horiez gai-
nera, salmenta librerako 80 gara-
je eta 20 trasteleku ere eraikiko
dituzte San Roken.

Energia aurrezteko
San Rokeko etxeek energia aurrez-
teko hainbat neurri edukiko dituz-
tela aurreratu du Visesak. Esate-
rako, blokeen barrualdean airez-
tatutako patio bat egongo da, eta
horrela, etxebizitza guztiek guru-
tzatutako aireztapena izango dute,
beheko solairuek izan ezik. Horiek
etxebizitza aurrean lorategiak
izango dituzte. A.U.

Uda ondoren hasiko dira San Roke auzoan
saltzeko 144 etxebizitza sozialetako beharrak 

Bi bloke simetrikotan egongo
dira etxebizitzak, eta 2011ko
hirugarren hiruhilekoan
hasiko dira eraikuntza lanak

Dantza taldeak 50 urte betetzen
dituela-eta, domekan hasi eta dato-
rren urtera arte hainbat ospakizun
antolatuko ditu Tronperri dantza
taldeak. Domekan 12:30ean egin-
go dute lehenengo ekitaldia, San
Agustinen. 

Dantza emanaldia izango da,
zelan ez, domekakoa. Ordu bete
inguruan, Tronperriko talde guz-
tiek emanaldiak eskainiko dituz-
te, eta argazki zaharrak ikusteko
aukera ere egongo da. Taldearen
historia gogoratu eta sortu zene-
tik izan dituen hamahiru lehen-
dakariei oroigarri bana emango
diete domekako ekitaldian.

Gaur egun dantza taldeko
lehendakari den Alberto Izagirrek

azaldu duenez, datorren urteko
ekainera bitartean ekitaldi ugari
egingo dituzte urteurrena ospatze-
ko: “Durangoko eta inguruetako
taldeak gonbidatuko ditugu eki-
taldietara”. Uztailaren 1ean, esa-

terako, Durangoko Orfeoiak kon-
tzertua eskainiko du urteurrena
dela-eta. Irailean, berriz, Tabira
musika bandagaz Tronperrik berak
dantzaldia eskainiko duela aurre-
ratu digu Izagirrek.

Hasieran, zortzi mutiko
San Frantziskoko lokaletan dantzak
irakasten hasi zen Don Eduardo
abadea 1961ean. Zortzi mutiko
hasi ziren lehenengo. Apurka-apur-
ka neskak ere hasi ziren dantzan
ikasten, eta handitzen joan zen tal-
dea. Halako baten, dantzara joan
eta taldearen izena zein zen gal-
detu zietenean, Durangoren ezi-
zenetako bat etorri zitzaien buru-
ra: Tronperri. A.U. 

12:30ean hasiko da domekako
ekitaldia gaur egun Tronperrin
dauden dantzari guztiekin

Tronperri 50. urteurrena
ospatzen hasiko da domekan
San Agustinen egingo dute ekitaldia, eta urte osoan jardungo dute ospatzen

Duela 50 urte San
Frantziskoko lokaletan hasi
ziren lehen entseguak

Tronperriko dantzariak Artekalen kalejiran, duela hamarkada batzuk. Tronperri Dantza Taldea

DURANGALDEA

Hilda aurkitu dute
Jose Luis Zubillaga 

Eguaztenean aurkitu zuten EB-
Berdeek Durangon daukaten egoi-
tzan, hilda, 2009tik EB-Berdeen
Bizkaiko koordinatzailea eta azken
bi legealdietan Iurretan zinegotzia
izan den Jose Luis Zubillaga. 

Bizkaiko EB-Berdeen zuzen-
daritzako kidea ere bazen, berto-
ko Batzorde Politikoko kidea ez
eze. Euskal Autonomia Erkidego-
ko  CCOO sindikatuko kidea ere
izan zen urte askoan; Metaleko
Federazioko Batzordeko kidea
zen sindikatu horretan. Jose Luis
Zubillagak 52 urte zituen, ezkon-
dua zen  eta metalurgiaren arloan

egiten zuen lan. Urte askoan man-
tendutako "konpromiso politiko
eta sindikala" gogoratu dute EB-
Berdeetako eta CCOO sindikatu-
ko kide izandakoek, eta beti edo-
zertan laguntzeko zuen “prestu-
tatsuna” azpimarratu dute. J.D.

Eguaztenean EB-Berdeen Durangoko egoitzan
aurkitu zuten Jose Luis Zubillagaren gorpua 

Iurretako zinegotzia eta
alderdiaren Bizkaiko
zuzendaritzako kidea izan 
zen, besteak beste, Zubillaga

Asanbladaren filosofiaren bai-
tan jendeak bere ekarpenak era
librean ematea egongo dela azal-
du dute batzarraren deitzaileek.
Gaur iluntzeko asanbladan, mugi-
menduaren aurkezpen txiki bat
egingo dute. 

Bilboko manifestuaren ingu-
ruan, mugimenduaren zergatien
inguruan, eta asanbladen meto-
dologiaren inguruan egingo dute
berba. Beste herrietan lantzen
dabiltzan ekimenak ere azalduko
dituzte, hala nola, Madrilen hasi
den “suminduen herri martxa”
edo euroaren itunaren kontrako
ekitaldiak.

Gaurko asanbladan norba-
nakoek euren iritziak ematea ere
garrantzitsua izango da. Asanbla-
da deitu dutenen berbetan, “bakoi-
tzak dituen proposamenak” batu
gura dituzte Andra Marian.

Suminduen Martxa
Atzo hainbat herritatik igaroko
den Suminduen Martxa hasi zuten.
Bilbotik irten eta Gasteizerako
bidean, gure eskualdetik ere pasa-
tuko da martxa hori ekainaren
28an eta 29an. 28an helduko da
Gernikatik Durangora, eta 29an
Otxandiora joango dira han beste
geldialdi bat egiteko. A.Ugalde.

Maiatzaren 15a, Sumin-
duak, Benetako Demo-
krazia Orain... hainbat ize-

nez ezagutu dugun mugimendua
hiriburuetatik herrietara zabal-
tzen dabiltza apurka-apurka.
Durangon gaur egingo dute lehen
herri-asanblada Andra Mariko eliz-
pean. 20:00etan ipini dute hitzor-
dua.

M15 mugimenduko
asanblada, gaur, 20:00etan

Mugimenduaren aurkezpen
txiki bat egin eta orain arte
egin diren ekimenen berri
emango dute batzarrean

Andra Mariko elizpean ipini dute zita, batzartu eta ekarpenak jasotzeko
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MALLABIA ATXONDO

ABADIÑO ZALDIBAR

Zaldibarko eskolako jaia antola-
tu dute biharko, goizetik gaue-
rako egitarau zabalagaz. Ikas-
turtea amaitu dela-eta, ikasle eta
gurasoak jai giroan elkartzeko
aprobetxatuko dute.

Goizeko 10:00etan txupina-
zoa botata hasiko dute jaia, eta
buruhandi zein trikitilariek lehe-
nengo momentuak animatuko
dituzte. Hortik aurrera, eskula-
nak, gaztelu puzgarriak, tirolina
eta antzeko ekintzak izango
dituzte. 15:30ean mus txapelke-
ta jokatuko dute, eta arratsalde-
rako jolasak, dantza tailerrak eta
karaokea atonduko dituzte.

21:00etan herri-afarian batu-
ko dira –20:00etan hasiko dira
prestatzen–, eta ondorengo dan-
tzaldiak emango dio amaiera
eskolako aurtengo jaiari. M.O.

Eskolako jaia
ospatuko dute
bihar, gurasoen
eskutik

21:00etan herri-afarian
batuko dira, eta dantzaldiak
emango dio amaiera jaiari

Asteburua jai-giroan
emango dute Axpen
Suaren bueltan ibiliz hasi zituzten bart Sanjoanak

Gaur mezagaz eta igel eta briska
txapelketagaz hasi dute San Joan
eguna Axpen. 19:30ean herriko
beteranoen pilota txapelketako
finalerdiak jokatuko dituzte, eta
eguna amaitzeko Jo Ta Su taldeak
erromeria eskainiko du.

Biharko eguna janariaren
bueltan emango dute Axpen.
Bakailao eta tortilla txapelketak
dauzkate arratsaldean, eta ilun-

tzean afaritara batuko dira fron-
toian. Urtero legez, jai batzor-
deak ogia, kafea eta postrea jarri-
ko ditu. Afalostean dantza eta
bertso ikuskizuna egongo da, eta
gero Luhartzen erromeria.

Domekan, 11:30ean, meza
egongo da, eta ondoren Andasto
dantza taldearen emanaldia. Arra-
tsaldean pailazoak eta txokolata-
da izango dituzte. A.U.

Andasto dantza taldearen iazko emanaldia Axpeko jaietan

Udalak orain arteko lan
batzordeei ekingo die

Duela lau urte sortu ziren lehe-
nengoz herrira zabalik egon diren
lan batzordeak Atxondon. Udal-
batza berriak bost batzorde horie-
kin jarraitzea erabaki du. Zinego-
tziek zer batzordetan parte har-
tuko duten zehaztu dute. Osoko
bilkurak hileko hirugarren aste-
lehenetan, 19:00etan, egingo
dituztela ere erabaki dute.

Hauek dira laster beharrean
hasiko diren batzordeak: Ogasu-
na, diru kontuak eta langileak;
Hirigintza eta herri-lanak; Gazte-
ria, kultura, hezkuntza, kirola eta
aisialdia; Ongizatea, sozioekono-

mia eta berdintasuna; eta Ingu-
rumen batzordea.

Alkateorde zereginetarako
Uxuri Gallastegi eta Juanjo Nora
onartu dituzte udalbatzan.

Auzoen beharrak
Rosa Elizburu alkateak alkatetza
jarduna bere irakasle lanbideagaz
uztartuko du. Parekidetasun
arloan eta gazteriari begira lan egi-
teko premia nabarmendu du.
“Auzoetako premiak udalari hela-
razteko”, auzo kontseiluen antze-
ko organoak beharko liratekeela
ere uste du alkate berriak. A.U.

Zuzenketa: Joan zen barikuko Anboton Apatako igerilekuak aste-
lehenetik barikura zabalduko zituztela idatzi genuen, baina astebu-
ruetan ere zabalik daude, aurreko urteetan legez.

Osoko bilkurak hileko 3. astelehenetan izango dira

Aniztasun sexualaren
gaineko sentsibilizazioa
Abadiñoko Batukada taldearen emanaldia, film
emanaldia eta zine foruma antolatu dituzte

Emakumezkoek osaturiko perku-
sio taldearen lehenengo emanal-
dia jasotzen du, besteak beste,
Gay, Lesbiana, Bisexual eta Tran-
sexualen Askapenerako Nazioar-
teko Egunagaz bat eginda Aba-
diñon antolatu duten egitarauak.
Ekainaren 28an eskainiko dute
Batukada taldekoek emanaldia. 

Maiatzetik ekainera arte, uda-
lak eskaini duen perkusio taile-
rrean parte hartu duten hamaika
emakume dira Abadiñoko Batu-
kada taldea osatu dutenak, eta
ekainaren 28an, Txanporta plazan
emanaldia eskainiko dutenak. 

Udaleko Berdintasun Sailak,
Anboto Azpiko Damak eta Denon
Artean elkarteek, Zelaietako eta
Matienako Erretiratuen Elkartea-

gaz batera antolatutako egitarauak
Gay, Lesbiana, Bisexual eta Tran-
sexualen Askapenerako Nazioar-
teko Egunean emateko hautatuta-
ko bi filmen emanaldiak ere jaso-
tzen ditu. Batetik, emakume heldu
biren arteko maitasun istorioa
kontatzen duen 80 egunean izan-
go da ikusgai, ekainaren 28an,
18:00etan, Txanportan. Ondoren
hasiko da batukada. Ekainaren
30ean, 18:00etan, Jane Anderso-
nen Normal filmaren inguruko
Errota kultur etxeko zine foruma-
gaz amaituko dute egitaraua.

“Aisialdirako, sentsibilizazio-
rako eta aniztasun sexualaren gai-
neko hausnarketarako aukera”
bezala aurkeztu dute antolatzai-
leek aipaturiko egitaraua. I.E.

Maiatzetik ekainera arteko
perkusio tailerreko 11 kidek
egingo dute batukada, 28an

‘80 egunean’ eta ‘Normal’
filmak eman eta forumak
egingo dituzte 28 eta 30ean

Mallabiko Goitondo industriagunean dago kokatuta Envasa enpresa.

Envasa enpresa itxi eta 34
langile kalean geratuko dira
2008tik lege konkurtsalean egon da; langileek “gestio txarra” salatu dute

Mallabiko Envasa enpresak
ateak itxiko ditu, 35 urte-
ko jardueraren ondoren.

Besteak beste, poltsak eta plasti-
kozko estalkiak ekoitzi izan dituen
enpresa lege konkurtsalean sartu-
ta egon da 2008az geroztik. 

Egoerari ez diote bideragarri-
tasunik aurkitu, eta zuzendari-
tzak zein administratzaileek
enpresaren likidazio eskaera egin
behar izan dute; merkataritza epai-
leak eman du dagoeneko baime-
na. 34 langile geratuko dira beha-
rrik barik: 24 produkzioan eta 10

administrazioan. Oraindik, hel-
tzen diren heinean, lan txiki batzuk
egiten dihardute, baina langileek
badakite “egoerak ez duela atze-
rabueltarik, eta datorren hilean ez
bada oporren ostean itxiko da”.

Enpresan enplegua erregula-
tzeko espediente bi izan zituzten
2006tik 2008ra. Ondoren, lege kon-

“Enpresa suspertzeko baino
gogo handiagoa ikusi diegu
ixteko”, diote langileek 

kurtsalean sartu zen. Administra-
tzaileen bideragarritasun planak
ez zuen enpresa suspertu. 

Langileen ordezkarien esa-
netan, “produkzio eskaerak izan
dira, baina materiala erosteko ez
zegoela dirurik eta antzeko aitza-
kiak ipini izan dituzte; gogo han-
diagoa ikusi diegu enpresa ixteko,
irtenbideak bilatzeko baino”.Kal-
te-ordainak Fogasan  —Lan Minis-
terioko organoa—  zehaztutakoa-
ren arabera jasoko dituzte; gutxi
gorabehera, urtebeteko soldata
gordina. J.Derteano.
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IURRETA BERRIZ

OTXANDIO IZURTZA

Eskolako patio berria
herrira zabalduko dute

Learreta Markina Ikastetxean
jolasgune berria eraikitzeko lanak
amaitu dituzte oraintsu, udal
arduradunek jakinarazi dutenez.
Eskola egunak agortuta, eguno-
tan herritarrentzat zabalduko dute
gune hau. Era horretan, hemen-
dik aurrera, eskola orduetan ikas-
tetxeak erabiliko ditu aterpea eta
jolasgunea. Eskola orduetatik kan-
pora, ostera, herritarren aisialdi-
rako elkargune ere izango da.

2010eko urtarrilean onartu
zuen egitasmoa udalbatzak, eta
iazko maiatzean ekin zieten lanei.
520.000 euro inguruko aurrekon-
tua izan du fase bitan garatu den
proiektuak.

Eskolako sarreran hasten da
patioa, eta alboko parkearen 8.000
metro karratu hartzen ditu, gutxi
gorabehera.

Lanen emaitza
450 metro karratu inguruko estal-
gunea eta gaztetxoentzako zabu
eta jolasak egokitu dituzte bertan.
Zabalgune garrantzitsua dauka,
atsedenerako edo ibiltzeko auke-
ra emanez. M.O.

Eskola orduetan ikastetxeak erabiliko du; ordu
horietatik kanpo zabalik egongo da edonorentzat

Udal ordezkariek patioa bisitatu zuten lanak amaitu berritan.

520.000 euro inguruko
aurrekontua izan du fase
bitan garatu den proiektuak

Igerileku-txartela
egiteko aukera

Otxandioko igerilekuetara sartu
ahal izateko txartel edo bonu bere-
ziak sortu dituzte, aurtengo uda-
rako baliogarriak izanik. Ordain-
keta txartelok eskatzerakoan ber-
tan egin beharko da, eta argazkia
eroatea derrigorra da, jakin eragin
dutenez.

16 urtetik gorako erabiltzai-
leen artean, erroldatuek 28,70 euro
ordainduko dute, eta erroldatu
bakoek 46 euro. 5-15 adin tarteko
gaztetxoen kasuan, erroldatuek

15,50 eurotan dute txartela, eta
erroldatu bakoek 31 eurotan. 

Honez gainera, hiru familia-
kide abonatuta dituztenek % 20ko
deskontua edukiko dute. Kide bat
gehiagogaz % 25era igoko da des-
kontua, eta bosgarrenagaz % 30era.
Sei izanez gero, % 40koa izango da
beherapena. Gurasoak eta 25 urtez
azpiko seme-alabak sartzen dira
eskaintza horretan; izatezko biko-
teak ere kontuan hartuko dituzte.

Guraso elkarteko txangoa
Bestalde, Mainondo guraso elkar-
teak txangoa eratu du uztailaren
2rako. Agorregiko burdinola eta
errota bisitatuko dituzte goizean,
eta arratsaldean Oriora hurreratu-
ko dira. M.O.

Banakakoak edo familiarrak izan daitezke txartel
hauek; adina eta errolda kontuan izango dituzte

Hiru kide abonatuta dituzten
familiek % 20ko deskontua
edukiko dute bonoetan

Mobilizazioak hasi dituzte
beharginek Odi-Bakarren

Odi-Bakarreko enpresa komitean LAB eta ELAko ordezkari bina eta independiente bat dira. A. Basauri

Kontratu desegite espedienteagaz 15 langile kaleratu gura dituzte

Kontratu desegite espedien-
tearen bitartez 15 langile
kaleratu gura dituztela-eta,

mobilizazioei ekin diete behargi-
nek Odi-Bakar enpresan. Enplegu-
erregulazio espedientea atzera
botatzea gura du Enpresa Komi-
teak (ELA2, LAB2 eta independien-
te bat) eta “adostutako kaleratze
ez traumatikoak bideratzea”, ELA
eta LABek diotenez. Odi-Bakarren
70 langile inguruk dihardute, eta
aurretik enplegu-erregulazio espe-
diente bi izan dituzte; bietan enple-
gu etenaldia izan dute.

Krisiaren eraginez, “egoera
gainditzea” ez dela lortu esan die
enpresak, ELAk adierazi duenez.
Hala ere, 15 langile kaleratzeari
“onartezina” deritzotela argitu du
LABek. Horretarako arrazoirik ez
dagoela diote: “Enpresari hainbat
aukera jarri dizkiogu mahai gai-
nean, eta ezezkoa izan da euren

erantzuna”. Kontzentrazioak eta
mugarik bako greba hastea ere
adostu dute, akordiorik ezean.

Kaleratze guztiak adostuak
izateko negoziazio prozesua hasi
gura du Enpresa Komiteak; langi-
le batzuk prest daude horretara-
ko. “Enplegu erregulazio espe-
diente berri bat zabaldu eta egoe-
raren bilakaera zelakoa den ikusita
negoziazio prozesu hori ere zabal-
du daiteke”, dio ELAk. Atzo ilun-
tzean izan zuten egoera desblo-
keatzeko azkeneko batzarra (jarrai-
pena anboto.org-en). A.Basauri 

Odi-Bakarren enplegu
erregulazio espediente bi izan
dira; 70 bat langile dira

Uda ostean zabalduko dute alo-
kairuan bizi direnei zuzenduri-
ko udalaren diru-laguntza jaso-
tzeko eskariak egiteko epea: urria-
ren 11tik azaroaren 12ra arte
aurkeztu ahalko dituzte herrita-
rrek eskariak Udaletxean. Aurten-
go udal aurrekontuan 10.000
euroko diru-atala gorde zuten
alokairuan bizi direnen artean
banatzeko, eta lehenengoz jaso
dute aurrekontuan jaio-berrien
familientzako diru-laguntzarako
2.400 euroko atala ere. Izurtza-
rrak herrian bizitzen geratzera
bultzatzea helburu duten diru-
laguntzak dira biak. 

Jaioberriengatiko diru-
laguntzarako eskaria egiteko, gas-
tuen justifikazioa aurkeztu behar-
ko da Udaletxean; gehienez, 600
euro jaso ditzakete. I.E.

Seme-alaben
gastuetarako
eta alokairurako
diru-laguntzak

Prest daude uztaileko
kirol ikastaroak

Berrizburu kiroldegiko ikastaroek
beste atal bat edukiko dute uztai-
lean, eta astelehen honetan amai-
tuko da bertan izena emateko
epea, arduradunek azaldu dute-
naren arabera. Martitzenean zoz-
keta egingo dute, eta eguazte-
nean jakin eragingo dute antola-
tzaileek erabakia. Ikastaroak
uztailaren 5ean hasiko dira.

Igerilekuan adinen arabera-
ko sailkapena egin dute, eta,
horrez gainera, uretako gimnasia
lantzeko aukera ere eskainiko
dute, martitzen eta eguenetan.
Barikuetan, aste biko ikastaro
trinkoa burutuko dute. Goizean

hasi eta iluntzera arte, ikastaroz
beteko da igerilekua uztailean.

Cyclingaren kasuan, aste biko
ikastaro trinkoa izango da auke-
ran; goizez saio bat eta iluntze-
tan bi egingo dira.

Gimnasioan
Amaitzeko, aipatzekoa da dene-
riko arloetan sakonduko dela gim-
nasioan. Batuka gaztea, pilates-
a, gimnasia lasaia, mantenu gim-
nasia, integral fit-a, step-a eta
aerobic-a sartzen dira eskaintzan.
Arlo bakoitzean bina saio antola-
tuko dituzte astean zehar. Aste-
lehenetik eguenera arte egongo da
zabalik gimnasioa. M.O.

Gimnasioan batuka gaztea,
pilates, mantenu gimnasia,
aerobic eta step ikastaroak
egongo dira, besteak beste 

Deneriko eskaintza eratu dute berriro; ekainaren 
26a da ikastaroetan izena emateko azken eguna

Igerilekuan, barikuetan aste
biko ikastaro trinkoa
burutuko dute
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ELORRIO

GARAI

Durangaldean labur

MAÑARIA

Sanjoan jaiekin segituko
dute asteburu osoan

Atzo altxatu zuten txopoa Momoi-
tioko San Joanen, eta asteburuan
zehar jarraituko dute jaietako eki-
taldiekin. Gaur eguerdian meza ere
izan da, ermitan bertan.

Bihar arratsaldez eta gauez
ospatuko dute jaia. Umeentzako
ipuin-kontalaria ekarriko dute

arratsalde parterako, eta ilun-
tzean hasita herri-afarian elkar-
tuko dira. Domekarako, amaitze-
ko, meza, dantzariak eta igel txa-
pelketa eratu dituzte; eguerdian
burutuko dira guztiak. Arratsal-
dean umeentzako jolasak ere
prestatuko dituzte. M.O.

Bihar iluntzean herri-afarian elkartuko dira

urte, geroago eta parte-hartze han-
diagoa egoten da. Aurten, pos-
tuen artean, margolaritza ikasta-
roan jarduten duten elorriarren
lanak ere egongo dira ikusi eta
erosteko moduan.

Herriko plazan aparkatuta 30-
40 auto zahar egongo dira goizean,
Urizarrek jakin eragin duenez.
Azokako beste generoa erakus-
ten, berriz, 20 postu inguru ipini-
ko dituzte. A.Ugalde.

Auto zahar erakusketa, des-
katalogatutako liburuak,
bildumak, filatelia... XI.Azo-

ka Kulturala antolatu dute bihar-
ko Elorrion. Goizean goizetik hasi
eta 14:30 arte plaza ingurua, uda-
letxeko arkupea eta elizpea azoka
bihurtuko dituzte.

Musikaire jaialdiko egitaraua
hasi ohi duen azoka da biharkoa,
eta azokaren antolatzaile Agustin
Urizarrek azaldu duenez, urterik

Azoka Kulturala egingo dute
bihar, Musikaireren atarian
Plazan izango da azoka, 09:00etan hasita. Hamaikagarren edizioa da aurtengoa

Auto zaharrak, katalogoetatik
kanpora dauden liburuak eta
bildumak egongo dira azokan

Herrian margolaritza ikasten
dabiltzanen lanak ere ipiniko
dituzte, ikusteko zein erosteko

Jaietako lehiaketako
kartelak erakusketan

Ferixa Nausikoetarako kartel lehia-
ketara aurkeztu dituzten lanak
Iturri kultur etxean daude erakus-
ketan. Lehiaketa egiten denetik,
aurten jaso dute kartelik gehien:
17; orain, ekainaren30era arte

gustukoen duten kartelaren alde
bozkatu ahalko dute herritarrek.

Kartelotan jaiekin lotutako
elementu ugari sartu dituzte:
Txantxibiri kantako astoa, Argiñe-
ta, danborrada, buzkantza, erral-
doiak... Boto ugari ikusi ahal izan
dira asteon kartelen ondoan ipi-
ni duten kutxa gardenean. Herri-
tarrek botoa eman eta gero, epai-
mahai teknikoak edukiko du azke-
neko hitza, eta herritarren iritzia
kontutan hartuko dute. A.U.

17 kartel aurkeztu dituzte; inoiz baino gehiago

Ekainaren 30era arte dago
kartel gustukoenaren alde
botoa emateko aukera

Azokaren bidez, mendeetan atzera
egin dute San Agustin auzoan

Errementariak, zaldunen arma-
durak, jostunak, tabernariak...
antzina zelako ogibideak zituzten
irudikatzeko ahalegina egin zuten
joan zen asteburuan Elorrion. 

San Agustin auzoko Olazar
auzo elkarteak bi urterik behin
antolatzen du Antzinako Ogibi-
deen Azoka, eta joan zen zapatu-
koa bosgarrena izan zen.

Merkatu xumean jende ugari
batu zen egun osoan zehar. Arti-
sauen beharrak ikusi eta Erdi Aroan
kokatutako antzezpenak eskaini

ziren San Agustinen. Goizetik ilun-
tzera arte egon zen azoka zabalik.

Astean zehar Nafarroaren kon-
kista eta Erdi Aroko ohituren gai-
neko berbaldiak izan zituzten
giroan sartzeko. Barikuan San
Agustingo elizan Berriotxoa abes-
batzak kontzertu berezia eskaini
zuen, Erdi Aroko doinuetara ordu-
ko arropekin gerturatuta. A.U.

Bi urterik behin antolatzen du
azoka San Agustin auzoko
Olazar elkarteak

Herriko jende ugari ipini zen antzinako artisauen lekuan.

Antzinako Ogibideen V. Azoka arrakastaz burutu zuten joan zen zapatuan

Herritik kanpora ikasten
dutenendako diru-laguntza

Dagoeneko aurkeztu daitezke
ikasketak burutzeko herritik kan-
pora joaten direnentzat udalak
eskaintzen duen diru-laguntza
jasotzeko eskariak. Guztira, 1.500
eurokoa da herritik kanpora ikas-
ten dutenei laguntzera udalak
bideratuko duen diru-atala.

Besteak beste, “eskaera egin
baino sei hilabete lehenago uda-
lerrian erroldatuta egotea eta ber-
tan bizitzea”, unibertsitatean edo
lanbide-heziketan matrikulatuta
egotea, eta “16 eta 25 urte artean
edukitzea” dira eskaria egin ahal
izateko baldintzak. I.E.

Guztira, 1.500 euroko atala bideratu du udalak

Segiren kontrako operazioan 2009ko azaroan atxi-
lotu zuten gazte elorriarra, eta fidantzapean irten-
go du gaur Madrilgo Navalcarnero espetxetik. 50.000
euroko fidantza ordaindu eta gero etorriko da Estei-
barlanda Elorriora. Duela urte eta erdiko sareka-
dan 36 gazte atxilotu zituzten Espainiako Poliziak
neta Guardia Zibilak; tartean Eñaut Aiartzaguena
iurretarra ere bai. Oraindik ez dute epaiketarik izan.

Ibai Esteibarlanda elorriarra
aske geratuko da gaur

Merkatarien +Dendak elkarteak diru-
laguntzen inguruko ikastaroa eskai-
ni zuen atzo. Autonomoen finantza-
laguntza, langileen kontratazioa eta
euskararen erabilera lako gaiak lan-
du zituzten. Gaian interesa edukiz
gero comercio@masdendak.comhel-
bidera idatzi daiteke.

Diru-laguntzen
gaineko ikastaroa

Maristak ikastetxeak sormena, konfiantza eta
hiru hizkuntza (euskara, gaztelera eta ingele-
sa) sustatzeko antolatutako Maristak Kom-
krealusitivity lehiaketa Maria Orbegozok ira-
bazi du, Elorrioko Lourdesko Ama ikastetxeko
ikasleak. Guztira hamar ikasle izan dira fina-
lean; tartean, Durangoko San Antonio Santa
Rita eta Sagrado Corazon ikastetxeko ikasleak.

Maria Orbegozok irabazi
du Maristetako lehiaketa
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BERBAZ
“Gure hizkuntzak espainolaren parekoak
izan daitezkeela ikusi dugu hemen”
Martha eta Arturo hizkuntza gutxituen berreskurapenerako maisutza ikasten dabiltza Eskoriatzan, Garabidegaz 

Martha Sandra
Bustillos eta Arturo
Muyulema •

Martha aimara da eta Arturo kitxua

Mondragon unibertsitatearen eta
Garabide elkartearen ekimenez Hego
Amerikako herri indigenetako 18
lagun etorri dira Euskal Herrira

Berbaro, Plateruena eta Anboto
bisitatu zituzten joan zen astean

da: landareekin, animaliekin, haizea-
gaz... Munduan dena dago erlaziona-
tuta eta ez dago ezer soberan. Ama
lurraren,  Pachamamaren zat i  bat
g a ra  g u .  E d oz e i n  g o b e r n u re n  e t a
mugimendu indigenen artean kon-
frontazioa egoten da, gobernuek ez
dutelako gure ikuspegi bera; garape-
naren ikuspegia dute, eta garapenean
aurrera egiteko multinazionalekin
natura ustiatzen dute. Ekuadorreko
lehenengo borroketako bat lurra izan
zen, gero nortasuna eta hizkuntza,
eta hurrengoa hezkuntza eleanitza. 

Gaur egun, zer lantzeak dauka premia
handiena zuen herrietan?
A.M.: Ahozkotasuna dokumentatzen
h a s t e k o  a s m o a g a z  g a b i l t z a ;  h o r i
ezinbestekoa da. Hiztegiak digitali-
zatzea,  ter minologiak sor tzea eta
neologismoak lantzea gurako nuke.
UZEIk lexikografiagaz egiten duen
l a n a  g e r t u a g o t i k  e z a g u t u  g u r a k o
nuke. Gure hizkuntzaren azterketan
adituak formatu behar direla uste
dut, hezkuntza arloan eta arlo zienti-
fikoan lan egiteko.

MS.B.: Gure kasuan, gure hizkuntza-
ren kontzientzia hartzea falta zaigula
uste dut. Gure ajayua eraman digute,
gure izatea eraikitzen duen atala.
Gure orientazioa ere aldatu digute.
Gure iparra topatzeko esaten digute,
baina guk ez dugu ipar izarra ikus-
ten, gure norabidea hegoaldera begi-
ra  e g o n  d a .  Gu re  z e r u ra  b e g i ra t u
b e h a r  d u g u .  Ga b o n e t a n ,  g u re a n
negua ez denean, Papa Noel dauka-
g u ,  Ga b o n e t a k o  a r b o l a  e t a  g u z t i .
Gure  umeei  erreferente  s inbol iko
horiek ematen gabiltza. Gure lekua
hartu behar dugu eta autoestimuan
lan egin behar dugu. Umeekin lehen
hezkuntza aimaran ematea poli ta
litzateke, eta gurasoekin lan egitea
kontzientzia hartzeko. A.Ugalde 

Euskaraz hartu-emana ber-
baren  ja to r r ia  nah iko
esanguratsua da; hartu eta

eman egiten da erlazioetan. Hiz-
kuntza gutxituak dauzkagun
komunitateen hartu-emanari
buruz berba egin dugu Martha
Sandra Bustil los eta Arturo
Muyulemagaz. Martha aimara
da; Arturo, kitxua. Hizkuntza
galduz gero, mundu-ikuskera
ere galduko luketeela badakite,
eta euren mundu-ikuskeraren
zati garrantzitsua da hartu-ema-
na. Bi berba horiekin.

Bakoitzak bere historia izango du,
baina antzekotasunak ere izango dira
herri indigenen artean.
Martha Sandra Bustillos: Antzeko
ingurunean gaude; transnazionalen
kontra borrokan, 500 urteko esplota-
zioa jasan dugu eta denboren aldake-
ta bat itxaroten dugu; pachacuty bat.
Momenturen batean indigenak ageri-
ra atera beharko dugu; ez gara ikuse-
zinak izan behar.  

Euskararen kasua ezagutzen zabil-
tzate hileotan. Zer nabarmenduko
zenukete euskal komunitateaz?
MS.B.: Zuek argi daukazuen zerbait
zera da; hizkuntza barik zuen norta-
suna galdu egingo dela. Espainia eta
Frantziaren erdian duzuen setioaga-
tik agian,  euren mailan egon gura
duzue. Nik duela gutxira arte sekula
ez dut pentsatu nire hizkuntza desa-
gertzeko arriskuan egon zitekeenik.
Inoiz ez dut pentsatu “ez daukat tele-
bistarik aimaran, ezta egunkaririk
ere”, hemen duzuen moduan. Ez zait
i n o i z  b u r u r a t u  u n i b e r t s i t a t e  b a t
b e h a r  g e n u e n i k  a i m a r a  h u t s e a n .
Hona etorri eta euskarazko uniber-
tsitatea ikustea, euskara bultzatzeko
egiten den ahalegin guztia ikustea,
txalogarria da. Aitzindari izan zarete-
la uste dut. Bertsolaritza, ikastolak...
sormen handia izan duzue. 

Zelakoa da zuen komunitateetan hiz-
kuntzaren egoera?
MS.B.: Nekazal eremuetan gurasoek
umeek gaztelera ondo ikastea gura
dute,  uniber ts i tatera  joaterakoan
arazorik ez edukiteko. Inoiz ez dut
alderantziz pentsatu. Hemen ikasi
d u t  n i re  h i z k u n t z a  e s p a i n o l a re n

parekoa izan daitekeela.  Autoesti-
mua oso garrantzitsua da.  Oroko-
r re a n  h e r r i o k  e z  d u g u  h e z k u n t z a
politikak definitzeko aukerarik edu-
k i .  Ka n p o t i k  e t o r r i t a k o ra  e g o k i t u
behar izan dugu; ez dugu pentsatu
zer ikasi  gura dugun eta zelan.  La
Pazen guraso batzuek ez dute gura
izaten euren umeei aimara irakastea;
gaztelera ondo irakastea gura dute.
Aimara baino gurago dute ingelesa
ikasi dezaten, edo japoniera, bekak
daudelako Japoniara, Kubara, AEBe-
tara joateko. Beka horiei begira dau-
de gazteak. Migratze hori batzuetan
tristea da, komunitate asko hutsik

geratzen direlako. Kanpotik bueltan
hi r i e t a ra  j oa t e a  e ra b a k itzen dute
gazteek   . 

Hizkuntzaz gainera, mundu-ikuskera
transmititu gura duzue.
Arturo Muyulema: Quiton Irakasleak
kitxuan trebatzeko hainbat proiektu
daude, eskola txikiak eta Tingunakuy
–askoren arteko elkargunea– elkartea
da horietako bat; ni hortik nator. Ber-
dinen arteko topagunea da; emateko
eta hartzeko lekua. Mundu-ikuskeran
sakontzen dugu; gure mundu-ikuske-
ran, familia ez da pertsonekin baka-
rrik osatzen; naturagaz ere osotzen

“Gobernuen eta indigenen artean borrokak daude
mundu-ikuskerak ez direlako berdinak. Garapenaren

mundu-ikuskeran naturaren kontra jotzen dute” 

“Gurasoek eskoletan
gaztelera ondo irakastea

gura dute, ez aimara” 
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Juan José Gastañazatorre
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Sei hankako mahaia

Tabirako 
igerilekuak

Ezin ditugu ulertu udal ardu-
radunak Tabirako udal igerile-
kuak zabalik edukitzeko epea
laburtzera eraman dituzten
arrazoiak.

Oraingoz, ez zaigu orain-
dik erabaki horren berri jaki-
narazi, prentsaren bitartez
jakin dugu, eta, bestalde, udan
bakarrik erabiltzen diren ins-
talakuntza batzuk zabalik edu-
kitzeko epea laburtzea ez dela
onargarria uste dugu.

Ordaindu beharreko dirua
berbera da, denbora gutxiago-
rako. Durangarrok udal insta-
lakuntzen kalitateko zerbitzua
merezi dugu, udako hilabete-
etan gure denbora librea hai-
zetara gozatzeko aukera. Esku-
bide bat da. 

Eskatu litekeen gutxien da
udal gobernuak azalpenen bat
eman diezagula gainerako tal-
de politikoei, eta herritarrei
oro har.

Ederto hasi gara. Okultis-
moa ez da udal bat kudeatze-
ko kokalekurik egokiena.

Talde popularrekook sine-
tsi nahi dugu ez dela hau izan-
go gobernu talde berriak jarrai-
tuko duen dinamika, eta
komunikazioa eta gardentasu-
na desio ditugu durangar guz-
tioi eragiten diguten eraba-
kietan.
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durangaldeko astekaria

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

Gobernu talde berriak
lanerako izango duen
dinamika ez dela hau
izango sinetsi gura dugu

Oraingoz, ez zaigu Tabirako
igerilekuak zabalik
edukitzeko epea laburtzeko
erabakiaren berri eman

IRITZIA gutunak@anboto.org

Abadiño hauteskundeen ondoren 
Abadiñon zein edozein herritan udalek abiatzen dituz-
ten proiektuen benetako zergaitiak misterioa izaten
dira herritarrentzat. Batzordeetan gorpuzten diren
inbertsio eta lan-ildoen berri jakitea ez da erraza, bai-
na herrian zer aldatu den eta zer ez jakiteko herritik
zein auzoetatik osteratxo bat egitea nahikoa da. Begi-
tik jaten dugu politika, ikusten ez den kudeaketa onak
ez du botorik ematen eta hori ondo dakite politika-
riek. 

Traña-Matienan hainbat obra gauzatu dira azken
lau urteetan, begibistakoa denez; Juan Antonio Untzue-
ta kalea eraberritzea, Eroski ondo parkea, lorontziak auzo-
ko kale nagusian… Obrak horietako batzuk ingurua doto-
retu egin dute eta zonaldea biziberritu, Juan Antonio
Untzueta kalea kasu, baina beste hainbat obraren era-
ginkortasuna ikusteke dago; Eroski ondoko parkea inau-
guratu zutenean dozenaka ume bainatu ziren laku txi-
kian eta handik aste batzuetara hori debekatuta zegoe-
la gogoratu zuten Udaletik. Zertarako orduan azpiegitura
hori? Edo, gutxienez, zergatik modu horretara? Adibide
gehiago ere badaude, baina nire asmoa ez da zerrenda
bat osatzea, herritarrei zera gogoraraztea baino: udal batek
kudeatu beharro esparru asko dituela (etxebizitza, eus-
kara, kultur jarduerak…) eta horien guztien arteko ges-
tio orekatua dela Gobernu Talde batek legegintzaldi hasie-
ran markatu beharko lukeen jomuga. Arlo horretan ez
dut uste hain fin ibili direnik Abadiñoko Independien-
teak azken lau urteetan. 

Dena dela, datozen lau urteetan ere  nire herriko
alkatea Jose Luis Navarro izango denez, zorte ona desia-
tzeaz gainera, auzoetako errealitateaz ez ahazteko eska-
tu gura diot eta Abadiñoko webguneko informazio guz-
tia euskaraz ere irakurgai ipini dezala; atal batzuetako
informazioa gazteleraz bakarrik irakurri beharrak begie-
tako mina ematen dit.

Gabriel Balentziaga (Abadiño)

PNVk saldu gaitu (berriro ere)

Agian, oraindik, ez gara konturatu baina Negoziazio
Kolektiboaren erreformak guztiz aldatuko digu bizi-
tza eta, noski, txarrerako izango da.

Horregatik, bi gauza oso argi utzi nahi ditugu hasie-
ra-hasieratik; batetik, espainiar gobernuak, berriro ere,
euskal langileriaren etorkizuna erabaki eta suntsitu due-
la eta, bestetik, munduko aberatsek sortutako krisia lan-
gile guztiok pairatu behar dugula, beraiek etekinak iza-
ten jarraitzen duten bitartean.

Eta guzti honetan, zer paper du PNV/EAJ alderdiak?
Lehenengo eta behin, aipagarria da Lan Erreformaren
onarpenerako ezinbesteko pieza izan zirela. Orain, jel-
tzaleei esker, kaleratzeak inoiz baino errazagoak dira
enpresa-buruentzako, 58 urte dituen gizon edo emaku-

Gutunak @

✑

Anbotok Jose Luis Zubillagari 
Aste honetan hil da Jose Luis Zubillaga, EB-Berdeetako kide moduan
Anbotoko kolaboratzaile izan dena 2009ko urriaz geroztik, Sei han-
kako mahaia politika zutabean; joan zen asteko alean argitaratu
genuen bere azken zutabea. Lerrookin eskerrak eman gura dizkio-
gu “Zubi”-ri, beti azaldu digun prestutasunagatik, eta doluminak
adierazi gura dizkiegu bere senitartekoei eta kideei.

Anboto Komunikabideak

me bat eta enpresa berean 30 urtez lanean egonagatik ere, 20 eguneta-
ko ordain-sariarekin kalera joan daiteke. Eskerrik asko, Urkullu, Erkore-
ka, Ortuzar eta konpainiari, baina euskal langileriak ez du horrelako opa-
ririk gura.

Itxura denez, ez zaie nahikoa iruditu. Langileak zapaltzea ez omen
nahikoa eta orain txikitu egin gura gaituzte. Negoziazio Kolektiboaren
erreforman abstenituz, berriro ere espainol dirudunekin eta patronala-
rekin posizionatu dira. Euskal langileok ez diegula batere axola argi utzi
digute. Herrialde mailako hitzarmenak desagertzeko bidean jarri dituz-
te; estatu mailako hitzarmenak eta autonomikoak indartuz. Beraz, zer
nahi dute, ELA eta LABek metaleko Espainiako Hiztarmena Madrilen
negoziatzea? Hori txiste bat da, saldu egin gaituzte, langile guztiok sal-
du gaituzte. Eskubideak deuseztu eta langileok txiki-txiki egiteko neu-
rria baino ez da eta, hori guztia, espainiar lege eta izaeraren menpe. Non
dago beraien independentzi egarria? Madrili boterea emanez, Euskal Herria
saldu besterik ez dute egin.

Enpresa eremuko hitzarmenak ere indarturik aterako dira errefor-
ma honetatik, oinarrizko soldataren eta osagarrien zenbatekoak nego-
ziatzeko ez da sektore mailako gutxienekorik egongo eta enpresetan sol-
datak behera negoziatu ahal izango dira. Aparteko orduen ordainketa,
txandakako lana, lan ordutegia eta lanaldiaren banaketa ere enpresetan
lortutako akordioen menpe egongo da. Urteko lanaldiaren oinarrizko
elementua, ordez, estatu mailako hitzarmenak arautuko du. Gure ustez,
enpresa eremuak ez du sektore mailako negoziaketaren alternatiba izan
behar. Orain arte, sektore mailako eremuan, gure kausan, langile guz-
tientzako oinarrizko eskubideak ezartzen ziren. Baina erregulazio berria-
rekin negoziazio kolektiboaren egituraketa hau desagertu egiten da, mila-
ka langile babesik gabe utziz.

Patronalari %5eko malgutasuna oparitu diote, urtean zehar nahi duen
moduan lanaldia banatu dezan, arrazoitu gabe eta langileen ordezka-
riekin negoziatu beharrik gabe. Eta, gainera, soldata igoerak ez aplika-
tzeko klausulak gogortu egin dituzte.

Laburbilduz, PSOEren Gobernuak PNVren ezinbesteko laguntzare-
kin, laburbilduz zera egin dute: urrea banatu banketxe eta patronalaren
artean eta kaka-piloa utzi langileontzako. 

Ziur dakigu, ordea, iraultza egingo dugula, langileok elkarturik eta
etsaia nor dugun argi izanik, irabazi egingo dugula, langileok gure esku-
bideen jabe izateko erabakitzeko euskal esparrua sortuko dugu. Euskal
Herrian lan, bizi eta erabaki!

Durangaldeko LAB sindikatua
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KULTURA
MUSIKA KONTZERTUA

“Jendea oso emozionatuta dago
kontzertuagaz; harrituta gaude”

Zelako esperientzia izan zen Gas-
teizko Gaztetxeko kontzertua?
Oso sentsazio eta kritika onak
eduki genituen, eta oso-oso ondo
pasatu genuen. Nerbioak eta bel-
dur apur bat ere sentitu genuen...

Zenbat urte egon zarete eszena-
tokira igo barik?
Taldekideotako bi, Bat Bitten tal-
dean ibili ginen Poliputos utzi
ondoren, baina kontzerturik jo
barik 8 urte inguru generama-
tzan, eta 25 urte inguru abeslariek.

Publikoa aldatu egin da?
Gu ikustera joan ziren lagunak
kenduta, Gasteizko kontzertuko
gainerako ikuslegoa oso gaztea
zen. Giro oso polita sortu zen.

Abeslari bik diharduzue?
Hori zen gure berezitasunetariko
bat. Baina, ez pentsatu, 1980ko
hamarkadan halako gauza arra-
roak egiten ziren; MCDn baxu-
jotzaile bi zebiltzan, esaterako...
Orduan edozer zen posible.

Berriro elkartu zaretenetik gogor
jardun duzue entseatzen...
1980ko hamarkadako bi-hiru urte
haietan egin ez genuena egin dugu:
bost hilabetez oso serio eta kon-
promiso handiagaz jardun dugu
entseguetan. Lan itzela izan da.
Azkenean, sortuta geneuzkan
bederatzi kanta, lau kanta berri eta
hiru bertsio prestatu ditugu Pla-
terueneko kontzerturako.

Bederatzi horien eta lau berrien
artean alderik igartzen da?
Bai; handia, musikari zein mezua-
ri dagokionez. Gaiak antzekoak
diren arren, kanta berrietan hitzak
landuagoak dira. Hala ere, mezuak
oraindik ere oso kañeroak dira.
Amodiozko kanta bat ere sortu
dugu bost hilabeteotan.  

Antzekoak al dira duela 25 urte-
ko eta oraingo kanten gaiak?
Bai, hasieran pentsatu genuen,
1980ko hamarkadan sorturiko
kanta haiek desfasatuta egongo
zirela beharbada. Orain, baina,
konturatu gara, lehengo egoera
mantentzen dela zentzu askotan;
krisi ekonomikoa, errepresioa...

Zuek aldatu zarete?
Bai... Musikari dagokionez, egia da
kanta berrietan igartzen dela iku-
tu rock&rolleroagoa, nahiz eta
gure oinarria lehengoa den.

Inguruko jendeak zelan hartu
du Poliputosen suspertzea?
Jendea oso emozionatuta dago;
oso harrituta gaude horregaz. Beti-
ko lagunak ondoan izatea itxaro-
ten genuen, baina bi belaunaldi
batu dira. Gasteizko kontzertuan
seme-alaben aurrean jo genuen.

Iturriagaren ‘Durango 80’doku-
mentalean parte hartzea izan
zenuten elkartzeko akuilu?
Zilar Astearen barruan eskaini
ziguten Plateruenekoek dokumen-
talean parte hartu genuenoi ema-
naldia eskaini ahal izatea. Gu ani-
matu ginen, eta biharko kontzer-
tuan Talde Sorpresa osatu duten
1980ko hamarkadako hainbat
musikarik ere jardungo dute: Ska-
keo, Kaligula eta Los Lopez taldee-
tako musikariek osatu duten tal-
deak ere joko du. I.Esteban.

Kanta guztiok bilduta, diskoa
kaleratzeko asmorik baduzue?
Grabatu egin ditugu kantak, bai-
na nahasketak egin barik daude.
Litekeena da geure kabuz disko-
ren bat ateratzea. Polito geratu da
grabazioa, baina lana egin behar
da oraindik, eta orain momentuan
ez daukagu astirik.

1986-89 urteetan Poliputos taldean jardun zuten musikariak berriro elkartu dira, eta Plateruenean eskainiko
dute kontzertua bihar. Elkarrekin jo barik hogeitaka urte zeramatzaten, orain aste bi Gasteizen aritu ziren arte 

Poliputos boskoteak Elorrioko jai
batzuetan eskaini zuen kontzer-
tu batekoa da goiko argazkia.
Eszenarioa eta plaza, biak ere
jendez gainezka zeuden. 

Platerueneko biharko kon-
tzertuan ere publikoaren inplika-

zioa bilatuko dute musikariek.
“Jendea beti identifikatu da gure-
kin”, azpimarratu du Joseba abes-
lariak. “Kutsakorra” da Poliputos-
en kontzertuetako giroa. Kon-
tzertuak jaiaren eta “malaletxe
apur baten” nahaste bat izaten

zirela kontatu digute Platerue-
nean egin dugun hitzorduan. Tal-
dea sortu zuten 1980ko hamar-
kadan legez, “jendea nazkatuta
dago gaur egun ere”, dioskue,
“urteetan motelduta eta inertzia-
ri jarraituz bizi izan garen arren”. 

Poliputos deseginda egon
den azken hamarkada biotan  ere
punk kulturak bere eragina ez ote
duen eduki galdetuta, “musika
punkia egin arren, askok jarrera

motel hori eduki dute”, erantzun
dute. Publikoaren inplikazio eta
identifikazioari buruz jarraitu du
Juanma gitarristak: “barbarida-
deak edo, hobe esanda, egiak
botatzen ditugunean, askok pen-
tsatzen duena adierazten dugu”. 

Oroitzapenak eta anekdota
asko metatu zituzten hiru urte
intentsotan. Josebak esan digu-
nez, “politena azken kontzertua
izan zen: Eibarko Sanjuanetan
Hilbeheran eskaini genuena”.
Segundo Gobierno eta Cicatriz-
ek ere jo zuten orduan. Astean
behin, oso gutxi entseatzen zuten.
Euren kezkei buruz idazten zituz-
ten kanten letrak: “80ko hamar-
kadako giro nahasiari buruz”. 

Jaia eta “letxe txar apur
bat” zuzenekoetako osagai

“Egiak botatzen ditugu,

askok pentsatzen

duena adieraziz”

“Bost hilabetez jardun 
dugu konpromiso

handiz entseatzen”

“Hitzak landuagoak
dira kanta berrietan,
baina mezuek oso
‘kañero’ diraute”
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GAU
ELEKTRONIKOA

Jon Ander Urkiaga 
Ikaslea

Poesia

Poesia idatzi gurako nuke letra larriz:
Poesia. Baina amak ez dit uzten. Poe-
sia izkiriatu gurako nuke Ainhoaren
logelako epeltasunetik irten eta
Etiopiako bero zapara heldu arte;
baina, esku latzegiak ditut, luma
finegiak nire esku artean maneia-
tzeko. Poesia sortu orrialde elurtue-
tan, ahal dela herrialde zurituak
belztuz. Buruak ezetz diost. Poema
amaigabe bat, ez ahapaldirik, ez
errimarik, ez eta koherentzia eta zin-
tzotasunik (ez diot ezer zor nire
munduari). Poesia idatzi espetxe-
rik ezagutu barik, desorduetan zeha-
ro horditurik egon barik, deserririk
deserri ihesean aritu barik, desamo-
dioa zer den ahazturik; poesia poe-
siagatik, besterik ez. Poesia idatzi
gurako nuke behin ere poesia libu-
rurik zabaldu gabe. Poesia merkea,
herriaren ahotik hartua eta herria-
ri oparitua. Poesia mailukadaka
bezainbat laztanka. Zintzotasunean
galduriko poesia maltzurra. Edo
maltzurkeriaz idatziriko poesia zin-
tzoa. Ura oinarri izanik koktelik
hibridoena sortu arteko poesia. Bai-
na, diote nirea ez dela poesia. Poe-
sia izan nahiko lukeen handiuste-
ko testu baldar bat baino ez dela.
Panfleto politiko poetikoagoak ere
irakurri dituztela. Tabernetako
komunetako ateetan ere izkribu
poetikoagoak irakur litezkeela. 

Baina, irakurle, gordeko sekre-
tutxo bat? Esku artean paper koa-
drikulatu bat eta propagandako
boligrafo bat harturik, lerrook
komuneko tazaren gainean idazten
nenbilela masa fisiko irregular batek
uraren kontra talka egin eta nire ber-
boi azken puntua bortxaz inp(r)osa-
tu diedanean... poeta sentitu naiz,
inori baimenik eskatu beharrik sen-
titu barik. 

Kanon orotatik aske. 

GEURE DURANGALDEA

Joan zen zapatuan Aguraingo Harresi are-
toan jokatu zuten Euskal Herriko XXII.
Eskolarteko Bertsolari Txapelketan epai-
mahairarengandik punturik gehien batu eta
Euskal Herriko txapela jantzi zuen Txaber
Altube gazte abadiñarrak.

Adinaren araberako bere saileko txa-
pela jantzi zuen Altubek: 14 eta 18 urte arte-
ko bertsolarien artean, berau izan zen epai-
mahaiaren puntu gehien batu zituen ber-

tsolaria. Euskal Herriko beste hamahiru ber-
tsolari gaztegaz jardun zuen  Abadiñoko gaz-
teak Aguraingo finalean. I.E.

BERTSOLARITZA EMANALDIA

Asteburuan Aguraingo Harresi aretoan jokatu zuten Euskal Herriko XXII.
Eskolarteko Bertsolari Txapelketan puntu gehien batu zuen abadiñarrak

Txaber Altube bertsolaria Euskal
Herriko eskolarteko txapeldun

LITERATURA SARIA

Urruzuno lehiaketan saritu dute Garazi
Mugerza mallabitar gaztearen lana

moduan jarduten dut. Egia esan, ez dakit
zergatik egiten dudan; txakur batek ere
zaunka zergatik egiten duen ez dakien
moduan... Beharbada, ahoz esaten ez ditu-
dan gauzak dira idazten ditudanak.

Zer literatur genero lantzen jarduten duzu
gusturen? Poesiarik idazten duzu?
Neure oroitzapenei eta sentipenei buruz
idazten dut gehienetan, errealitatetik abia-
tuta, eta prosan beti. I.E.

Zelan erabaki zenuen zure lan bat lehia-
ketan parte hartzeko bidaltzea?
Berrizko Institutuko euskara irakasleak
banatu zizkigun Urruzuno lehiaketaren
oinarriak, eta zortzi orrialdeko lan hauxe
bidali nuen. Aurretik idatzia neukan, eta
bidaltzera animatu nintzen.

Eta zein da kontakizunaren haria?
Senarra bisitatzera Alacant-eko espetxera
doan emakumearen inguruko kontakizu-
na da, egun horren narrazioa. Emakume
horrek sentitzen duenari buruzkoa da,
batez ere, lana; bere ardurei buruzkoa.

Zelan sortu zitzaizun lana gai horren
inguruan idazteko ideia?
Nire amaren lehengusu bat ere Alacant-eko
kartzelan egon zen preso. Orain Huelvara
eraman dutena. Ni ere bisitan joan izan
natzaio, eta baliteke kontakizun horren
atzean bizipen horiek egotea.

Blog bat daukazu ‘http://periotx1.blogs-
pot.com’ helbidean, eta dezenteko maiz-
tasunagaz idazten duzu bertan.
Egia esan, idatzietarako ideiak badauzkat,
baina azkenaldian ez dut sarrera berri asko-
rik idatzi blogean. Normalean testu labu-
rrenak eskegitzen ditut bertan.

Zelan bururatu zitzaizun bloga sortzea?
Berrizko Institutuko informatika klasean
zabaldu genuen bloga, eta gero hori edu-
kiz janztea da nik egiten dihardudana.
Horrela bururatu zitzaidan nire kontakizun
laburrak bertan sartzea.

Beti idatzi izan duzu?
Ez. Orain bost urte inguru herrian oso mai-
tea zen Iñaki Mallagarai hil zenean egin
zitzaion omenaldirako agur gutuna idatzi
nionean ekin nion idazteari. Hortik aurre-
ra idatzi dut gehiago.     

Zer ematen dizu idazteak?
Zorretan nagoela sentitzen dudanean idaz-
ten dut batzuetan, lasaitasunaren bila

Maiatzean jakin zuen Garazi Mugerzak Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak antolatzen duen Urruzuno literatur
lehiaketako sarietako bat berari eskaini ziotela. Beste saridunekin batera irailean Bretainiara hamar eguneko
bidaia egitea, hango gastuetarako 300 euro eta oroigarria jasoko ditu hamasei urteko mallabitarrak sari moduan

“Senarra bisitatzera 
Alacant-eko espetxera doan

emakumearen inguruan”

“Berrizko Institutuko
informatika klasean

zabaldu genuen bloga”

Euskal Herriko beste
hamahiru bertsolari gaztegaz

jardun zuen Altubek

“Ideiak badauzkat, baina
azkenaldian ez dut sarrera

berri askorik idatzi”
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Bakailao, tortilla
eta paella onenak

S
ukalki lehiak
jaietako ekime-
nik jendetsuene-
takoak izaten
dira. Aurten,

ohiko paella eta tortilla txa-
pelketei hirugarren bat
gehituko zaie: Bakailao
Txapelketa. Lehiaketagaz
urte askoan jai batzordeko
kide izan zen eta bakailao
prestaketan abila zen Jose
Ramon Korpion gogoratu
gura dute. Bakailao
Txapelketa uztailaren 2an,
13:30an, egingo dute, uda-
letxeko lorategian.
Irabazleak 150 euro jasoko
ditu.

Paella Txapelketa zapatu
honetan izango da, udale-
txeko lorategian. Aurten ere

ekimen jendetsua izango da.
Lehiaketarako eta ondoren-
go herri-bazkarirako 56
koadrilak eman dute izena;
guztira, 1.284 lagun daude
apuntatuta, iaz baino 160
gehiago, hain zuzen ere.
Dena dela, kopuru horrek
gora egingo du, egunean
bertan ere izena eman dai-
tekeelako. Ekimenak izan
ohi duen arrakasta ikusita,
10:00etan hasiko dira
lekuetarako zozketa egiten.

Amaitzeko, uztailaren
1ean, 20:00etan hasiko den
Tortilla Txapelketa 18 urtetik
beherako gazteei zuzenduta
dago. Kategoria bitan bana-
tuko dituzte parte-hartzaile-
ak: 10-14 urte bitartekoak
eta 15-18 urte bitartekoak.

Bakailao
Txapelketagaz
Jose Ramon

Korpion gogoratu
gura du jai 
batzordeak

Paintballean aritzeko
aukera, lehenengoz
Gazteen eskariari erantzunez, 
paintball saioak prestatu dituzte

Berrizburu kiroldegiko
aparkalekuan paintball-a
praktikatzeko aukera egon-
go da aurten, lehenengoz.
Jai batzordeko kide den
Karmen Amezuaren esane-
tan, “herriko gazteen eska-
ria izan da; modan dagoela
eta ekitaldi interesgarria
dela iritzi diote, eta antola-
tzea erabaki dugu”.

Ekainaren 30ean, 
txanda bi egongo dira 10
urtetik gorakoentzat:
12:00etatik 13:30era eta
17:00etatik 19:00etara.

Ondoren, 19:00etatik
20:30era, 18 urtetik gora-
koentzako txandak antola-
tuko dituzte aparkalekuan.

Sukalki txapelketak jendetsuak izaten dira

Paella Txapelketa
eta  bazkarian
1.284 lagunek
parte hartuko

dute; iaz baino
160 gehiagok

Antxia-Berasaluze, Oizpe
pilota txapelketako finala
Pilotari biek erraz irabazi zituzten finalerdiak

Oizpe pilota txapelketako
finala uztailaren 2an,
17:00etan, jokatuko dute
Ander Antxiak eta Asier
Berasaluzek lau t’erdian eta
nagusien mailan. Berriz-
tarrak Amantegi abadiñarra
kanporatu zuen finalerdie-
tan; 16 tanto egin zizkion
sakez. Abadiñarrak 22-7
menderatu zuen Jaunenea;
10-0 hasi zen irabazten.
Orain arte birritan jokatu
dute elkarren kontra kaiolan
eta bietan Antxiak irabazi
du. Bestalde gaur  III. Fron-

tenis Txapelketako finala
jokatuko dute, 22:00etan.
Txirrindularitza zaleek ere
badute zer gozatua. 

Domekan 20:00etan
Olakuetan hasi eta
Elizondon amaituko den
kronoeskalada hasiko dute.

Argazkia: Peio Agirre
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“Aktibo egotea
garrantzitsua
da; 20 urtegaz
nagusia den
jendea dago”
Gure Izerdia elkarteak irakurriko
du aurten pregoia. Asteon Santa
Isabel eguneko bazkarirako 
txartelak saldu eta saldu dabiltza

PPrreeggooiillaarrii  iizzaannggoo  zzaarreettee
aauurrtteenn..  PPoozziikk  zzaauuddeettee??
Bai. Azken batean jaietan
parte hartzeko modu bat da,
eta guri ere heldu zaigu
gure txanda. Beleni eskatu
genion pregoia irakurtzeko,
eta hau laguntzeko beti
prest egoten denez... 

ZZeellaann  oossppaattzzeenn  ddiittuuzzuuee
jjaaiiaakk??  SSaannttaa  IIssaabbeell  eegguunnee--
aann  bbaazzkkaarriiaa  eedduukkiittzzeenn
dduuzzuuee......
Bai, 65 urtetik gorakoak
eta euren bikoteak egoten
dira gonbidatuta. Bikoteak
hogei urte badauzka ere,
berdin da; hori zailagoa
bada ere! 

((BBeerrbbeettaann  ggaabbiillttzzaallaa  bbii
aannddrree  ssaarrttuu  ddiirraa  bbaazzkkaarriittaa--
rraakkoo  ttxxaarrtteellaa  eesskkaattzzeerraa))..  

JJeennddee  aasskkoo  bbaattzzeenn  zzaarreettee
SSaannttaa  IIssaabbeell  eegguunneeaann??
180-190 pertsona batuko
gara. Polikiroldegian izaten
da, eta bazkalostean erro-
meria izaten dugu; bikote
bat etortzen da eta oso
ondo egoten da. Gure
garaiko abestiak dira, ia-ia
testamentu zaharrekoak...

baina ondo! Bazkaria baja-
tzeko ederto egoten da.
Egun horretan gauza asko
egoten da Berrizen. Suak
ere bai.

PPaaeellllaa  EEgguunnaa  eerree  eeddeerrrraa
iizzaatteenn  ddaa,,  eezzttaa??
Herri osoa egoten da baz-
kaltzen, eta kanpoko lagu-
nak ere gonbidatzen ditugu. 

UUrrtteeaann  zzeehhaarr  zzeerr  eekkiittaallddii
aannttoollaattzzeenn  ddiittuuzzuuee??
Bidaiak, egun-pasak, ikas-
taroak –duela gutxi masaje
eta aromaterapia izan
dugu– eta hitzaldi asko ere
bai. Historiako ikastaroak
izaten ditugu, eta gero,
ikastaroa amaitzen dugune-
an irteera bat egiten dugu.
Azkena, adibidez,
Laguardiara egin genuen,
eta oso interesgarria izan
zen. Zu bakarrik ere joan

ZZeennbbaatt  bbaazzkkiiddee  zzaarreettee  GGuurree
IIzzeerrddiiaa  eellkkaarrtteeaann??
336.  Talde polita egiten
dugu, baina Berrizko jubila-
tuen erdia baino gehiago ez
dira bazkideak.

ZZeerrggaattiikk  uussttee  dduuzzuuee  jjeennddeeaa
eezz  ddeellaa  aanniimmaattzzeenn??
Jubilatu berriei eta 62 urte-
gaz-eta jubilatuta daudenei
hona etortzeak atzeraka
egiten die, jende nagusia
dagoelako. Geldirik dagoen
jendea besterik ez dagoela
pentsatuko dute agian.

ZZaahhaarrttzzee  aakkttiibbooaarreenn  iiddeeiiaa
eennttzzuutteenn  ddaa  ggaauurr  eegguunn..
Bai. Gauzak egiten ibiltzea
oso garrantzitsua da. Igarri
egiten duzu. Badago 20
urteko jendea nagusia
dena, eta 80 urtegaz aktibo
dabilenak espiritu gaztea
edukitzen du.

zaitezke bertara, ardo
batzuk hartu eta herria
ikustera, baina ez da gauza
bera gida bategaz joatea;
asko ikasten da. Logroñon
eta Iruñean ere egon gara
gida baten laguntzagaz.
Cavarcenon egon gara
azken asteburuan. Bideo
kamaragaz grabatu zigun
bideoa gidak, eta autobuse-
an bueltan kamera lasterre-
an ipini zigun grabatutakoa.
Charloten pelikula bat ema-
ten zuen! Aldapak astiro
bajatu genituen guk, baina
han arin-arin genbiltzan.
Itzeleko barreak bota geni-
tuen!

JJeennddee  aasskkoo  aanniimmaattzzeenn  ddaa
hhoorrrreellaakkoo  iirrtteeeerreettaarraa??
Bai. 52 joan ginen
Cavarcenora. Normalean
autobusa beteta joaten
gara. 

“Santa Isabel
egunean 180
lagun inguru 
batuko gara
bazkaltzeko”

“Ez da gauza bera
herriak bakarrik

edo gidekin 
bisitatzea; asko
ikasten dugu”

“Jubilatu berriak
ez dira elkartera
etortzen, jende

nagusia 
dagoelako-edo”
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EEKKAAIINNAAKK  2255,,  
ZZAAPPAATTUUAA
• 0088::0000eettaann  Arrantza txapelketa. 

EEKKAAIINNAAKK  2266,,  
DDOOMMEEKKAA
• 0088::3300eeaann  Mendi martxa. 

EEKKAAIINNAAKK  2288,,  
MMAARRTTIITTZZEENNAA
• 1166::3300eeaann  Tailerra. 
• 1177::3300eeaann  Txopo txikia. 
• 1188::0000eettaann Bizikleta poteoa. 
• 1199::3300eeaann  Pregoia 
Udaletxeko balkoitik, Asuntze
mendi taldearen eskutik.
Ondoren, txopo handiaren igoera 
trikitilariekin. Gero, sardina jana.
• 2211::0000eettaann  Pilota partidak: 
herriko txapelketaren 
finalak. Ondoren, karaokea,
Gaztetxean.

EEKKAAIINNAAKK  2299,,  EEGGUUAAZZTTEENNAA
SSaann  PPeeddrroo  EEgguunnaa
• 1122::3300eeaann  Meza. 
• 1177::0000eettaann  Umeentzat antzerkia,
udal ludotekan: Txorimalo.
• 2200::0000eettaann Euskal 
dantzak. 
• 2222::3300eeaann  Kontzertuak,
Gaztetxean: Ghetto + Ekaitz. 

EEKKAAIINNAAKK  3300,,  
EEGGUUEENNAA
SSaann  PPeeddrroo  TTxxiikkii  EEgguunnaa
• 1111::0000eettaattiikk  1144::0000eettaarraa
Umeentzako puzgarriak eta
jumping-a. 16:00etatik
19:00etara ere bai. 
• 1144::3300eeaann Bazkaria 
jubilatuentzat. 
• 1188::0000eettaann  Bigantxak. 
• 2200::0000eettaann  Kale 
antzerkia: Ellas bailan solas
(Pikor konpainia).
• 2222::3300eeaann  Masaje tailerra,
gimnasioan. 

UUZZTTAAIILLAAKK  11,,  
BBAARRIIKKUUAA
• 2200::3300eeaann Tortilla eta bakailao 
txapelketarako jakiak aurkezteko
azken ordua. Ondoren, Arantxa eta
Pantxo, plazan.
• 0000::0000eettaann  Kontzertuak,
Gaztetxean: herriko taldeak +
Kilauea + Sermond’s 

+ Sostendunek (erromeria).

UUZZTTAAIILLAAKK  22,,  
ZZAAPPAATTUUAA
GGaazzttee  EEgguunnaa::
DDaannookk  mmoozzoorrrroottzzeerraa!!  
((GGaaiiaa::  hhoonnddaarrttzzaa))
• 1133::0000eettaann  Gaztetxean hasita 
poteoa.
• 1144::3300eeaann  Paella jana, frontoian.
Ondoren, olinpiadak. 
• 1188::3300eeaann  Motxallaband 
elektrotxarangak alaituta 
poteoa, herriko plazan 
hasita. 
• 2222::3300eeaann  Kontzertua, 
Atxondoko Gaztetxean: 
Gazte Itzala + Zarraparra + 
Gozo-gozo (erromeria).
• 2233::3300eeaann  Erromeria, plazan. 
• 0000::0000eettaann  Suak.
• 0000::0000eettaann  Kalejira 
errepresaliatu politikoen alde. 

UUZZTTAAIILLAAKK  33,,  
DDOOMMEEKKAA
• 1122::0000eettaann  Umeen pilota 
partidak.
• 1177::0000eettaann  Herriko igel txapelketa,
Itziar tabernan. 
• 1199::3300eeaann  pilota+bertso saioa.
Ondoren, saiheskia, plazan.
Txopoaren jaitsiera eta, 
Gaztetxean, San Pedro jaien 
errepaso bideoa.

UUZZTTAAIILLAAKK  2233,,  
ZZAAPPAATTUUAA
• 1155::0000eettaann  4x4 Triala. 8

Atxondoko JAI EGITARAUA

K.A.
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Uda giroko Gazte
Eguna, uztailaren 2an
‘Hondartza’ dute mozorrotzeko gaia

Menditik hurrago eta lotuago
egon arren, kostaldeagaz hartu-
emana izango dute aurtengo
jaiek Atxondon. Izan ere, uztaila-
ren 2an Gazte Eguna ospatuko
dute bertan, eta parte hartzea
handitzeko, mozorrotzeko deia
egin dute antolatzaileek.
‘Hondartza’ izango da disfraza
atontzeko gaia. Prestatu, beraz,
bainujantzia, sandaliak, eguzkita-
ko krema, betaurrekoak, toalla...

Goizetik ibiliko dira gazte eta
ez hain gazteak kalez kale.
Eguerdiko 13:00etan poteoa
hasiko dute Gaztetxetik, eta
14:30ean paelladan elkartuko
dira, frontoian. Bazkalostean
olinpiadetan parte hartuko dute,

eta arratsaldean, 18:30ean, ani-
mazioz beteko dira kaleak
Motxallaband elektrotxaranga-
gaz. Gauean kontzertuen txanda
helduko da, Gaztetxean.
Erromeria ere hasiko da plazan,
eta 24:00etan su artifizialak
jaurtiko dituzte. Errepresaliatuen
aldeko kalejira ere deitu dute. 

Eguerdiko 13:00etan
poteoa hasiko dute

Gaztetxetik, eta
14:30ean paelladan

elkartuko dira

Eskaintza zabala ume,
gazte zein edadekoentzat
Kontzertu zein antzerki ugari egongo da ikusgai Sanpedroetan.

E
kitaldiz beteta
datorkigu aurten
Atxondoko
Sanpedro jaien
egitaraua.Urtero

legez, eskaintza kulturala
egitarauko zati garrantzi-
tsua da; besteak beste,

antzerki eta kontzertu ugari
ospatuko dira jaiak irauten
duten egunetan zehar. 

Ekainaren 29an,
Sanpedro egunean, umeen-
tzako antzerkia egongo da;
Txorimalo udal ludotekan
izango da hori.

kontatuko ditu obrak.
Udako giroak lagunduta,
jaietako ekimen ugari kale-
an ospatuko dira; Gazte
Egunean, uztailaren 2an,
arratsaldeko 18:30etik
aurrera, poteo animatua
egingo da Motxallaband
elektrotxarangagaz batera.
Euskal dantzak ikusteko
aukera ere egongo da. 

. 
Herritarrak protagonista
Musikari dagokionez, kon-
tzertu eskaintza zabala
egongo da; herriko taldeak
izango dira protagonista.
San Pedro egunean, Ghetto
eta Ekaitz taldeen kontzer-
tua egongo da ikusgai.
Uztailaren 1ean, ostera,
rock doinuen txanda izango
da: Kilauea eta Sermond´s
taldeek kontzertua eskaini-
ko dute; gauari amaiera
emateko, Sostendunek tal-
deagaz erromeria egongo
da. Uztailaren 2ko Gazte
Egunean, ostera, Gazte
Itzala, Zarraparra eta Gozo-
Gozo taldeak arituko dira
Gaztetxeko oholtza gainean.
Rantxerak gustuko dituzte-
nek uztailaren 1ean Arantza
eta Pantxo entzutera joate-
ko aukera izango dute.
Tortila eta bakailao txapel-
keta amaitzean hasiko da
emanaldia.

Nagusiagoek biharamunean
izango dute antzerkiaz
gozatzeko aukera; Pikor
dantza taldeak Ellas bailan
solas kale antzerkia eskai-
niko du: bi andrek zaharren
egoitzatik ihes egingo dute,
eta bizi dituzten abenturak

San Pedro egunean
umeentzako

antzerkia egongo
da, Txorimalo udal

ludotekan

Pikor antzerki 
taldeak ‘Ellas 

bailan solas’ kale
emanaldia 

eskainiko du
ekainaren 30ean

Rantxerak gustuko
dituztenek, uztai-

laren 1ean Arantza
eta Pantxo bikotea

ikusteko aukera
izango dute 
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Umeek ere badaukate 
jaia zelan ospatu
Gaztelu puzgarriak eta antzerki 
emanaldiak eratu dituzte txikienentzat

Ekainaren 28an hasiko diren jaietan
umeei begirako ekintzak ez dira fal-
tako. Halako egunak ilusio handiz
bizi izaten dituzte etxeko txikienek.

San Pedro Txiki egunerako
–ekainaren 30erako– antolatu
dituzte, batez ere, umeentzako ekin-
tzak. Aipagarriena, beharbada, gaz-
telu puzgarriak dira, goizez eta arra-
tsaldez egongo direnak, 11:00etatik

14:00etara eta 16:00etatik
19:00etara. Jumpinga ere egokitu-
ko dute ausartenentzat. Bestalde,
hilaren 29an antzerkia ere eskaini-
ko diete Udal Ludotekan, arratsal-
deko 17:00etatik aurrera.

Martitzen honetan hasiko dira
jaiak, eta umeek tailer zein txopo
txikian parte hartu ahalko dute
egunean bertan.

Lehiarako zein 
jolaserako ekitaldiak

Pilotak tarte berezia edukiko du
Sanpedro jaietan. Azkeneko urtee-
tan ume eta nagusien txapelketak
berreskuratu dituzte, eta aurten ere
seguru ikusmin handia sortuko
dutena. Herriko nagusien mailako
finalak ekainaren 28an jokatuko
dituzte, iluntzeko 21:00etatik aurre-
ra. Umeek, bestalde, uztailaren 3ra
arte itxaron beharko dute; eguerdi-

ko 12:00etan ipini dute hauentza-
ko hitzordua. 

Biharko arrantza txapelketa
eratu dute, eta etzi, mendi martxa.
Gainera, uztailaren 3an igel txapel-
keta jokatuko dute Itziar tabernan,
17:00etan. Uztailaren 1ean tortilla
eta bakailao txapelketa burutuko
da.  Azkenik, uztailaren 23an 4x4
ibilgailuen Triala ospatuko da.

Kirol jarduerek eta aparteko lehiaketek
piperra eta gatza ekarriko dute jaietara

Bertsoa eta pilota,
aldi berean N

obedadeen
artean egongo
da, zalantzarik
barik, uztaila-
ren 3an ospa-

tuko den bertso-pilota
saioa. Kirola modu alaian
ikusteko aukera eskainiko
dute, beraz, frontoian.
Pilotariek jokatu ahala, ber-
tsolariak kontrakantxatik
animatzen joango dira,
abestuz. Animatzen eta,
segurutik, baten baino
gehiagotan pilotariak zizta-
tzen. 

Partidu bi jokatuko
dituzte arratsaldeko
19:30etik aurrera, eta pro-
tagonistak ondo ezagunak
dira, gainera. Lehenengo
norgehiagokan Uriarte aba-

diñarrak Fuertes izango du
lagun, Zuheros atxondarra
eta Landaburu elorriarraren
kontra. Zuherosek etxean
jokatzearen faktorea izango
du alde.

Bigarrenean profesional
mailatik igarotako zenbait
pilotarik irtengo dute kan-
txara: Berasaluze IX.a eta
Sainz berriztarrek Eugi eta
Goñi III.a izango dituzte
parez pare. Ez da egunero
ikusten halako partidurik.

Gatza eta piperra gehi-
tzeko asmoz, Xabier
Amuriza eta Eneko Abasolo
“Abarkas”-ek jardungo dute
bertsotan. 22ra ailegatzea
eta jendearen txaloak jaso-
tzea, ikuskizun honetako
protagonisten helburuak.

Pilotariak: Uriarte,
Fuertes, Zuheros,
Sainz, Landaburu,

Berasaluze IX,
Eugi eta Goñi III 

Uztailaren 3an izango da ikuskizuna, arratsaldez Xabier Amuriza
eta Eneko Abasolo

“Abarkas”-ek 
jardungo dute 

bertsotan

K.A.

K.A.
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Asuntzeko lagunak arduratuko
dira Sanpedroetako pregoiaz
2010eko abenduan jaio zenetik, hainbat ekimen antolatu ditu mendi klub honek

U
rtarrilean jaio
zen Asuntze
mendi kluba,
hazia lehena-
gotik ereinda

zegoen arren. Hain zuzen
ere, abendu amaierako aur-
kezpenaren ondoren,
Anbotoko urteroko igoera
izan zen lehenengo ekital-
dia; Asuntzeko kide den
Aitor Belarren berbetan,
hori izan zen lehenengo
ekitaldi “ofiziala”. Ordutik
aurrera, hainbat izan dira
mendi klubak antolaturiko
ekimenak. Egindako lana-
ren aitorpen moduan,
Sanpedroei hasiera emango
dien pregoia irakurtzeaz
arduratuko dira Asuntzeko
lagunak. Aitor Belarrek
azaldutakoaren arabera, oso

pozik jaso dute mendi klu-
beko kideek pregoilari iza-
tearen albistea. 

Jai gosea egiteko
Sanpedroak martitzenean,
ekainaren 28an, hastekoak
diren arren, aurrerapen
legez mendi martxa antola-
tu dute domekarako
Asuntzekoek, Apatako jai
batzordekoekin batera.
Goizeko 8:30ean abiatuko
da, Apatako plazatik, jaieta-
ko mendi martxa. Martxa
hori egiten den 22. biderra
izango da aurtengoa.
Guztira, 18 kilometroko ibi-
laldia izango da, eta
Atxondo zeharkatuko du.  

Mendizaleen bilgunea
Esandako moduan, Asuntze
mendizaleen elkargune iza-

teko asmoagaz jaio zen
2010 amaieran. Ordutik,
ekimen ugari antolatu ditu
mendi klubak; besteak
beste, Atxondo mugarriz
mugarri itzulia antolatu
zuten otsailean. Belarrek
azaldutakoaren arabera,
hilean behin irteera bat egi-
ten saiatu dira, gutxienez;
“nahiko martxa egin ditugu,
eta herritarrek emandako
erantzunagaz pozik gaude”.
Orokorrean, atxondarrek
egindako harreraren balora-
zio oso positiboa egiten
dute. 

Aurrera begira, pentsa-
turik duten programagaz
jarraituko dutela dio
Belarrek. Besteak beste,
irailean Pirinioetara irteera
antolatzeko asmoa dutela
aurreratu du Belarrek.
Horrez gainera, Iurretako
Zaldai mendi taldeagaz eki-
menen bat egiteko aukera
aztertzen dabiltza.   

Domekarako
mendi martxa
antolatu dute

Apatako jai batzor-
dekoekin batera

Lehenengo ekitaldi
“ofiziala”

Gabonetan egin
zuten; ohiturazko
Anbotorako igoera

Irailean
Pirinioetara irteera

egiteko asmoa
agertu dute

Asuntzeko kideek

Mendizaleen elkar-
gunea izateko
asmoz jaio zen
Asuntze mendi

kluba
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EEKKAAIINNAAKK  2244,,  BBAARRIIKKUUAA  
• 1122::0000eettaann 2011ko San Juan
Deunaren jaien barruan meza,
auzoko ermitan.
• 1199::0000eettaann Pregoia eta 
txupinazoa Udaletxean,
Berrizko Gure Izerdiagaz.
Jarraian jaietako kartel 
lehiaketako sari-banaketa
Udaletxean. Ondoren, 
sardina-jana. 
• 1199::3300eettiikk--2211::0000eettaarraa
Erromeria Joxe
Mendizabalegaz.
• 2222::0000eettaann San Pedro eta
Santa Isabel III. Frontenis 
Txapelketa, Kiroldegian.
• 2222::3300eeaann Erromeria Joxe 
Mendizabalegaz.
• 2233::3300eeaann Txosnagunean,
gau elektronikoa: Oren Bi Live
+ Iker Undersound + Ruben
Costas.

EEKKAAIINNAAKK  2255,,  ZZAAPPAATTUUAA
((KKooaaddrriilleenn  EEgguunnaa))  
••  1111::0000--1144::0000 eta 1166::3300--1199::0000
Elizondotik Olakuetarainoko
trena, Berrizko Merkatari 
Elkarteak antolatuta. 
• 1144::0000eettaann Paella lehiaketa, 
Udaletxeko lorategian. 
• 1177::3300eeaann Karta Joko 
Lehiaketa: mus, tute eta 
briska. Izen-ematea ordu erdi
aurretik.
• 1177::3300eettaann Gorriti eta 
animaliak, Elizondo plazan.
• 1199::3300eettaann Herriko Igel 
Txapelketa. Izen-ematea ordu
erdi aurretik.
• 2200::3300eettiikk  2211::3300eerraa
Erromeria Trakets taldeagaz;
23:30ean ere bai.
• 2233::3300eeaann Kontzertua: Zain
eta Zea Mays.
• 2244::0000eettaann Bolo Txapelketa.

EEKKAAIINNAAKK  2266,,  DDOOMMEEKKAA
• 1122::0000eettaann 2011ko San Juan
Deunaren jaien barruan meza,
auzoko ermitan. Ondoren, San
Lorentzo dantza taldearen

saioa.
• 1177::3300eeaann Bizikleta martxa
herrikoia, udaletxearen 
aurrean hasita.
• 1199::0000eettaann Pomperia, el 
maravilloso mundo de las 
pompas de jabon, Elizondon.
Jarraian, ponpen tailerrak. 
• 2200::0000eettaann Kronoeskalada 
Olakuetatik Elizondoraino.
• 2222::0000eettaann Kale antzerkia, 
Elizondon: Anomalia
Magnetika (Markeliñe). Euria
bada, Berrizburun.

EEKKAAIINNAAKK  2277,,  AASSTTEELLEEHHEENNAA
• 1111::3300eeaann Ping-pong, Xake
eta Dama txapelketak, 16 urte-
tik beherakoentzat, Iturriza
kaleko parke berrian.
• 1188::0000eettaann Potxin eta Patxin
pailazoak, Zirkoa ikuskizuna-
gaz, Elizondo plazan.
• 2211::0000eettaann Kale antzerkia, 
Elizondon: Diabolo Clasic
Metal (Infoncundibles). 

EEKKAAIINNAAKK  2288,,  MMAARRTTIITTZZEENNAA
• 1111::3300eeaann Tribiala, 12 urtetik
gorako gazteentzako, udale-
txeko lorategian.
• 1177::0000eettaattiikk  1199::0000eettaarraa Kulki
taldeagaz artzainen jolas eta
jokoak, udaletxeko parkean.
• 1199::0000eettaann Bertso saioa, 
Elizondo plazan. 
Bertsolariak: Unai Iturriaga
eta Igor Elortza. 
Gai jartzailea: Maite
Berriozabal.
• 2200::0000eettaann Donien Atxa eta
Dantzari dantza entsegua.  

• 2222::3300eeaann Drindots musika 
taldeagaz dantzaldia, Elizondon. 

EEKKAAIINNAAKK  2299,,  EEGGUUAAZZTTEENNAA
((SSaann  PPeeddrroo  EEgguunnaa))
• 1111::0000eettaann Margo lehiaketa
umeentzat, udaletxeko 
parkean.
• 1122::0000eettaann Meza nagusia eta
Dantzari dantza.  
• 1177::0000eettaann Umeentzako 
betiko jolasak, eskolako
patioan. 
• 1188::0000eettaann Tiragoma 
txapelketa denontzat, 
udaletxeko parkean.
• 1199::0000eettaann  Mariachi Imperial
(Mexico) taldeagaz kalejira, 
Olakueta plazatik
Elizondoraino. 
• 2200::0000eettaann  Dantzari dantza.
• 2211::3300eeaann  Mariachi Imperial
(Mexico) taldearen kontzertua,
Elizondo plazan.

EEKKAAIINNAAKK  3300,,  EEGGUUEENNAA
• 1122::0000--1133::3300  //1177::0000--1199::0000
Paintball-a 10 urtetik gorako
neska mutilentzat, Berrizburu
kiroldegiko aparkalekuan.
19:00etatik 20:30era, 
18 urtetik gorakoentzat.
• 2200::0000eettaann Kale antzerkia, 
Elizondon: Gaur egungo 
kontuak (Zuzarazu).
• 2200::3300eeaann Isidro Larrañaga
Akordeoi Orkestraren 
kontzertua, parrokian.
• 2211::3300eeaann Musika eta jaia Dj
Robertegaz.
• 2233::0000eettaann Bits jaia.

UUZZTTAAIILLAAKK  11  BBAARRIIKKUUAA
((SSaannttaa  IIssaabbeell  EEgguunnaa))
• 1122::0000--1133::3300  //  1177::0000--2200::0000
Umeentzako jolas parkea, 
eskolako patioan eta Elizondon.

• 1177::0000eettaann  Karta joko 
lehiaketa 18 urtetik beherako
gazteentzat: tute, briska eta
seiak. Izen ematea ordu erdi
aurretik. 
• 1199::0000eettaann Herriko igel 
txapelketa. 18 urtetik beherako
gaztetxoentzat.
• 2200::0000eettaann Tortilla txapelketa.
Ordurako tortillak udaletxeko
sarreran aurkeztu behar dira:
kategoria bi izango dira: 10
urtetik 14ra eta 14 urtetik 18ra.
• 2222::0000eettaann  Gazteentzako bolo
txapelketa (18 urtera artekoak).
• 2222::3300eeaann  Luhartz musika 
taldeagaz erromeria Elizondon.

UUZZTTAAIILLAAKK  22,,  ZZAAPPAATTUUAA
((SSaannttaa  IIssaabbeell  EEgguunnaa))  
••  1111::3300eeaann Trikitilariekin kalejira
Olakuetatik. 
• 1122::0000eettaann Meza nagusia eta
Dantzari dantza. 
• 1133::3300eeaann Bakailao lehiaketa,
udaletxeko lorategian. I. Jose
Ramon Korpion Memoriala.
Ordurako aurkeztuko dira 
kazoelak. 
• 1144::0000eettaann Jubilatuentzako 
bazkaria eta dantzaldia, 
Berrizburu kiroldegian.
• 1166::3300eeaann Euskal Erromerixie
Ansorregi taldeagaz. 
14:30ean, herri bazkaria, 
udaletxeko lorategian
(12 eta zortzi euro). 

• 1177::0000eettaann IX. Oizpe Pilota 
Txapelketa Berrizko Udala
Sariko finalak, frontoian.
• 2200::0000eettaann Dantzari dantza.
• 2211::0000eettaann Tortilla lehiaketa,
udaletxeko lorategian.
• 2222::3300eeaann Laiotz musika 
taldeagaz dantzaldia, Elizondo
plazan. 23:20ean ere bai.
• 2233::0000eettaann Suak.

Berrizko JAI EGITARAUA
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Musika, antzerkia
zein bertsolaritza
Kontzertuak, DJ emanaldiak, kale antzerki 
emanaldiak, bertsolarien saioak... aukeran jaietan

B
ihar gauekoa
da Berrizko jai
batzordeak
osaturiko egita-
rauko rock

kontzertu nagusia. Herriko
Zain laukoteak eta Zea
Mays taldeak jardungo dute
txosnaguneko oholtzan.
Baga-Biga disketxeagaz
iazko urtean argitaratu zuen
XXI. mendeko piratak dis-
koa aurkeztuko du Zainek,
eta Era diskoko zein euren
ibilbide luze eta arrakasta-
tsuko kantak eskainiko
dituzte Zea Maysekoek.

Askotariko gustuak
asetzeko doinuak eskain-
tzen ditu jaietako egita-

rauak; jaien lehenengo egu-
nean, gaur, Ruben Costas,
Iker Undersound, eta Oren
Bi dj-en emanaldia izango
da, esaterako. 

Zornotzako Markeliñe
antzerki taldeak orain gutxi
estreinatu duen Anomalía
magnética obra ikusteko

aukera ere eskaintzen du,
bestalde, Sanpedro eta
Santaisabel jaien egita-
rauak. Ekainaren 26an,
22:00etan, izango da kale
antzerki emanaldia.

Antzerkigintzagaz hitzor-
du berezi bat ere badago,
ekainaren 30ean: Zuzarazu
taldea sortu duten
Gaztelekuko kideek presta-
tu duten Gaur egungo kon-
tuak kale ikuskizuna izango
da ikusgai, 20:00etan. 

Bestalde, Unai Iturriaga
eta Igor Elortzaren bertso
saioa izango da, ekainaren
28an, 19:00etan, Elizondon.
Maite Berriozabalek eman-
dako gaiekin jardungo dute.

Zain laukote
berriztarrak eta
Zea Maysek joko

dute bihar, 
txosnaguneko
kontzertuan

Ume eta gazteendako
apropos pentsatuak
Ekainaren 25ean hasita, egunero egongo
da ume eta gazteentzako ekitaldiren bat 

Jai batzordean, ume eta gazteengan
pentsatuta antolaturiko hainbat eki-
taldi jaso ditu Berrizko jaien egita-
rauak. Asteburu zein astegunetan
ere, egun guztian zehar izango
dituzte gaztetxoenek jaiaz gozatze-
ko proposamenak: ekainaren 26an,
esaterako, Pomperia taldearen

xaboi-burbuilen ikuskizuna izango
da, 19:00etan, Elizondon. Hamasei
urtetik beherakoei zuzendurikoak
dira ekainaren 27 goizean aukeran
izango diren ping-pong, xake eta
dama txapelketak ere. Egun horre-
tan, Patxin eta Potxin pailazoen
emanaldia izango da gero,
18:00etan hasita. 

Ekainaren 28an, gazteentzako
triala eta artzainen jolas eta jokoak
izango dira aukeran, eta, besteak
beste, margo lehiaketa eta umeen-
tzako jolasak, hurrengo egunean.

Santa Isabel eguna
ospatzeko, erromeria

Jaietako bigarren zapatukoa da
Berrizko jaien barruko Euskal
Erromeria Eguna, Santa Isabel egu-
nekoa. Goizetik izango dute dantza-
zaleek eguna erromeria giroan
pasatzeko aukera. 

Olakuetan hasi eta egunotan
jaiaren gunea den Elizondora arte
kalejiran abiatuko dira, 11:00etan,
trikitilariak. Ondoren, Udaletxeko
lorategian herri-bazkaria eta erro-
meria ospatuko dituzte.

Ekainaren 26an,
esaterako, Pomperia-ren

xaboi-burbuila     
ikuskizuna aukeran
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MUSIKA JAIALDIA

Prest daukate Elorrion kultur
emanaldien udako Musikaire 

D atorren barikuan, uztaila-
ren 1ean, ekingo diote
elorriarrek eta bertako

eskaintza kulturala gerturatzera
hurreratzen diren bisitari kultur-
zaleek Musikaire jaialdiaren pro-
gramazioa dastatzeari. Musika,
dantza, antzerkia zein zirkua, Eus-
kal Herriko zein beste hainbat
herrialdetako sortzaileen eskutik
dakartza, beste uda batez, Elo-
rrioko Musikaire jaialdi kulturalak. 

Argazkiko biolin-jotzaile
armeniarrak ez du Elorrion kon-
tzertua eskaintzen duen lehenen-
go aldia izango; aurretik ere ego-
na da Elorrion. Uztailaren 2ko
jaialdiaren bigarren hitzordurako
dator Musikairera Malikian. Aur-
tengo aldian, Fernango Egozcue-
ren boskoteagaz eskainiko du ema-
naldia Malikianek, 22:30ean hasi-
ta, Tola jauregian kontzertua.
Malikianen biolina laguntzen,

Egozcue argentinarraren gitarra,
pianoa, kontrabaxua eta perkusioa
ere izango dira. 

Mundu bat musika dakar
uztailean Musikairek Durangal-
dera. Uztailaren 1eko Soultellers
taldearena izango da lehenengo
musika emanaldia; 1960 eta 70eko

hamarkadetako soul musika
dakarte Soul Tellers taldekoek Lon-
dresetik, baina Joseba Tapiaren
trikitixak zein Diego Cortésen fla-
menkoak edo afrikar erroak dituen
Mulatu Astatkeren jazzak ere bete-
ko ditu Elorrioko zeru oskarbiak.
Antolatzaileek aurkezpenean dio-

tenez, aurten ere enkargatu dituz-
te “zeru garbia, ilargi betea, haize
epela eta gaugiro sorginak”. 

Belarriak, begiak eta barruak
gozatzeko musikaz gainera, hai-
zetarako antzerki eta zirku ema-
naldiak ere jasotzen ditu Musikai-
re 2011 egitarau oparoak. I.E.

Soul Tellers taldearen emanaldiagaz ekingo diote Elorrion Musikaire jaialdiaren uda
honetako programazioari; bertako zein beste herrialde batzuetako haizetarako emanaldiei

Argazkiko Ara Malikian

eta Fernando Egozcue

oholtzan, besteak beste  

Musika eskaintza anitza

dakar jaialdiak; zazpi

kontzertu izango dira

Haizetarako antzerki eta

zirku emanaldiak ere

jaso dituzte egitarauan

MUSIKA ELEKTRONIKA

Cristian eta DJ Gato, abendutik
Sweet & Vicious diskotekako ardu-
raduna eta bertako etxeko DJ-a
dira, durangarra eta abadiñarra,
hurrenez hurren, eta Non disko-
tekako laguna Ugutz. Joan zen

barikuko saioan, lehenengoz
uztartu zituzten Sweet & Vicious
diskotekako saio batean DJ-aren
techno-house doinuak eta tinba-
len erritmoak Gato eta Ugutzek.

“Nahasketa hori  jendeari asko
gustatu zitzaion, eta oso pozik
gaude gu”, esan digu hirukoteak.
Sei ordutako saioa izan zen guz-
tira; eta lau abestitan elkartu zituz-
ten Ugutzen tinbalak eta DJ Gato-
ren doinuak. Aurretik, Jon Mayok
jardun zuen Warm-up lanetan.

Perkusioa eta elektronika
zuzenean uztartzeko beste ema-
naldi baterako ideia daukatela
azaldu digute hiru gazteek: Non
diskotekan gura dute joan zen
barikukoa lako saio bat antolatu,
“Sweet & Viciousi tributo bat egi-
tea da ideia”, kontatu digute, “eta
Durangaldea eta inguruko hama-
bost DJ gonbidatzea jaira”.

Astero, barikuetan, musika
elektronikoaren zuzeneko saioak

Bere techno-house doinuak
sortzeko oinarri legez, doinu dan-
tzagarriak dituela berak gustuko
kontatu digu DJ Gato abadiña-
rrak: “Soinu grabea da inportan-
tea musika honetan, eta erritmoa
oso eramangarria izatea”. Ahots,
erritmo eta isilune horiek oinarri
hartuta eta tinbalak gehituta jar-
dun zuten barikuan. I.E.

antolatzen dituzte Sweet & Vicious-
en. Durangaldean eta inguruetan
hainbat DJ daudela azaldu digu-
te arduradunek; “euren musika
eskaintzeko leku finkorik ez dau-
katenei eskaintzen diegu aritzeko
aukera”, diote. Barikuetako saioak
entzutera eta dantzatzera gertu-
tatzen den zalego zabala ere bada-
goela Durangaldean diote.

Oholtza bertako DJ-ei
zabalik Sweet & Vicious
diskotekan, barikuetan 
Ekainaren 17koa da aldameneko argazkiko Durangaldeko
lagun bien saioa; Sweet & Vicious diskotekako etxeko DJa
den Gato eta tinbalekin erritmoa jartzen Ugutz aritu ziren

Techno-house doinuak

eta tinbalaren erritmoak

uztartu zituzten saioan
“Euren erakutsi ahal

izateko lekua eskaintzen

diegu bertako DJ-ei”

Kepa Aginako

EGITARAUA
Uztailak 1, 22:30ean 

Soul Tellers,Tola jauregian
Uztailak 2, 22:30ean

Ara Malikian & Fernando
Egozcue, Tola jauregian

Uztailak 3, 22:30ean
Markeliñeren ‘Anomalía

magnética’, plazan
Uztailak 4, 19:30ean 

Niño Costriniren 
‘Humanus Comicus’, plazan  

Uztailak 8, 22:30ean 
Joseba Tapia, Argiñetan 

Uztailak 9, 22:30ean 
Diego Cortés, Argiñetan  
Uztailak 10, 22:30ean 

Oreka Tx, Kukai eta
Amaren Alabak-en 
‘Hostoak’, plazan 

Uztailak 15, 22:30ean 
Pelmanec, ‘Don Juan

memoria amarga de mí’,
Argiñetan

Uztailak 16, 22:30ean 
Morfeo-ren ‘El sombrero de

tres picos’, Argiñetan  
Uztailak 17, 22:30ean 

Circus Tanzia-ren 
‘Fragil’, plazan

Uztailak 22, 22:30ean 
Mulatu Astatke, plazan
Uztailak 23, 22:30ean 
Amsterdam Klezmer 

Band, plazan
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KIROLAK

Mugarra triatloi eskolak eta
Mugarra triatloi taldeak antola-
turiko kirol udalekuak hasiko
dira astelehenean, ekainaren
27an; uztailaren 22ra arte
iraungo dute udalekuek. Uda-
leku hauek 8 eta 14 urte bitar-
teko gaztetxoei zuzendurik
daude. Lau aste horietarako
hainbat ekimen antolatu dituz-
te; besteak beste, bizikleta ibil-
bideak, errugbi topaketak eta
triatloi lehiaketa egingo dira.
Horiez gainera, irteerak ere
egingo dituzte udalekuek
iraungo duten denboran; hon-
dartzara, mendira zein igerile-
kura irtengo dira gaztetxoak.
Kirola eta aisialdia uztartzea
bilatzen du Mugarra taldeak
udaleku hauekin. A.M.

Kirol udalekuak
hasiko dira
astelehenean

Zapatuan II. Sanjoan Txapelke-
ta jokatuko da Dimagolf
zelaian. Jokatzeko modalitatea,
handicap bidezko Stableford
izango da. Txapelketa ostean,
txuleta-jana egingo dute par-
te-hartzaileek. Izena emateko,
info@dimagolf.com helbide
elektronikora idatzi daiteke;
bestela, 94 404 61 47 telefo-
nora deitu behar da. Izenak
berak dioen moduan, txapelke-
ta hau jokatuko den bigarren
aldia izango da.

Bestalde, joan den dome-
kan, ekainaren 19an, Ipar Zir-
kuituko azken proba jokatu
zen zelai honetan. Zirkuitua
bost probek osatu dute. A.M.

Sanjoanetako 
II. Txapelketa
jokatuko dute
Dimagolfen

JAED Gizarte Laguntzak fron-
tenis txapelketa bat antolatu
du. Hain zuzen ere, txapelketa
ekainaren 25ean izango da
Durangoko Ezkurdi Jai-Alai
pilotalekuan; 09:00etan hasi-
ko dituzte lehenengo nor-
gehiagokak. 

Banatuko dituzten sariak
ere jakinarazi dituzte. Larrina-
gatxu jatetxean eta Durango-
ko Gran Hotelean afari bana
banatuko dituzte JAEDeko
ordezkariek azaldu dutenez.
Horrez gainera, Cafés Baqué-
ren kafe produktuen hainbat
sorta ere emango dituzte par-
te-hartzaileak saritzeko. J.D.

JAEDek frontenis
txapelketa
antolatu du

“Izugarria izan da Tabirako lako
klubari ekarpena egin ahal izatea”

ZZeerr  bbaalloorraazziioo  eeggiitteenn  dduuzzuu  aauurrtteenn--
ggoo  ddeennbboorraallddiiaazz??
Urtea erabat arrakastatsua izan
dela uste dut. EBA mailan egon
gara lehenengoz, eta esperien-
tzia interesgarria izan da. Horrez
gainera, harrobiko bi talde Espai-
niako Txapelketetan sartu ditugu.
Erregional Mailako gizonezkoek
ere igoera lortu dute; denboraldi
hasierako helburuetariko bat zen.
Nesken taldea Erregionalean
mantentzea ere lortu dugu.

MMoodduu  oorrookkoorrrraaggoo  bbaatteeaann,,  nnoollaa
bbaalloorraattzzeenn  ddiittuuzzuu  lleehheennddaakkaarrii
iizzaann  zzaarreenn  llaauu  uurrtteeaakk??
Herritarrekin eta herriarentzat lan
egiten duen talde bat izatea zen
gure helburua legegintzaldi
hasieran. Bide horretan, hitzar-
mena sinatu dugu Durangoko
ikastetxe guztiekin. Tabirakoren
etorkizunaren funtsa da hori;
Tabirakoren harrobia ikastetxeek
osatzen dute, beraz, ezinbeste-
koa da taldearentzat hitzarmen
hori garatzea. 

Bestalde, taldea asko hazi
da urteotan; aurten 53 talde osa-

tu ditugu. Gaur egun, 209 entre-
natzaile eta delegatu eta 902
jokalari daude Tabirakon. Babes-
leei dagokienez ere, asko hazi da
taldea; asko eskertzen dugu
euren fideltasuna. Bizi dugun kri-
si egoeran egin duten esfortzua
txalotzekoa da. Kirol arloan haz-
teaz gainera, erakunde legez jau-
zia eman du Tabirakok. Helburua
bete egin dugu, beraz. 

TTaabbiirraakkookk  ffiilloossooffiiaa  eezzaagguunnaa  dduu......
Bai, klubaren oinarria bolondres
lana da; taldea osatzen dugun
guztiok boluntarioak gara, ez
dugu soldatarik. Horrek ez du
esan gura ONG bat denik; kirol
talde bat gara. Harrobiagaz baka-
rrik behar egiten duen kluba da
Tabirako; hitzarmena sinatu
duten ikastetxeek ere osatzen
dute kluba. Filosofia horri jarrai-
tuz ahalik eta emaitza onenak
lortzen saiatzen gara; aurten,
besteak beste, EBA mailan ari-
tzea lortu dugu. Gure filosofia
herrira mugatzen da; ez gara
selekzio bat. Hori hobetzeko, bi
lan ildo ireki ditugu aurten: lan
etekinarena eta parte-hartzeare-
na. Umeak batean edo bestean
egokitzen ditugu. 

TTaabbiirraakkoorreenn  5500..  uurrtteeuurrrreennaa  zzuurree
lleeggeeggiinnttzzaallddiippeeaann  bbeettee  zzeenn......
Urteurren hori zuzendaritzako
kideekin bizitzea ahaztezina izan
zen; ekitaldiz betea izan zen urte

hori, eta lan asko egin genuen;
Espainiako Txapelketak antolatu
genituen, Sanfaustoetako pre-
goilariak izan ginen... Bereziki
gogoan izan gura ditut gu baino
lehenago Tabirakon behar egin
zuten guzt iak.  Euren lanari
esker heldu gara gauden lekura. 

ZZeerr  eekkaarrppeenn  eeggiinn  ddiioozzuu  TTaabbiirraa--
kkoorrii??
Ilusioa, batez ere. Zuzendaritza
taldeak Tabirakoren esku jarri
du bere ezagutza. Lan handia
egin dut; oporrik bako bederatzi
urte izan dira. Izugarria izan da
horrelako erakunde bati nire
ekarpena egin ahal izatea. Gau-
za batzuk hobetu daitezkeen
arren, oso pozik nago eginiko
lanagaz.

ZZeerr  jjaassoo  dduu  HHiillaarriioo  PPeerreezzeekk
TTaabbiirraakkoorreennggaannddiikk??
Pertsona taldeekin lan egiten
ikasi dut, batez ere. Taldean lan
eginez, besteen iritziak entzun
eta onartzen ikasten da, eta per-
sona moduan, aberastu egin
nau horrek.

ZZuuzzeennddaarriittzzaa  bbeerrrriiaarreennttzzaakkoo
mmeezzuurriikk??
Gaitasun handiko jendea da, eta
oso ondo egingo dutela uste
dut. Bi hilabete daramate lanean
zuzendaritza zaharragaz batera,
martxa hartzen hasteko. Itsaso
Gartziaren kasua nabarmentzea
gustatuko litzaidake; historiako
emakumezko lehenbiziko lehen-
dakaria izango da.

EEttaa  aauurrrreerraa  bbeeggiirraa,,  zzeerr??
Tabirakoren bazkide bat gehia-
go baino ez naiz izango; harmai-
letan egongo naiz orain, gaine-
rako zaleekin batera taldea 
animatzen. A. Maldonado

Beharleku handia izan dela onartu arren, oso pozik dago Perez egindako lanagaz.

Azken lau urtean Tabirakoko lehendakaria
izan da Hilario Perez. Egindako lanagaz
pozik, Itsaso Gartziari emango dio lekukoa.
Gartzia izango da klub historikoak izango
duen lehenengo emakume lehendakaria

Aurrerantzean,
harmailetan egongo

naiz, Tabirako
animatzen

Denboraldi 
erabat arrakastatsua
izan da aurtengoa,

nire ustez

Urteotan talde zein
erakunde legez hazi
da Tabirako; 53 talde

ditu orain

Hilario Perez
2007-2011 
Tabirakoko 

Lehendakaria

2003-2007
Lehendakariordea

2002-2003
Batzordekidea
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Eneritz Iturriaga Euskadiko
txapeldun, bosgarrenez
Abadiñarrak Euskadiko Errepi-
deko Txapelketako proba irabazi
du. Joan zen domekan jokatu
zuten proba, Zizurkilen (Gipuz-
koa). Bizkaia-Panda-Durango
taldeko Cristina Alcalde eta
Ludivine Lozek osatu zuten
podiuma; 19 segunduko aldea
atera zion Iturriagak Alcalderi.

Atzo hasita,  asteburuan
zehar Espainiako Txapelketak

Durangaldekoen
emaitza onak
Lekeitioko
triatloian
Ekainaren 18an, Lekeitioko
triatloiaren baitan, Euskadiko
Txapelketa jokatu zen; emaku-
mezko zein gizonezkoen pro-
betan australiarrak nagusitu
ziren. Durangaldeko kirolariek
emaitza onak lortu zituzten,

hala ere. Gizonezkoen mailan,
Gorka Bizkarrak (Abadiñoko
Laubideta) bederatzigarren
zeharkatu zuen helmuga, eta
Euskadiko Txapelketan hiruga-
rren postua lortu zuen. Emaku-
mezkoetan, aldiz, Jone Aizpu-
rua (Mugarra) izan zen eskual-
deko lehenengo ordezkaria.
Talde bereko Irene Loizatek
21. postuan amaitu zuen las-
terketa, eta, horrenbestez,
kadete mailako Euskadiko
Txapelketa irabazi zuen. A.M.

jokatuko dituzte Castellonen.
Bere webgunean azaldutakoa-
ren arabera, abadiñarra gogotsu
eta irabazteko asmoz doa Cas-
tellonera: “Inoiz baino gogo han-
diagoagaz noa”. Zizurkilgo garai-
penaren garrantzia azpimarratu
du, gainera; “Castellonen aurki-
tuko ditudan lehiakide gehienak
Zizurkilen egon dira, eta irabazi
egin diet”. A.M.

Bizkarrak 3. amaitu
zuen; Loizatek irabazi
egin zuen kadeteetan

Iazko arrakasta ikusita, egitura bera mantenduko dute antolatzaileek. 

15:00etan hasiko dira
probak, 13:00etan
errepidea itxi eta gero

Tontorrera nor arinago
igoko lehia bihar, Urkiolan

Urkiolako 15. Auto Igoera
jokatuko dute zapatuan.
Igoera berreskuratu zene-

tik, jarraian egiten den laugarren
biderra izango da. 

Guztira, 85 pilotuk parte
hartuko dute igoeran; tartean,
hiru emakumek. Durangalde
Racing elkarteko zuzendaria
den Aketza Santacolomaren
berbetan, barqueten atalean Ira-
ola, Pañella eta Quesada lehia-
tuko dira. Turismoetan, ostera, A.
Ramirez, A. Arakistain, “Lebeiti”

85 auto gidarik parte hartuko dute Urkiolako Igoeran; Durangalde
Racing elkarteko 13 pilotu lehiatuko dira. 15:00etan hasiko da

eta I. Olabegogeaskoetxea ditu
faboritotzat Santacolomak.
Arratsaldeko 15:00etan hasiko
dira probak. Guztira, hiru bide-
rrez osatuko dute igoera; lehe-

nengoa, entreneamendu saioa
izango da, gainerako biak , oste-
ra, ofizialak. Lehia hasi aurretik,
autoen egiaztapenak egin
beharko dituzte pilotuek; Landa-
ko gunean izango da hori, 9:30-
12:30 bitartean. 

SSeegguurrttaassuunnaaggaazz  aarrdduurraattuurriikk
Santacolomak azaldutakoaren
arabera, “istripuak ekiditeko”
antolatzaileek “bereziki” zaindu-
ko dute segurtasuna. Errepidea
13:00etan itxiko dute. A.M.

Munduko kirol probarik garrantzitsuenetakoa jokatze-
tik aste gutxira gaude. Zorionez, berriro joateko auke-
ra izango dut; bertara joango naizen bosgarren bide-
rra izango da aurtengoa. Aurtengo Frantziako Tourre-
an izango dudan helburua aurreko aldietako antzekoa
izango da. Samuel Sánchez izango da gure liderra;
nire helburua, ostera, hasierako ihesaldietan infiltratu
eta garaipenen bat lortzea izango da. 

Euskaltel-Euskadi taldean ilusio handiz gaude.
Etapa garaipenen bat lortzeko aukera dugula uste
dugu; horrez gainera, Samuelek podiumeko maileta-
ko batean amaitzea bilatuko dugu. Txirrindulari borro-
kalariz beteriko taldea daramagu Tourrera, eta euskal
zaleei merezi duten ikuskizuna eskaintzen ahalegin-
guko gara. Pirinioak betetzen dituen uholde laranjak
babestu egingo gaitu, beste urte batez, euren indar
eta animoekin. 

Aste honetan Tourreko bigarren etapako taldeka-
ko erlojupekorako entrenatzen aritu gara; ez da ondo-
en moldatzen garen proba, hori dela-eta, hobetzeko
asmoagaz arlo hori lantzen aritu gara azken aldian.
Bestela, Frantziako Tourrera Euskaltel-Euskadik talde
sendoa eroango duela uste dut. Eskalatzaile onak
ditugu; kalitate handiko ordekalariak ere badarama-
tzagu. Horrez gainera, momentu onean dagoen eta
sailkapeneko postu ona lortzeko aukerak dituen
Samuel daukagu. Esandako moduan, talde sendoa
eta osoa osatzen dugu; Frantziako Tourra errealitate
bilakatzen saiatuko garen ametsa da.

Erredakzioan itzulia
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Ruben Perez
•Txirrindularia

Frantziako Tourra

Euskalteleko bederatzikoa
Tourra prestatzen dabil

Uztailean jokatuko duten Fran-
tziako Tourra prestatzen dabil
Euskaltel-Euskadi taldea. Bira
hasi aurreko azken entrena-
mendurako kontzentrazioa
Launa Upategian egin dute.
Frantziako probako bigarren
etapa taldekako erlojupekoa
izango da, eta bertan ahalik eta
maila onena eskaintzeko asmoz
entrenamendua burutu zuten
eguaztenean. Indarberritzeko,
entrenamendu saioaren ondo-
ren Launa upategian bazkaria

egin zuten taldekideek. 
Samuel Sánchez izango da

Euskaltel-Euskadi taldeak itzu-
lirako aurkeztu duen liderra.
Anbotoko kolaboratzaile den
Ruben Perezek ere parte hartu-
ko du bira ospetsuan. A.M.

Arabar Errioxan egin dituzte lehia aurreko
kontzentrazioa eta entrenamenduak

Txirrindulariak, Launa upategiko kontzentrazioan.

Sánchez izango da
Euskaltel-Euskadiko
liderra Tourrean
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Diru-laguntzaren % 25aren
baitan, gehienez, 500 euro
emango dituzte bizikleta

elektriko bakoitzeko

Bioerregaien erabilera
sustatzeko, 2.200 euroko

laguntza emango dute
automobileko, gehienez

Bizikleta elektrikoak erosteko 
diru-laguntzak emango ditu EEEk

Energiaren Euskal Erakundeak % 25eko finantzaketa
eskainiko du bizikleta hauek lortzeko, bigarren urtez jarraian
Bigarren urtez jarraian, Eusko
Jaurlaritzako Industria, Berri-
kuntza, Merkataritza eta Turismo
Sailak, Energiaren Euskal Era-
kundearen (EEE) bitartez, diruz
lagunduko ditu bizikleta elektri-
koen eta bioerregaiak erabiltze-
ko prestatuta dauden automobi-
len erosketak. Horretarako,
975.000 euroko aurrekontua
duen programa jarri du martxan.
Diru-laguntza eskatzeko, EEE-
ren webgunean azaltzen diren
jarraibideak hartu beharko dira
kontuan. 

Garraio alorrean energia-
eraginkortasuna hobetzea eta
bertan erabiltzen diren energia-
iturriak ugaritzea edo dibertsifi-
katzea dute helburu. Azken
honen kasuan, garraioan petro-
lioaren alternatibak diren beste-
lako energia-iturrien erabilera
bultzatzea gura dute.

Bigarren urtez jarraian,
pedalei eragiteko laguntza
duten bizikletak, bizikleta elek-

trikoak, erosteko diru-laguntza
emango du EEEk. Bizikleta kon-
bentzionalen aldean, mota
honetakoen prezioa garestia
denez gero, haien guztizko kos-
tuaren % 25, BEZa barne, diruz
lagunduko dute; gehienez ere
500 euro emango dute bizikleta
edo pertsona bakoitzeko. Eki-
men hori sustatzeko, 150.000
euro emango dituzte, guztira,
diru-laguntzetan.

Diferentzi bakarra
Bizikleta normalen eta elektriko-
en arteko desberdintasun baka-
rra motor elektrikoa edo bateria
elektrikoa edukitzean da, peda-
lei eragiten laguntzeko funtzioa-
gaz. Bizikleta mota hauetan ibil-
tzeko, ezinbestekoa da pedalei
eragitea; izan ere, pedalkadak
emateari utziz gero motor elek-
trikoaren laguntza gelditu edo
eten egiten da; baita 25 kilome-
tro orduko abiadura gainditzen
denean ere. 

Automobilak
Bestalde, jatorri fosila duten
erregaien kontsumoa txikitzeko
asmoz, bioerregaien (biodiesela
eta bioetanola) erabilera susta-
tuko dute. EEEk dituen progra-
men artean, horrelako bioerre-
gaien nahasketa handiak erabil-
tzeko prestatuta dauden auto-
mobilak erosteko diru-laguntza
programa zehatza du.

Hauek dira automobil
motak: gasolina-motorra dauka-
ten automobilak eta % 85eraino
bioetanolaz osatutako nahaske-
ta kontsumitzeko prestatuta
daudenak edo diesel motorra
daukatenak eta, gutxienez, bio-
dieselaren edukia % 30ean
osatutako nahasketak erabiltze-
ko egokituta daudenak.

Azaldu dutenez, automobi-
leko emango duten gehienezko
diru-laguntza 2.200 eurokoa
izango da, eta ezin izango da
gainditu automobilaren prezioa-
ren % 15. M.O.
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Interneten eta paperean, doan: Erregistratu zaitez, www.anboto.iragarkilaburrak.com webgunean eta jarri zure iragarkia edo bidali mezua hurrengo helbide elektronikora: anboto@anboto.org. Nahiago baduzu deitu
94-623 25 23. Paperean, ordainduta: Iragarki laburretatik bereiztuta eta lauki batean nabarmenduta. Hainbat prezio eta neurri aukeran. Kontsultatu 94-621 79 02 telefonoan.

Higiezinak
ETXEBIZITZAK

SALDU

Abadiño. Muntsaratzen
etxea salgai. Bi logela, bi ko-
mun, egongela, sukaldea (es-
kegitokia), balkoia, garajea
eta trastelekua. Ia berria. Oso
polita. Tel.: 615 007 216

Berriz.3 logela, 2 komun,
sukalde berriztua, 2 balkoi,
egongela, ganbara eta garaje
itxia. Oso eguzkitsua. Egoera
ezin hobean. 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 ja-
rri berria, hormako lau armai-
ru, aluminiozko leihoak, ateak
eta zorua aldatuta. Garaje eta
igerilekua. 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 pi-
sua salgai. 3 logela, komuna,
egongela-jangela eta sukal-
dea. 2 balkoi (bat itxia). Bero-
gailua gas naturalarekin.
Ganbara eta garajea. Prezio
ezin hobea. Tel: 679 382 369

Durango. 94 m2-ko etxea
salgai, herriko gudarien pla-
zan. 3 logela, 2 komun, sukal-
dea (eskegitokia), egongela
ederra, ganbara eta garajea.
Kokapen oso ona, eguzkitsua.
Bista ederrekoa.  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. Jantzita. Gas ins-
talazioa egin berri. Oso argi-
tsua. Tel.: 659 425 890

Durango. 3 urte. Bi logela, bi
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. Sukal-
de hornitua, egongela, 5 lo-
gela, 2 komun eta garaje itxia.
Prezio ona. 685 734 825.

Elorrio. 65 m2-ko etxebizi-
tza berria salgai Buzkantz ka-
lean. 2 logela, komun bat, su-
kalde-egongela eta ganbara
ederra. Igogailua. Etxe polita
eta eguzkitsua. Prezio ona.
Tel.: 94 682 12 34 

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

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

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

Zornotza. Euban. 3 logela,
egongela bat, sukaldea, 2 bai-
nugela, ganbara, berogailua.
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 (errefor-
matu behar bada, etab). Pre-
zioa 250.000 euro (negozia-
garri). Tel.: 618 936 214.

ERRENTAN EMAN

Abadiño. Pisu bat alokagai
muntsaratzen. Garaje partze-
la eta ganbara aukeran. Tel.:
660 646 292 / 680 581 507

Abadiño. Muntsarantzen
pisua alokagai. Tel.: 680 581
507 edo 660 646 292

Berriz. Pisua alokagai berri-
zen (abalarekin). 3 logela,
egongela, 2 komun eta sukal-
dea. Herri erdian kokatua.
Tel.: 688 685 429

Elorrio. Toki onean, elorrio
erdialdean 100 m2-ko pisua
alokagai. 3 gela, ezkaratza,
saloia, 2 komun, igogailua.
Sartzeko prest. Deitu: 605-
72 12 73 (arratsaldez).

ERRENTAN HARTU

Durango. Bikote euskaldu-
na alokairuko pisuaren bila,
durangon, abadiñon edo iu-
rretan. Biok lanean. Tel.: 626
174 241

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

Otxandio. Etxebizitza handi
samar bat behar da alokai-
ruan otxandion. Tel.: 695 725
274 (kristina)

OPORRETAKO ETXEA

ERRENTAN EMAN

Ainsa (Huesca). 50 m2-ko
atikoa alokatzen da huescako
ainsa herrian. Kanpora begi-
ra. 2 gela, sala, sukaldea, ko-
muna eta egongela. Guztiz
hornitua. Garajea eta traste-
lekua. Tel.: 630 674 864

Almerian (Almerimar).
Adosatu bat alokagai. Por-
txea, lorategia, garajea eta
igerilekua. Hondartza eta zer-
bitzuak 500 metrora. Astea
500 euro; hamabostaldia eta
hilabetea adosteko. Jabi-
izaskun@euskalnet.net edo
94 621 81 43

Conil (Cadiz). Conilen etxea
alokagai udarako. 3 logela eta
garajea. Tel.: 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).
Kantabriako ramales herrian
txaleta alokagai udarako. Te-
lefonoa: 653 733 457

Torrevieja (Alacant). To-
rreviejan bungalowa aloka-
tzen da. Urbanizazio priba-
tuan, gune berdeak eta igeri-
lekuak. 3 logela, egongela,
sukaldea, solariuma,... Tel.:
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 ibaizabal auzunean. Etxe
erosoa eta berria. Tel.: 652
865 780

Elorrio. Pisukide bila nabil
elorrion, goieta kalean. Tel.:
686 991 631.

GARAJEAK

SALDU

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

Durango. Garajea salgai. Er-
dialdean kokatua, Tronperri
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. Tel.: 629 414 363

Elorrio. Berrio-otxoa kalean
garaje itxia salgai. 
Tel.: 658 759 264

Elorrio. Garaje itxia salgai
erdialdean. 660 458 756.

ERRENTAN EMAN

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

LURSAILAK

SALDU

Zaldibar. 13.500 m2-ko lur-
saila salgai. Eguzkitsua. Sar-
bide ezin hobeak. Ura eta ar-
gia ondoan. Tel.: 629 419 411

Teknologia
INFORMATIKA

GAINERAKOAK

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

SALDU

Olympus e-410 argazki
kamara salgai. Bi objetibo-
rekin erosi nuen eta biekin
salduko nuke, poltsa eta guz-
ti. Interesatuek idatzi gikaju-
len@hotmail.com. 

GAINERAKOAK

EMAN

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

Lana/negozioak
LAN ESKARIAK

ETXEKO LANAK

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

Durango. Goizez garbiketa

lanak egiteko prest. 
Tel.:665 717 458

PERTSONAK ZAINDU

Durangaldea. Neska gazte
euskalduna, udan goizetan
umeak zaintzeko eta etxeko
lanak egiteko prest. Baita
umeei udako lanak egiten la-
guntzeko ere.  605 768 098.

Durangaldea. Haur hez-
kuntzako hezitzailea. Neska
euskalduna eta umeak gogo-
ko dituena, astelehenetik os-
tiralera goizez nahiz arratsal-
dez umeak zaintzeko eta etxe-
ko lanak egiteko prest. 
Tel.: 666 197 568

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 

Berriz. Batxilergoa bukatu
berri duen ikaslea berrizen
zein inguruko herrietan ume-
ak zaintzeko edo eskolara era-
mateko prest, goizez zein
arratsaldez. Deitu konpromi-
so gabe. Tel.: 676 871 929 .

Durango. Umeak zaintzen
eta umeei irakasten esperien-
tziadun neska euskalduna,
uztailean lan egiteko prest;
bai umeekin baita beharrean
dagoen edonorekin ere. 
Tel.: 652 732 370

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

Durango. Interna edo exter-
na modura umeak edo per-
tsona nagusiak zaintzeko
prest, bai asteburuetan bai
jardunaldi osoan. Gauetan ere
bai. Erreferentzia onak. 
Tel.: 686 161 334.

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

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

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

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

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

Durango. Neska gazte eta
euskaldun bat udan umeak
zaintzeko prest abadiñon eta
durangon. Tel.: 688 637 603

Elorrio. Neska gaztea eta
euskalduna aste barruan
arratsaldez umeak zaintzeko
prest. Haur hezkuntza ikas-
ten. Umeekin esperientzia
eta autoa. Tel.: 626 196 885.

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

IRAKASKUNTZA

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

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

Durango. Toeic  ikastaro in-
tentsiboa uztailean. Azteketa
prestatu nahi izanez gero es-
perientza duen irakaslea es-
kolak emateko prest, ordutegi
zabalarekin. 686 840 627.

Durango. Psikologian lizen-
tziatutako neska euskaldunak
udan errefortzu klaseak ema-
teko prest. Urtean zehar ume
zein gazteekin lanean egon-
dako neska. Klase indibidua-
lak, ordutegi malguarekin eta
ikasle bakoitzaren beharreta-
ra egokituak. 650 18 72 10

GAINERAKOAK

Durango. Zurgintza oroko-
rreko lan bila nabil (ateak,
leihoak, tarimak eta parketak
jartzea, armairu eta sukalde-
ak neurrira,...).  669 447 764.

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

LAN ESKAINTZAK

OSTALARITZA

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

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

Iurreta. Sukaldari laguntzai-
lea. Ezinbestekoa: urtebeteko
esperientzia, gidabaimena,
autoa. Lanaldi erdia ostirale-
tik igandera. Kontratua: or-
dezkapena (3 hilabete gutxi
gorabehera). Sartu. Erref.:
5557. Tel.: 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

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
alzheimerrra 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

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.

Bilbo. Saltzailea. Ezinbeste-
koa: esperientzia, ordutegi-
malgutasuna. Lanaldi osoa.
Sartu. Erref.: 6172. 
Telefonoa: 94 620 04 49

Deba. Garbitzailea-lisatzai-
lea. Ezinbestekoa: esperien-
tzia, ordutegi-malgutasuna.
Lanaldi erdia, goiz eta arra-
tsalde. Kontratua: oporren
ordezkapena. Sartu. Erref.:
5978. Tel.: 94 620 04 49

Durango. Ileapaintzailea
(ofizial bat eta laguntzaile
bat). Ezinbestekoa: heziketa
eta esperientzia (ofizialaren
kasuan). Sartu. Erref.: 4390.
Tel.: 94 620 04 49

Durango. Aseguru-merka-
taria. Ezinbestekoa: diploma-
tua, esperientzia. Lanaldi
osoa. Urteko soldata gordina:
24.000 euro. Sartu. Erref.:
5843. Tel.: 94 620 04 49

Durango. Andre euskaldun
baten bila nabil umeak zaindu
eta etxeko lanak egiteko. Jar-
dunaldi erdirako kontratua
izango litzateke. 619 555 216.

Lemoa. Garbitzailea. Ezin-
bestekoa: C klaseko gidabai-
mena, garbiketan esperien-
tzia, ordutegi-malgutasuna.
Lanaldi osoa gauez. Hileko
soldata garbia: 1300 euro.
Sartu. Erref.: 6273. Telefo-
noa: 94 620 04 49

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

NEGOZIOAK

SALDU

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

ERRENTAN EMAN

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

GAINERAKOAK
Durango. Ezkontza, bataio,
jaunartze, ... auzo edo herriko
jaiak... Hemen duzu dj refe-
ree, poltsiko guztietara mol-
datzen dan dj-a. Xehetasun
gehiagorako  www. dj-refe-
ree. com edo 699824439.
Musika jartzeaz gain argi eta
soinu ekipoak alokatzen dira.

Durangaldea. Hirugarren
adinean aditua den psikolo-
goa zeure etxean bakarkako
terapia egiteko prest: ebalua-
zioa, psikoestimulazioa, me-
moria lantzeko ariketak,...
Tel.: 665 720 264

Denetarik
SALDU/EROSI

Erremolkea salgai. Traste-
ak eramateko. Tapa dauka.
Egoera onean.  655 724 516.

GALDU/AURKITU
Giltzak galdu ditut du-
rangon. Duela 3-4 aste. Ko-
txeko giltza  eta besteren bat.
Alde zahar inguruan. Udal-
tzaingoan entregatzea esker-
tuko nuke. 665 944 674 . Lur

Ibilgailuak
AUTOAK

SALDU

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

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

Peugeot 206 xs hdi 2.0.
Gehigarri guztiak, gris meta-
lizatua, aluminiozko hagu-
nak... Lehen eskukoa eta oso
ondo zaindua. 650 274 880.

Renault megane classic
bat salgai. Gasolina. IATa
pasatuta. Prezioa: 1.000
euro. Tel.: 667 485 436

FURGONETAK

SALDU

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. Beti gara-
jean. Tel.: 637 808 801 (pilar)

Aisia/kirola
KIROLAK

SALDU

Bh g5 bizikleta. Aukera ga-
lanta, bh g5 bizikleta koadroa
salgai. Berria, erabili gabea.
M. Gorria. 1600euro. 
Tel.: 679 475 785.

Bizikletak garraiatzeko
remolke profesionala sal-
gai. 8 bizikleta eramateko
aukera. Homologatua eta lo-
karri sistema profesionala.
Errepideko zein mendi bizi-
kletak garraiatzeko aukera.
Tel: 655706713

Cannondale r800. 5 urte.
Oso gutxi erabilia. Oso ondo
zainduta. Koadroa: r800 alu-
minio. Gorria. Neurria: 57
(m). Direkzioa: dia-compe.
Shimano 105 osorik 8v. Bu-
xiak: mavic. Gurpilak: mavic
sup. Kubiertak: spezialized-
michelin. Sillina: selle italia
turbomatic 4. Berria: kam-
bio/freno manetak, fundak
eta kableak. Prezioa: 500
euro. Tel.: 600 959 741. 

Errepiderako bizikleta
salgai. Egoera onean. Oso
ondo zainduta. Koadroa: alu-
minioa. Campagnolo veloce
16 v grupoa. Gurpilak eta ku-
biertak berriak (michelin
race). 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, beste produk-

tuak: cordurazko botak, inox,
askak, lepokoak...Etxeraino-
ko banaketa dohainik. 
Tel.: 635708161 

EROSI

Basurde ar bila. Basurde
arrak erosten dira. 90 kilo
baino gehigokoak. Tel.: 678
727 572.

EMAN

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

Katakumeak oparitzen
dira. Katakumeak oparitzen
ditugu! oso politak dira eta
zuentzako izatea gustatuko
litzaiguke! horietako bat nahi
baduzu deitu: 94 623 17 74
edo 661 126 281

MUSIKA

GAINERAKOAK

Gitarra eskola partikula-
rrak durangon. Gitarra es-
kola partikularrak durangon.
Elektrikoa, akustikoa, rocka,
bluesa, jazza, funka eta abar.
Eskalak, akordeak, erritmoa,
teknikak, inprobisazioa, ira-
kurketa... Tel.: 650 172 285.

GAINERAKOAK

SALDU

Umeak eramateko mo-
txila salgai. Umeak erama-
teko mendiko motxila salgai.
6 aldiz bakarrik erabilia. 15 ki-
lora artekoa. Berri-berria.
Plastikoa eta eguzkitarako
sonbrila barne. Tel.: 616 630
561

EMAN

Nutrizio pranikoari bu-
ruzko berbaldia. Dhara-
nanda zentroan. Eugenio gar-
ciak gidatua. Uztailaren 8an,
19:30ean. Lekua hartzeko:
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,
OSAGARRIAK

SALDU

Umeen kapazoa eta za-
kua salgai. Mutsy markako
kapazoa salgai. Kolore berde-
koa. Behin ere erabili gabea.
Zakua ere bai, gris kolorekoa.
Hau ere erabili gabea.
665759951 (haizea)

Umeen karroa salgai. Ma-
sicosia, kapazoa eta aulkia.
Bebecar markakoa, ia berria,
ondo zainduta. Tel.: 608 321
901 (vanesa)

Umeentzako lau lo zaku
salgai. Grobag. Maukarik ez
daukate eta aurretik lotzen
dira. Handiak direnez, umeek
lo eroso egiten dute. Bakoi-
tzaren salmenta prezioa den-
detan 50-55 euro, nik 100
eurotan saltzen ditut laurak.
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. Informa zaitez
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.
301.980€ (+BEZ). Garajea eta ganbara 
• ASKATASUN ETORBIDEA: Promozio berriak. 1,2,3
eta 4 logelakoak.

- Logela bakarra garajea eta ganbararekin 185.000€

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

• ASKATASUN ETORBIDEA: 115 m2. 3 logela,
egongela, sukalde jantzia eta 2 komun. Garajea eta
ganbara.
• ASKATASUN ETORBIDEA: 81 m2. 3 logela,
egongela, sukaldea eta komuna. Igogailua. Gas
naturala. 
• ASKATASUN ETORBIDEA: 74 m2. EZINHOBEA.
ETXE OSOAK KANPORA EMATEN DU. 2 logela.
Garajea.
• ERROTARITXUENA: Estreinatzeko. 2 logelako
atikoa, egongela, sukalde jantzia, 2 komun. 20 m2-ko
2 terraza. Garaje itxia. 
• ZUMALAKARREGI-EZKURDI: 130 m2. 4 logela.
Garajea. Handia. Orientazio ona.
• EZKURDI: 100 m2. 3 logela, egongela, sukaldea eta
2 komun. Ganbara. Prezio ona.
• EZKURDI: 4 logela, egongela, sukalde jantzia eta 
2 komun. Balkoia.
• EZKURDI: 85 m2. 3 logela, egongela, sukaldea eta
2 komun. Ganbara. PREZIO ONA.
• TABIRA: 90 m2. 3 logela, egongela, sukaldea eta
komuna. Eguzkitsua eta ikuspegi ederrekoa.
• TABIRA: Erdi berria. Logela, egongela, sukaldea eta
komuna. Garajea. Polita.
• MURUETA TORRE: 120 m2. 4 logela. Garajea eta
trastelekua. Balkoia. 
• MIKELDI: 101 m2. 3 logela, egongela handia, sukalde
jantzia, komuna eta bainugela. Guztiz berriztatua.
• FRANTZISKO IBARRA: 95 m2. 3 logela, egongela,
sukaldea eta 2 komun. Garajea eta trastelekua.
• FRANTZISKO IBARRA: 105 m2. 3 logela, egongela,
sukalde jantzia eta 2 komun. Etxe osoak kanpora
ematen du. Eguzkitsua. Garajea aukeran.
• SAN IGNAZIO: 104 m2. 3 logela. Garajea eta
ganbara. Erdi berria. Altuera ona. Etxe osoak kanpora
ematen du. Eguzkitsua.
• SASIKOA: 85 m2. 3 logela, egongela, sukalde
jantzia eta 2 komun. Garajea eta ganbara. Balkoia.
Ikuspegi politak. Eguzkitsua.
• SASIKOA: 70 m2. Aukerakoa! 3 logela, egongela,
sukaldea eta komuna. Balkoia.
• ARKOTZA: 4 logela, egongela, sukalde jantzia eta 
2 komun. Balkoia. Ganbara.
• FRAY JUAN DE ZUMARRAGA: 108 m2. 4 logela.
Altuera ona. Garaje itxia aukeran.
• MENDIZABAL: 63 m2. 2 logela. Etxe osoak kanpora
ematen du. Eguzkitsua. Ganbara.
• ALLUITZ-FRAY JUAN DE ZUMARRAGA: 50 m2. 
Erdi berria. Logela bakarra. Garaje itxia.
• TXIBITENA: Erdi berria. Logela bakarra. Ganbaran
beste logela bat. Garajea.
• TXIBITENA: 3 logela, egongela, sukaldea eta 
2 komun. Garajea eta ganbara.
• ARAMOTZ: 3 logela. Guztiz berriztatua eta jantzia.
• JUAN DE ITZIAR: 4 logela, egongela, sukaldea eta
komuna. Bizitzen sartzeko moduan.
• SAN FRANZISKO: 75 m2. 3 logela, egongela,
sukaldea eta komun. 2 balkoi. IKUSPEGI POLITAK.
• ZEHARKALEA: 2 logela, egongela, sukalde jantzia
eta komuna. Igogailua.
• SAN FAUSTO: Guztiz berriztatuak dauden etxebizi-
tzak, bizitzen sartzeko moduan. 2 eta 3 logela. 
Prezio onak.
• BARANDIARAN: 90 m2-ko bulegoa salgai. 
Prezio interesgarria.
• MADALENA: Trastelekuak salgai. Gainazal
ezberdinak.
• MADALENA: Garaje itxia salgai. 
• DURANGALDEA: Baserria, adosatuak, familia
bakarrekoak eta bifamiliarrak. Pabilioiak eta garajeak
salgai eta alokagai. Hainbat zonalde. 

ETXEBIZITZAK SALGAI

DURANGO
• ASKATASUN ETORBIDEA: 3 logela, egongela,
eskegitokia eta 2 komun. 2 balkoi. Ganbara eta
garajea. Zatoz ikustera.
• 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 SALGAI
• ERDIALDEAN: 102 m2. 4 logela. Zonalde lasaia.
Etxe osoak kanpora ematen du. 192.300€.
• TRENBIDE: 105 m2. 2 garaje, trastelekua eta
ganbara. Etxe osoak kanpora ematen du.
• MURUETA TORRE: 3 logela. Terraza handia.
SALTZEKO PREMIA!
• F.J.de ZUMARRAGA: DUPLEXA. 2 logela, egongela
eta 2 komun. Terraza. Eguzkitsua.
• IURRETA: MASPE: ERAIKUNTZA BERRIA. 1,2,3 eta
4 logelako etxebizitzak. 210.500€-tik aurrera.
• DURANGO: Etxebizitzak terrazekin salgai. 1,2,3 eta
4 logela. Ganbara eta garajea.
• ABADIÑO: Berehalako banaketa. 2 eta 3 logela,
sukalde jantzia eta 30 m2-ko terraza. Garajea eta
trastelekua. 265.000€-tik aurrera.
• ERRETENTXU: 75 m2. Sukalde eta egongela
handia. Garajea. 
• MAÑARIA: 110 m2. 3 logela eta egongela handia.
Terraza. Etxe osoak kanpora ematen du. Eguzkitsua.   
• OÑITURRI: (Ezkurdi). Erdi berria. 80 m2. Eguzki-
tsua. Etxe osoak kanpora ematen du. Lehen mailako
materialak. Ganbara eta garajea.
• ASKATASUN ETORBIDEA: 90 m2. 3 logela eta 
2 komun. Terraza eguzkitsua. Ganbara eta garaje itxia
2 kotxerentzako. 297.500€.
• ALLUITZ: Erdi berria. 2 logela. Ganbara eta garajea.
• PLATERUEN PLAZA: 4 logela eta 3 komun.
Trastelekua eta garajea. 294.500€.
• HERRIKO GUDARIEN: (EZKURDI): AZKENEKO
etxebizitza. 3 logela, eta 2 komun. Terraza. Ganbara
eta garajea.
• EZKURDI: 70 m2. 180.000€.
• SASIKOA: Erdi berria. 90 m2. 3 logela eta
eskegitokia. Balkoia. 52 m2-ko terraza. Eguzkitsua.
• ASTXIKI: 115 m2. 3 logela. Garajea eta ganbara. 
• FRANTZISKO IBARRA: 100 m2. 3 logela eta
egongela handia. Ganbara eta garajea.
• ARAMOTZ: 3 logela eta egongela. Balkoia.
Eguzkitsua. 
• ANBOTO: 3 logela, egongela eta komuna. 
• SAN IGNAZIO: 95 m2. 3 logela eta 2 komun. 
12 m2 eta 8 m2-ko terrazak. Ganbara eta garajea. 
• ARTEKALE: Berria. 80 m2. 2 logela. Polita.
• MADALENA: 2 logelako atikoa. Terraza. 
• ANDRA MARI: Apartamentua. 162.000€.
• TABIRA: Apartamentua. Garajea. 237.400€.
• LANDAKO: 90 m2. 3 logela eta 2 komun. 2 terraza.
Ganbara eta garajea. Polita.
• SAN FAUSTO: 1º solairua. 3 logela. 150.000€.
• KIRIKIÑO: 60 m2. 3 logela. 138.500€.
• ASKATASUN ETORBIDEA: 2 logela eta egongela.
Terraza. Ganbara eta garaje bikoitza.
• DURANGO: Txaleta. 400 m2. Garajea. Lorategia.
• DURANGO: Txaleta. 5 logela eta 3 komun. Txokoa. 2
kotxerentzako garajea. 45 m2-ko lorategia. 637.600€

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

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

ALOKAIRUAN
• ARTEKALE: 3 logela. 700€.
• MATIENA: Pabilioia. 163 m2. 950 m2.
• TABERNA – JATETXEA: 150 m2. 900€/hileko.
• IBAIZABAL: 120 m2. 2 kale hartzen dituen
erakuslehioa. 
• MARISTAK: 60 m2. Egokitua. Alokairuan edo salgai.
• IURRETA: MASPE: Autobus geltoki ondoan. 400 .
• OÑITURRI: 30 m2. Alokairuan.
• ZABALE: 65 m2. Alokairuan.
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Uztailaren 1ean, Durangoko Museoan

RICKY DAVILAREN BERBALDIA
Aurten lehenengoz antolatu duten Begira argazki topaketaren
egitarauaren barruan eskainiko du Ricky Dávila argazkilariak
berbaldia, uztailaren 1ean, 19:00etan, Arte eta Historia
Museoan. Argazki erreportajeen hainbat liburu argitaratu eta
hainbat erakusketa burutu dituen argazkilaria da bilbotarra.

Roger Guaus-en Arrelat Arte
eta Historia Museoan.

ELORRIO
›› Ekainaren 30 arte, Ferixa

Nagusiko jaien kartel lehiake-
tara aurkezturiko lanen
erakusketa, Iturri kultur etxean.

ZALDIBAR
›› Ekainaren 25ean eta 26an, Ilargi

Argazki taldeak antolatuta,
Zaldibarko argazki zaharrak
erakusketa udaletxeko plazan.

JAIAK
DURANGO (Tabira)
›› Ekainaren 24an, 19:00etan

txupinazoa, 19:30ean txalapar-
ta, 20:00etan Rex taldeagaz
erromeria, 22:00etan The Dos
taldeagaz kontzertua.

›› Ekainaren 25ean, 09:30ean
Spinning (ikastolan), 10:00etan
gaztelu puzgarriak. Globo
aerostatikoa, 10:00etatik
aurrera. Padel txapelketa,
10:00etan. Amama Luisa Brass
Band fanfarria, 12:00etan.
Marmitako lapikoen aurkezpe-
na, 14:00etan. Afrik & Blai
taldeagaz batukada, 16:00etan.
Mus, igel eta partxis txapelke-
tak, 17:00etan. Umeen jolasak,
17:00etan. Molto motorren
lasterketa, 19:00etan. Sari
banaketa, 20:30ean. Ero, Zebel
eta Raxfer taldeen kontzertuak,
21:00etan hasita.

›› Ekainaren 26an, 12:00etan
Artzai txakur erakusketa.
saiheski jana 13:00etan.
antzerki ipuinak 17:00etan.
Trial bike erakuskaldia
18:00etan. Sabel dantza
emanaldia, 19:00etan. No
Name kontzertua, 19:30ean. 

›› Ekainaren 29an, 09:00etan
kalejira. Paella jana,
14:00etan. Meza nagusia,
19:00etan. Durangoko Musika
Banda 20:00etan hasita.

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 24an, Javi Alzola

Quartet, 20:00etan, Kurutziaga
hoteleko emanaldian. 

›› Ekainaren 24an, APTC, Alex TC
eta Dj. Gato, Sweet & Vicious
diskotekan.

›› Ekainaren 25ean, Poliputos +
Talde Sorpresa, 23:00etan
hasita, Plateruenean.

›› Uztailaren 1ean, Uda Kalean Bizi
jaialdiaren barruan, Ulannah
taldearen folk kontzertua,
21:00etan, Tabirako parkean.

ELORRIO
›› Uztailaren 1ean, Soul Tellers,

22:30ean Tola jauregian. 

ZORNOTZA
›› Ekainaren 24an, Kale musika-

rien Haizetara nazioarteko
lehiaketa: parte hartuko duten
taldeen aurkezpena eta jaialdia-
ren hasiera, 19:30ean.  

ANTZERKIA

BERRIZ
›› Ekainaren 26an, Markeliñe

taldearen Anomalía Magnética
antzezlanaren emanaldia,
22:00etan, Elizondo plazan.

DURANGO
›› Ekainaren 24an, XII. Uda

Kalean Bizi jaialdiaren barruan, 
Markeliñeren Anomalía Magnéti-
ca, 22:00etan Ezkurdi plazan.

AZOKA

ELORRIO
›› Ekainaren 25ean, XI. Azoka

Kulturala eta aintzinako kotxeen
erakusketa goiz guztian zehar.
Gainera, liburuak, numismatika,
filatelia, diskoak eta bildumaza-
leentzako bitxikeriak.

BERBALDIA

DURANGO
›› Uztailaren 1ean, Ricky Dávilaren

hitzaldia, I. Begira argazki
topaketaren barruan, 19:00etan,
Arte eta Historia Museoan.

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 Gorroñoren
erakusketa Art Leku aretoan.

›› Ekainaren 3tik 26ra, I. Begira
argazki topaketaren barruan,

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

Uztailaren 1ean, 22:30ean
Elorrioko Musikaire jaialdian

SOUL TELLERS

Musikari profesional legez 1989tik
diharduen Miguel Angel Juliánek
2003an Ingalaterran batutakoa da
Soul Tellers taldea. Uztailaren 1ean
22:30etik aurrera eskainiko duten
kontzertuagaz abiatuko da aurten
Elorrioko Musikaire 2011 jaialdia.
Taldeari izena ematen dion ingele-
sezko ‘soul’, arima eskainiko dute
musikariek zuzenean; 1960ko eta
70eko hamarkadetako musika.

AGENDA

›› Ekainaren 25ean, Kale musika-
rien Haizetara nazioarteko
lehiaketaren barneko emanal-
diak, egun guztian kalean zehar.

PROIEKZIOAK
DURANGO
›› Uztailaren 1ean, I. Begira argazki

topaketaren barruko proiekzioa,
22:00etan, Plateruenean.

›› Uztailaren 3an, I. Begira argazki
topaketaren barruko proiekzioa,
20:00etan, Plateruenean.

ZINEMA

DURANGO

Zugaza

Resacón 2. Ahora
en Tailandia
Zuzendaria: Todd Phillips    

barikua 24: 19:00/22:00

zapatua 25: 19:30/22:30

domeka 26: 19:30/22:30

astelehena 27: 19:00/22:00

martitzena 28: 20:00

Umeentzat     

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

John Stevenson

zapatua 25: 17:00 

domeka 26: 17:00

Opera (HD, zuzenean)    

Ariane y barbazul
eguaztena 29: 20:00 

Zineforuma    

Miel
Semih Kaplanoglu

eguena 30: 20:30 



Hamabostero, jasotako 
zorion-agur guztien artean tarta
bat zotz egingo dugu. Horretara-
ko beharrezkoa da bialdutako
mezuagaz batera telefono
zenbakia emotea.
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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, 24
09:00-09:00 
• Balenciaga (Ezkurdi 8 - Durango) 
Zapatua, 25
09:00-09:00
• Mugica (Andra Mari 9 - Durango)
09:00-13:30 
• Navarro (Artekale 6 - Durango)
• Balenciaga (Ezkurdi 8 - Durango) 
• Unamunzaga 
(Murueta Torre 2C - Durango)
• Sagastizabal 
(Askatasun Et. 19 - Durango)
• De Diego (Intxaurrondo 22 - Durango) 
• Campillo (Montebideo 24- Durango)
• SanRoma (Uribarri 5 - Durango)
• Jaio-Olabarrieta (Erreka 6 - Elorrio) 
• Urizar (Gabiola 2 - Berriz)
09:00-22:00
• Lopez de Aretxaga 
(Torresolo, nº 4-Abadiño)
09:00-14:00 
• Irigoien (Bixente Kapanaga 3 - Iurreta)
Domeka, 26
09:00-09:00
• Navarro (Artekale 6 - Durango)
Astelehena, 27
09:00-09:00
• De Diego (Intxaurrondo 22 - Durango) 
Martitzena, 28
09:00-09:00
• Sagastizabal 
(Askatasun Et. 19 - Durango)
09:00-22:00
• Egaña (Bekoetxe 4 - Zaldibar)
Eguaztena, 29
09:00-09:00
• SanRoma (Uribarri 5 - Durango)
Eguena, 30
09:00-09:00
• Etxebarria (Montebideo 2 - Durango)

EGURALDIA

16

32o

19

34o DOMEKA

21

33o ASTELEHENA

19

29o ZAPATUA

12

22o BARIKUA

MARTITZENA

AARRIIEESS (martxoak 21 - apirilak 20)
Egindako ahaleginek beti izaten dute merezitako
saria. Lehenago edo geroago helduko da. 

TTAAUURRUUSS (apirilak 21 - maiatzak 20)
Azkenaldian digestioa nahiko txarto egiten zabil-
tza; elikadura aldatzen saiatu beharko duzu. 

GGEEMMIINNII (maiatzak 21 - ekainak 20)
Ez da harritzekoa egunero burukominagaz ibiltzea.
Gauzei buelta lar ematen diezu.

CCAANNCCEERR (ekainak 21 - uztailak 20)
Sormen handiko astea daukazu aurretik. Ahalegin-
du ezkutuko afizio horri irteera ematen.

LLEEOO (uztailak 21 - abuztuak 23)
Gauzak beti ez dira norberak gura duen moduan
irteten. Galtzen ikastea komeni zaizu.

VVIIRRGGOO (abuztuak 24 - irailak 23)
Ezezkoa badaukazu jada. Utzi egizuz lotsak albo bate-
ra, eta aitortu egiozu sentitzen duzuna. 

LLIIBBRRAA (irailak 24 - urriak 23)
Edalontzia erdi hutsik ikusteko joera hartzen zabil-
tza azken aldian. Jarrera aldatu beharko duzu.

SSCCOORRPPIIUUSS (urriak 24 - azaroak 23)
Aukera interesgarria agertuko zaizu asteon. Zure
esku dago berdin jarraitu edo aldaketa aukeratzea. 

SSAAGGIITTAARRIIUUSS (azaroak 24 - abenduak 23)
Arriskatzea gehiegi gustatzen zaizu. Kontuz ibili zai-
tez Sanjoan suagaz!

CCAAPPRRIICCOORRNNUUSS (abenduak 24 - urtarrilak 20)
Borroka guztiak norberaren baitan hasten dira, beti.
Askatu egizu zure burua.

AAQQUUAARRIIUUSS (urtarrilak 21 - otsailak 21)
Piperminduta zabiltza, eta merezi dutenekin ordaindu beha-
rrean, etxekoek sufritzen dituzte ondorioak. 

PPIISSCCIISS (otsailak 22 - martiak 20)
Non daukazu gogoa azken aspaldian? Baduzu garaia
ilargitik lur planetara jaisteko.

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

Ekainaren 26an Alex Etxebarria
Berasaluzek 12 urte egingo ditu.
Musu handi bat, familiaren partez,
eta ondo pasatu Berrizko jaietan.

Manex Uhartek 3 urte egingo ditu
ekainaren 29an. Zorionak gure
pirata maiteari. Musu pila-pila bat,
Abadiñotik Tolosara!

Iraiak bere lehenengo urtetxoa
egin du jada. Pa handi bat, aitita,
amama, izeko eta osaben partez.
Jarraitu hazi eta hazi!
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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:

S
O

LU
Z

IO
A

K

Oxidatze

Basobera

Haran

Makurtua

Basaburuko
auzoa

Daratuluak

* Bizkaiko
mendia

Talkan ari-
tzen da

Laguntza

Handia

..-Grosso,
Brasilen

Asturu

50

Ezagutzen
sintesia

Nafarroako
urtegia

Espartina

(Infin.)
Kendu

Dut, hari

Elementu
kimikoa

Herri
nafarra

Azalera
unitatea

Gorua,
kiloa

Animalien
presondegi

Barre

Musika
nota

Titanioa

Hodei
mota

Bero
unitatea
Jokoan 
ipiniak

OI
TXARA

IBAR
ZUDABE

TALKARIA
LAUZKA

LARRIAL
MATOTI

PATUKEN
RADIOA

ZOOIRRI
KALORIA

JOKATUAK
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AKUILUAN Markel Onaindia 

Julen Orbegozo
Kazetaria

Banderak haga
erdira

Telefonoz eman diot gaur
ezbeharraren berri Londre-
sen ikasten dagoen Iurretako
lagunari. Euri-lanparra
egiten du Durangon, eguna
triste, uda goibel hasi da;
Londresen ere, esan dit hark,
arratsalde partean zerua
lainotu da, argia ezkutatu eta
zaparrada bota du. Duran-
goko alde zaharrean, elizako
kanpaiak dei egiten digute,
eta hotsaren oihartzunak
tenpluko ateak igarotzen
ditu, gaur, hutsik; errepubli-
karen banderak haga erdira
jaitsi dira handik gertu. 

Londresen bizi den
lagunak gogoratu dit estimu
handia ziola Ezker Batuko
Iurretako zinegotzi ohiari;
esana zidan, eta berri txarra
emateko deitu diot. “Udale-
rako hauteskundeetan nire
bozka hitz emanda daukat
buruarekin eta bihotzarekin,
betiko”, esan ohi zidan.
Lagunaren amamaren alde
lan handia egin zuen
zinegotzi hark. Ia 50 urte
etxe berean egin zituen,
alokairuan, eta kalean
geratzeko arriskuan zegoe-
nean, bixardunak laguntza
eman zion.
Joan zen asteko Anboto begi
aurrean daukat; hortxe,
bixarduna. Ezker Batuaren
hautes-porrotaren harira
hausnarketa utzi zigun. Hori
ez da nahikoa izango, motel;
pentsatu dut. Baina egia da
politikagintzari eta politikan
dihardutenei, batzuei,
errespetua zor diegula, lana
errekonozituz eta politikaren
topikoak alboratuz. Ez da
lehenengo aldia hori esaten
dudana.

“Politikariak arazoak
konpontzeko bitarteko izan
behar dute, eta, azkenaldian,
politikariak eurak arazo
izatera pasatu dira”. Politika-
ri ustelduen harira esan
zidan hori beste lagun batek.
Bixardunari zerbait zor
diogu, arazo izan ez eta
arazoak konpontzen
laguntzea. Ziur nago. 

LAUHORTZA

“Jendeari gustatzen zaion musika
ipintzea da DJ-aren zeregina”

izan dut musika, eta baita karna-
baletan ere. Badaude DJ gehiago
herrian, baina horiek house esti-
loa lantzen dute, batez ere.

Zuk bestelakoa ipintzen duzula
entzun dut.
Deneriko musika jartzen dut. Jen-
dea ezagutzen dudanez, plazara
begiratu eta eurei gustatuko litzaie-
kena ipintzen saiatzen naiz. Nire
ustez, hori da DJaren egitekoa:
jendeari gustatzen zaiona ipin-
tzea.

Zer esaten dizu jendeak?
Mugitzeko eta berba egiteko eska-
tzen didate, baina ni musika jar-
tzera mugatzen naiz. Ez dut kei-
nu eta antzekorik egiten.

Eta zuri zer gustatzen zaizu?
Niri denetarik gustatzen zait.
Parrandan nagoenean denetik
dantzatzea gura izaten dut.
Baina, hori bai, ez ipini
estilo bera denbora
osoan; bestela,
aspertu egiten
naiz-eta!

Zer talde duzu gogokoen? Ba al
duzu abesti faboritorik?
Abestirik ez, baina lehen, esate-
rako, Mecano pila bat gustatzen
zitzaidan. Une lasaietan entzuten
nuen. Festarako, jai giroko musi-
ka; denetarik jotzen duten tal-
deen artean, La Decada Prodigio-
sa gustatzen zait. Dena dela, gaur
egun berdin zait; edozer entzuten
dut.

Zelakoa izango da zure aurten-
go emanaldia?
Bits jaiaren bueltan ipini behar dut
musika, eta umeentzako izango

denez, gehien-
b a t ,  e z

d a k i t
ze l a n
joan-
g o
den.

Neskato batzuek 60 abestiko
zerrenda bat eman didate, eta bes-
te gaztetxo batzuek CD bat ere bai.
Ea gaua zelan ateratzen den!

Zer erabiltzen duzu zure lanera-
ko, alor teknikoan?
Lehen CDak erabilita ipintzen
nuen musika, baina orain ordena-
gailuagaz aritzen naiz.

Zer da Berrizko jaietako egita-
rauan gogokoen duzuna?
Berbenak, rock kontzertuak...  ger-
tatzen dena da rockagaz segituan
aspertzen naizela. Rock taldea
bada, asko gustatu behar zait. Adi-
bidez, egunotan inguruan jotzen
du Seguridad Socialek, baina,
Berrizko jaiak direnez, ezingo dut
hara joan.

Gauekoa zara, beraz, egunekoa
baino gehiago...
Izan daiteke. Txosnetako tourra
egingo dut (barrez), eta uste dut
bertan ere pintxatuko dudala gau
batean. Baina egunez ere ibiltzen
naiz, musika ipintzen-eta;  adibi-
dez, maiatzean Palentzian egon
nintzen DJ lanetan.

K a n p o a n  e r e  b a z a b i l t z a ,
orduan...

Palentziatik uda bitan deitu
naute. Badakizu, han san-

tu guztiak ospatzen
dituzte!

Gehitzekorik?
Herritarrek gehia-
g o  k o l a b o r a t u
b e h a r  d u t e l a .

Hemen guztiek
gura dituzte jaiak,

baina inork ez ditu
antolatu gura. Ez luke

horrela izan behar.

Deneriko musika ipintzeagatik arrakasta lortu du Berrizen Robertok, eta egunotan ere ariko da Sanpedro eta Santaisabel jaietan

HHeerrrriikkoo  mmuussiikkaa--jjaarrttzzaaiillee
ooffiizziiaallaa  eeii  ddaa  RRoobbeerrttoo
FFeerrnnaannddeezz,,  DDJJ  RRoobbeerrtt..

DDeenneerriikkoo  mmuussiikkaa  gguussttaattzzeenn  zzaaiioo,,
eettaa  iippiinnii  eerree  hhaallaa  eeggiitteenn  dduu,,
eessttiilloo  gguuzzttiiaakk  llaanndduuzz..  JJeennddeeaarrii
gguussttaattzzeenn  zzaaiioonnaa  eemmaatteeaa  eeii  ddaa
ggiillttzzaa..  AAuurrtteennggoo  jjaaiieettaann  eerree  bbeerree
mmuuss iikkaaggaazz   ddaannttzzaattuukkoo  dduuttee
bbeerrrriizzttaarrrreekk..

Zelan jaso duzu saria?
Taberna batean hasi nintzen, ton-
toarena egiten (barrez). Nik eta
beste lagun batzuek Jai Batzordea-
ri komentatu genion jaietan musi-
ka jarri gurako genukela, eta nirea
gustatu zitzaien. Lau bat urte izan-
go dira lehenengo biderrez aritu
nintzenetik.

Tabernaria zara?
Orain langabezian nago, baina
bai, zerbitzari lanetan hasi nintzen
mundu honetan murgiltzen. Gero,
lagun baten tabernan jarraitu
nuen, esku bat botatzeko eskatu
zidaten-eta.

Herriko DJa ei zara dagoeneko.
Libre badaukat deitzen naute.
Beheko eta goiko jaietan ipini

Langabezian dago; 
39 urte dauzka.

Roberto Fernandez •


