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koak izeneko liburua asteon
aurkeztu dute Traña-Matienako
Errota kultur etxean. Ekitaldian
izan ziren Mila Salterain proiek-
tuko koordinatzailea eta Euskal-

tzaindiko ordezkariak. Liburua-
gaz batera egindako mapa topo-
nimikoan kokatu dituzte 800
toponimoren idazkera, ahoske-
ra eta koordenadak.

Ez dute berriz Urkiolako
Igoerarik antolatuko

Kepa Aginako
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HERRIRIK HERRI
DURANGO

Astelehenean hainbat lagun batu zen hilketa salatzeko. Kepa Aginako

Astelehenean elkarrateratzea egin
zuten Durangoko udaletxe azpian,
ekainaren 16an Fundifesen hilda-
ko emakumearen heriotza salatze-
ko. Hainbat herritar, udal ordez-
kari eta parekidetasun arloan behar
egiten duten pertsona batu zen
elkarretaratzera.

Hasieran emakumeak bere
buruaz beste egin zuela zabaldu
zen arren, heriotza ikertzen hasi
eta 31 urteko emakumearen biko-

tekidea atxilotu zuen Ertzaintzak
joan zen martitzenean, "badaez-
padako" neurri moduan. Egue-
nean, berriz, epailearen aurrera
eroan zuten eta gizonezkoa kar-
tzelaratzeko agindua eman zuen.

Andereak Durangoko indar-
keri matxistaren kontrako elkar-
teak herrian indarkeria mota
honengatik bi emakume hil dire-
la gogoratu du: “Herri gutxik duten
marka makabroa da”.  Gizartearen
berreziketan behar egiteko premia
nabarmendu du, batez ere, gaz-
teengan: “Esperientziak diosku-
nez, indarkeria patroiak belau-
naldiz belaunaldi errepikatzen
dabiltza”. A.B./A.U. 

Fundifesen indarrez hildako
andrearen heriotza salatu dute
Andereak-ek gizartearen berreziketan lan egiteko premia nabarmendu du

Fundifesen hil zen andrearen
bikotekidea kartzelaratu egin
zuten joan zen eguenean 

Alderdien liberatuak
mantenduko dituzte

Asteon egindako udalbatzan uda-
leko batzordeak eratu dituzte eta
alderdiek liberatu bana edukitze-
ko aukera onartu dute Durango-
ko Udalean. Liberatu horiek
EUDELegaz adostutako 56.832,50
euroko soldata izango lukete. 

Aralarrek eta Bilduk neurri
horren kontra bozkatu dute. Ara-
larrek soldata administrazio
laguntzaile baten soldatagaz pare-
katzea proposatu du; 34.100 euro.
Bilduk liberazioen kontra egin
du, euskara eta kultura arloetan
baino diru gehiago gastatzen dela-
ko soldatetan; “norberak bere tal-
de politikoarentzat  herriaren
diruagaz behar egiteko”. 

EAJko Goiztidi Diazek libe-
ratua edukitzea edo ez alderdi

bakoitzak erabaki behar duela
gogoratu du: “Liberatua izateak
ez du esan gura lan hobeto egin-
go denik, eta ‘herritik nator, herria-
rentzat lan egitera’ esateak ere ez”.

Parte-hartze Batzordea
Lan batzordeek hamarna kide
zituzten lehenago, eta legegin-
tzaldi honetan hamaika izango
dituzte. Aurreko batzordeek jarrai-
tuko dute lanean, eta Garapen
Iraunkorraren Batzordean herri-
tarren parte hartzea ere landuko
dute. Neurria PSE-EEren propo-
samena izan dela azaldu du Pilar
Riosek: “Herritarren parte-har-
tzea zeharka alor guztietan landu
behar da, aurrekontu parte-har-
tzaileak jorratzeko”.  A.U.

EUDELegaz duela lau urte egindako akordioaren
baitan,  56.800 euro gordin kobratuko dute 

Asteon hasi dira herriko
udalekuak 40 gaztetxogaz 
Asteon hasi eta uztailaren 21era
arte Mallabiko udalekuetan par-
te hartuko  dute 4tik 11 urtera
bitarteko 40 gaztetxok. Sei begi-
rale ibiliko dira gaztetxoekin aste-
lehenetik eguenera, 10:00etatik
13:30era. Herrian hainbat ekintza
egingo dituzte, eta kanpora ere
irtengo dira.

Egunpasei dagokionez, nagu-
sienak Arantzazuko Urbiara joan-
go dira udalekuetako egun batean,

eta hango inguruak ezagutuko
dituzte. Gazteenek, berriz, Olen-
tzeroren Etxea bisitatuko dute
Mungiako Izenaduba basoan.

Herriko ekimenei dagokie-
nez, astean behin igerilekuetara
joango dira, eta egunean toki
batean elkartuko dira: Surrotoki
lokalean, Jolaslekun edo Mallabia
I pilotalekuan, besteak beste.
Barruko zein kanpoko ekintzak
egingo dituzte, beraz. J.D.

MALLABIA

Apurka-apurka izena hartzen dabil Durangoko motorzaleen jaia. Kepa Aginako

ko da jaia. Zapatuan, esaterako,
20:00etan motorragaz akrobaziak
egingo dituzte Ezkurdiko plazan;
22:00etan, berriz, antortxekin egin-
go dute ibilbidea herrian, hildako
motorzaleen omenez. Zapatuan
Urkiola eta Arratian zehar ibilbi-

dea egingo dute, eta domekan,
berriz, Arrazolara joango dira. 

Motorrak, nork bere gustura
Urtero legez, motorrak eraldatzen
dituztenen erakustaldia egingo
dute Landakon.  Gainera, eralda-
tzaileek urteroko batzarra egingo
dute.Pinturagaz, aerografia tekni-
kagaz behar egiten duen Juan Azur-
mendi durangarra ere egongo da
Euskal Harleyn. A.Ugalde.

Durango eta bere ingurueta-
ra motor hotsa helduko da
gaur. Izan ere, Euskal Har-

ley motorzaleen jaiak hirugarren
edizioa ospatuko du asteburuan.
Motorzaleen bilgunea Landako
gunea izango da, eta bertan era-
kusketak, motor transformatzai-
leak, aerografia, jolasak,  kontzer-
tuak... izango dituzte.

Landakoko ekitaldiez gaine-
ra, Durangoko kaleetan zabaldu-

Motorzaleek Euskal Harley
jaia egingo dute asteburuan
Nazioartetik etorritako 300 lagun inguru batuko da asteburuko ekitaldietan

Erakusketak, jolasak,
kontzertuak eta irteerak
edukiko dituzte motorzaleek

ONAko 8 aurrejubilatu
soldata barik daude 

Aurrejubilazio kontratua 2008an
sinatu zuten ONAko zortzi langi-
lek ez dute jaso beharreko dirua
jaso azken sei hileetan. Legeak
arautzen duenez, aseguru-etxe
bat arduratu da ordura arte diru
hori ordaintzeaz, baina aurtengo
urtarriletik kiebra egoeran dago.

Belgikako Apra Leven NV ase-
guru-etxea da momentu honetan
likidazioan dagoena. Hainbat

enpresa eta erakundegaz behar
egin du aseguru-etxe horrek, eta
3.000 aurrejubilatu daude ONA-
ko zortzi aurrejubilatuen egoera
berean. 

Aurrejubilatuek ONAko
zuzendaritzari zor zaiena ordain-
tzeko eskatu diote, eta asteotan
elkarretaratzeak egin dituzte
horretarako. Euren berbetan,
"Onak ordainketa ziurtatu zuen
eurekin sinatutako kontratuan".
ONAko zuzendaritzak zorra ase-
guru-etxeak ordaindu behar due-
la adierazi du, eta eurek aseguru-
etxeari “ordaindu beharrekoa”
ordaindu ziotela. A.U.

Aurrejubilatuek ONAri zorra
ordaintzeko eskatu diote. Hori
aseguru-etxearen betebeharra
dela dio zuzendaritzak

Ordaindu behar lieken aseguru-etxea porrot 
egoeran dago, eta urtarriletik ez dute kobratu
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ATXONDO IURRETA

Saritua, institutuko zuzendari eta TKNIKAren zuzendariagaz. I.I.

Udalak mantendu egingo
ditu lehengo bost batzordeak
EB-Berdeen zinegotzi izan zen Zubillaga gogoratu dute osoko bilkuran

Hirigintza, Jaurpidea, Kultu-
ra, Ongizatea eta Ogasu-
na. Orain arteko bost

batzordeoi eutsiko die Udalak, eta
proportzionaltasuna mantenduz,
bakoitzean ordezkari bina izango
dituzte EAJk zein Bilduk eta bana
PSE-EE zein PPk; batzorde bakoi-
tzari dagokio burua aukeratzea. 

Hile birik behin barik, hileko
azken eguaztenero izango dira
ohiko bilkurak, 19:00etan. Aman-
komunazgoan, berriz, hiru ordez-
kari izango ditu Iurretak: Iñaki
Totorikaguena alkatea –alkateor-
deak Ainhoa Albizuri eta Iñaki
Gil izango dira– eta Iñaki Gil EAJ-
koak eta Mikel Zenikaonandia

Bildukoa. Kontratazio-mahaian
guztiek dute ordezkari bat. 

PPko Nacho Tocak aldibereko
itzulpena eskatuta alkateak esan du
kostua dela-eta “ahal den moduan
konpondu beharko” direla.  Minu-
tu bateko isilunea gorde dute, bes-
talde, EB-Berdeen zinegotzi J. L.
Zubillagaren omenez. A.B.

Zuzendaritza eta enpresa komi-
tea akordio batera heldu dira
Odi-Bakar enpresan: kontratu
desegite espedientea bertan
behera utzi du enpresak, eta lan-
gileek mobilizazioak uzti dituz-
te. "Negoziatutako kaleratzea"
onartu dute bederatzi behargi-
nek; lan-taldean geratuko diren
61 beharginek enplegu-erregu-
lazio espedienteagaz jardungo
dute, etenaldiekin.

"Eragina txikiagoa izango
da, lan-taldearen murrizketa ere
emango da-eta. Txarren artean
onena da neurri hori. Izan ere,
inork borondatez onartutako
kaleratze legez saldu dezakeen
arren, egoerak bultzatutako
borondatezko kaleratzeak dira",
nabarmendu du LABeko Xabi
Rojasek. Odi-Bakarrek izen-abi-
zenekin aurkeztu zuen 15 langi-
le kaleratzea, ELAk adierazi legez;
bederatzik onartu dute negozia-
tutako kaleratzea. A.B.

Zuzendaritza
eta beharginak
ados ipini dira
Odi-bakarren 

“Negoziatutako kaleratzea”
onartu egin dute 
bederatzi beharginek

Ikasle eta ikasle-ohien arteko
enpresa egitasmoen tutorizazio
pertsonalizatuaren Urratsbat Egi-
tasmoaren eskutik saria lortu du
Iurreta Institutuak. Urratsbat
lehiaketan EAEko ekintzaile one-
nen 2. saria lortu dute Mª Victo-
ria eta Mª Luisa Punzano ahiz-
pek. Biak dira ikasle-ohiak eta
Pikoteo Etxea sortu zuten 2010eko
abenduan. Iaz, Garikoitz Urizar
eta Aitor San Romanek 1. saria lor-
tu zuten Astikene Motorregaz.
Hiru  urtean 8 enpresa sortu
dituzte ikasle eta ikasle-ohiek. 

Urratsbat
lehiaketan
sarituak

Kostaldeko herria emango du bihar
Atxondok. Sanpedroak aurrera
doaz, eta biharko Gazte Eguna
mozorro eguna izango da: ‘hon-
dartza’ aukeratu dute gai moduan.
Atxondoko Gaztiok taldeak anto-
latu ditu biharko ekitaldiak. Sor-
tu berri den taldea da berau, eta,
taldeko kideek azaldu dutenez,
euren asmoa “gazteek modu kolek-
tiboan herrian parte hartzea” da.

Eguerdiko 13:00etan Gazte-
txetik poteoa abiatuko dute, eta
eguerdian herri osoarentzat pae-
lla jana egongo da frontoian. Baz-
karitarako 120 pertsona inguru
elkartzea itxaroten dute.

Arratsaldean, 18:30ean,
Motxallaband elektrotxarangare-
kin ibiliko dira poteoan, eta gauean
musikaren txanda izango da. Gaz-
tetxean Gazte Itzala, Zarraparra eta
Gozo-gozo taldeek joko dute, eta
plazan erromeria egingo dute.
Gauerdian suak eta errepresalia-
tu politikoen aldeko kalejira izan-
go dituzte. A.U.

Gazte Eguna
bihar, Atxondoko
Gaztiok taldeak
antolatuta

Atxondoko Gaztiok talde
sortu berria da, eta jai
egitarauan parte hartu du
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ELORRIO

MAÑARIA

Uztailaren 7an, 19:00etarako dei-
tu  dute udaleko batzordeak era-
tu, diru-kopuruak ezarri eta ple-
noen maiztasuna zehazteko udal-
batzarra. Udal gobernuko Bildu
alderdiaren proposamenak hona-
ko batzordeak jasotzen ditu,
Gobernazio,  Kontratazio eta Diru
Kontuen derrigorrezko Batzor-
deez gainera: Kultura, Euskara
eta Kirolak; Ingurumena (berria
litzatekeena); eta Industria eta
Hirigintza. Batzordeetako ordez-
karien diru-saria 40 eurotik 20ra
jaistea ere proposatuko dute.

Hilean behingo maiztasuna
ezarri nahi du Bilduko gobernu
taldeak ohiko bilkuretarako: hile-
ko lehenengo barikuan, 19:00etan
gura dituzte finkatu udalbatza-
rrak. Pleno bakoitzeko, alkateak
jasotzen zuen 250 euroko asigna-
zioa eta zinegotzi bakoitzaren
150ekoa kentzea ere proposatu-
ko dute. I.E.

Gobernuak funtzionatzeko
modua aldatzea gura du

Hileko lehenengo barikuan,
19:00etan finkatu gura dute
ohiko bilkuretarako eguna

JJEESSUUSS  MMAARRII  AAGGIIRRRREE
Balentin Berriotxoa
santuaren kofradiko 

lehendakaria

Asteleheneko meza ostean
bazkaritarako ohitura dau-
kate Balentin Berrio-Otxoa
santuaren kofradiko kideek.
Guztira,140 pertsona inguru
elkartuko direla azaldu digu
Jesus Mari Agirre kofradiako
lehendakariak.Berrio-Otxoa-
ren bizitzaren berri emateko
sortu zuten kofradia duela
hamar urte.

Noiz sortu zen kofradia eta zer
helburugaz?
2001ean sortu genuen. Beste
leku batzuetan kofradiak zeu-
dela ikusi genuen –adibidez,
San Inaziorena–, eta pentsa-
tu genuen ea zergatik ez
hemen. San Balendinen iru-
diari indarra emateko helbu-
ruagaz sortu genuen kofra-
dia. Munduan bere irudia
zabaldu gura dugu, eta horre-
tarako, zelan ez, etxetik hasi
behar.

Z e l a k o  e k i n t z a k  e g i t e n
dituzue kofradian?
Berrio-Otxoaren ibilbidetik
ikusi eta ikasi gura dugu, eta
bere bizimodua ezagutarazi.
Buruan gauza asko daukagu.
Eliza atzean dagoen eskultu-
ra konpondu gura dugu, oso
hondatuta dagoelako. Berrio-
Otxoa abesbatza eta parrokia-
ko koruagaz disko bat graba-
tzeko proiektua daukagu,
Berrio-Otxoari buruz dauden
abestiekin. Sei edo zazpi dau-

de batuta, Enbeitaren bertso
sortak eta Don Claudio Gallas-
tegiren abestiak tartean.

Uztailaren 4a Bizkaia osoan
jai eguna izango da aurten.
Horrela behar luke beti?
Gure asmoa noiz edo noiz San
Balendin Bizkaiko zaindari
izendatzea da. Orain bigarren
patroia da, San Inazioren atze-
tik. Karmelo Etxenagusiak Erro-
man zer edo zer mugitu zuen
bere garaian, baina oso gaitza
izan behar da zaindari bat
dagoenean hura beste batega-
tik aldatzea. Karmelo Etxena-
gusiak azaldu zuenez, baldin-
tza oso zehatz batzuk bete
behar dira; zaindari hori ez
zela existitu edo ez zela hain
eredugarria izan frogatu behar-
ko litzateke, adibidez. A.U.

EAJko hainbat jarraitzaile batu zen
domekan Batzokiaren berrinaugu-
razioan. Ekitaldian Ana Otadui
alkateak eta EBBko lehendakari
Iñigo Urkulluk egin zuten berba.
Andoni Ortuzar BBBko lehenda-
karia eta  Jose Antonio Ardanza  ere
bertaratu ziren.

Urkulluk Patxi Lopezen gai-
nean egin zuen berba: "Maiatza-
ren 22tik zain gaude noiz esango
ote dion euskal gizarteari hautes-
leriaren %30era heltzen ez diren
alderdiek gobernatzea dela bere
normaltasuna". J.D./A.U.

Batzokia
berrinauguratu
zuten domekan

Hainbat hiletako lanen ondoren ireki dute Batzokia. J.R.de la Cruz

Berrio-Otxoa eguna jai egun
Elorrion eta Bizkaia guztian

Aurten San Inazio eguna domeka denez, Bizkaia osoan izango da jai uztailaren 4a. Kepa Aginako

Durangaldeko XV. Azoka Ekologikoa ospatuko dute San Balentin egunean

Txistularien kalejiragaz  hasi-
ko dute, astelehenean, San
Balentin Berrio-Otxoa egu-

na Elorrion. Ohitura denez, bere
izena duen kalea santuaren irudia
josita duten izarekin beteko da. Egi-
tarau zabala prestatu dute astelehe-
nerako. Aurten berezia izango da
eguna; San Inazio eguna domeka
denez, Bizkaia osoan izango da jai
uztailaren 4a.

12:00etan meza nagusia izan-
go da Sortzez Garbiaren Basilikan,

eta Mario Izeta gotzaina etorriko
da elizkizuna ematera. 13:30 alde-
ra, Berrio-Otxoa kalean luntxa ipi-
niko dute, eta A Magnifique Ban-
de-ren musika ekitaldia egongo da.
Arratsaldean afizionatuen pilota

partidak jokatuko dituzte plaza-
ko frontoian, 17:00etan. Eguna
amaitzeko, Musikaire jaialdiko
ekitaldia dago Niño Costrinigaz.

Azoka Ekologikoa
Goizean, Elorrixa ekologia elkarteak
antolatuta, Durangaldeko XV.  Azo-
ka Ekologikoa egingo dute, eskual-
deko eta Bizkaia osoko nekazarien
postuekin. Azoka Ekologikoa San
Pio kalean ipiniko dute, plaza
ondoan. A.Ugalde 

Bizkaiko gotzainak emango du
12:00etako meza, eta gero
luntxa eskainiko dute
Berrio-Otxoa kalean
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DURANGALDEA

ZALDIBAR

GARAI

IZURTZA

Lehiaketa prestigiotsu bitan lortu dituzte urrezko dominak.

Urrezko domina bi lortu
ditu Launa upategiak

Launa upategiko 'Launa Plus'
2007ko ardoa  nazioarteko bi lehia-
ketetan izan da saritua. Urrezko
dominak irabazi ditu Bruselan
eta Monacon.

Ospe handia duen Burdeo-
seko Château Malartic-Lagraviè-
re upategian jaso dute Luxembur-
gon ospatu den Bruselako Mun-
duko Lehiaketan lorturiko urrezko
domina. Guztira, 49 herrialdeta-
ko 7.348 ardok parte hartu dute
Bruselako lehiaketan. Bertan, 40
herrialdetatik etorritako 260 das-
tatzailek osatu dute epaimahaia. 

Bestalde, Launa upategiak,
Monacoko Wines and Women of
the World 2011 nazioarteko lehia-

ketan beste urrezko domina bat
irabazi du. Aipatzekoa da, gaine-
ra, urrezko domina jaso duen
Errioxa jatorrizko ardo bakarra
izan dela 2007ko Launa Plus.  

Zazpi belaunalditan ardogin-
tzari lotuta diharduen familiak
1978 urtean hazi zuen bere ibil-
bidea Arabar Errioxako Eskuerna-
ga herrian. Gaur egun, Biasterin
du bere upategi berria. J.D.

'Launa Plus' izeneko 2007ko ardoa saritu dute
Monaco eta Bruselako lehiaketa banatan

1978an hasi zuen ibilbidea
eta gaur egun Biasterin du
Launak upategi berria

Eitzagako jaiek segida
izango dute asteburuan

Martitzen iluntzean, San Pedro
bezperan, altxatu zuten donien-
atxa Zaldibarko Eitzaga auzoan.
Eguaztenean patroiaren eguna
ospatu zuten, meza eta jubilatuen-
tzako afariagaz. Jaia, edozelan ere,
ez zen amaitu; bihar eta etzi jarrai-
tuko du egitarauak txapelketa, baz-
kari eta abarrekin.

Bihar 12:30ean paella eta tor-
tilla txapelketei ekingo diete, eta
14:00etan aurkeztuko dituzte
jakiak; ondoren, herri-bazkarian
elkartuko dira. Arratsaldean,
18:00etan bolo-jokoan ariko dira,
eta 19:00etan lehiara pasatuko
dira: lehenengo seirek jasoko dute
saria; auzoko onenarentzat garai-

kurra ere egongo da.  21:00etako
afariagaz amaituko dute eguna.

Dantzak eta asto-probak
Domekan meza ospatuko dute
12:00etan, eta irtetzerako prest
izango dute luntxa. 13:45ean Eus-
kal Dantzak eskainiko ditu Ermu-
ko Txindurri taldeak. 18:00etan
asto-proben txanda izango da, eta
otzararen zozketa egin ondoren
amaituko dute jaia. M.O.

Martitzenean hasi ziren San Pedro jaiak; bihar
eta etzi goizetik gauerako egitaraua dute

Bihar 12:30ean paella eta
tortilla txapelketei ekingo
diete, 14:00etan aurkezteko

Eskualdetik pasatu da
Suminduen Martxa asteon

Durangon geldialdia egin zuten eta gauean Iñurriren lokaletan lo egin. Kepa Aginako.

Durangotik Urkiolara eta bertatik Otxandiora jo dute hiru etapatan

Martitzen arratsaldean hel-
du zen Durangora Bilbon
irten eta Madrilera bidean

doan Suminduen Martxa. Andra
Maria elizpean batu ziren martxa-
ko kideak Durango eta Ermuko
asanbladekin, eta eguaztenean
Urkiolan gora egin zuten. Egue-
nean, berriz, Otxandiora. Madri-
lerako bidean hiru etapa izan ditu
Durangaldean Suminduen Mar-
txak. 

Lehenengo egunetako beroa-
ren ondoren, Durangaldean fres-
kotasuna topatu zuten martxako

kideek. Gogorrenak lehenengo
egunak izan zirela zioten, orduz
gero "gorputza ohituta" zeukate-
la. Helmugara heltzeko asmoa du
parte-hartzaile askok: "Madrilera
heltzerakoan Euroaren Ituna sina-
tzekotan egongo dira, eta presioa
egitea da asmoa". Hilaren  22an
helduko da martxa Madrilera.

Greziari elkartasuna
Grezia ez zaude bakarrik lema ira-
kurri zitekeen Andra Marian. Egu-
notan greziarrei elkartasuna adie-
razteko ekimena hasi du Maiatza-
ren 15eko mugimenduak. Greziako
bandera edo aipatutako lema hori
euskaraz eta grekoz idatzi eta bal-
koietan jartzeko deia egin dute.

Durangoko asanblada
Joan zen barikuan egin zuten lehen
herri-asanblada Durangon. Aurre-
rantzean barikuro 20:30ean batu-
ko dira elizpean. A.Ugalde 

Ermua eta Durangoko
asanbladetako kideek egin
zieten ondoetorria

Barnetegi ibiltaria helduko
da asteburuan

AEK-k barnetegi ibiltariak antola-
tu ditu aurten ere, eta Otxandion
geldialdia egingo dute. Bi irteera
eratu dituzte, bata oinez eta bes-
tea bizikletaz. Asteburu honetan
oinezkoa igaroko da herritik. Zapa-
tuan Murgian irten eta Otxandion

amaituko dute lehenengo etapa.
Bigarrenean, Otxandiotik Leintz-
Gatzagaraino joango dira, Anbo-
totik pasatuz. 15 eguneko ibilal-
diaren ondoren, Izaban  amaitu-
ko dute, uztailaren 17an, Hiru
Erregeen Mahaiko tontorra zapal-
du eta gero. Egunean 20-25 kilo-
metro bitartean egingo dituzte.

Bestalde, uztailaren 30ean
ekingo diote bigarren saioari, bizi-
kletaz. Urduñatik Zarautzera
bidean, hilaren 30ean eta 31n
zapalduko dute Otxandio. Euska-
raz bizitzea eta Euskal Herria hobe-
to ezagutzea dute helburu. M.O.

AEKren barnetegia zapatuan ailegatuko da eta
domekan etapa berria hasiko du herrian bertan

OTXANDIO

Euskaraz bizitzea eta Euskal
Herria hobeto ezagutzea dute
helburu barnetegiokin

Dantzaren inguruko
proiekzioa eguenean
Datorren asteko eguenean, uztai-
laren 7an, Dantzari dantzaren
gaineko ikus-entzuneko lan bat
eskainiko dute Garaiko kultur
etxean. Otea-Loran elkarteak
antolatu du ekimen hori, Garain
Dantzari-dantzaren inguruan
hitzak, irudiak eta doinuak izen-
burupean garatuko dena.

Arratsaldeko 19:00etan hasi-
ko da proiekzioa. Urteetan atze-
ra begiratzeko aukera eskainiko
du lan horrek; izan ere, aspaldi
batutako argazki eta istorioak
jasoko ditu, besteak beste. Garai-
ko dantzaren inguruko tradizioa
hobeto ezagutzeko eskaintza
egingo dute, beraz. M.O.

Lau kartel jaso dituzte
jaietako lehiaketarako
Atzo goizean zehar jaso zituzten
jaietako kartel lehiaketarako lau
proposamenak.  Eguerdiko
13:00ak arte eduki zuten parte
hartzaileek lanak aurkezteko auke-
ra, eta epearen azken unean aur-
keztu zituzten guztiek lanak.

Udaleko Kultura Batzordeko
kideek osaturiko epaimahaiak
erabakiko du orain aurkezturi-
koetatik zer kartelek iragarriko
dituen iraileko 2011ko Izurtzako

jaiak. Epaimahaiak lehiaketako
irabazle hautatzen duen kartelgi-
leak 250 euroko saria jasoko du.

Iaz antolatu zuten lehenen-
goz herriko jaiak iragartzeko kar-
tela hautatzeko lehiaketa, eta
Ainhoa Garate otxandiarrak jaso
zuen saria. Bost kartel proposa-
men jaso zituzten iaz, eta jaiaren
elkargune nagusia, plaza, eta dan-
tzari biren irudia agertzen dituen
kartela aukeratu zuten. I.E.
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ABADIÑO

Durangaldean labur

BERRIZ

Argi Abad zinegotzia, Jose Luis Navarro alkatea eta Jose Inaxio Arrizabalaga euskara teknikaria.

diko hiru ordezkarik hartu zuten
aurkezpen horretan berba.

Mapa toponimikoa eta Aba-
diñoko toponimia —Ahozko itur-
buruak, iturri dokumentalak eta
bibliografikoak—izenburuko libu-

rua dira "hamarkada bat baino
gehiagoan auzolanean egindako
lanaren" fruituak.

Herriko mapan kokatu dituz-
te 800 toponimo: leku izenen, erre-
ka izenen, ondare artistikoaren
izenen, desagertutako izenen eta
baserri eta etxe izenen idazkera,
ahoskera eta koordenadak jasoz.

Etxez etxe eta artxibategie-
tan 15 urtez jardun dute beharrean,
“auzolanean”. I.Esteban.

Hamabost urtean berrehun
herritar baino gehiagok
Abadiñoko ondare kultu-

ralaren leku izenen berreskurape-
nean egindako ekarpenaren emai-
tza aurkeztu zuten, eguaztenean,
Errota kultur etxean.

Jose Luis Navarro alkateak,
Argi Abad euskara zinegotziak,
Jose Inaxio Arrizabalaga teknika-
riak, Mila Salterain proiektuaren
koordinatzaileak eta Euskaltzain-

Toponimiari buruzko liburua
eta mapa aurkeztu dituzte
Errota kultur etxean aurkeztu zuten, eguaztenean, auzolanean burututako lana

Herriko mapan kokatu dituzte
800 toponimoren idazkera,
ahozkera, eta koordenadak

‘Letren lorategia’ ekimena,
uztailaren 5ean hasita

Uztailaren 5ean kalera aterako
dute liburutegia, Letren lorategia
ekimenaren bidez. Martitzenean
hasita, uztailaren 6, 7, 8 eta 11n
jarraituko du eskaintzak. Goiz eta
arratsaldez izango da, gainera:
goizetan 11:30etik 13:30era eta
arratsaldetan 16:30etik 19:30era.

Liburutegi eta mailegu zer-
bitzua eskainiko du zerbitzu
honek, eta, horretaz gainera, hau-
rrentzako jolasak, tailerrak, mar-
gotzeko txokoa eta mahai-jokoak
ere egokituko dituzte bertan.
Gurasoentzako mahaiak ere ipi-
niko dituzte. M.O.

Liburutegi ibiltaria izango da udalak eratutakoa

Plenoen maiztasuna
eta batzorde banaketa

Legegintzaldi berrian udalaren
jarduera ordenatuko duen arlo-
kako batzordeen izendapena eta
eraketa adostu zuten, atzo goi-
zean, udalean. Aho batez onartu
zuten, besteak beste, Jose Luis

Navarro alkatearen jarduera esklu-
siboa izatea, eta Bilduk proposa-
tu zuen moduan, “gardentasuna”
helburu hartuta, udabaltzarren
ohiko bilkuretarako hilean behin-
go maiztasuna mantentzea.

Berrantolatu egin zituzten
arlokako udal batzordeetako
batzuk, eta bederatzi izendatu.
Erakunde publikoetan Abadiño-
ko Udala ordezkatuko duten zine-
gotziak ere izendatu zituzten atzo-
ko plenoan. I.E.

Ohiko bilkura hilean behin egiten jarraituko dute

Jose Luis Navarro alkatearen
jarduera esklusiboa aho batez
onartu zuten hiru alderdiek

Abadiño, Iurreta eta Durangoko 197 dendatan uda
giroko errotuluak ipini dituzte, urtaroari ongieto-
rria eman guran. +Dendak elkarteak bultzatu du eki-
men ikusgarri hori.

Kanpaina hori iazko udaberrian ipini zuten mar-
txan, eta orduan 50 bat establezimenduk parte har-
tu zuten. Ekimenaren bigarren aldian ia laubider-
tu egin dute parte-hartzaile kopurua.

Uda giroko errotuluak,
+Dendaken ekimenez

Mañariko San Martin ermitan ospa-
kizuna izango dute domeka honetan,
uztailaren 3an. Goizeko 11:00etan
mezan elkartuko dira, eta gero lun-
txa egongo da prest bertaratzen dire-
nentzat. Azaldu dutenez, Garaito-
rretik oinezean joango dira ermita-
raino, ohiturari jarraituz.

San Martin ermitako
jaia, domekan

24 motor eman dizkio Gaursa-Renaultek Iurre-
ta Institutuari, dohaintzan. Sinatutako akordio
hori urteetako lankidetzaren baitan dago jaso-
ta. Motor horiek automozioko goi eta erdi mai-
lako ikasleek praktikak egiteko erabiliko dituz-
te. Tomás Maguregi Iurreta Institutuko zuzen-
dariak eta Renault-Gaursako gerentea den Alex
Rodríguezek sinatu dute akordioa.

Renaulten dohaintza
Iurreta Institutuari
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“Senide bat istripuan galdu dutenek
hari buruz berba egiteko premia dute”
Stop Accidentes elkarteak istripuetako biktimei psikologia zerbitzua eskaintzen die, Pinondon duen lokalean

Ez ahazteko ahalegin horrek
indarra emango du.
R.T.: Horrela izan behar du.
Gure familiako kide izan da,
eta beti izango da.

M.R.: Hemen biktimek kon-
partitzeko aukera aurkitzen
dute, normaltasunez. Azke-
n e a n ,  g i z a r t e a n  e z  g a u d e
dolurako hezita. Ingurukoek
pentsatzen dute onena horri
buruz berba ez egitea dela, ez
balitz gertatu bezala, baina
horrek egiten du minik han-
diena batzuetan; inork ezer
ez galdetzeak. 

R . T. : B a t z u e k  b e h a r b a d a
esango dute eurei pasatuko
bal i tzaie  ez  luketela  berba
egin gurako, baina uste dut
gero iritziz aldatuko luketela.
Nahiko tr istea da per tsona
hori berriro ikusiko ez duzula
onartzea; zelan ez duzu bera-
ri buruz berba egingo? 

Justizia arloko kontuengatik
ere etortzen zaizue jendea.
R.T.: Justiziaren injustiziak
bigarren biderrez egiten gaitu
biktima. Zigorrak ez dira jus-
tuak izaten,  eta  sententzia
batzuk entzuterakoan fami-
liaren sufrimendua indartu
baino ez da egiten; oso mer-
kea da errepidean hiltzea. 

M.R.: Ez da mendeku nahia.
Jendeak zer edo zer egin gura
du. Euren kasuak itxita ego-
ten dira, eta antzekorik berri-
ro ez gertatzeko gauzak alda-
tzeko gogoz datoz. A.Ugalde

Istripuetako biktimen-
tzat psikologia zerbi-
tzua ematen lau hile

daramatza Stop Acciden-
tes elkarteak. Familiako
norbait  istr ipuz galdu
duten pertsonek elkar
entzuteko premia dutela
nabarmendu dute.

Zer laguntzaren eske gertura-
tzen da jendea zuengana?
Maider del Rio: Duela gutxi
gertatutako istripuetako eta
duela asko gertatutakoetako
k a s u a k  d a u z k a g u .  K a s u r i k
zaharrena duela 22 urte ger-
tatutako istripu batekoa izan-
go da. Istripua jazo eta gutxi-
ra,  arreta psikologikoa jaso
zuen emakume hark; denbora
pasatu eta  gero babes  hor i
f a l t a  i z a t e n  d a .  B i k t i m e k
d o l u a  p a s a t z e k o  a n t z e k o
e g o e ra n  d a g o e n  j e n d e a g a z
b e r b a  e g i t e a  b e h a r  i z a t e n
dute, eurek elkar ulertu egi-
ten dutelako. 

Rosa Trinidad: Bizi duenak
ulertu egingo zaitu. Oroko-
rrean gizarteak ez gaitu bikti-
mak ulertzen. Jendeak pen-
tsatzen du denbora pasatuta
o n a r t u  e g i n  b e h a r  d u z u l a

m a i t e  z e n u e n  h o r i  e z  d e l a
gehiago bueltatuko. Eta, gai-
nera, ez duzula berari buruz
berba egin behar pentsatzen
dute; eta ez, hori ez da horre-
la. Batzuetan biktimen gertu-
koek ere terapia egin beharko
luketela uste dut, ez dakitela-
ko sufritzen dabilena zelan
tratatu. Hil dena fisikoki ez
da egongo, baina bizirik egon

behar da gure oroitzapene-
t a n ,  g u re  b i z t i z a re n  p a r t e
izan delako eta ez dugulako
ahaztu gura. Berba egite hori
doluaren parte da.

Doluaren prozesuan etapak
egoten dira?
M.R.: Hasieran jendeak ezin
du sinestu. Guztiz desorien-
tatuta egon daitezke egune-
tan, asteetan eta batzuetan
hileetan ere bai. Lehen urtea
gogorrena izaten da, deneta-
rako lehen urtea delako; hil-
dakoa bako lehen Gabonak,

bere urtebetetzea, oporrak,
berari gustatzen zitzaion leku
batera bakarrik zoazen lehen
e g u n a . . .  h a i n b a t  e g o e r a r i
aurre egin behar diozu per-
tsona horren hutsuneagaz.  

R . T. : D e n b o r a re n  k o n t u a
kasuaren arabera izaten da;
istripua zelan izan den, fami-
l i a n  d u z u n  r o l a . . .  B a t z u e k

dolua pasatu behar dute eta
kitto; beste batzuek familia
aurrera atera behar dute eta
ezin dira hondoratu, besteak
ere eurekin hondoratu dai-
tezkeelako.

M.R.: Batzuek euren burua
engainatzen dute; denak ber-
din jarraitzen duela pentsa-
t ze n  d u t e.  Gu ra s o e k  b a i n o
neba-arrebek egiten duten
zerbait da hori. Agian ikasten
daude, kanpoan... eta etxean
g a u z a k  b e rd i n  j a r r a i t z e n
d u t e l a  p e n t s a t z e n  d u t e.

Gurasoen kasua bestelakoa
da; beste rol bat dute.

R.T: Bai, baina badakit gura-
s o  b a t z u e k  l a n e a n  o rd u
gehiago sartu izan dituztela,
etxean semearen edo alaba-
ren hutsunea horrenbeste ez
sufritzeko.

M.R.: Hemen askotan egiten
d u g u  b e r b a  p e r t s o n a  h o r i
b e r r i ro  b u e l t a t u k o  e z  d e l a
konturatzen zaren egunar i
buruz. Hasieran ez zara kon-
tziente.

Momentu hori aurrerapausoa
i z a n g o  d a , b a i n a  b a i t a
momentu gaitza ere...
R . T. : Su f r i m e n d u  h a n d i k o
momentua da. Baina orduan
k o n t u ra t ze n  z a ra  p e r t s o n a
h o r r i  b u r u z  b e r b a  e g i t e n
jarraitzeko premia daukazu-
la; zure bizitzaren parte da. 

Rosa Trinidad eta
Maider del Rio •

Trinidad Stop Accidentes
elkarteko EAEko  delegatua da

Del Rio psikologoa da 

“Antzeko egoera bizi dutenekin
berba egiteak on egiten die biktimei;

ulertuak sentitzen dira” 

“Istripuetako 
heriotzen 

sententziak ez
dira justuak izaten” 
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Alderdi, elkarte edo taldeko iritziak kide baten
izenean sinatuta eta ANBOTOren irizpideak

jarraituz zuzenduta publikatuko dira. 
DATUOK BARIK EZ DA GUTUNIK ARGITARATUKO

Zure iritzia, gutuna edo fotodenuntzia 
helarazteko helbideak:

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

zenbakiagaz batera bialdu behar dira.
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Urdaspal Bolinaga
Bildu

Sei hankako mahaia

Bozka ponderatua
Historikoki egin den aldarrika-
pena da bozka ponderatuarena,
eta modu batean edo bestean ins-
tituzio batzuetan aplikatzen bada
ere, oraindik udaletara ez da hel-
du. Horrek askotan batzordeetan
politikari eta ordaindu beharre-
ko dieten masifikazioa dakar.
Durango jarriko dut adibidetzat.

Batzordeen inguruan PNVk
eta PSOEk akordioa lortu dute;
7 batzorde 11 kidek osatuta,
ordezkaritza kopuru bera man-
tenduta beste 3 enpresa publiko
eta erakunde autonomotan. 

Bildukook beste proposa-
men bat egin genuen, bi zatitan
banatuta: batzordeen banaketa
eraginkorragoa eta bozka pon-
deratua. Guztira, 13 batzorde
proposatzen genituen, gai
batzuek pisu espezifiko eta
garrantzia nahikoa dutelako
batzorde propio batean garatze-
ko: Euskara, kultura eta hezkun-
tza, gazteria eta kirola, garapen
iraunkorra eta parte-hartzea,…
PNV eta PSOEren akordioagaz 11
pertsona joan beharko lirateke
batzorde bakoitzera; gure propo-
samenarekin, berriz, 5. Alderdi
bakoitzeko lagun bat, bere boz-
ka alderdiak duen zinegotzi kopu-
ruaren araberako balioa duela;
hots, bozka ponderatua.

Gure proposamenarekin
batzorde gehiago egonda ere,
pertsona gutxiago joango litza-
teke bakoitzera, diru gutxiago
bideratuz dietei. Esaterako: die-
ta bakoitzak 55’17 euroko balioa
izanik, 11 pertsonak osatzen
duten batzorderako 606’87 euro
bideratu behar dira; 7 batzorde
gehi 3 enpresa publiko eta era-
kunde autonomo kontuan har-
tuta, 6.068’70 euro gastatuko ditu
Udalak. Bilduren proposamena-
rekin,5 pertsona batzordeko
275’85 euro izango lirateke; 13
batzorde gehi 3 enpresa publiko
eta erakunde autonomo: 4.413’60
euro. Kontuan izan gabe dietak
murriztearen alde gaudela.

Bozka ponderatuarekin kos-
tua murriztu daiteke; batzordeak
hobeto dinamizatu eta gai gehia-
go lantzeko aukera dago. Baina
batzuei ez zaie interesatzen; ez
dute bozka ponderaturik nahi.
Politikari profesionalak dira. 

Erredakzio burua: 
Joseba Derteano.
Administrazio burua: 
Itziar Belar
Administrazioa: 
Miren Abasolo.
Publizitatea: 
Itziar Azula, Goretti Alonso eta 
Amaia Huarte. 
Erredakzioa: Aitziber Basauri, Itsaso
Esteban, Markel Onaindia, Amaia
Ugalde, Aritz Maldonado. 
Maketazioa: Ainhoa Arizmendiarrieta. 
Testu zuzentzailea: Igor Elortza. 
Argazkilariak: Kepa Aginako eta 
Juanra de la Cruz. 

Eta honako udal guztiak:LLaagguunnttzzaaiilleeaa::

anboto
Anboto komunikabideak Elkartea

2011ko uztailaren 1a - 10. urtea - 422 zk.

durangaldeko astekaria

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

IRITZIA gutunak@anboto.org

Andoni egoera larrian
Andoni Zengotitabengoa 2010eko martxoan atxilotu zuten, eta
geroztik Portugalen preso dagoen euskal preso politiko baka-
rra da. Kartzeleratua izan zenetik guztiz isolatuta dago, egu-
nean bi orduz bakarrik 40 m2 dauzkan patio batera irten dai-
tekeelarik.

Monsanto espetxean daukate segurtasun neurri handie-
kin, eta bertako bizi baldintzak espainiar eta frantziar estatu-
ko kartzeletakoak baino are gogorragoak dira: 10 minutuko bi
telefono dei soilik egin ditzake astean zehar. Espetxeko buzoa
jantzita edukitzera behartzen dute, eta ziegan objektu gutxi
batzuk baino ez dizkiote edukitzen uzten.

Andonik bisita erregimen penagarria pairatzen du; hur-
bileko senitartekoek baino ezin dute bisitatu eta hauek kris-
tala tarteko den bisitak izaten dira.

Kristal gabeko bisita dagokionean, hau da, bis a bisak, bere
bikotearekin bakarrik izan ditzake. Alabak urtean behin soi-
lik besarkatu ditzake, aipatutako ez ohiko bisita batean.

Honetaz guztiaz gain, Andoni Portugalen dagoen euskal
preso politiko bakarra denez, bere senitartekoek Elorriotik Mon-
santorako 867 km-ak bakarrik egin behar izaten dituzte.

Bizi duen egoera larria salatzeko, Andonik bi gose greba
burutu ditu jada, eta horrek hainbat osasun arazo ekarri diz-
kio. Hala ere, bere bizi-baldintzak hobetzeko eta, batez ere,
bere alabak maiztasun gehiagoz besarkatu ahal izateko, hiru-
garren gose greba bat abiatzeko prest dago.

Andoniren egoerari amaiera emateko elkartasuna adie-
raztea ezinbestekoa izango da, eta ondorengo egunetan egin-
go diren ekimenetan parte hartzeko gonbita luzatzen dugu.

Elorrioko Amnistiaren Aldeko Mugimendua

Gutunak @

✑

Klik batean

Semaforo laranja 
Badira aste batzuk Iurretan lehen  fundizioa zegoen pare-
ko semafaroa argi naranjagaz dabilena. Autoek ez dute
beti oinezkoa errespetatzen eta lehengoan sustotxoa har-
tu nuen. Ez dakit ba, irtenbiderik onena hori den.
(Garikoitz Barreinkua)

@
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KULTURA
ARGAZKIGINTZA JAIALDIA

Elkarrekin hazitako eskualdeko
argazkilari bi Begira topaketan

1987an argazkigintzaren gaine-
ko jaialdi bat egin zuten Duran-
gon. Izan zineten bertan?
Txelu Angoitia: Oso gazteak ginen
orduan! Uste dut nik jaialdiaren
barruan antolatu zuten lehiaketa-
ra bidali nuela lanen bat. Oso jaial-
di potentea izan zen: AEBetatik eto-
rri ziren emaileak... Leopoldo
Zugazak antolatu zuen jaialdi hura,
gaur egun Zarauzko Photomu-
seumaren arduraduna denak.
Jesus Mari Arruabarrena: 1987ko
jaialdi hartan Merkatu plazan
moketa ipini zuten, eta orduan guri
sinesgaitza egiten zitzaigun arren
egin zuten apustua zelako indar-
tsua izan zen islatzen du.

Durangaldeko argazkilarien sare
edo elkarteren baten diharduzue?
T.A.: Badago halako logia maso-
nika bat argazkilari batzuen artean,
bai... (barrez). Kasu honetan bai-
na, Leo Simoes antolatzaileak egin
zigun parte hartzeko gonbita.

Hartu duzue parte jaialdiaren
orainarteko ekitaldietan?
T.A.: Joan zen astean, Roger Guaus-
ek eskaini zuen berbaldian egon
ginen biok. Ekarpen interesga-

rriak izaten dira halako hitzor-
duak, dela argazkiengatik dela
argazkilariaren diskurtsoagatik.
J.M.A.: Guk egiten dugun argaz-
kigintza eta Roger Guausen lana
desberdinak dira, baina interesga-
rria izan zen. 

Gaur bertan zabalduko duzuen
erakusketa dakarzu zuk, Jesus
Mari. Zeren ingurukoa da?
J.M.A.: Ckristopagania izena dau-
ka erakusketak, eta jaietan eta
elizkizunetan egindako argazkiak
dira. Ikuspegi nahiko interpreta-
tibo eta korrosiboa daukala uste
dut. Zerua eta lurra; jainkoa eta
pertsonaren bizipoza jartzen ditu
parez pare, besteak beste. 

Non eta noiz egindakoak dira era-
kusketako argazkiak?
J.M.A.: Gehienak Nafarroan egin-
dakoak dira; Nafarroako errome-

Tailerra eskainiko duzu bihar
eta etzi zuk, Txelu. Antzeko tai-
ler bat gidatuko duzun lehenen-
go aldia da?
T.A.: Tailer bat horrelako formatu
laburrean ematen dudan lehe-
nengo aldia izango da, baina aurre-
tik tailer luzeagoak eman izan
ditut urtero. 

Pentsatuta daukazu asteburuko
tailerra zelan planteatu?
T.A.: Parte-hartzaile bakoitzaren
lanetatik abiatuta, argazkizaleari
bere lanean aurrerapausoak ema-
teko tresnak eskaintzen zaizkion
espazioa sortzea da nire asmoa:
bideak zabaltzen laguntzea. Par-
te-hartzaile bakoitzak bere argaz-
ki lanak ekarriko ditu, eta bakoi-
tzak bere mailan aurrerapausoak
ematea da helburua. Proposamen
kreatiboak eskainiko ditugu, eta
lanari etekinik handiena zelan
atera landuko dugu.

Ikasle moduan jardun izan
duzue halako tailerretan?
T.A.: Bai, eta oso aberasgarriak
izan dira beti. Hasieran biok izan
gara autodidakta, baina oso mai-
la handiko jendeagaz hainbat tai-
ler egiteko aukera izan dugu. Elka-
rrekin joan izan gara sarritan.

Eskertzen duzue hau lako jaial-
di bat izatea Durangon?
T.A.: Nik uste dut, batez ere, elka-
rrekin egoteko aukera direla horre-
lako topaketak. Batzuetan argaz-
kigintzagazko zaletasuna norekin
konpartitu ez duzu izaten ingu-
ruan, eta hartu-eman zuzenera-
ko aukera polita da.
J.M.A.: Sintonia bat sortzen da. Par-
te hartzen duen jendeagaz kon-
partitzeko aukera egoten da.
Argazkigintzagazko interesa kon-
partitzeko espazioa da.

Biok ardatz beraren inguruan
jarduten duzue argazkigintzan.
T.A.: Bai, esan liteke baietz. Doku-
mentalismo subjektiboa deitzen
den horren barruan geundeke
biok. Errealitatea da gure lehen-
gaia, eta bere diskurtsoa eratzen
saiatzen da bakoitza. I.Esteban.

rietan, inauterietan eta abar. Ber-
tan konturatu nintzen fedea zein
jaia oso modu neurribakoan adie-
razten dutela bertan. San Fermi-
nak dira nahaste hori ikusteko
aukera paregabea: goizean proze-
sioa daukazu, eta inguruan gau-
paseroak... Horrek eman zidan
klabea. Gero, besteak beste, Tara-
zonan edo Burgosen ere egin ditut
argazkiak. Orain hamar urte ingu-
ru hasitako lana da.

Gaur bertan zabalduko du Ezkurdi aretoan argazki erakusketa Jesus Mari Arruabarrenak eta asteburuan
argazkigintza tailerra gidatuko du Txelu Angoitiak, Durangoko Begira argazki topaketan parte hartuz

Argazkigintzari dagokionez elka-
rrekin hazitakoak direla konta-
tu digute belaunaldi berekoak
ere badiren Txelu Angoitia eta
Jesus Mari Arruabarrena Duran-
galdeko argazkilariek. 

Beste ezeren gainetik argaz-
kigintza “eskape bat da gure-
tzat”, azpimarratu digute sor-
tzaileek: “Gehien disfrutatzen
duguna, argazkiak egiteko
momentua bera izaten da”.

Aldi berean hainbat ideia
garatzen jarduten dute Angoitiak
zein Arruabarrenak. “Biok gara
nahiko dispertsoak; aldi berean,
hainbat bide zabalduz egiten
dugu lan”, azaldu digute. 

Publiko zabalaren gustuko
izaten diren “paisaia ikusgarri eta
koloretsuen bila” barik, momen-
tuko bestelako intuizioei jarrai-
tuz egiten dute euren lana
Durangoko I. Begira topaketan

parte hartuko duten argazkila-
ri biek. Argazkigintza pertsonal
hori ikuslego oso zehatzak iza-
ten ei du gustuko, eta ez ei da
erraza izaten halako lanak sozia-
lizatzea. “Gaur egun aukera inte-
resgarria  autoeditajea da”, dios-
ku Arruabarrenak: “Argazki libu-
ruak norberak argitaratzea”. 

“Proiektu batek zer forma
hartuko duen konturatzen zare-
neko sentsazioa oso polita iza-
ten da: argazkiei koherentzia
ikusten hasten zaren unea”, esan
digu uztailaren 15era arte Begi-
ra jaialdiaren barruan erakuske-
ta izango duen Arruabarrenak. 

Kamerari helduta, intuizio
bati konpromisoz jarraituz

“Dokumentalismo
subjektiboa deitzen
den horren barruan

geundeke biok”“Ekarpen
interesgarriak izaten

dira Begira lako
hitzorduetan”

Kepa Aginako
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Fernan Ruiz 
Berbaroko kidea

Denboraldiaurrea
Ez dakit zer gurago dudan, ikasturteko
errutina gozoa edo udako noraezeko
abiada, geldoa gutxitan, azkarra gehie-
netan; hain doaz arin erlojuaren digituak!
Guztiz nagituta nabil garunak astintze-
ko; igaro dugun bero zapak, ezeri ekite-
ko gogo barik utzi nau, egia esan. Neure
buruarekin hartutako konpromisoa bete
behar, ordea. Eta horrelakoetan Under
pressure Freddie handiaren abesti zora-
garria etortzen zait burura. 

Udako solstizioko aztoramenetik
libre dabiltza aita-amak; seme-alabak
salbu dira. Abian daude udalekuak, eske-
rrak! Egundo ez dut ezagutu horren
eskaintza zabala eta askotarikoa. Dene-
tatik bat behar nuen hona ekartzeko eta,
udalekua ez bada ere, Izarren Distira
showa prestatzeko barnetegia hautatu
dut, bitxia begitandu zait-eta. Gran Her-
mano izenekoa ekarri dit gogora artista
izateko bokazioa duten eskualdeko nes-
ka-mutilak batzeak. Denboraldiaurre-
koa egitea da asmoa, denboraldia iristen
denean sasoian egoteko; han landutakoa
jendaurrean erakutsi behar baita. 

Laster eratuko dira, osorik, geure
Durandaldeko udalerriak. Oraingoan
berandu samar gabiltza eta pena da, ze
egoera politiko berriak itxaropen zantzuak
ekarri ditu. Gainera, uda sasoia aparta da
harreman ez-formalei tartetxoa egiteko. 

Kontua da lau urteko agintaldiari ekin
aurretik, ondo legokeela gure ordezka-
riak denboraldiaurretxa egitera bidal-
tzea, izar gazteek eta kirolariek egiten
duten antzera. Baina, barnetegia, bainue-
txea…? Ur gezaduneko parajea edo itsas
ertza? Leku epela behar du, igerilekua-
rekin, etzaulki (tunbona) erosoekin, tar-
tean gerizpean, tartean eguzkitan ego-
teko; eguzkitako krema eskura, nahi adi-
na, elkarri emateko… Batak bestearen
azala ukendu zurixkaz igurtzerakoan
konturatuko dira zein antzekoak garen
denok. Elkar ezagutuko dute, elkar uler-
tuko, elkar maitatuko… Herria irabazle.
Suminduek eskertuko lukete. Freddieren
beste abesti mitiko batek We are the
champions dio. 

GEURE DURANGALDEA

Joan zen asteburuan argazki zaharren era-
kusketa antolatu zuen Zaldibarko Ilargi
argazkizale taldeak, eta bere ekimenez anto-
latu dute uztailaren 3ko Argazki Rallyaren
hogeita zortzigarren edizioa ere. 

Bost sari banatuko dituzte domekan,
parte hartzen duten argazkilarien artean;
155 euroko lehenengo saria, 100eko biga-
rren, 75eko hirugarrena, 75 euroko herriko
saria eta 50eko gazte onenaren saria.

Ilargi argazki taldearen egoitzan,
08:30etik 09:30era egin ahalko dute parte
hartzeko interesa daukatenek izen-ema-
tea. 17 urtetik beherakoentzat eta zaldibar-
tarrentzat dohainik izango da izen-ematea,
eta 5 euro ordaindu beharko dituzte gaine-
rako argazkizaleek.

Argazkilari askorentzat ohitura bilaka-
tutako hitzordua da datorren domekakoa:
Euskal Herriko bazter askotatik etortzen dira
argazkizaleak lehiaketan parte hartzera, eta
herriko zaleek ere hartzen dute urtero lehia-
ketan parte. Antolatzaileek emandako gaiak
ondoen islatzen dituzten irudiak bilatu eta
euren kameren memorietan gordetzen jar-
dungo dute domeka eguerdira arte.

Uztailaren 17an, 12:30ean, liburutegi
zaharrean egingo dute argazki emanaldia
eta lehiaketaren sari-banaketa. I.E.

ARGAZKIGINTZA LEHIAKETA

Uztailaren 3an ospatuko dute Zaldibarko XXVIII. Argazki Rallya. Hiru sari
nagusi, argazkilari gazte onenarena eta herriko saria eskainiko dituzte

Zaldibarko XXVIII. Argazki Rallya
egingo dute asteburu honetan

JAIALDIA DURANGONARTEA ERAKUSKETA

Durangaldeko folk taldea
eta antzerkia uztailean
ere uda kalean bizitzeko
Uztailaren 1 eta 4rakoak dira Uda Kalean Bizi jaialdiaren astebururako
proposamenak: Ulannah eta Ganso & Cía taldeen emanaldiak aukeran

Interesa daukatenek, domekan

08:30etik 09:30era eman ahal

izango dute lehiaketan izena

Alain Alquier artista
frantsesaren margoak
Durangoko Museoan,
uztailaren 24ra arte
Atzotik dago Alain Alquier (Tarbes, 1947)
margolari frantsesaren margoen bilduma
Durangoko Arte eta Historia Museoan
bisitagai. Uztailaren 24ra bitartean Duran-
gon ikusgai izango dira bere ibilbidean, urte
luzeetan, besteak beste, pintura eta argaz-
kigintza uztartuz lan egin izan duen egi-
learen pintura lanak. Argazkigintzaren
figurazioa eta pinturaren abstrakzioa ikus-
learen interpretaziorako eskaintzen ditu
bere sorkuntzetan.

Taldekako erakusketak Frantziako hiri
askotan, Belgikan eta Estatu Batuetan ere
ipini izan dituen egilea da Alain Alquier,
1970eko hamarkadan ekin ziona bere lanak
jendaurrean aurkezteari.  

“Nire benetako emozioak, nire egia
pertsonala eskaintzen ditut”, azaltzen du
artistak bere lanaz: Durangoko Museoan
bildutako lanen kasuan, margoagaz sor-
tutakoak bildu ditu. I.E.

Uztailaren 4koa da Uda Kalean Bizi jaial-
diaren barruko hurrengo hitzordua; Duran-
gon kokatutako Ganso & Cía taldeak, Leioa-
ko Umore Azokan aurkeztu zuen Mediope-
lo umorezko obra eskainiko du. I.E.

D urangoko Tabira auzoan eskaini-
ko du, gaur, Durangaldean sortu-
riko Ulannah taldeak kontzertua.

Uda Kalean Bizi jaialdian, udako giroa apro-
betxatuta kultura haizetara gozatzeko auke-
ra eskaintzen duen programazioaren
barruan eskainiko dute gaur, 21:00etan, kon-
tzertua. Taldekideek “euskal balkan folk” dei-
tzen dutena eskainiko dute gaur gaueko
emanaldian; Europako ekialdeko musika
tradizionaletatik abiatuta, bestelako doi-
nuak sortzen dituzte Ulannahkoek.

Balkanetako musikatik abiatuta

bestelako doinuak sortzen

dituzte Ulannah taldeko kideek



Sostendunak: erromeria
giroa herriko Gaztetxean
Joan zen barikuan, Axpeko jaie-
tan eskaini zuen Sostendunak
Durangaldeko laukoteak lehe-
nengo emanaldia. Gaur, Atxon-
doko San Pedro jaietako Gazte-
txeko emanaldia itxiko dute.
Sanjoanetako emanaldi hartan
jendea dantzan baino gehiago
begira egon zela-eta,  Gaztetxe-
ko gaurko hitzorduan ikusle-
goak gerria gehiago mugitzea
itxaroten dutela esan digute:
ordu horietan jendeak gura iza-
ten duena dantzan egitea dela-
eta, jotak, abesti dantzagarriak,
juergarako doinuak eskainiko
dituzte Sostendunak taldekoek. 

Alaitasuna eta jai-giroa
zabaltzeko, bertsioak jotzen
dituen taldea da Durangaldeko
17 eta 20 urte bitarteko gazteek
osatzen duten Sostendunak. Ze
Esatek!, Tapia eta Leturia edo
Alaitz eta Maiderren bertsioak
eskaintzen dituzte. Panderoa,
trikitixa, gitarra eta bateria doi-
nuak uztartzen dituzte taldean.

Arrazolako jaietan jotzeko
ere deitu dietela kontatu digu-
te, eta aurrerantzean euren kan-
tak sortzeko asmoa daukatela.

“Amamaren sostenak” jan-
tzita aterako dira euren bigarren
kontzertura, gaur, Atxondon.
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Gaur zortzi bitartean, antzezlan bi
eta hiru musika emanaldi Elorrion

Sermond’s, Kilauea eta

Sostendunak, besteak

beste, gaur Atxondon

MUSIKA KONTZERTUAK

Herriko musika talde gazte
biren kontzertuak Atxondon 

abar landuen dauzkatenak. Jon tal-
dekideak azaldu digunez, beran-
duen jota, hilabete barru itxaro-
ten dute diskoa prest edukitzea.

Rock talde eskandinabiarren
zaleak dira Kilaueakoak, eta igar-
tzen da hori sortzen dituzten kan-
tetan. Gaur, Atxondoko jaietan
eurekin kontzertua eskainiko
duten Sermond’s taldekoekin ere
badute loturarik; Dirties ere aipa-
tu digute influentzia moduan.

Ingelesez eta euskaraz kanta-
tzen dute; Sinneredo Womandira
euren abestietako biren izenbu-
ruak. Euren musikagaz eta Miren
Amurizaren berbekin osatu zuten,
bestalde, Otxandioko Gaztetxea-
ren urteurreneko kanta.

Gasteizko auzo bateko jaietan,
Ordizian eta Bilbon dauzkate,
oraingoz, uda honetarako kon-
tzertuak lotuta. I.E.

Asteon bidali du Kilauea

taldeak lehenengo

diskoa masterizatzera

Sermond’s elorriarrekin, Atxondoko jaietan joko dute herriko Kilaueak eta Sostendunek 

Eskandinabiako rock

taldeen zaleak dira

Kilaueako musikariak

Atxondo, Otxandio,

Elorrio eta Lazkaoko

musikarien taldea 

MUSIKA JAIALDIA

Gaurtik barikura arte, haizetara-
ko bost kultur emanaldi dakartza
Elorrioko Musikaire programa-
zioak. Aldameneko argazkiko Jose-
ba Tapiak eta bere taldeak joan zen
urte amaieran aurkeztu zuten Eta
tira eta tunba diskoko kanta
berriak joko dituzte uztailaren 8an
Argiñetan. Azaroan beragaz izan-
dako elkarrizketan musikariak

nabarmentzen zuenez, oso “kan-
tagarriak” dira abesti berri horiek.
Argiñetan trikitixa, tuba, tronboia,
tronpeta, saxofoia eta perkusioa
izango dira entzungai.

Gaur gaueko Soul Tellers tal-
dearena, Ara Malikian eta Fernan-
do Egozkueren boskotearen bihar-
koa eta Joseba Tapiarena dira gaur
zortzira arteko Musikaire jaialdi-
ko aukerako kontzertuak. 

Datozen egunetan, Elorrio-
ko plazan izango dira Musikaire
programazioaren barneko beste bi
hitzordu ere; Markeliñe taldearen
Anomalía magnética obra, uztai-
laren 3an, eta zirkua eta kale
antzerkia uztartzen dituen Niño
Costriniren Humanus Comicus
ikuskizuna, uztailaren 4an.

Datorren barikutik, uztailaren
8tik, aurrera ere eskaintza oparoa
ekarriko du Musikairek; beste zaz-
pi musika eta antzerki emanaldi
izango dira gozagai. I.E.

Uztailaren 3an eta 4an

dira Markeliñeren eta

Niño Costriniren obrak

Hawaiko sumendi baten ize-
na hartu zuten duela urte
bi taldea sortu zutenean:

Kilauea. Ordura arte lotan egon-
dako sumendia zelan berriro ber-
pizten hasi zen notizia entzun,
eta metafora polita iruditu zitzaien.
Gaur kontzertua eskainiko duten
Atxondoko Gaztetxean eskaini
zuen taldeak iaz lehenengo kon-
tzertua, eta bertako bigarren solai-
rua dute entsegu-leku.

Atxondo, Elorrio, Otxandio
eta Lazkaoko 24 urte bueltako

musikariak dira Kilauea talde-
koak; aurretik Infernuko Panpinak
taldean ibilitakoak dira kide bi.

Gogotsu daude ahalik eta kon-
tzertu gehien eskaintzeko: prest
kontzertuetarako behar den guz-
tia mugitzeko, jendeari euren
musika helarazteko. Hamabi kan-
ta dauzkate sortuta, eta horiexek
eskaintzen dituzte kontzertuetan.

Aste honetan masterizatzera
eraman duten diskorako, berriz,
dozena horretatik zazpi kanta hau-
tatu dituzte: ahotsak, gitarrak, eta

‘Eta tira eta tunba’ diskoa

aurkeztuko du uztailaren

8an Joseba Tapiak
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enpresok lehiakorrak izatea
helburu nagusi izanik. Enpre-
sek gaur egungo nahiz etorkizu-
neko oztopo eta erronkei aurre
egiteko aholkularitzaz gainera,
administrazioek eskaintzen
dituzten diru-laguntzen berri
eman eta baliabide espezializa-
tuak bideratzen ditu zerbitzuak.

Bigarren zerbitzua enpresa
berriak sortzeko aholkularitza
zerbitzua da, eta beharrezko
den informazio osoa eskuraga-

rri dute sortzaileek. Horiek
duten edozein zalantza argitzen
da Enpresa Sormena zerbi-
tzuan; besteak beste, era juridi-
koaren azterketa, finantzaketa
eskatzeko aukerak, diru-lagun-
tzak, fiskalitatea, enpresa
kudeatzeko formakuntza... 

Balantzerako datuak

Durangoko Amankomunaz-
goak zerbitzu hori martxan ipi-
ni zuenetik ia 1.000 ekintzaile
hurreratu dira informazio eske
Behargintzako bulegoetara, 600
enpresa proiektu baino gehia-
gogaz. Aurkeztutako proiektu
horietatik 200 enpresa baino
gehiago sortu dira azkenean
Durangaldean; Merkataritza eta
Enpresentzako Zerbitzuen
arloetan, batez ere. Martxan

ipintzeko ekintzaileek gehien
erabiltzen duten era juridikoa
autonomo izaera izan ohi da.

Ekintzailearen Eguna

Durangaldeko Behargintzak
antolatzen dituen ekintzen
artean Ekintzailearen Eguna
dago. Eskualdean enpresa
berriak martxan ipini eta lehen-
dik daudenen lehiakortasuna
hobetzeko sustatzen da ekimen
hori, Estatuko autonomia erki-
dego guztietan urtero egin ohi
den moduan. 

Behargintzatik azaldu digu-
tenaren arabera, ekimen honen
helburua ekintzailetzaren iru-
dia bultzatzea eta bertako
enpresek eskualdeko garapena-
ren alde egiten duten lana
goraipatzea da.

Ekintzailearen Eguna dela-eta, Behargintzak Durangaldean lantzen dituen ildoetan sakondu gura izan
dugu. Durangoko bulegoetara hurreratuz gero, enpresa sortu edo sendotu gura duten ekintzaileek 
zerbitzu baliagarriak dituzte aukeran. Hauen esperientzia ere jaso dugu.

Azken urteetan
200 enpresatik
gora sortu dira
Durangaldean 

Durangaldeko Behargintza,
ekintzaileen bultzatzaile

B
ehargintza Durangoko
A m a n k o m u n a z g o k o
garapen agentzia da, eta
bere zerbitzuak Aman-

komunazgoko kide diren udale-
rriei zuzenduta daude: Abadiño,
Atxondo, Durango, Elorrio, Iurre-
ta, Izurtza, Mañaria eta Zaldibar,
hain zuzen ere. Tokiko Garapena,
Enplegua eta Enpresa Sustapena
jorratzen ditu lan ildo moduan,
eskualdeko garapen agentzia den
aldetik.

Enpresa Sustapena

Enpresa Sustapenaren baitan,
bi zerbitzu bereizten dituzte:
Enpresa Txiki eta Ertainentzako
Aholkularitza, eta Enpresa Sor-
mena. Lehenengoa eskualdean
errotutako enpresen sendotzea
bideratu gura duen tresna da,

Enpresak
lehiakorrak izatea
da aholkularitzaren
helburu nagusia

Azken urteetan
200 enpresatik
gora sortu dira
Durangaldean 

Kepa Aginako
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Zaldibarko 
JAI EGITARAUA

UUZZTTAAIILLAAKK  22,,  33  eettaa  44  
• Eskualdeko XXI. Areto-futbol 

Txapelketa kiroldegian.

UUZZTTAAIILLAAKK  22,,  ZZAAPPAATTUUAA
• 1166::3300eeaann,, Jubenil mailako 1. eta 2. urteko txi-

rrindulari lasterketa. 

• 1166::3300eeaann,, Durangaldeko Eskolarteko IV. Pilota

Txapelketaren finala, Olazar pilotalekuan.

UUZZTTAAIILLAAKK    33,,  DDOOMMEEKKAA
• 0088::3300--1144::3300,, XXVIII. Argazki Rallya

• 1100::0000eettaann,, Bizkaiko eskolen arteko 

txirrindulari lasterketa.

• 1166::0000eettaann,, Txirindularitza lasterketa

(Erlojupekoa. Elorrio-Zaldibar)

UUZZTTAAIILLAAKK  77,,  EEGGUUEENNAA
• 1188::3300eeaann,, Herriko jendeak donien-atxa 

ipiniko du.

• 1188::3300eeaann,, Jaietako kartel lehiaketako sari-

banaketa, Udaletxean.

• 1199::0000eeaann,, Jaien hasiera iragarriz, txapligua

jaurtiko dute Udaletxetik Zalduakoek, preferen-

tean sartzea lortu dutelako aurten. 

Ondoren, kalejira Koral elkarteko txistulariekin

eta buruhandiekin.

• 1199::3300eeaann,, Trikibertsopoteoa.

• 2200::3300eeaann,, Odoloste-jana Bekoetxe kalean.

• 2211::3300eettaann,, Herri-afaria txosnetan.

• 2233::0000eettaann,, Dantzaldia: Disko-festa.

UUZZTTAAIILLAAKK  88,,  BBAARRIIKKUUAA
• 1111::0000eettaann,, Kalejira Euskal Herriko Trikitilari

Gazteen Txapelketako trikitilariekin.

• 1122::0000eettaann,, Meza San Andres parrokian.

• 1177::0000--2200::0000,, Eskulan erakusketa Jubilatuen

Etxearen azpiko solairuan.

• 1188::0000eettaann,, Txaranga kalez kale.

• 1188::3300eeaann,, Afizionatuen arteko pilota partidak

Olazar pilotalekuan.

• 1199::0000eettaann,, Umeen arteko olinpiadak eskolan.

• 2211::0000eettaann,, Luntxa Gaztetxean.

• 2233::3300eettaann,, Rock kontzertuak: Bizardunak eta

herriko talde bat.

UUZZTTAAIILLAAKK  99,,  ZZAAPPAATTUUAA
• 1100::3300--1133::0000,, Arku jaurtiketa ume eta nagu-

sientzat, Arku Taldearen galerian. 

• 1111::0000--1133::0000  eettaa  1166::0000--1199::0000,, Quad-ak, jum-

ping, txalupak, puzgarriak... eskolan.

• 1122::0000eettaann,, Tortilla txapelketa. 

• 1155::0000eettaann,, Herri-bazkaria txosnetan.

• 1166::3300eeaann,, Saskibaloi partida 3*3.

• 1177::0000--2200::0000,, Eskulanen erakusketa

Jubilatuen Etxearen azpiko solairuan.

• 1188::0000eettaann,, Kale animazioa.

• 1199::0000eettaann,, Afari-merienda Olea kalean: solo-

moa eta sardinak.

• 2233::0000eettaann,, ‘Mortimer’ antzezlana.

• 0000::0000eettaann,, Gozategi taldea.

UUZZTTAAIILLAAKK  1100,,  DDOOMMEEKKAA
• 1111::3300eeaann,, Meza San Martin ermitan.

• 1177::0000--2200::0000,, Eskulanen erakusketa

Jubilatuen Etxearen azpiko solairuan.

• 1188::0000eettaann,, Bertsolariak Zaldua plazan:

Balkoitik balkoira: Onintza Enbeita, Andoni

Egaña eta Amets Arzallus.

• 2233::0000eettaann,, Su artifizialak Askorra kalean.

UUZZTTAAIILLAAKK  1166,,  ZZAAPPAATTUUAA
• 0077::0000--1155::0000,, Mendi ibilaldi neurtua. Irteera:

Zaldua plaza

UUZZTTAAIILLAAKK  1177,,  DDOOMMEEKKAA
• 1122::3300eeaann,, Argazki digitalen emanaldia eta

sari-banaketa liburutegi zaharrean.
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Bizikleta,
pilota eta
mendia
Jaietan kirolaz gozatzeko aukera
egongo da, praktikatuz zein bes-
teen jarduna ikusiz. Domeka
honetan Bizkaiko eskolen arteko
txirrindulari lasterketa korrituko
dute. Begira egon baino ariketa
egin gurago duenak uztailaren
16ko mendi martxan parte hartu
dezake. Ibilbideak 30 kilometro
inguru ditu eta Oiz, Maguma eta
Garaitik igaroko dira; 07:00etan
irtengo dira Zaldibarko elizatik.
Izena egunean bertan eman
behar da 06:15etik aurrera.

Pilotak ere emango du zeresa-
nik, bihar 16:30ean, eskualdeko
Eskolarteko IV. Pilota
Txapelketako finalekin.

Kirol egitaraua osatzeko,
uztailaren 9ko goizean arku jaur-
tiketa praktikatzeko aukera izan-
go dute ume zein helduek
Zaldibarko Arku Taldearen 
galerian.

Hainbat ikuskizun jai
giroa kalera ateratzeko
Urtero legez, Euskal Herriko
Trikitilari Gazteen Txapelketako tri-
kitilariak kalejiran irtengo dira
uztailaren 8ko barikuan. Zapatuan,
herri-bazkaria egingo dute txosne-
tan eta arratsaldean afari-merien-
da egingo dute Olean. Iluntzean
balkoitik balkoira kantatuko dute
Onintza Enbeitak, Amets Arzallusek
eta Andoni Egañak.

Urtero jende asko batzen duen
beste ekimen bat odoloste-jana
da; Bekoetxea kalean egingo dute,
uztailaren 7an, 20:30ean.

Onintza Enbeita, Amets
Arzallus eta Andoni

Egaña balkoitik 
balkoirako bertso saioan

Bizardunak eta
Gozategi zuzenean
Musika proposamen anitzak jaso-
tzen ditu jai egitarauak. Azkena
Rock jaialdian egon ondoren,
Bizardunak taldeak Zaldibarrera
ekarriko du bere musika martxo-
soa uztailaren 8an.

Dantzarako gonbita egingo
duen beste talde bat Gozategi
izango da, uztailaren 9an. Egun
berean antzerkizaleek Haritza
Rodriguezen Mortimer lana 
ikusgai izango dute.

U
rte osoa itxaroten
egon ondoren, egue-
nean, uztailaren 7an,
zaldibartarrek Donien-
atxa ezarriko dute,

urtero legez. Ofizialki, berriz,
Udako Sanandresak 19:30ean
hasiko dira, txupinagaz; Zalduako
jokalariak arduratuko dira horre-
taz. Lehentasunezko Mailara igo-

tzea lortu dute aurten, lehenengoz
historian. Ondoren, festa
Zaldibarko kaleetan barrena heda-
tuko da. Batetik, Koral elkarteko
txistulari eta buruhandiek kalejira
egingo dute; bestetik, triki-bertso-
poteoa egongo da. Kaleetan gora
eta behera ibili eta gero, indarbe-
rritzeko aukera egongo da Bekotxe
kaleko odoloste-janean zein txos-
naguneko herri-afarian. 

Amaitzeko, Disko Festagaz
dantzaldia egongo da; 23:00etan
hasita, goizaldera arte luzatuko da
festa Zaldibarren.

Zalduaren pregoiagaz
hasiko dira jaiak
Donien-atxa ezarri ostean, 19:30ean, irakurriko dute pregoia

23:00etan hasita, Disko
Festa dantzaldia egingo
dute. Jaiak goizaldera

arte iraungo du

Innova 

Innova 
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Enpresak sortu, sendotu eta hazteko
babesa Durangaldeko Behargintzan

EKINTZAILEEN ESPERIENTZIAK

“Produktua saltzen duen
komertziala izaten ikasi dugu”

Zein da enpresaren jarduera?
Noiztik dago zabalik?
Bazkide bi gara, bata arkitektoa eta
bestea bide, ubide eta portueta-
ko ingeniaria. Arkitektura eta inge-
nieritza zibilaren arloetan behar
egitea izan da gure asmoa, horre-
la merkatu zabalago bat izateko.
2010eko urrian zabaldu genuen
estudioa. 

Estudioa zabaldu zenutenetik
zerk asebete zaituzte gehien? 
Gauzarik onena pentsatu eta disei-
natutako proiektu bat zelan erai-
kitzen den ikustea da. Datorren
uztailaren 23an, Otxandion, eskul-
tura bat inauguratuko dute Gerra
Zibileko bonbardaketan hilda-
koen omenez, eta gure estudioan
kalkulatu dugu eskultura hori.
Dagoeneko eraikita dago taile-
rrean, eta hein baten guri eske-
rrak egin dela ikustea ohore bat
da guretzat.

Denbora tarte honetan zein izan
da oztoporik gaitzena ?
Zalantzarik barik, gaitzena gure
burua ezagutaraztea izan da. Beze-
roak bilatzen, produktua sortzen
eta norbere produktua saltzen
duen komertziala izaten ikasi
behar izan dugu.

Hazteko aukerak ikusten dituzue? 
Uste dugu apurka-apurka joango
garela hazten. Obra berriak ez
dira gure lanbidearen motor nagu-
sia; berriztatze lanetan eta eragin-
kortasun energetikoaren alorrean
gabiltza gure prestakuntza sakon-
tzen. 

Enpresa berri bat martxan ipin-
tzerako garaian,zer somatzen du
faltan pertsona ekintzaile batek?
Laguntza ekonomikoak behar
ditugu, eta euretara heltzeko ez
dadila horrenbeste paper eta buro-
krazia egon. Gaur egun, atarian
arkitektura & ingenieritza ipintzen
duen plaka bat jarrita ez zaizkizu
bezeroak ilaran ipintzen. Lana
topatzea da gaitzena; unibertsi-
tatean ez dizute hori irakasten.  

Durangaldeko Behargintzak zer-
tan lagundu dizue? 
Estudioa sortzeko lortu ahal geni-
tuen diru-laguntzen eta hauen
kudeaketaren berri eman digute.
Enpresen kudeaketa ekonomi-
koari buruz eskaintzen duen ikas-
taro baten parte hartu dugu. Orain,
elkarrizketa honen bidez, prentsan
agertzeko aukera ere eman digu.

Joseba Peña eta Rodrigo Sarraldek zuzentzen dute CLAVE
- Arquitectura & Ingeniería enpresa. Urtea betetzear orain-
dik, prestakuntzan sakontzea aztertzen dabiltza. Behar-
gintzaren aholkuen eta laguntzen berri azaldu digute.

“Otxandion guk
kalkulatutako eskultura bat
inauguratuko da uztailean”

“Lana topatzea da gaitzena;
unibertsitatean ez dizute
hori irakasten”

“Gizarteari eta bere premiei
begira egon behar dugu beti”

Zertan dihardu zure enpresak? 
Gizonezkoentzako moda eta oine-
takoak saltzen ditugu. Oinetako
eta arropa berezia da, modernoa-
goa, marka garrantzitsuekin. Den-
da 2010eko irailaren 10ean zabal-
du genuen.

Denda zabaldu zenuenetik zerk
asebete zaitu gehien? 
Egi bihurtutako ametsa izan da.
Denbora luzez eduki dut denda
zabaltzeko ideia buruan, Duran-
gon gizonezkoei begirako moda
faltan somatzen nuelako. Beti gus-
tatu izan zait jendaurrean lan egi-
tea. Urtea beteko du dendak las-
ter, eta krisia badago ere emaitzak
oso onak izaten gabiltza.

Denbora tarte horretan zein izan
da oztoporik gaitzena?
Konplikatuena, baimenak udala-
ri eskatzeko egin beharreko pape-
rak dira. Herriko merkataritza bul-

tzatzeko lagundu beharrean ozto-
poak ipintzen dabiltzala ematen
du askotan. 

Hazteko aukera ikusten duzu? 
Oinetakoekin eta arropa apur
bategaz hasi ginen. Urtebete pasa-
tuta, ohartu gara jendeak arropa
mota gehiago eskatzen duela. Irai-
lerako konponketa batzuk egin
gura ditugu, espazio handiagoa
eduki eta arropa gehiago sartze-

ko. Bihar-etzi emakumeentzako
moda denda bat zabaldu gurako
nuke. Gizarteari eta bere premiei
begira egon behar dugu beti.

Enpresa berri bat martxan ipin-
tzeko garaian, zer somatzen du
faltan pertsona ekintzaile batek?
Sektore honetan arropa sei hile-
ko aurrerapenagaz erosten da.
Beti etortzen zaizkit zalantza
berak: Zenbat erosiko dut? Larre-
gi erosi ote dut? Zer edo zer falta-
ko da? Koloreak...Kontuok zelan
egin gomendatuko duen nor edo
nor egon beharko litzateke.

Durangaldeko Behargintzak zer-
tan lagundu dizu?
Negozioa zabaldu gura nuela argi
izan nuenean, lehenengo gauza
Behargintzara joatea izan zen.
Hitzordua segituan eman eta
informazio guztia eman zidaten:
zelan zabaldu negozio bat, diru-
laguntzen berri... Berrikuntzen
gaineko informazioa bidaltzen
jarraitu dute gerora, telefonoz edo
e-mailez, eta zalantzak argitzeko
ere beti daude prest. 

Mikel Bastegieta durangar gazteak gizonezkoen modan
espezializatutako denda zabaldu zuen duela urtebete. Behar-
gintzaren laguntzari garrantzia handia ematen dio, eta
aurrera begira proiektua zabaltzea hausnartzen dabil. 

“Bihar-etzi emakumeentzako
moda denda bat zabaldu
gurako nuke”

“Behargintzara joan eta
informazio guztia eskuratu
ahal izan nuen”

Montevideo kalea, 3 - Durango • Tel.: 648 260 849

Fray Juan de Zumarraga kalea, 7-2 - Durango • Tel.: 94 655 09 48
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G. Fergusonek bigarren amaitu zuen Gipuzkoako Itzulia

Ekimen berritzaileak ardatz
75. urteurrenaren ospakizunean

Mendearen hiru laurdenak
bete ditu aurten Duran-
goko Txirrindulari Elkar-

teak; 75 urte igaro dira 1936ko
martxoaren 4an taldea martxan
jarri zenetik. Lasterketak antola-
tzea zen orduan elkartearen hel-
burua. Gerora, 1972an, txirrindu-
laritza eskola bilakatu zen.

Indartzeko asmoagaz, era-
berritze prozesuari ekin dio tal-
deak. “Aurten hasi gara, eta asti-
ro-astiro gauzak aldatzea da
gure asmoa”, dio Josu Atxotegik,
elkarteko koordinatzai leak.
Atxotegik hamar urte inguru
daramatza txirrindulari elkartea-
rentzat beharrean. Garai berrie-
tara egokitzeko asmoz, aldaketa
metodologikoa egin dute elkar-
tean; “urteek aurrera egiten
dute, eta belaunaldi aldaketa
egitea garrantzitsutzat jotzen
dugu”, nabarmendu gura du
Atxotegik.

Aurtengo denboraldian
Eneko Lejarreta gazteak José
Alcibar ordezkatu du eskolako
arduradun legez; 30 urtean izan
da Alcibar eskolako arduraduna.

EEsskkoozziiaarrrreekkiinn  ttrruukkeeaa
Gazteak taldera hurreratzeko
asmoz, Trukea Gurpilekin izene-
ko ekimena antolatu dute uda-
rako. Lejarretaren berbetan, eki-
mena “berritzailea” da. Batetik,

martitzenean hasiko diren uda-
lekuak antolatu dituzte. Monito-
re lanetan bi eskoziar arituko
dira, eta gazteek, ingelesez ikas-
teaz gainera, hainbat txirrindula-
ritza diziplina probatuko dituzte:
“Errepideaz gainera, gazteak
mendiko bizikletagaz eta pistan
arituko dira”. Josu Atxotegik
azaldutakoaren arabera, 15 gaz-
tek eman dute izena ekimenean,
eta azpimarratu duenez, “oso
pozik” daude ekimenak izan
duen harreragaz.

Bestalde, trukea antolatu
du elkarte durangarrak Eskozia-
ko federazioagaz. Gaur heltze-
koak ziren 13 eskoziar gazte,
uztaila bertan igarotzeko asmoz;
ordainetan, abuztuan duranga-
rrak Eskoziara joango dira .
“Esperientzia pertsonal polita

izateaz gainera, txirrindulari
legez hazi egingo dira”, nabar-
mendu du Atxotegik. 

Gazteen artean txirrindulari-
tza sustatzea ere gura du elkar-
teak; Durangoko eskolekin
hitzarmena sinatzeko asmoa
dute, Atxotegiren arabera.
Horrez gainera, datorren denbo-
raldiari begira “aurreikuspen
positiboak” dituzte taldeko ardu-
radun biek. A.Maldonado.

Gazte eta kadete mailetako txirrindulariek osatzen dute Beste Alde Orue eskola taldea. 

Txirrindularitza eta ingelesa uztartzen dituen ekimena jarri du abian Durangoko Txirrindulari
Elkarteak. Udalekuez gainera, trukea egingo dute durangarrek Eskoziako 13 txirrindularigaz.

Durangoko eskolekin
hitzarmena sinatzeko
asmoa dutela aurreratu
du Josu Atxotegik

Gaur dira heltzekoak
trukerako etorri diren 13
txirrindulari eskoziarrak

15 gaztek eman dute
izena Trukea Gurpilekin
udalekuetarako

Bihar jokatuko dituzte Oizpe
pilota txapelketako finalak;
17:00etan hasiko dira parti-
dak. Nagusien mailako finale-
ko protagonistak Ander Antxia
eta Asier Berasaluze izango
dira.  Part ida Lau t´erdiko
mugen barruan jokatuko da.
Abadiñarrak 22-7 menderatu
zuen Jaunenea finalaurrekoan.
Berriztarrak beste horrenbeste
egin zuen Amantegi abadiña-
rragaz; finalerdi hori 22-9koa-
gaz amaitu zuten. Orain arte
birritan jokatu dute elkarren
kontra Berasaluzek eta
Antxiak, eta abadiñarra nagu-
situ da bi partidetan. A.M.

Zapatuan
jokatuko dituzte
Oizpeko finalak 

Iurretako Zaldai mendi taldeak
udako lehenengo mendi irtee-
ra antolatu du. Zapaturako
Aralarrera mendi irteera anto-
latu dute iurretarrek. Lizarrusti-
tik irten, eta Irumugarrieta
(1.421 m) tontorrera joatea da
asmoa; ondoren, Lizarrustira
itzuliko da taldea. Horrez gai-
nera, inguruan bazkaltzeko
aukera egongo dela nabar-
mendu du mendi taldeak. Irte-
era goizeko 8:00etan izango
da, Andaparapetik, eta kotxee-
tan hurbilduko dira Lizarrustira.
Beste hainbat legez, Iurreta
Eleizateko banderaren men-
deurrenaren baitan kokatu
dute ekimena. A.M.

Aralarrera mendi
irteera Iurretako
Zaldai taldeak
antolatuta

Domekan, Bizkaiko bi txapel-
keta jokatuko dituzte. Lehe-
nengoa goizean izango da,
10:30etik aurrera. Gazteen
errepideko txapelketako proba
lehiatuko dute; 111 kilometro-
ko ibilbidea egin beharko dute
txirrindulariek. Proba Zornotza-
tik abiatuko da; 80 txirrindula-
rik parte hartuko dutela aurrei-
kusi dute antolatzaileek. Bes-
talde, arratsaldean, kadete
mailako neska eta mutilen tal-
dekako erlojuaren aurkako
txapelketa jokatuko dute. Elo-
rrio eta Zaldibar artekoa izan-
go da ibi lbidea; proba
16:00etan hasiko da. Antola-
tzaileen arabera, 30 taldek
parte hartuko dute; Bizkaiko
talde gehienak tartean. A.M.

Bizkaiko
txirrindularitza
probak, etzi
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Datorren domekan horrenbeste itxarondako buruz
buruko finala jokatuko da, pilotazaleentzako aste
konplikatu eta zoroen ondoren. Galdu ala irabazi,
Xala pilotaren historiara pasatuko da. Lekuindarrak
bere enpresari eta LEPM ligari aurre egin die, eta
pilotaren hitzordu hori jokatzea lortu du. Xala “Aste-
rix”-ek trinketera bueltatzea ere pentsatu zuen,
Aspe utzi eta bere jatorrietara bueltatzea. Iparralde-
ko pilotariarentzat ohore kontua zen. Finalean ego-
tea merezi zuen eta jokatu egingo zuen, kosta ala
kosta. Finala uztailaren 3ra atzeratzen bazuten,
jokatzeko moduan egongo zela zioten txosten medi-
ko batzuek lagundu diote. Denborak arrazoia eman
dio; joan zen astean jokatzeko prest zegoen. 

Xala ez da bakarrik egon borroka horretan.
Aspeko pilotariek idatzi bat sinatu zuten bere alde.
Idatzi hori funtsezkoa izan zen Aspek erabakia alda-
tzeko eta Xalari Haimarren kontra jokatzen uzteko.
LEPMren eta Asperen lehen erabaki txapuzeroa
albo batera utzita, Xalak historia egin du. Asterixek
legez, urguiluari heldu zion pilotako estamentu guz-
tiei aurre egiteko. Pilota munduko jendeak idolo
berria dauka. Ez izan zalantzarik; domekan Xalak
arinago ezagutu ere egiten ez zuten zale askoren
babesa edukiko du.  Asterixek domekan finala joka-
tuko du, baina garrantzitsuena zera da; urte askoren
ondoren eta txarto hartutako hainbat erabakien
ondoren, irizpide ekonomikoak albo batean utzi eta
kirolaren logikak irabazi duela. Hori guztia gure
heroiaren borrokari esker, frontoietako Asterix,
monsieur Xala.A

di
tu

ar
en

tx
ok

oa

Mikel Bilbao
•Radio Euskadiko kazetaria

Asterix

Auto-gidariek eskainitako ikuskizuna ikusleen jarrerak ilundu zuen. Kepa Santacoloma

Etenaldia eta gero,
probaren laugarren
aldia zen azkeneko hau 

Urkiolako Igoerarik berriz
ez antolatzea erabaki dute

Durangalde Racing elkarte-
ak Urkiolako Igoera gehia-
go ez antolatzea erabaki

du. Aketza Santacoloma eskude-
riako zuzendariaren azalpenen
arabera, ikusleek proban izan
zuten jarrerak bultzatu ditu era-
baki hori hartzera. Joan den zapa-
tuan, ekainaren 25ean, jokatu zen
azkenekoz proba. Berreskuratu
zutenetik, jarraian ospatzen zen
laugarren biderra izan zen joan den
zapatukoa. 

Iazko edizioan ere arazoak
izan zituzten ikusleen jarrera
zela-eta. Hala ere, 15. Urkiolako
Igoera honetan geraturikoa
“gehiegizkoa” izan zela salatu du
Santacolomak. Ingurua “guztiz”
zikintzeaz gainera, antolatzaile,
bizilagun zein ertzainekin izan-
dako jarrera aipatu du eskude-
riako arduradunak. “Errespetu

Pilotuek ikuskizun ona eskaini arren, ikusleek izandako jarrera
“lotsagarriak” bultzatu ditu DR eskuderiakoak erabaki hori hartzera.

faltaz gainera, gure lana oztopa-
tu dute”. Nabarmentzekoa da
probaren hasiera atzeratu egin
behar izan zutela:  “ Ikusle
batzuen autoak errepidean zeu-

den, eta garabiekin kendu behar
izan genituen hasi ahal izateko”. 

PPrroonnoossttiikkooaakk  bbeettee  zziirreenn
Kirol arloan, ostera, pronostiko-
ak bete ziren. Sergi Pañella pilo-
tu kataluniarraren barqueta izan
zen azkarrena; bigarren igoera
ofizialean lorturiko 01:47:689ko
denboragaz gailendu zen. Iraola
eta Quesadak osatu zuten
podiuma. Turismoetan Aitor
Ramirez izan zen azkarrena;
01:56:021an burutu zuen igoe-
ra. Aitor Arakistain eta Lebeiti
durangarrak osatu zuten podiu-
ma. Goizean eman zitzaion
hasiera motor festari, autoen
prestaketagaz. Santacolomak
azaldutakoaren arabera, "jende
asko" hurbildu zen Landako
gunera, eta oso pozik daude
jendearen erantzunagaz. A.M.

Gaur hasiko da Zaldibarko
areto futbol maratoia

Gaur hasita domekara arte, Zal-
dibarko areto futbol maratoia
jokatuko dute; ekimen hau
ospatzen den 21. biderra da
aurtengoa. Txapelketako fina-
lerdiak eta finala domekan
jokatuko dira. Guztira, 2.450
euro egongo dira jokoan; trofe-
oaz gainera, maratoia irabazten
duen taldeak 1.000 euroko
saria jasoko du. 

Txapelketako antolatzaile-
en berbetan, ekimena egonko-
rra da, hori dela-eta, “azken

momentura arte” jendea ez da
apuntatzen; aurreko edizioetan
legez, 25 talde inguru apunta-
tuko direla aurreikusten dute.
Udako Sandres jaien aurrekaria
izan ohi da areto futbol maratoi
hau. A.M.

Udako Sanandres jaien aurrekari izan ohi
da maratoi hau; 21. biderra du aurtengoa

Giro itzela bizi ohi da Zaldibarko maratoian. Antonio V

Finalerdiak eta finala
domekan jokatuko
dituzte, kiroldegian

Pañellaren barqueta
izan zen azkarrena;
turismoetan, Ramirez

Lejarreta Kanadan dago,
Munduko Kopako IV. Proban

Iñaki Lejarreta txirr indular i
berriztarrak Munduko XC Kopa-
ko laugarren proban parte har-
tuko du asteburuan. Astebete
geroago, uztailaren 9an, txapel-
keta bereko bosgarren proba
jokatuko dute; Winhamen (AEB)
izango da hori. Bi proba horietan
parte hartuko duen Orbea talde-

ko txirrindulari bakarra izango
da Lejarreta. Zirkuitu berean
jokatu zen iazko Munduko Txa-
pelketan, eta berriztarrak 31.
postuan amaitu zuen. 

Munduko Kopako hiru pro-
ba jokatu dira orain arte. Lehe-
nengoa Hegoafrikan izan zen,
Pietermaritzburgen; 7. postuan
amaitu zuen berriztarrak. Biga-
rren proba Inglaterran izan zen,
hirugarrena, berriz, Alemanian;
azken proba horretan, 12. pos-
tuan amaitu zuen Lejarretak.
Txirrindulari berriztarra sasoiko
dago; ekainean parte hartu
duen hiru probetako irabazlea
izan da, hain zuzen ere. A.M.

Txirrindulari berriztarra Legution jokatu zuten
Euskadiko Opena irabaztetik dator

St. Anne mendian
jokatuko da Munduko
Kopako proba hau
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TRIATLOIA
GARAI
Domekan, 9:00etan, 
Mutriku-Garai

MENDIA
ARALARRERA IRTEERA
LLiizzaarrrruussttii  --  
IIrruummuuggaarrrriieettaa  ((11442211mm))
Zapatuan, 8:00etan, 
Andaparapetik. 

SASKIBALOIA
II. EMILIO BAQUE CLINIC-A
--SSiittoo  AAlloonnssoo::  ““JJookkoo
eerraassookkoorrrraa  kkaannppooaallddee--
kkoo  llaauu  jjookkaallaarriiggaazz””  
-VViiccttoorr  LLaappeeññaa::  ““BBllookkee--
oottiikk  aabbiiaattuurriikkoo  jjookkoo
eerraassookkoorrrraa””  
Zapatuan, 17:00etan, 
Landakon

ARETO FUTBOLA
21.MARATOIA
UUzzttaaiillaakk  11,,  22  eettaa  33
Zaldibarko kiroldegian

PILOTA
OIZPE TXAPELKETA (finala)
AAnnttxxiiaa  --  BBeerraassaalluuzzee  
Zapatuan, 17:00etan, 
Berrizburun

TXIRRINDULARITZA
BIZKAIKO TXAPELKETAK
KKaaddeetteeeenn  ttaallddeekkaakkoo
eerrlloojjuuaarreenn  aauurrkkaakkooaa
Domekan, 16:00etan, 
Elorrio-Zaldibar (14,5 km)

Agenda

Iazko moduan, Emilio Baqué
zenaren omenezko Clinic-a
antolatu du Tabirakok. Itsaso
Gartzia saskibaloi taldeko
lehendariak azaldutakoaren
arabera, ikastaro honek entre-
natzaileen formakuntza indar-
tzea du helburu. II. Clinic hone-
tan, Sito Alonso eta Victor
Lapeñak eskainiko dituzte
hitzaldiak. Gartziaren berbetan,
“oso pozik” daude antolatzaile-
ak ekimenak izandako harrera-
gaz; 65 pertsonak eman dute
parte hartzeko izena, “itxaroten
genuen baino gehiago”. Zapa-
tuan 17:00tik aurrera ekingo
diote II. Clinic-ari. 

Bestalde, astelehenean IV.
Tabirako Sukia udaeskola hasi
zen. Uztailaren 8ra arte iraun-
go du ekimenak. 7-14 urte
bitarteko 180 umek eta 35
entrenatzailek parte hartuko
dute. Gartziaren arabera, eki-
menak geroago eta arrakasta
handiagoa du, eta, “zoritxarrez”,
ume batzuek ezingo dute eki-
menean parte hartu. Saskiba-
loia irakasteaz gainera, Tabira-
koren filosofia hedatzea da
ekimenaren helburua. A.M.

Emilio Baquéren
omenezko 
II. Clinic-a bihar,
Landakon

Sito Alonso eta Victor
Lapeña entrenatzaileek
eskainiko dute 

Garaiko Triatloia jokatuko
da, lehenengoz, domekan
Triatloi taldea iaz sortu ondoren, antolatu duten lehenengo proba
da domeka honetakoa. Gogortasuna da lehiaren ezaugarri nagusia

Geroago eta zale gehiago dauka triatloiak Durangaldean.

Euskal triatloi zirkuituko hain-
bat probatan aritu ondoren,
2011 urterako ekitaldi bere-

zia antolatu dute Garai TT ko
kideek. Hain zuzen ere, domekan
Garaiko I. Triatloia lehiatuko dute.
Probak izandako harreragaz “pozik”
agertu da Jon Sarasua, Garai
TTko kidea. Garaiko proba bere
gogortasunagatik bereizten da,
batez ere. Mutrikutik abiatuko da
proba, goizeko 9:00etan; Saturra-
rango hondartzan 2 kilometro
egingo dute igeri parte-hartzaile-
ek. Gero, Mutrikutik Garaira 90
kilometroko ibilbidea egingo dute
bizikletan. “Gogorra izan arren,
zati polita da bizikletaz egingo
dena”, nabarmendu du Sarasuak.
Amaitzeko, parte-hartzaileek 21
kilometro egin beharko dituzte ari-

neketan. Proba hemen erabaki-
ko dela uste du Sarasuak. “Pro-
bako zatirik gogorrena da, alda-
pa asko ditu-eta. Lehenengo
Garaiko triatloi honetan 50 per-
tsona inguruk parte hartuko dute;
Durangaldekoak zein kanpokoak
izango dira, gainera. A.M.

Guztira, 50 lagun
inguru lehiatuko dira
Garaiko triatloian

Espainiako erlojuaren
aurkakoan, Iturriaga garaile
Castellonen izan dira Espainiako txapelketak.
Errepideko proban erori egin zen abadiñarra

Espainiako Txapelketan irabazle izan da Iturriaga, laugarrenez.

Ekainaren 23 eta 26 bitartean,
Espainiako txirrindularitza txa-
pelketak jokatu ziren Castello-
nen. Erlojuaren aurkako emaku-
mezkoen proban, Eneritz Iturria-
ga abadiñarra izan zen azkarre-
na; modalitate horretan lortzen
duen laugarren urrezko domina
da txirrindulari abadiñarraren-

tzat. Aurretik 2002, 2005 eta
2006 urteetako txapelketak ere
irabazi zituen. Errepideko pro-
ban, aldiz, zorte txarragoa izan
zuen; lasterketa erdian lurrera
jauzi eta min hartu eta gero,
lehia uztea erabaki zuen. Iturria-
gak bere webgunean adierazita-
koaren arabera,  abadiñarra
pozik dago Espainiako Txapel-
ketan lorturiko emaitzagaz. Eus-
kadiko Txapelketa irabaztetik
zihoan Castellonera txirrindulari
abadiñarra, gainera.

Bestalde, Illart Zuazubiskar
abadiñarrak bosgarren bukatu
zuen 23 urtez azpikoen erlojua-
ren aurkako proban. A.M.

Illart Zuazubiskar
gazteak bosgarren
postua lortu zuen 
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LAUHANKA

Untxiak arazoak izan ditzake etxeko
beste maskotekin batera bizitzeko
Maskota bat baino gehiago etxean izateak itxaron bako egoerak sortu
ditzake sarritan, eta horixe bera gertatu daiteke untxia etxean
sartzean; kontu handiz jarraitu beharko dugu animalien hartu-emana.

Denbora bat igarota, egoki-
tze-fasea hasiko dugu, eta har-
tu-eman zuzenerako aukera
eskainiko diegu biei .  Keinu
oldarkorren bat soilik ikustean
moztuko dugu saiakera. Bada-
ezpada, katuari labur ebakiko
dizkiogu atzazkalak.

Txakurragaz
Txakurra izaeraz oldarkorra
bada, hasieratik kaiolaren bidea
erabiliko dugu. Bere hurbilketa
intentzio txarrik bakoa dela iku-
siz gero, saritu egingo dugu txa-
kurra fereka eginez.

Behin biak batera ipinita,
hasierako momentuetan sekula
ez ditugu zaintzarik barik biak
bakarrik utziko.

na egin behar genuke. Baina
kontua da batzuetan rolak alda-
tu eta untxia ibiltzen dela katua-
ren atzetik. Normalean, saiakera
horiek ez dute kalte handirik
sortzen, egoera kontrolatuta
duela uste duenean untxiak
bakea ematen diolako katuari.

Arazorik handiena untxiak
sustoren bat hartu eta beldur-
tzen bada sortu daiteke. Modu
horretara katuaren sen ehiztaria
piztu dezake, eta jabeak egoera
segituan eten beharko du. Ego-
kiena untxia kaiolan sartzea da,
eta gerora babesa emango dion
txokoren bat eskaintzea ere bai.
Kaiolan dagoela, elkar usainduz
ezagutzeko beste aukera bat
edukiko dute.

Ingurune librean ehiztaria eta
ehizatua izan daitezkeen anima-
liak, familia bereko maskota
bihurtu daitezke etxeetan. Hau,
berez, ez da ezinezkoa. Hori bai,
etxera animalia berria eroatera-
koan lehenengo kontaktua lan-
du egin beharko dugu, eta, gai-
nera, geroko hartu-emana ere
jarraitu beharko dugu, kalterik
sortzerik gura ez badugu.
Untxiak maskota izatea geroago
eta ohikoagoa da, eta katu edo
txakurren bat edukiz gero, etxe
lasaia infernu bilakatu daiteke.

Katuagaz
Lehenengo eta behin, pentsatu-
ko duguna zera da: katuak
untxia ez harrapatzeko ahalegi-

Txakurra izaeraz
oldarkorra bada,
hasieratik kaiola
erabiliko dugu

Arazorik handiena
untxiak sustoren bat
hartu eta beldurtzen
bada sortu daiteke

Batzuetan, rolak
aldatu eta untxia
ibiltzen da katuaren
atzetik
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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.
• 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.
• FRAY JUAN DE ZUMARRAGA: Apartamentu polita.
50 m2. Logela bakarra. Erdi berria.
• 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.
• EUBA: Unifamiliarra eraikitzeko lursaila salgai.2.650
m2 guztiz laua.
• 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 ALOKAIRUAN
• ZALDIBAR: 3 logelako etxebizitza. 650€.
• MATIENA: Pabilioia. 163 m2. 950€. 
• MATIENA: Taberna – jatetxea. 150 m2. 900€.

ETXEBIZITZAK SALGAI
• ETXEBIZITZA IGERILEKUAREKIN: 3 logela eta 
2 komun. 2 terraza. Ganbara eta garajea.
• ERDIALDEAN: 4 logela. 192.000€. Etxe osoak
kanpora ematen du.
• MURUETA TORRE: 3 logela. Terraza handia.
Ganbara eta garajea.
• MONTEBIDEO: 3 logela eta 2 komun. Ganbara. 
2 kotxerentzako garajea.
• OIZ: 3 logela eta egongela. 2 terraza. Igogailua.
• DANTZARI: 3 logela. Jantzia. 180.000€

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

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

• ZALDIBAR: DUPLEXA. Estreinatzeko. Aparkalekua-
rekin. 100 m2. 160.460€.
• ZALDIBAR: Txaleta. Lursaila eta igerilekuarekin.

BASERRIAK
• GEREDIAGA: 150 m2. 4 logela, 2 komun eta
egogela tximiniarekin. Atikoarekin.
• BERRIZ: SARRIA. 385 m2. 7.000 m2-ko lursaila.
• ZALDIBAR: 421 m2. 13.500 m2-ko lursaila.
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Higiezinak
ETXEBIZITZAK

SALDU

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

Berriz. 3 logela, 2 komun,
sukalde berriztua, 2 balkoi,
egongela handia, ganbara eta
garaje itxia. Oso eguzkitsua. 
Tel.: 647-77 73 92.

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
igerilekuarekin. 655 704 684

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

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

Durango. 94 m2. Herriko
gudarien plazan. 3 logela, 2
komun, sukaldea (eskegito-
kia), egongela ederra, ganba-
ra eta garajea. Kokapen oso
ona, etxe eguzkitsua.  
Prezioa: 336.000 euro
Tel.: 615-76 08 01.

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

Durango. Atiko zoragarria
Alde Zaharrean. Erabat be-
rriztaturik dago eta jantzita.
Gas instalazioa egin berri.
Oso argitsua.  659 425 890

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

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

Elorrio. Pisu handia. Sukal-
de hornitua, egongela, 5 lo-
gela, 2 komun eta garaje itxia.
Prezio ona.  685-73 48 25.

Elorrio. 65 m2-ko etxebizi-
tza berria Buzkantz kalean. 2
logela, komuna, sukalde-
egongela eta ganbara. Igogai-
lua. Kokapen ona eta eguzki-
tsua. 94-682 12 34.

Mallabia. Baserria eta
20.000 m2-ko lur zatia sal-
gai. Kokapen ona. 340.000
euro. Tel.: 655-70 26 47
(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.
Tel.: 625-70 59 97.

Zornotza. Euban. 3 logela,
egongela bat, sukaldea, 2 bai-
nugela, ganbara eta berogai-
lua. 345 m2-ko lur-saila. Au-
kera ona!. 695-70 18 58

EROSI

Durangaldea. Baserria ero-
siko nuke , lursail apur bate-
kin. Prezioa 250.000 euro

(negoziagarri). 
Tel.: 618 936 214.

ERRENTAN EMAN

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

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

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

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

ERRENTAN HARTU

Durango. Bikote euskaldu-
na alokairuko pisu bila, du-
rangon, abadiñon edo iurre-
tan. Biok lanean. 626 174 241

Elorrio. Bikote gazte bat
alokatzeko pisu bila gabiltza.
Tel.: 699-67 00 22

Elorrio. Bikote euskalduna
alokairuko pisu bila.
Tel.: 680-16 18 82.

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

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

OPORRETAKO ETXEA

ERRENTAN EMAN

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

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

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

Peñiscola (Castellon). 7
lagunentzat egokitutako
apartamentua. . Hondartza
aurrean. Balkoia, igogailua,
aire-egokitua parkinga eta bi
igerileku. Harremanetarako:
696602527 edo 617428952

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

Torrevieja (Alacant).
Bungalowa alokagai. Urbani-
zazio pribatuan, gune berde-
ak eta igerilekuak. 3 logela,
egongela, sukaldea, solariu-
ma,... Tel.: 615 779 622 

PISUA KONPARTITU

PISU BILA

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

PISUKIDE BILA

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

Elorrio. Pisukide bila nabil
Goieta kalean.  686-99 16 31.

LOKALAK

ERRENTAN EMAN

Atxondo. Apatan 40 m2-ko
lokala alokagai. Komuna ipi-
nita dauka. Tel.: 686-13 71 23.

GARAJEAK

SALDU

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

Durango. Garajea salgai. Er-
dialdean kokatua, Tronperri
kalean. Itxia. Prezio negozia-
garria. Tel.: 686-73 44 51.

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.: 658-75 92 64.

Elorrio. Garaje itxia salgai
erdialdean. 660 458 756.

ERRENTAN EMAN

Durango. Garaje plaza alo-
kagai , merkatu plazaren on-
doan. Tel: 619-18 77 99. 

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. Kon-
figuratu, birusak kendu, peri-
ferikoak ipini eta abar. Arin
eta merke!  650-17 22 85.

ARGAZKILARITZA

SALDU

Olympus e-410 argazki
kamara salgai. Berria erosi
nahi dut. Bi objetiborekin sal-
duko nuke, poltsa eta guzti.
Interesatuek idatzi 
gikajulen@hotmail.com. 

GAINERAKOAK
Bidali zure ordenagailua.
Hondatuta, zaharra edo za-
borretara bota behar baduzu
jaso, konpondu eta kainabe-
raren bitartez bialduko dugu
Boliviako 2. mailako eskole-
tara. Tel.: 655 717 666

Lana/negozioak
LAN ESKARIAK

ETXEKO LANAK

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

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

PERTSONAK ZAINDU

Durangaldea . Erreferen-
tziadun mutil eta/edo neska
pertsona nagusiak zaintzeko
prest. Lanaldi osoa, orduka,
gauez... Etxeetean edo hospi-
taletan. Tel.:690 286 071

Durangaldea. Garbiketara-

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

Durangaldea. Haur hez-
kuntzako hezitzailea. Neska
euskalduna eta umeak gogo-
ko dituena, umeak zaintzeko
eta etxeko lanak egiteko
prest. Tel.: 666-19 75 68 

Durangaldea. Neska gazte
euskalduna, udan goizetan
umeak zaintzeko eta etxeko
lanak egiteko prest. Baita
udako lanak egiten laguntze-
ko. Tel.:  605-76 80 98.

Berriz. Batxilergoa bukatu
berri duen ikaslea berrizen
zein inguruko herrietan ume-
ak zaintzeko edo eskolara era-
mateko prest. Tel.: 676-87 19
29 (Maider).

Durango. Berrizko neska
zaintzailea eta euskalduna
uztailean arratsaldez
(13:00etatik aurrera) eta
abuztuan goiz eta arratsaldez
umeak edo nagusiak zaintze-
ko prest. Tel.: 673 689 769 

Durango. Ume edo nagu-
sien zainketan eta garbiketan
aritzeko lan bila nabil. Gauez
(22:00-08:00) eta astebu-
ruetan. Esperientzia. Errefe-
rentziak. Tel.: 619-15 58 04.

Durango. Umeen edo nagu-
sien zainketarako edota gar-
biketarako lan bila. Arratsal-
detan, gauetan zein astebu-
ruetan. Esperientzia. Errefe-
rentziak. Tel.: 650-17 24 33.

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

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

Durango. Interna edo exter-
na modura umeak edo per-
tsona nagusiak zaintzeko
prest, bai asteburuetan bai
jardunaldi osoan. Gauetan
ere. Erreferentzia onak. 
Tel.: 686-16 13 34.

Durango. Erreferientziadun
neska pertsona nagusiak eta
umeak zaintzeko prest; baita
etxeko, portaletako zein ta-
bernetako garbiketarako. La-
naldi osoan, interna edo or-
duka. Tel.: 620-82 85 79.

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.  688-63 76 03.

Elorrio. Neska gaztea eta
euskalduna aste barruan
arratsaldez umeak zaintzeko

prest. Haur hezkuntza ikas-
ten. Umeekin esperientzia
eta autoa. 626-19 68 85.

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

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

Durango. Durangoko neska
euskalduna uda osoan hau-
rrak zaindu zein klase partiku-
larrak emateko prest. Espe-
rientzia. Tel.: 665-71 56 08 

Durango. Toeic  ikastaro in-
tentsiboa uztailean. Azterke-
ta prestatzeko esperientza
duen irakaslea eskolak ema-
teko prest.  686-84 06 27.

Durango. Psikologian lizen-
tziatutako neska euskaldunak
udan errefortzu klaseak ema-
teko prest. Urtean zehar ume
zein gazteekin lanean egonda.
Klase indibidualak, ordutegi
malguarekin eta ikasle bakoi-
tzaren beharretara egokituak.
Tel.: 650 18 72 10

GAINERAKOAK

Durangaldea. Lorezaintza
ikasketak dituen mutil eus-
kalduna edozein lanerako
prest: lorezaintzan, taberne-
tan, garbiketan,...
Tel.: 617 297 453

Durango. Zurgintza oroko-
rreko lan bila (ateak, leihoak,
tarimak eta parketak jartzea,
armairu eta sukaldeak neurri-
ra ,...). Tel.: 669-44 77 64.

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. 
Telefonoa: 94 681 78 47

PERTSONAK ZAINDU

Durango. Pertsona euskal-
duna behar da ume bi zaindu,
ikastolara eraman eta etxeko
lanaetarako.  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

Durangaldea. Talde lana
gustoko baduzu eta pertsona
gogotsu eta dinamikoa izanez
gero bidali curriculuma: curri-
culum. selek@hotmail.com

Abadiño. Fresadore eta tor-

nero bat behar dugu. 5 urteko
esperientziagaz. Makina kon-
bentzionalak dira eta Heiden-
hein kontrol numerikoarekin
ibili izana kontutan hartuko
da. Durangaldekoa izatea
nahiago dugu. 94 681 64 21.

Durango. Ileapaintzailea.
Ofizial bat eta laguntzaile bat.
Ezinbestekoa: heziketa eta
esperientzia (ofizialaren ka-
suan). 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.
Tel.: 619 555 216.

Eibar. Biltegizaina-bana-
tzailea. Ezinbestekoa: esperi-
netzia, C klaseko gidabaime-
na. Lanaldi osoa. Hileko sol-
data gordina: 1.163 euro.
Sartu. Erref.: 6365. Telefo-
noa: 946-20 04 49

Elgoibar. Gizarteratze tekni-
karia. Ezinbestekoa: psikolo-
gia edo pedagogia lizentzia-
tura, gidabaimena, euskera.
Lanaldi osoa. Kontratua: gai-
xotasun ordezkapena. Sartu.
Erref.: 6588.  946- 20 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. 609 594 691

LANEKO MATERIALA

SALDU

Iurreta. Iturgintzako plega-
dora saltzen da, 2 metrota-
koa. Baketoirako osagarriak
kobre, zink eta abarrentzako.
Neurri ezberdinetako arrabo-
lak jeitsierak, pesebreak etab.
Egiteko. Tel.: 94-682 45 90

Iurreta. Agria markako ga-
soilezko motokultorea eta
agria 3000 motoaitzurra sal-
gai. Tel.: 94-682 45 90.

EROSI

GAINERAKOAK
Durangaldea. Hirugarren
adinean aditua den psikolo-
goa etxean bakarkako terapia
egiteko prest: ebaluazioa, psi-
koestimulazioa, memoria
lantzeko ariketak, eta abar.
Tel.: 665-72 02 64

Durango. Ezkontza, bataio,
jaunartze, ... herriko jaiak edo
ospakizunen bat baduzu, he-
men duzu dj referee, poltsiko
guztietara moldatzen dan dj-
a. Bisitatu gure webgunea:
www. dj-referee. com edo
deitu 699824439 zenbakira.
Argi eta soinu ekipoak aloka-
tzen ditugu. 

Denetarik
SALDU/EROSI

Erremolkea salgai. Traste-
ak eramateko. Tapa dauka.
Egoera ona.  655-72 45 16.

Ibilgailuak
AUTOAK

SALDU

Citroen xsara salgai. 90cv
2000 hdi , jabe bakarra, abs,
120.000km, 2001. Gorria.
3.000 euro. 656-79 10 27

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

Peugeot 206 xs hdi 2.0.
Gehigarri guztiak ditu, gris
metalizatua, aluminiozko ha-
gunak... Lehen eskukoa da.
Tel.: 650-27 48 80.

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

FURGONETAK

SALDU

Mercedes vito salgai. ohe-
arekin. Tel.: 680 851 898.

BESTE IBILGAILUAK

SALDU

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

Aisia/kirola
KIROLAK

SALDU

Bh g5 bizikleta. Koadroa
salgai. Berria, erabili gabea.
M neurrikoa eta gorria. 1.600
euro. Tel.: 679-47 57 85.

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

Cannondale r800. 5 urte.
Oso gutxi erabilia dago. Koa-
droa: r800 aluminio. Gorria.
Neurria: 57 (m). Direkzioa:
dia-compe. Shimano 105
osorik 8v. Buxiak: mavic.
Gurpilak: mavic sup. Kubier-
tak: spezialized-michelin. Si-
llina: selle italia turbomatic 4.
Berria: kambio/freno mane-
tak, fundak eta kableak. Pre-
zioa: 500 euro. 600 959 741. 

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

ANIMALIAK

SALDU

Astoa salgai. 2 urte. Arra,
etxean jaio eta hazitakoa. Txi-
pa jarrita. Tel.: 656-77 29 94.

Basurdeak salgai. 
Tel.: 678 727 572.

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

Dobermann txakurku-
meak. Bi ar beltzak eta eme
marroi bat. Gurasoak erakus-

ketan lehen postuetan. 800
euro. Tel.: 656-79 10 27

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, .... Etxerainoko bana-
keta dohainik.  635708161 

EROSI

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

EMAN

Katakumeak opari. Eme-
ak. Hiru kolorekoak . 
Tel.: 606 709 118

MUSIKA
Gitarra eskola partikula-
rrak durangon. Elektrikoa,
akustikoa... Eskalak, akorde-
ak, erritmoa... 650 172 285.

OPORRAK/BIDAIAK
Kanpadenda salgai. Ia be-
rria saltzen da. Baten bakarrik
erabilia. 4 pertsonarentzat.
Marechal britania markakoa.
Tel.: 615-00 72 16.

GAINERAKOAK

SALDU

Umeak eramateko mo-
txila salgai. Mendiko mo-
txila. 6 aldiz bakarrik erabilia.
15 kilora artekoa. Berri-be-
rria. Plastikoa eta eguzkitara-
ko sonbrila. 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
ETXERAKO TRESNAK

SALDU

Logela salgai. Zuri eta
wengue. 2007.  Ohea, gau
mahaiak, armairua, komoda,
ispiluaOso ondo dago. 686-
13 71 23 edo 658- 74 10 44.

HAURREN TXOKOA

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. Harre-
manetarako: 665759951
(haizea)

Umeen karroa salgai.
Umeen karroa salgai, masico-
sia, kapazoa eta aulkia. Bebe-
car markakoa, ia berria, ondo
zainduta. Tel.: 608 321 901
(vanesa)

Umeentzako lau lo zaku
salgai. Umeentzako grobag
markako lau lo-zaku salgai.
Maukarik ez daukate eta au-
rretik lotzen dira (txalekoak
bezala). Handiak direnez,
umeek lo eroso egiten dute.
Bakoitzaren salmenta prezioa
dendetan 50-55 euro, nik
100 eurotan saltzen ditut lau-
rak. Tel: 692 718 500  
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Uztailaren 4an, 19:30ean, Elorrioko plazan

HUMANUS COMICUS
Umorea da Niño Costrini argentinarraren kaleko antzezlan honen
ardatza, eta zirkuko teknikak ere baliatzen ditu. Clown-aren bitartez
eta xelebrekeriekin publikoa barrez gozarazten 16 urte daramatzan
artistaren hau da aurtengo Elorrioko Musikaire jaialdiaren barruko
lehenengo kale antzerki emanaldia. Plazan eskainiko du saioa.

eta Zarraparra taldeen kontzer-
tuak, gaztetxean. 23:30ean
erromeria plazan. 00:00etan
suak, eta errepresaliatu
politikoen aldeko kalejira,
ondoren.

›› Uztailaren 3an, Umeen pilota
partidak, 12:00etan. Igel
txapelketa, 17:00etan, Itziar
tabernan. 19:30ean pilota-
bertso saioa. Ondoren,
saiheskia, plazan. Txopoaren
jaitsiera, eta San Pedro jaien
errepaso bideoa, ondoren,
gaztetxean.

BERRIZ
›› Uztailaren 1ean, Umeentzako

jolas parkea eskolako patioan
eta Elizondo plazan, 12:00etatik
13:30era eta 17:00etatik
20:00etara. Karta joko lehiake-
ta 18 urtetik beherakoentzat,
17:00etan, udaletxeko parkean.
18 urtetik beherakoentzako Igel
txapelketa, 19:00etan. 18 urte
artekoentzako tortilla txapelke-
ta, 20:00etan. Gazteetzako bolo
txapelketa, 22:00etan. Luhartz
taldearen  erromeria, 22:30ean.

›› Uztailaren 2an, 11:30ean
Trikitilarien kalejiraren hasiera

Olakuetan. 12:00etan meza
nagusia eta Dantzari Dantza.
13:30ean I. Jose Ramon
Korpion Bakailao lehiaketa
udaletxeko lorategian. Jubila-
tuen bazkaria, 14:00etan,
kiroldegian. Euskal Erromeria
Eguna: Herri-bazkaria,
14:30ean udaletxeko lorategian,
eta Ansorregi taldeagaz
erromeria 16:30ean. IX. Oizpe
Pilota txapelketaren finalak,
frontoian. 20:00etan, Dantzari
Dantza. 21:00etan, Tortilla
lehiaketa udaletxeko lorategian.
22:30ean, Laiotz taldeagaz
dantzaldia. Su artifizialak
23:00etan, eta Laiotz taldeagaz
dantzaldia, Elizondo plazan.

MUSIKA
DURANGO
›› Uztailaren 1ean, Uda Kalean Bizi

jaialdiaren barruan, Ulannah
taldearen folk kontzertua,
21:00etan, Tabirako parkean.

›› Uztailaren 7an, XII. Uda Kalean
Bizi jaialdiaren barruan, Tiziana
Tagliani-ren arpa kontzertua,
20:00etan Kurutzesantu museo-
ko lorategian.

ANTZERKIA

DURANGO
›› Uztailaren 4an, XII. Uda Kalean

Bizi jaialdiaren barruan, 
Ganso & Cía taldearen Mediope-
lo, 20:00etan udaletxeko plazan.

ELORRIO
›› Uztailaren 3an, Musikaire

jaialdiaren barruan, Markeliñe
taldearen Anomalía magnética,
22:30ean plazan.

›› Uztailaren 4an, Musikaire
jaialdiaren barruan, Humanus
comicus, 19:30ean plazan.

BERBALDIA

DURANGO
›› Uztailaren 1ean, Ricky Dávilaren

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

›› Uztailaren 7an, I. Begira topake-
taren barruan, GetxoPhotori
buruzko hitzaldia, 19:00etan,
Arte eta Historia Museoan.

›› Uztailaren 8an, Eugenio Garcia-
ren  nutrizio pranikoari buruzko
berbaldia, 19:30ean, Baranhanda
yoga zentroan. Izena emateko:
634 448 599.

DANTZA
DURANGO
›› Uztailaren 3an, Udako dantzal-

dia, 19:00etatik 21:00etara,
Ezkurdiko plazan. 

ERAKUSKETA
DURANGO
›› Uztailaren 1etik 15era, Jesus

Mari Arruabarrenaren Ckristo-
pagania, Ezkurdiko aretoan.

JAIAK
ATXONDO
›› Uztailaren 1ean, tortila eta

bakailao txapelketarako jakiak
aurkezteko azken ordua,
20:30ean. Ondoren, Arantxa
eta Pantxoren emanaldia,
plazan. 00:00etan herriko
taldeen, Kilauea, Sermond’s
eta Sostendunek taldeen
emanaldiak, Gaztetxean. 

›› Uztailaren 2an (Gazte Eguna),
13:00etan Gaztetxean hasita
poteoa. 14:30ean paella jana,
frontoian, eta olinpiadak
ondoren. 18:30ean Motxalla-
band elektrotxarangak alaituta-
ko poteoa, herriko plazan
hasita. 22:30ean Gazte Itzala

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

Uztailaren 1ean, 00:00etan,
Atxondoko Gaztetxean

SERMOND’S +
KILAUEA +
SOSTENDUNAK 
Durangaldeko rock taldeen kontzer-
tuak antolatu dituzte Atxondoko
jaietako bigarren bariku gauerako:
urte hasieran kaleratu zuen diskoan
batutako punk-rock doinu bizkorrak
eskainiko ditu Sermond’s taldeak,
eta Atxondoko Gaztetxean kontzer-
tua eskainiko dute Kilauea eta
Sostendunak taldeek ere.

AGENDA

ELORRIO
›› Uztailaren 1ean, Soul Tellers,

22:30ean Tola jauregian,
Musikaire jaialdiaren barruan. 

›› Uztailaren 2an, Ara Malikian &
Fernando Egozkueren boskotea,
22:30ean Tola jauregian,
Musikaire jaialdiaren barruan. 

›› Uztailaren 8an, Joseba Tapia,
22:30ean Argiñetan, Musikaire
jaialdiaren barruan. 

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

topaketaren barruko proiekzioa,
22:00etan, Plateruenean.

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

TAILERRAK
DURANGO
›› Uztailaren 1, 2 eta 3an, I. Begira

argazki topaketaren barruan,
Ricky Dávilak gidaturiko Argazki-
laritza ikuskera pertsonal
bezala tailerra, Pinondo etxean.

›› Uztailaren 2 eta 3an, I. Begira
argazki topaketaren barruan,
Txelu Angoitiak gidaturiko
Sortze-planteamendutik
ediziora tailerra, Pinondo etxean.

ZINEMA

DURANGO

Zugaza

Transformers 3 3D
Zuzendaria: Michael Bay    

barikua 1: 18:00/21:30

zapatua 2: 18:00/21:30

domeka 3: 18:00/21:30

astelehena 4: 18:00/21:30

martitzena 5: 20:00

Umeentzat     

Cars 2 3D
Zuzendaria: Brad Lewis

eguaztena 6: 19:00 

eguena 7: 19:00

barikua 8: 18:00/20:30
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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, 1
09:00-09:00 
• Campillo (Montebideo 24- Durango)
09:00-22:00
• Bengoa 
(Jose Antonio Agirre 1 - Atxondo)
Zapatua, 2
09:00-09:00
• Irigoien (Bixente Kapanaga 3 - Iurreta)
09:00-13:30 
• Balenciaga (Ezkurdi 8 - Durango) 
• Campillo (Montebideo 24- Durango)
• SanRoma (Uribarri 5 - Durango)
• Larrañaga-Balentziaga 
(Berrio Otxoa 6 - Elorrio)
• Urizar (Gabiola 2 - Berriz)
Domeka, 3
09:00-09:00
• Gaztelumendi 
(F.J. Abasolo 2 -Durango)
09:00-22:00
• Jaio-Olabarrieta (Erreka 6 - Elorrio) 
Astelehena, 4
09:00-09:00
• Unamunzaga 
(Murueta Torre 2C - Durango)
Martitzena, 5
09:00-09:00
• Etxebarria (Montebideo 2 - Durango)
09:00-22:00
• Eguren, Isabel 
(Trañabarren 15 - Abadiño)
Eguaztena, 6
09:00-09:00
• Mugica (Andra Mari 9 - Durango)
09:00-22:00
• Urizar (Gabiola 2 - Berriz)
Eguena, 7
09:00-09:00
• Navarro (Artekale 6 - Durango)

EGURALDIA

14

26o

13

24o DOMEKA

13

26o ASTELEHENA

14

30o ZAPATUA

13

25o BARIKUA

MARTITZENA

AARRIIEESS (martxoak 21 - apirilak 20)
Kostatu zaizun arren, hartu diozu neurria lan berria-
ri. Gero eta gusturago ibiliko zara aurrerantzean.

TTAAUURRUUSS (apirilak 21 - maiatzak 20)
Ondo pasatzeko gogo handia daukazu; horretara-
ko aukera izango duzu jaietan. 

GGEEMMIINNII (maiatzak 21 - ekainak 20)
Beltzaran jartzea besterik ez duzu buruan? Horre-
la jarraituz gero, burmuina kiskaliko zaizu.

CCAANNCCEERR (ekainak 21 - uztailak 20)
Asteon beharrean hasi eta gero, atseden hartzea
komeni zaizu. Aste gogorra izango duzu.

LLEEOO (uztailak 21 - abuztuak 23)
Oporretara joateko aukera aurkeztuko dizu ezagun
batek. Aprobetxatu egizu.

VVIIRRGGOO (abuztuak 24 - irailak 23)
Lagun berezi horregaz egoteko gogoz zabiltza. Hala
ere, berak ez dizu jaramon handirik egingo. 

LLIIBBRRAA (irailak 24 - urriak 23)
Lortzerik itxaroten ez zenuen hori lortzeko aukera
izango duzu asteon. Azken esfortzu hori egin.

SSCCOORRPPIIUUSS (urriak 24 - azaroak 23)
Azken aldian muturtuta zabiltza. Ahalegindu mai-
zago irribarre egiten, komenigarria da. 

SSAAGGIITTAARRIIUUSS (azaroak 24 - abenduak 23)
Herria zaintzen geratuko zara uda honetan. Hurren-
go udarako diru apur bat aurrezten saiatu.

CCAAPPRRIICCOORRNNUUSS (abenduak 24 - urtarrilak 20)
Helburuak lortzeko ahalegin berezia egin beharko
duzu; ingurukoen laguntzarik ez duzu jasoko.

AAQQUUAARRIIUUSS (urtarrilak 21 - otsailak 21)
Ez al zara aspertzen beti plan bera egiten? Ausartu zaitez
bestelako zer edo zer probatzera, ez dizu kalterik egingo. 

PPIISSCCIISS (otsailak 22 - martiak 20)
Hainbeste denboran itxaroten egon zaren aukera
heldu zaizu. Aprobetxatu egizu.

Denborapasen
SOLUZIOAK

5 8 2

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
Espinakak.............. 1 euro/tx
Piperrak... 2,50 euro/dozena

Iderrak............... 5-6 euro/kg
Bainak.................. 5 euro/kg
Arrautzak...... 3,60 e/dozena
Idiazabal gazta....16,50 e/kg
Espelta ogia......... 3,60 euro

ASTEKO SALNEURRIAK:

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

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

Oier eta Noemi uztailaren 2an ezkonduko jakuz. Zorionak eta besarkada handi
bat Durangoko koadrilaren partez! Ondo pasatu Afrika aldean, pareja!

Iker eta Leire Berrojalbizek 9 urte bete zituzten ekainaren 21ean. Musu potoloak
lehengusina Matxalen, izeko eta osabaren partez. Ondo pasatu oporretan!

Jonek ekainaren 29an 8 urte egin zituen, eta Elenek uztailak 2an 5 urte egingo
ditu. Zorionak eta musu handi bat etxeko mutil jatorrari eta neska “xalada”-ri.
Mundialak zarete. Etxekoak.

Zorionak Amaia! Durangoko neska
jatorra, biharko egunez jaioa,
‘senzilla a la par que elegante’ doa
eta atsegin du janari txinoa. Laneko
kideen partez, besarkada beroa!

Ekainak 28 eta 28 urte e!
Badoiezela aurrera, baina lasai
beti jarraituko dozula gazte! Segi
irrifartsu! 28 muxu potolo neska
lagun eta familiaren partez!

Irati Hernandezek 2 urtetxo
bete zituen ekainaren 29an.
Zorionak eta pa potolo bat
zure familiaren partez!

Ahuntz
basak
Estatu,
herri

Morroi,
neskame

Zorrotz

Saski
mota

Argiro

Irentsiak

Etanola

*Bizkaiko
mendia

Lurrin

Kriptona

Kakatsuak

Etxearen
amaieran

Lehortu

Oihal
txikia

Uretako
ugaztun

Pl., suil
mota
Ba...,

baneuka

Min

Nasak,
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deitzeko
Aunitz,
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Argi, hitz
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Ikatz
bihurtuak

.Bokala

Garra

Ikasten
saiatu
Jainko

egiptoarra
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BO
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AKUILUAN Markel Onaindia 

Joxe Garaizabal
Irakaslea

Hator, hator,
etxera!

Pentsa egizu orain hogeita
hamar urte, gaztetan,
guardia zibilek eroan eta
gura dabena esan arte
egurtzen zaituela. Urte
batzuk kartzelan pasatu eta
gero etxeratzen zarela, nire
lehengusuari gertatu
moduan. 

Eutsi egizu egun batean
euren ezina tapatzeko
presoak etxetik urrunen
eroaten dabezela, sarri
lekuz aldatu, bisita aukerak
urritu eta senideei traba
handienak jarri justiziaren
izenean. Pentsa egizu gerra
irabazi ostean, zure herria
menderatu ezin eta zure
herriko jauntxo batzuen
laguntzagaz dena ETA dela
esaten hasten direla. Hasi
AEK, Egin, Euskaldunon
Egunkaria eta beste dozena
bat talde. 

Sinestu egizu ezinaren
ezinez Alderdien Legea
sortzen dabela, eurek
euretakoak nasai asko
egiteko demokraziaren
izenean. Pentsa egizu
edozein egunetan zu zeu,
senideren bat, lagunen bat
edo ezagunen bat eramaten
dabela Espainia aldera,
edozein aitzakia sortuta. 

Jakin egizu batzuentzat
ez dela diktadura amaitu.
Eta antzina diktadurapean
ziren batzuk gaur egun
diktadore lanak egiten
dabilzela. Beti be demokra-
ziaren izenean. 

Halan da be, ez ahaztu
inoiz, Espainiako eta
Frantziako estatuek euskal
presoen oinarrizko eskubi-
deak errespetatu eta bete
behar dabezela. 
Gogoan izan:

zuen indarraren 
beharra dogula  

gure indarragaz batera.
Zain dago ama, zain aita

zain andre ta lagunak  
hator, hator Euskadira,

hator, hator etxera.

LAUHORTZA

“Lehenago baino argazkizale 
gehiago dago gaur egun”

dean, eta berak uztean hasi nin-
tzen. Gustua hartu nion argaz-
kigintzari: argazkiak atera,
inprimitu, erakusketak,
lehiaketetan parte hartu lan-
tzean behin... 

Itxia barik,zabala ei da zuen
taldea...
Hori da gure berezitasuna: herri
mailan egiten direla gauzak;
herriarentzat. Ekimenak edo-
norentzat izaten dira;
adibidez, ikasta-
roak egitera-
koan zaba-
lak izaten
dira. Ez gara
b a k a r r i k
argazkizale
t a l d e  b a t ,
herrigintzan
dabilen tal-
dea baizik.
K a n p o k o
jendeagaz
kolaboratzea
ere pozgarria izaten
da, idazleren bate-
gaz edo Gerediaga-
gaz, esaterako. Gai-
nera,  gu  udalak
emandako lagun-
tzagaz bizi gara eta,
beraz,  jasotzen
dugunez eman ere
egiten dugu. 

T e k n o l o g i a k
aurrera egin du
azken urteotan.
Argazkigintza digi-
talak erraztasuna
ematen du, eta mer-
keagoa ere bada.
Batzuei betiko tekni-
ka gustatzen zaie;
paperean ikustea.
Nire ustez, digitala
aurrerapen bat da.
M e r k e a g o t u
denez, lehen bai-
no argazkilari edo

a r g a z k i z a l e
g e h i a g o  d a g o
orain.

B a  a l  d u z u
lehentasu-

n e n  b a t
g a i a r i
dagokio-
nez?
Niri natura
a t e r a t z e a

g u s t a t z e n
zait; paisaiak,

loreak eta lan-

dareak, batez ere. Xehetasuna bila-
tzen dut halakoetan. Bestalde, jen-
dearen erretratuekin erreporta-
jeak egitea atsegin dut. Gero, azal-
pen labur bategaz argazki-sorta
hori www.zaldiblog.blogspot.com
atarian publikatzen dut.

Zeri aterako zenioke argazkia? Ba
al duzu ideiaren bat buruan?
Behin Alluitz inguruan nenbilela,
hemen ohikoa ez den lore bat iku-
si nuen. Baina saiatu arren, har-

kaitz artean ez zen erraza
argazkia egitea. Geroz-
tik sarritan joan izan
naiz, baina ez dut topa-
tu; lore arraroa zen

honako. Jendea Pirineo-
tara ere joaten da bere bila!

Lorpen bat izango litzateke
niretzat lore horri argazkia
egitea. Bestalde, gauean, iza-
rrek marraztutako irudiak
ere atera gura nituzke.

Zuen ekintzetaz gainera,
parte hartzen ald duzu bes-

teren baten?
Ekintza guztietara, ahal dudan

heinean, joaten saiatzen naiz. Hala
ere, niretzat politenetakoa balkoi-
tik balkoirako bertso saioa izaten
da. Bertsolari onenetakoak iza-
ten dira, eta lekua oso polita da
halako gauza baterako. Alde zaha-
rrean izaten da, Zaldua plazan.
Kotxe barik, aulkiak ipini eta hiru
etxetatik jarduten dute bertsola-
riek; antzinako ekitaldi baten antza
izaten du saioak. Horretaz gaine-
ra, Haritza Rodriguezen antzerki-
ren bat ekartzen badute joango
naiz ikustera, gustuko dut-eta.

Gehitu gura zenuke zer edo zer?
Zaldibartar guztiak eta inguru-
koak animatu gura ditut domekan
hona etortzera, Argazki Rallyan
parte hartzera.

Zaldibarko udako jaien harira, egitaraua prestatu dute Ilargi argazkilari taldekoek; domeka honetarako Rallya antolatuko dute

II llaarrggii  aarrggaazzkkiillaarrii  ttaallddeekkoo  eeggooii--
ttzzaann  bbaattuu  ggaarraa  DDeellffiinn ZZuubbiizzaa--
rrrreettaaggaazz..  AArrggii  ggoorrrrii ,,  nneeggaattii --

bboo  eettaa  lliikkiiddooaa  bbaarriikk,,  oorrddeennaaggaaii--
lluuaa  eettaa  eesskkaanneeaattzzeekkoo  mmaakkiinnaa
ttooppaattuu  ddiittuugguu;;  ddeennbboorraa  aauurrrreerraa
ddooaa..  HHaammaarr  uurrttee  ddaarraammaattzzaa  ttaall--
ddeeaann DDeellffiinneekk,,  eettaa  bbaaddiirraa  2266
uurrttee  ttaallddeeaa  ssoorrttuu  zzeellaa..  JJaaiieenn
bbuueellttaann  RRaallllyyaa  eettaa  aarrggaazzkkii  zzaahhaa--
rrrreenn  eerraakkuusskkeettaa  eerraattuu  ddiittuuzzttee..

Aurten ere antolatu duzue jaien
bueltako egitaraua.
Argazki zaharren erakusketa joan
zen asteburuan izan zen. Data
horietan eskoletako jaia izaten
delako egiten dugu; panelak ipin-
tzen ditugu udaletxeko plazan.
Argazki Rallya, berriz, domeka
honetan egingo dugu. Emaitza eta
proiekzioa hurrengo asteburuan
izango dira. Oraindik ez dira jaiak
hasi, baina beti jaien bueltan egi-
ten ditugu ekimenak.

Urtean zehar ere antolatzen al
duzue ekintzarik?
Udako jaietan Rallya eratzen dugu,
eta negukoetan lehiaketa. Argaz-
ki zaharren erakusketa kalean egin
dugu azken hiru urteetan, baina
orain dela 10 bat urte ere aretoan
egiten zen, koadroak erabiliz. Era-
kusketa hau da arrakastatsuena,
jendea erruz etortzen da. Beste era-
kusketa batzuk ere antolatzen
ditugu urtean zehar, baina ez dute
argazki zaharren arrakastarik.

25 urte beteta dituzue dagoene-
ko. Ibilbide luzea da hori...
Iaz egin genituen 25 urte. Zorte
handia eduki dugu, izan ere, hasi
zirenen artetik hiru edo lauk jarrai-
tu egin dute. Rafa Iraetak, Jose Luis
Fernándezek, Antonio Villanuevak
eta beste hainbatek lan handia egin
dute urteotan. Taldetxo bat man-
tendu izan da, eta jende berria ere
sartzen joan da; jendeak eduki du
zerikusia taldearen ibilbidean. Ni
orain hamar urte hasi nintzen.

Zelako esperientzia  izan da?
Nire aurretik anaia ibili zen tal-

Ilargi argazkilari taldeko
kidea

Delfin Zubizarreta •


