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kusio tailerra gidatu duen Silvia
Palumbo musikariaren emanaldia
dakar Uda Kalean Bizi jaialdiak uztai-
laren 12an Durangora. Tailerrean
ikasle izan zituen emakumeak ere
gonbidatuko ditu Etxezarreta par-
kean eskainiko duen kontzertuan
oholtza gainera igotzera.

2011ko uztailaren 7a
10. urtea - 423 zk.

Uztailaren 22an, 75. urteurrenean, Andikona
plaza eraberritua inauguratuko dute

Nestor Basterretxearen eskultura ere
bistaratuko dute, ekitaldi askoren artean

••BBeerrrriizz
Aukera Azoka egingo dute
zapatuan probalekuan

••IIuurrrreettaa
Enpresa proiektuak sustatzeko
lehiaketa abiatu dute

••AAbbaaddiiññoo
Mendiolako jaiak ospatuko
dituzte asteburu honetan

••DDuurraannggoo
Babeseko 170 etxebizitza
zozkatuko dituzte San Roken
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Bonbardaketa eta oroimena
elkartuko dituzte Otxandion

Orain bost urte hasi zuten memoria historikoaren berreskurapenerako lanaren lehen zikloa plazaren inaugurazioagaz amaituko da. Otxandioko Udala
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HERRIRIK HERRI
OTXANDIO

Aurtengo ekitaldiak prestatzeko hilabeteetako lana egin dute. Juanra de la Cruz.

hasteko”. Izaera instituzionala
duen aldetik, formatuz ere alda-
tuko da; esate baterako, abadeak
ez du parte hartuko.

Egun berezia izaten da herrian
uztailaren 22koa, eta aurten zer
esanik ez. Gainera, Andikona pla-
za eta bertarako beren-beregi Nes-
tor Basterretxeak landutako eskul-

tura inauguratzeko aprobetxatu-
ko dute; 19:00etan izango da hori.
Arratsaldeko 19:45ean, ez ohiko
udal bilkuran elkartuko dira ordez-
kariak, adierazpen instituzionala
onartzeko. 20:15ean, Gerra zibila
Otxandion liburua aurkeztuko
dute Kultur Etxean; Eusko Ikaskun-
tzak eta udalak plazaratutako
bekagaz Zigor Olabarriak burutu-
tako ikerlana da. 

Gaueko 22:00etan ikus-entzu-
nezko ekitaldia hasiko da Andiko-
na plazan bertan eta, gero,
23:00etan, ikuskizuna ekarriko

dute Mikel Urdangarin, Bingen
Mendizabal, Rafa Rueda eta Nika
Bitchiasvili musikariek. Hauekin
batera, Traspasos dantza taldea ere
ariko da.

Plaza eraberritua
Andikona plaza eraberritu egin
dute urtemugarako. Goialdea eta
behealdea berdindu dituzte, eskai-
lera batzuk sortuz. Harrizko blo-
ke landuak ezarri dituzte, jesarle-
ku funtzioa gehituz, eta argiteria
ere berriztu dute. 

Plazari izaera berezia eman-
go diona, baina, Nestor Basterre-
txeak egindako eskultura da. Gai-
nera, bonbardaketan hildako guz-
tien izenak jasoko dituen horma
ere eraiki dute. M.Onaindia

Frankistek Otxandio bonbar-
datu zuteneko 75. urteurre-
na izango da uztailaren 22an.

Santamañetan, herria jai giroan
zela jaurti zituzten bonbak, gehie-
nak Andikona plazan. 50 hildako-
tik gora eragin zituzten; gerra hasi
berri zen artean.

Urtero, herritarrek oroimen
ekitaldia egin izan dute eta, aur-
ten, uztailaren 24an izango da.
Lehen aldiz, baina, ekitaldi insti-
tuzionala izango da. Azaldu digu-
tenez, duela bost urte memoria
historikoaren gainean hasitako
lanean inflexio puntua izango da:
“Ziklo bat amaituko da, berri bat

Bonbardaketaren
75. urteurrena
gogoan, hilaren
22an eta 24an
Egun horretako ekitaldiek Andikona plaza 
eraberritua inauguratzeko balioko dute

Urtero egin ohi duten oroimen
ekitaldiak izaera instituzionala
izango du hemendik aurrera

Memoria historikoaren
gaineko lanean ziklo berri bat
hasiko dute aurten

Uztailaren 22rako ekitaldi
andana antolatu dute,
Andikona plaza inauguratuz

Herritarren parte-hartzeagaz
osatutako laburmetraia
Uztailaren 22an bertan burutu-
ko dituzten ekitaldien artean
laburmetraia berri baten estrei-
naldia egingo dute. Gaueko
22:30etik aurrera, ikus-entzu-
nezko saio berezia eskainiko
dute; bertan, otxandiarren par-
te-hartzeari esker garatutako
laburmetraia proiektatuko dute. 

Martxoan hasi ziren graba-
ketekin, eta 80 lagunek egin
zituzten aktore lanak hasieran.
Bigarren txanda batean, ekai-

nean, beste 70 bat lagunek
antzeztu dute kameren aurrean,
eta oraintsu muntaia lanetan
ibili dira. 

Prest dago fikziozko lana,
10 minutu inguruko luzapena-
gaz. Beharrean aritu direnek
azaldu digutenez, “bonbarda-
keta egunean Otxandion gerta-
tu zena islatzen” saiatu dira,
sasoi hartako lekukoen esanak
eta istorioak oinarri moduan
hartuta. M.O.

Zelan sortu zen eskultura egite-
ko aukera?
Eskultura egiteko aukera eskaini
zidatenean, segituan onartu
nuen; batez ere, bi arrazoirenga-
tik. Lehenik eta behin, bere esa-
nahiagatik; ikaragarria izan zen
hura, hainbeste hildako, baita
umeak ere… lehenengo, guzti
horregatik. Bestalde, Otxandioko
herriak gerra zibila lehertu zela

jakin barik jasan zuen bonbarda-
keta hori, guda hasteaz bat ger-
tatu zen-eta. Gertakari horren
lekukoa izan behar zuela iruditu
zitzaidan. 

Horrez gainera,eta  neurri txi-
kiago batean bada ere, ni txiki-
tan Otxandiora joaten nintzela-
ko ere bai. Nire aitaren aldeko
amama bertakoa zen, eta, egia
esateko, horrek begikotasun bat

pizten dit Otxandioko herriare-
kiko. Batez ere, bi arrazoi horiek
bultzatu naute eskultura egitera.

Zertan datza eskultura?
Bonbardaketatik dator eskultu-
raren ideia; heriotza zerutik dato-
rrela da eskulturaren ardatza.
Hori dio obrak, hizkuntza abstrak-
tu baina nahikoa garbi batean.
Eskultura biolentoa da, sei metro
izango ditu, eta diagonala izan-
go da. Jauzi ziren bonbak irudi-
katzen ditu; ez dut uste bonbar-
daketa besteko mingarria denik,
baina gertatu zenaren lekukota-
suna ondo ematen du. 

Nik uste dut, beharbada jen-
de askok ama bat eta bere ume
hilen inguruko zeozer itxaroten
zuela, baina ez da hori. Moder-
nitatearen baitan egin dut lan, eta

iruditu zaidana egin dut. Plazan
ezarri zutenean bertan egon nin-
tzen; gustatu zelakoan nago. 

Plaza berri horretan  arbola
berri bat ezarri behar dute, lau
metrokoa; bizitza sinbolizatzen
du, eta horrenbestez, bizitza eta
heriotza parez pare egongo dira
plazan.

Zelan egin duzue obra?
Otxandioko aspaldiko enpresa
indar handiko bat izan da obra
egin duena; oso lan ona egin
dute, gainera. Bertako ingenia-
riek nik egin ez ditudan kalkulu
batzuk egin dituzte; eskulturaren
egonkortasuna eta horrelakoak
neurtu dituzte. Nik uste dut sor-
kuntzan parte hartu dugun guz-
tiok oso pozik gaudela emaitza-
gaz, batez ere ni. 

Obrak, orokorrean, zeresa-
na emango du; eskulturaren ori-
ginaltasunak zein plazaren bera-
ren egiturak zeresana emango
dute. Nik uste dut asmatu egin
dugula, eskultura eta plaza oso
originalak dira-eta. A.M.

Nestor Basterretxea
(Bermeo, 1924)

- Eskultorea
- Margogilea

Uztailaren 22an plaza berria inauguratuko dute Otxandion.
Herriak jasandako bonbardaketa ardatz hartuta, Nestor Bas-
terretxeak eginiko eskultura ezarriko dute plaza berrian.

“Bizitzaren eta heriotzaren
irudiak parez pare egongo dira”

Eskulturaren detailea
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GARAI MAÑARIA MALLABIA

Xabat Uzuriaga 20 urteko malla-
bitarrak irabazi du Andramari
jaietako kartel lehiaketa. Aurten-
goa izan du kartel lehiaketa
batean parte hartu duen lehenen-
go aldia.

Paint programagaz landuta-
ko kartelean jai giroaren isla
diren hiru irudi batu ditu: pae-
lla txapelketa, pilotalekua eta
txalaparta. “Paella txapelketa
jaietako ekitaldirik jendetsue-
netakoa izaten da, eta horrega-
tik sartu dut”, dio. “Pilotalekua
herrian pilotarekiko dagoen afi-
zioagatik aukeratu dut eta txa-
laparta Euskal Herriko musika
instrumento ezaguna delako”,
azaldu digu Uzuriagak. Irudia-
ren ertzetan jaietako egunak
azaltzen dira goitik behera.

Lehiaketa irabazi arren, ez
du argi oraindino hurrengo
urtean berriro aurkeztuko den
kartel lehiaketara: “Gogoaren eta
daukadan denboraren arabera
erabakiko dut”. J.D.

Xabat Uzuriaga
mallabitarraren
kartela izango
da jaien iragarle

Paella txapelketa, txalaparta
eta pilotalekua islatzen ditu
Uzuriagak kartel irabazlean

Datorren astean, abuztuko
Andramari jaietan herritarren
parte-hartzea bultzatzeko batzar
irekia deituko dutela azaldu du
gobernu taldeak. Endika Jaio
alkatearen berbetan  jaso dugu-
nez, Bilduk alkatetza hartu zue-
nerako aurreko gobernu taldeak
osatua eta lotua zeukan jai-egi-
taraua mantenduko dute, baina
abuztuko herriko jaiei begira
hainbat berrikuntza egingo dute.

Txosna berreskuratuko dute
aurten, esaterako, eta herriko
elkarteei gonbita egin diete jaie-
tan parte hartu dezaten: txosna-
ren eta jaien antolakuntzaren
beste ardura batzuk ere herrita-
rrekin konpartitu gura lituzkete.

Herritarren parte-hartzea
sustatzeko asmo horretan, iaz 25
urte bete zituen Andra Mari elkar-
teari proposatu dio gobernu tal-
deak jaien hasierako txupina-
zioa botatzea.

Bestalde, Endika Jaio alka-
teak joan zen astean Anbotori
emandako datu bat zuzendu
gura izan du: “Joan zen legegin-
tzaldiko korporazioaren udal-
batzarretako asignazioa zinego-
tzi bakoitzeko125 eurokoa zen,
ez 150 eurokoa”. I.E.

Herriko jaietan
mañariarren
parte-hartzea
bultzatu guran 

Durangaldeko dantzarien topagune izango da zapatuan Garai. Txelu Angoitia.

39. Ezpatadantzari Eguna,
Gerediagak antolatuta
Durangaldeko 16 dantza taldek parte hartuko dute ospakizunean

Bihar, zapatua, Durangalde-
ko Ezpatadantzarien Egu-
na ospatuko dute Garain;

ekitaldia ospatzen den 39. biderra
izango da. 

Iaz Abadiñon egin ondoren,
aurten Garain batuko dira Duran-
galdeko dantzariak. Guztira, 128
ezpatadantzarik parte hartuko dute
ekitaldietan; txistulari eta laguntzai-

leak kontutan hartuta, 200 lagun
inguru batuko dira. Durangaldeko
zortzi herritako 16 talde batuko
dira. Jaia, arratsaldean hasiko da;
arratsaldeko 18:30ean kalejira egin-

go dute, eta ondoren, dantza saioa;
dantzari dantza osoa dantzatuko
dute, eta gero aurreskua.

Ezpatadantzari Eguna 1967.
urtean antolatu zuten lehenengo
biderrez, Iurretan. Durangaldeko
dantza taldeak batzeko helburua-
gaz antolatzen da egun hau, baita
galbidean zeuden dantzak berres-
kuratzeko ere. A.M.

Dantzari, txistulari eta
laguntzaile kontuan hartuta,
200 lagun inguru batuko dira
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BERRIZ IURRETA

ATXONDO

Enpresa proiektuak
sustatzeko laguntza

Herrigunean enpresa berrien jar-
duna sustatzea helburu duen
Enpresa Proiektuen III. Lehiake-
ta ipini du martxan Iurretako Uda-
lak. Enpresa edo denda sortuz
lanean hasi gura dutenei “bidea
erraztu” gura diete. Eskariak aur-
kezteko epea urriaren 31 bitartean

dago zabalik eta irabazleak 9.000
euro lortuko ditu.

Herrigunean enpresa koka-
tu gura duten pertsona fisiko edo
juridikoek (enpresa txiki edo ertai-
nek) dute aukera euren ideia aur-
kezteko. Jarduera lizentziak ema-
terakoan sariaren % 20 emango
diote irabazleari, zabaltzeko bai-
menagaz % 50, eta beste % 30 urte-
beteko epean. 

Sustatzaileak bertan errolda-
tuta egotea, originaltasuna eta
familia eta lana uztartzeko susta-
pen-neurriak hartuko dira ain-
tzat. Baita Herriko ekonomia,
gizarte, kultura eta ingurumenean
ekarpena egitea ere. 2009an Anbo-
to komunikabideak izan zen ira-
bazle ; iaz, berriz, AL-Arquitectu-
ra enpresa. A.B.

Enpresa Proiektuen III. Lehiaketa abiatu dute;
urriaren 31ra arte aurkeztu daitezke eskariak

Herrigunean enpresa berrien
jarduna sustatzea du helburu
udalaren lehiaketak

Irabazleak 9.000 euroko
saria lortuko du; diru hori
zatika banatuko dute

Ibarretxe kultur etxean daude
ikusgai Sanmigelak iragartzeko
aurkeztutako 10 kartelak. Gaur
izango dute azken eguna bertan,
Jai Batzordeak jakinarazi duenez,
eta herritarrek bata edo bestea-
ren alde egiteko aukera izango
dute. Aukeratutako kartelaren egi-
leak 500 euroko saria lortuko du. 

Irailaren 28tik urriaren 2ra
bitartean ospatuko diren jaiak

iragarriko dituen kartela zein
izango den astelehenean bertan
jakin eragingo du Iurretako Jai
Batzordeak. A.B.

Jaiak iragartzeko hamar
kartel aurkeztu dituzte
Ibarretxe kultur etxean daude ikusgai; bertan
eman daiteke botoa gustuko kartelaren alde

Jai Batzordeak astelehenean
jakin eragingo du kartel
irabazlea zein den

Aukera Azoka bueltan da,
merkatarien ekimenez

Deneriko eskaintza ipiniko dute aukeran Berrizko probalekuan.

Bihar ospatuko da ekitaldi honen hirugarren edizioa, probalekuan

Aukera Azokaren hirugarren
edizioa ospatuko dute zapa-
tu honetan Berrizen, herri-

ko merkataritzari bultzada ema-
teko asmoz. Berrizko Merkatarien
Elkarteak antolatzen du ekimen
hau, udalaren laguntzagaz. “Mer-
kataritza eguna” izenez ere ezagu-
tzen da jardunaldi hau.

Goizeko 10:00etan zabalduko
ditu ateak azokak, probalekuan.
Arratsaldeko 19:00ak arte herriko
merkatarien produktuak ezagutu
eta erosteko aukera egongo da
bertan: arropak, loreak, burdinde-
giko objektuak, boutiqueko eta

optikako  produktuak... deneriko
eskaintza egingo dute merkatariek.

Guztira, 11 komertziok ipini-
ko dute salmenta-mahaia: Kimu
loradenda, Keiñu optika, Ibai-
Ondo burdindegia, Asibar arropa
denda, Ana mertzeria, Luisa bou-
tique, Mikos, Pingu, Salkin kirol
denda, Txiki-Txiki eta Txaparro
denda.

Aurreko bi udatan ere anto-
latu dute azoka hau Berrizen, eta
aurten, gainera, neguan ere egin
dute. Herrian jai-giroa sortzea ere
helburuen artean dute antolatzai-
leek. M.Onaindia 

Guztira, hamaika komertziok
ipiniko dute salmenta-mahaia;
deneriko eskaintza egingo
dute merkatariek

Udalekuak martxan, 230
gazteren parte-hartzeagaz
Astelehenean hasi ziren udalekuak, eta uztailaren 22an amaituko dira

Guztira, 230 gaztek eta 35 begira-
lek parte hartuko dute aurtengo
udalekuetan. Learreta-Markina
ikastetxean eta Gaztelekuan anto-
latuko dituzte udalekuetako eki-
taldiak; hiru urtegaz hasi eta 16
urtera arteko gazteek eurei egoki-
tutako ekintzak izango dituzte
aukeran egunotan. 

Haur Hezkuntzakoek anima-
lia motak ezagutzeko ekintzetan
parte hartuko dute. Lehen Hez-
kuntzakoek, berriz, ohiko tailer eta
jokoez aparte Markinako txorroe-

tara irteera, Lekeitioko itsasargia
ezagutzeko bidaia eta Gorlizen
Surf ikastaroan parte hartzeko
aukera izango dute.

35 gazte Gaztelekuan
Gaztelekuan lehenengoz antolatu
dute udaleku irekia, eta erantzu-
na “oso ona” izan da; DBHko 35
gaztek eman dute izena. Esperien-
tzien artean, Zarautzen surf egite-
ko ikastaroa, Mundakan gaubela
bi egitea eta saiheski jana presta-
tzea izango dituzte. M.O. 

230 gaztek eta 35 begiralek
parte hartuko dute aurtengo
udalekuetan

Learreta-Markina ikastetxean
eta Gaztelekuan antolatuko
dituzte ekitaldiak

Goizeko 10:00etan zabalduko
ditu ateak azokak,
probalekuan, eta 19:00ak arte
egongo da zabalik

AHTaren eraikitze obretan, ADIF-
ek eta enpresa azpikontratatuek
izandako jokaera “maltzur eta
irregularra” salatu du Atxondoko
Udalak, prentsa ohar baten bidez. 

Oharraren arabera, ekaina-
ren 30ean bizilagun batzuek bi
teknikari aurkitu zituzten lursail
batzuetan neurketa topografi-
koak egiten; lursailen ugazaben
baimenik barik zebiltzan neurke-

tak egiten. Hauek, udalaren bai-
menagaz ari zirela esan zuten.
Udalak, berriz, gezurtatu egin du
bertsio hori: “Udalak ez du eman
lan horiekin zerikusia duen eze-
lako baimenik”. A.M.

Udalak herritarren babes
falta salatu du, berriz ere

Udalak “erantzunkizunez”
jokatzeko eskatu die
AHTaren arduradunei

Ekainaren 30ean bi teknikari aurkitu zituzten
baimenik barik neurketa topografikoak egiten
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ELORRIO

ZALDIBAR IZURTZA

Bilduk izango du lehendakaritza
informazio batzorde guztietan

Zazpi batzorde eratu dituzte Zal-
dibarren, aurreko legegintzaldian
baino bat gehiago. Arantza Baigo-
rri alkateak Euskara eta Hezkun-
tza batzordeak gidatuko ditu; Kar-
men Sampedro lehenengo alka-
teordeak Ongizatea, Osasuna eta
Migrazioak; Jose Andres Urizarrek
Hirigintza, Ingurunea eta Auzoak;
Olaia Araucuak Berdintasuna eta
Gazteria; Rafa Urizarrek Kultura eta
Kirola, eta Aitor Arizmendiarretak
Ondasunak, Ondarea, Pertsonala
eta Kontuak.

Udalbatzak 19:00etan egitea
ere onartu dute, hile biko maizta-
sunagaz; orain arte eguerdietan

egin izan dituzte. Bildukoek adie-
razi dutenez, "herritarrek parte
hartzeko aukera izan dezaten"
proposatu dute aldaketa. 

Bestalde, Bilduk EAJko Nerea
Garitagoitiari Tokiko Gobernu
Batzordean parte hartzea propo-
satu dio, baina honek oraingoz ez
du erantzunik eman, bere ustez
aztertzeko "denbora gutxi" eman
diotelako. Alkatearen jardun oso-
ko liberazioa ere onartu dute, Bil-
duren aldeko botoekin eta gaine-
rakoen abstentzioagaz. 44.394
euroko soldata jasoko du Baigo-
rrik urteko.

Amankomunazgora Arantza
Baigorri, Karmen Sampedro eta
Nerea Garitagoitia joango dira,
eta gainerako ordezkaritzak Bilduk
beteko ditu. M.O.

Ezarritakoa baino % 12 gutxiagoko soldata jasoko du Baigorri alkateak

Udalbatzarrak 19:00etan
izatea onartu dute, hile biko
maiztasunagaz

“Herritarrek parte hartzeko
aukera izan dezaten”
proposatu dute ordu aldaketa

Eskapararte, “merkataritza,
kultura eta ikusleak batuz”

Bigarren urtez jarraian, komertzioetan herriko argazkilarien lanak egokitu dituzte.

Herriko argazkilarien lanak ikusgai 19 dendatan, abuztuaren 31ra arte

Elorrioko Argazki Taldeak
Eskapararte ekimena anto-
latu du, bigarrenez, Elorrio-

ko Merkatarien Elkarteagaz bate-
ra. EATeko 19 argazkilariren lanak
ipini dituzte ikusgai EMEko 19
komertzioren kanpoaldean. Abuz-
tuaren 31ra arte iraungo du era-
kusketa berezi honek.

Iaz erakusleihoetan ipini
zituzten argazkiak eta aurten den-
den inguruko hormak erabili dituz-
te argazkiak egokitzeko. Argazki
taldekoek azaldu dutenez, ekime-
nagaz “gune artistikoa” sortu gura
dute, “merkataritza, kultura eta
ikusleak batuz”. Diotenez, “uda-
lerriko kale historikoa erakuske-

ta gela bihurtu” gura dute, “komer-
tzioak, argazkien euskarri gisa era-
biliz”. Erakusketaren gaia librea da:
“Ikusgai egongo diren argazkila-
rien lanetan, bakoitzaren ikus-
puntuak eta sentsibilitateak naba-
ri dira”.

Udal bulegoetan, kultur
etxean eta komertzioetan mapa
edo gida bat egongo da eskuraga-
rri. Ibilbide honek ikuslea Elorrio-
ko kale historikoetan ibili eta argaz-
ki puntuagaz markatutako komer-
tzioak aurkitzera eroango du,
antolatzaileek adierazi dutenez.

Ferixa Nausikoetako kartela
Bestalde, badakigu dagoeneko zer
kartel izango den irailaren 2tik
11ra iraungo duen aurtengo Feri-
xa Nausikoetako irudia. Libe
Mimenza elorriarra izan da lehia-
ketako garailea.

Guztira, 17 kartel aurkeztu
dituzte 10 parte-hartzailek, eta
horien artean Errezeta onena izen-
burupean aurkeztutakoa aukera-
tu du epaimahaiak. Barazkiak ditu
protagonista irudiak, “jaiei izena
ematen dioten feria gogora eka-
rriz”. M.Onaindia 

Udal bulego, kultur etxe eta
komertzioetan mapa edo gida
bat egongo da eskuragarri

Zengotitabengoa gose
greban eta Aristegi kalean

Adur Aristegi gazte elorriarra aske
geratu da asteon, 10.000 euroko
bermea ordaindu eta gero. 2010eko
otsailean atxilotu zuten Gironan;
beste lagun bategaz zihoala-eta,
poliziak lagun horri ihes egiteko
laguntza ematea leporatzen dio.
Atxiloaldian torturatua izan zela
salatu zuen Aristegik; Aranjuezen
egon da preso.

Bestalde, Andoni Zengotita-
bengoa Portugalen preso dagoen
elorriarrak bere bizi-baldintzak
salatzeko gose grebari ekin dio,
hirugarren biderrez. Diabetikoa
da, eta egoera gaitzean aurkitzen
dela azaldu du Amnistiaren Alde-
ko Mugimenduak. Babesa emate-
ko, martxa irtengo da gaur Elorrio-
tik Portugaleraino joateko.

Portugalen dagoen euskal pre-
so politiko bakarra da; 14 hilabe-
teotan bakarturik izan dute. Sala-
tu dutenez, alabekin urtean behin
bakarrik egoteko eskubidea dau-
ka, besteak beste. M.O.

Andoni Zengotitabengoari babesa agertzeko 
Portugalerako martxa irtengo da gaur Elorriotik

10.000 euroko bermea
ordaindu eta gero geratu da
aske Aristegi

“Udalerriko kale historikoa
erakusketa gela” bihurtu gura
dute argazki taldekoek

Balendin Berrio-Otxoa
gogoan, uztailaren 4an

Eguraldia lagun ospatu zuten,
astelehenean, Balendin Berrio-
Otxoa eguna. Ohi legez, kalejira
egin zuten udal agintariek Uda-
letxetik Sortzez Garbiaren Basi-
likara, eta meza nagusia amaitu
ondoren luntxa ere antolatu zuten
Berrio-Otxoa kalean.

Elorrixa ekologia taldeak era-
tuta, XV. Azoka Ekologikoa buru-
tu zuten San Pio kalean. Eskual-
deko eta Bizkaia osoko nekaza-
rien produktuak izan zituzten
eskura bertaratu zirenek.

Arratsaldetik aurrera, afizio-
natuen pilota partidak eta Musi-
kaireren baitako Niño Costrini-
ren ikuskizuna izan ziren. M.O.Agintariak Udaletxetik basilikara bidean. Juanra de la Cruz.

Agintariek kalejira egin zuten astelehen goizean

Elorrixa ekologia taldeak
eratuta, XV. Azoka Ekologikoa
burutu zen San Pio kalean

Udaleko batzordeen
osaketa eta izendapenak

Bildu alderdiko gobernu taldeak
egindako proposamenek egin
zuen joan zen egueneko udalba-
tzarrean aurrera: besteak beste,
Luis Jose Ballarin alkatearen lanal-
di erdiko liberazioa, aurreko lege-
gintzaldiko ordezkarien dietak
mantentzea, eta batzorde  buru-
tzak Bilduk hartzea onartu zuten
egueneko plenoan.

Abstenitu egin ziren gober-
nu taldearen proposamen honi
dagokionez jeltzaleak: udalbatzar
eta batzordeetan parte-hartzea-
gatik dietak jasotzen dituzten
moduan, batzarretara kale egi-
ten duten zinegotziak penaliza-
tzea proposatu zuen Bilduk. Ple-
no batera faltatzeagatik 50 euro,
eta batzordeetan kale egiteagatik
30 euroko zigorra izango dute
Izurtzako udaleko zinegotziek. 

Udalbatzar horretan izenda-
tu zituzten bestalde, Bilduko Luis
Jose Ballarin alkate eta Maialen
Sarasua alkateorde, eta EAJko
Oskar Zarrabeitia diruzain. I.E.

Aurreko legegintzaldian legez, bost batzorde 
mantentzea onartu zuten udaleko ordezkariek 

Pleno eta batzordeetara kale
egiten duten ordezkariak
penalizatzeko proposamena
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ABADIÑO

Durangaldean labur

DURANGO

Gaur arratsaldetik, jaietan daude Mendiolan.

ekitaldigaz emango diote jaiari
amaiera domekan: dantza emanal-
dia, gaztai, ogi eta ardo banaketa,
eta errifa zozketa egingo dituzte.

Domekara arte, baina, gaur
arratsaldean hasita, kontzertuak,
txapelketak, umeentzako jolasak,
bertso saioa, kotxe klasikoen era-
kusketa eta erromeria ospatuko
dituzte, besteak beste.

Durangaldeko Ghetto eta
Trastorno taldeen, eta Kojón Prie-
to y los Huajolotes taldeko kide
ohiek sorturiko Los Zopilotes Txi-
rriaos nafarren kontzertuak izan-
go dira, esaterako, 23:00etan hasi-
ta gaur. Uztailaren 9an, Igor Elor-
tzak eta Iker Zubeldiak jardungo
dute bertsotan. I.Esteban.

D omeka eguerdira arteko
egitaraua gozatzeko auke-
ra izango da asteburuan

Mendiola auzoko San Kristobal
jaien harira. Ohiturazko hainbat

Auzoko jaiak Mendiolan,
gaur hasi eta asteburu osoan
Jai batzordeak antolatu du gaur, bihar eta etzirako jai egitarau oparoa

Kontzertua, erromeria, bertso
saioa, txapelketak, dantza
emanaldiak, herri-bazkaria...

Traba arkitektonikoak
konpontzeko diru-laguntza

Herriko etxebizitza eta eraikinetan
traba arkitektonikoak konpontze-
ko diru-laguntza atala bideratuko
duela jakinarazi du udal gobernu
taldeak. Azaldu dutenez, gehie-
nez 10.810 euroko diru-laguntza

jasoko du eskatzaile bakoitzak;
euren etxeetan obrak burutzeak
dakartzan gastuen % 20ko diru-
laguntza emango du udalak.

Igogailuak, arrapalak edo
eskailera-igogailuak ipintzeko gas-
tuen parte bat hartuko du bere gain
udalak, eta hamar urte baino
gehiago dauzkaten eraikinak ego-
kitzera bideratuko dituzte lagun-
tzak. Mugikortasun urriko eta 60
urtetik gorako bizilagunak dauz-
katen komunitateek lehentasuna
izango dute udalak bideratuko
dituen laguntzok jasotzeko. I.E.

Eraikinetan traba arkitektonikoak konpontzeko 
eta igogailuak edo arrapalak jartzeko laguntza

Mugikortasun urriko eta 60
urtetik gorako bizilagunak
dituztenek dute lehentasuna

Igor Elortza eta Iker Zubeldia
bertsolariek jardungo dute
biharko bazkalosteko saioan

Ikastetxeek
6.180 euro 
batu dituzte
Pochutarako
Bateginez GKEak eskualdeko 14
ikastetxetan Ikasle bat, konpro-
miso bat kanpaina antolatu du,
eta 6.179,75 euro batu ditu. Diru
hori GKEak San Miguel de Pochu-
tan (Guatemala) daukan farma-
zia mantentzeko erabiliko dute.

Pobrezia zero
Udalagaz eta Zubiguneak taile-
rragaz Pobrezia 0kanpaina abia-
tuko du laster Bateginezek. Aste-
lehenean eskualdeko elkarteak
Sartuko lokalean batzartzera dei-
tu dituzte, 18:30ean. A.U.

170 babeseko zotz
egin dituzte San Roken

Zozketako emaitzak www.etxebi-
de.infoweb gunean daude honez-
kero. San Roke auzoan eraikitzen
hasiko diren etxebizitzak zozka-
tu dituzte eguazten honetan. Guz-
tira, 170 etxebizitza zozkatu dituz-
te; 144 salmentarako eta 26 alo-
kairurako.

Landako polikiroldegian
egindako zozketara 200 pertsona
inguru gerturatu zen emaitzak
bertatik bertara ezagutzeko. 

Eraikuntza lanak
Salmentarako 144 etxebizitzak
saihesbiderantz doan errepide
alboan eraikiko dituzte. Bloke

simetriko bi izango dira eta urtea-
ren hirugarren hiruhilekoan hasi-
ko dituzte beharrak. Horrela aurre-
ratu du Visesa Eusko Jaurlaritza-
ren etxebizitza eta lurren erakunde
publikoak.

Alokairuko 26 etxebizitzak,
berriz, Aramotzen eraikiko dituz-
te, Eroski supermerkatuaren
alboan . A.U.

Eguaztenean egin zuten zozketa; salmentarako
144 etxe eta alokairurako 26 zozkatu dituzte

Zozketako emaitzak
‘www.etxebide.info’ web
gunean daude ikusgai

Hirigintza Batzordea urgentziaz batzeko eskatu du
PSE-EEk, Artekaleko hainbat auzokideren kexen
ondoren. Artekalen okupatuta dagoen etxe inguruan
"keroseno usain handia" dagoela adierazi dute auzo-
kideek, eta "egoeraren aurrean udalak neurriak har-
tzea urgentea" dela iritzi dio Pilar Rios zinegotziak.
Iazko azterketa batean eraikinaren egoera "oso arris-
kutsua" zela ondorioztatu zela gogoratu du.

Artekalen okupatutako etxean
arriskua dagoela dio PSE-EEk

Uztaileko  igande denetan, 19:00eta-
tik 21:00etara, Durangoko Udaleko
Adinekoen Sailak, antzinako dan-
tzaldiak gogoratuz, udako lau dan-
tzaldi antolatuko ditu (txitxarriloak),
Ezkurdi plazan, hainbat orkestragaz.
Euria eginez gero, Azoka plazan izan-
go dira ekimeneko dantzaldiak. 

Udako dantzaldiak
Ezkurdi plazan

Umeen bedeinkapen eguna izango da Urkio-
lan domekan. 12:00etan (meza nagusia),
13:00etan eta 18:00etan  emango dituzte mezak
eta bedeinkapenak. Bestalde, uztailaren 17an
ezkonduen eguna ospatuko dute Urkiolan.
12:00etan hasiko da meza. Zilarrezko eta urrez-
ko ezkonduei omenaldia egingo diete. Ondo-
ren, musika eta luntxa egingo dituzte.

Umeen bedeinkapen
eguna, domekan, Urkiolan

Zubillagari
omenaldia
egingo diote
eguaztenean
CCOO sindikatuaren bulego pare-
ko plazan, Mendizabal plazan,
egingo diote omenaldia Jose Luis
Zubillaga “Zubi”-ri datorren
eguaztenean. Ezker Batuko eta
CCOOko kidea izan zen Zubilla-
ga hainbat urtean. 18:30ean hasi-
ko dute bere omenezko ekitaldia.

CCOOko arduradun Rober-
to Martinek adierazi du Zubilla-
gak “bete ezineko hutsunea” utzi
duela. Lan-osasun arloan egin-
dako lana nabarmendu du, eta
“zintzotasunaren eta elkartasu-
naren eredu” dela esan du. A.U.

Esklerosi anizkoitzaren kontrako kan-
paina abian da aurten ere. Gure
eskualdean Abadiño, Berriz, Duran-
go eta Elorriok bat egin dute Busti Zai-
tez! lelopean egiten den ekitaldiagaz.
Euskal Herriko hainbat igerileku eta
hondartzatan egingo dute sentsibi-
lizazio ekitaldia igande honetan.

Esklerosiaren
kontra, Busti zaitez!
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“Euskarazko hedabideek erdarazkoek baino
hobeto ematen dute informazio bera”
1980ko hamarkadatik hona albistegintzaren kalitatea eskastu egin dela ikusi du Maria Gonzalezek bere tesian

barik zeukala”. Horrek ez du
ezelako informaziorik ema-
ten, ez bada España Directo-
rako gaia. Baina albistegietan
gaiak serio landu behar dira;
g i z a r t e a n  p a r t e  h a r t z e k o
gakoak eskaintzen dira,  eta
h o r i  e z i n  d a  a r i n k e r i a g a z
e g i n .  E T B 2 n  E s p a i n i a k o
kateen eragin handiagoa iku-
si dut ETB1en baino; azken
finean, erdarazko katea erdal
mundura begira dago.

Kazetari lanaren prekarieta-
teak zerikusia edukiko du gai
honetan...
Bai, horrek eragiten du; lan-
gileek albiste gehiago sortu
behar izaten dute beste lan-
postu bat ez dadin sortu. Tor-
lojuen moduan albisteak sor-
tu ditzakezu, baina ez dituzte
albiste izateko ezaugarriak.
Ahulezia berak dituzte tokiko
k o m u n i k a b i d e e k  e t a  n a z i o
m a i l a k o e k :  k o m u n i k a z i o
kabineteen dependentzia eta
albisteak sortzeko  geroago
eta zailtasun handiagoa, ez
bada albisteak sortzen dituz-
ten erakundeetara jotzen.

Zelan ikusten duzu hemendik
aurrerako bidea?
Ho n i  k o n p o n b i d e a  i p i n i
e ze a n ,  g e l d i t ze a  g a i t z a g o a
i z a n g o  d a .  B a i n a  h o r re t a z
jabetzeko gaitasuna badau-
kagu. Filosofo batek esaten
zuen legez, arazoa identifika-
tuta badaukazu eta konpon-
biderik ematen ez badiozu,
ez dakizunean baino txarrago
zaude. A.Ugalde

Euskarazko albiste-
gintzaren kalitatea-
ri buruzko tesia aur-

keztu berri du Maria Gon-
zalez kazetariak. Euskal
Herrian gehien kontsumi-
tzen diren hedabide erdal-
dunekin alderatu di tu
ETB1ek, Euskadi Irratiak,
Euskaldunon Egunkariak
eta Berriak azken urteo-
tan egindakoak. Tesiagaz
Bikain cum laude kalifika-
zioa lortu du Gonzalezek.

Euskarazko eta  erdarazko
komunikabideen albisteen
kalitatea aztertu duzu. Zerk
mugitu zintuen gai hori azter-
tzera?
Euskarazko albistegintzaren
g a i n e a n  k o n p l e x u  l a k o  b a t
dagoela ikusten nuen. Erda-
razko hedabideek beti egitu-
ratu dute euren albistegintza
p ro f e s i o n a l a g o a  d e l a k o a n ,
eta gurea amateurragoa, eus-
k a r a z  b a k a r r i k  j a rd u t e n
dugulako. Tesiaren bidez iku-
si dut hori oinarri bako ustea
dela. Egia da Espainian oso
k o m u n i k a z i o  t a l d e  i n d a r -
tsuak daudela,  baina albis-
teen kalitatean, informazio
bera euskarazko hedabideek
hobeto ematen dute. 

Zelan neurtu daiteke albiste-
en kalitatea?
Hamar adierazle erabili ditut
nire lanean: bost adierazlek
neurtzen dute albistea zelan
h e l d u  d e n  e r re d a k z i o r a ;
dokumentua, izenik ez duen
p e r t s o n a  b a t ,  i z a n  d a i t e k e
iturria agertu ere ez egitea...
Informazioari kazetariek zer
gehitzen dioten ere hartu dut
k o n t u t a n ;  t i t u l u a  e m a t e k o
modua –erdarazko kazetari-
tzak horikeriarako joera han-
diagoa du–, zenbat ikuspegi
agertzen den, albistea lagun-
tzeko graf ikoak,  argazkiak,
i r u d i a k ,  i r ra t i k o  k o r t e a k . . .
eta hizkuntzaren kalitatea.

Zer desberdintasun ikusi duzu
euskarazkoen eta erdarazko-
en artean?
Ikuspegi kopuruan eta gertu-
tasunean hobeto ikusi ditut
euskarazko komunikabideak.
A l b i s t e e n  l a n k e t a n ,  b a i n a ,
e u s k a r a z k o e k  p u n t u a z i o
nahiko baxua izan dute. Oro-
korrean geroago eta jaramon
gutxiago egiten zaio  a lbis-
teen lanketari. Sarri kanpotik
etorritako informazioa ia tra-
t a t u  b a r i k  e m a t e n  d u t e :
k o m u n i k a z i o  k a b i n e t e e n
bozgorailu  dira. Kazetariek
i r a g a z k i  b a t  p a s a t z e n  e z
badute, publizitate hutsa egi-
ten dute. Adibide bat: Espai-
n i a k o  h e d a b i d e e k ,  2 0 0 8 a n
esan zuten Espainiako Erre-
geak ez zuela 2009ko aurre-
kontuan diru gehiago kobra-
tuko. Kontua da Espainiako
Erregeari urteroko diru kopu-
ruan KPIa igotzen diotela, eta
2008an KPIa zero izan zela.
Hori jartzen ez baduzu, ema-
t e n  d u  E s p a i n i a k o  E r re g e a

i t z e l e k o  e s f o r t z u a  e g i t e n
dabilela bere herrialdean kri-
sia dagoelako, baina publizi-
tatea da.

Asko aldatu da bertako kaze-
taritza azken urteotan?
1980ko hamarkadatik hona
o k e r re ra  e g i n  d u  a l b i s t e e n
kalitateak. Hasteko, kultura
gaiak gutxiago jorratzen dira.
P r o t a g o n i s t e i  d a g o k i e n e z ,
gizarte mugimenduak albis-
teetatik desagertu dira,  eta
administrazioa izaten da pro-
tagonista,  edo hondamendi
naturalak eta ezbeharrak lako
gertakizunak. Sorterria hiru-
garren kontua da; lehen Eus-
kal Herriko zazpi lurraldeeta-
ko a lbisteak  ematen z iren,
b e r t o k o  i k u s p e g i a  z e g o e n .
Orain nazioarteak pisu han-
dia du, eta heltzen zaizkigun
albiste gehienak AEBetakoak
dira .  Horrek  gure  nor tasu-
nean eragiten du, eta, gaine-
ra, gure nortasunaren ingu-
ruko albisteek kaltetuta irten
dute.

Arinkeria ere aipatu duzu...
Askotan albistegiei amaiera
barregarri  bat ematen zaie,
bideo entretenigarri batekin;
“Rubalcaba ez da konturatu
prentsaurrekoan korbata lotu

Maria Gonzalez •

Durango (1978). Mallabian
bizi da orain.

Zuzenbidean eta kazetaritzan
lizentziatua. Komunikazioan
doktorea.

“Albistegietako gaiak ez dira arinkeriagaz
landu behar; gizartean parte hartzeko

gakoak eskaintzen dituzte” 

“Erdarazko 
titularretan 

horikeria gehiago
egoten da”

“Espainiako 
hedabideek gehiago

eragiten diote
ETB2ri ETB1i baino”
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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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Aitziber Irigoras
EAJ

Sei hankako mahaia

Uztailean uzta
Azken udal hauteskundeetako
urek errekan behera egin dabe eta,
gorabehera guztien gainetik,
aurreko urteetan egindakoa eta
maiatzaren 22ko emaitzak kon-
tuan harturik, hausnarketa oroko-
rra egiteko garaia heldu da. Ez da
ahalegin hau proposamen zien-
tifikoa. Ezta gutxiago ere. Izatez,
ez naz hasiko gure eskualdean
izandako boto kopuruak ikertzen,
ezta alderdi batetik bestera (eta
bestetik batera) egon diren joan-
etorriak miatzen. Gure iritziz, datu
horiek, zehaztasun eta ikerketa
guztiak ondo dagoz, beharrez-
koak dira alderdi politikoen estra-
tegiak eta ildo politikoak ezartze-
ko eta, kasuan-kasuan, horiek
guztiak egokitzeko, beharrezkoa
izanez gero, noski. Badagoz, egon
ere, kaleko jendeak, herriko kideek,
herritarrek egiten dabezan beste
hainbeste hausnarketak. Horiek
dira, gure ustez, une honetan inte-
resgarrienak, eta ondorio horie-
tariko batzuk batuko dodaz, oso
era xumean, idatzi honetara.

Lehenengoz, nabaria izan da
herriaren apustua aukera politi-
ko guztiek, aukera bardintasu-
nean, hauteskundeetan parte har-
tzearen alde. Orokorrean, horixe
izan da gure kale eta enparantze-
tan gehien entzun dan iritzia, eta
aintzat hartu beharreko oihartzu-
na dala uste dogu zinez. Bigarren,
estrategia ezkorraren porrota ere
azpimarratu beharra dago. Gure
herrian azken lau urteetan behin
eta barriro ez, ez eta ez esan dabe-
nek ordaindu dabe hauteston-
tzietan estrategia errausle hori.
Beharbada, —ez dogu halakorik
ukatuko— lan egiteko modu
horrek etekinak izango ditu epe
laburrean hedabide batzuetan
baina, begi bistan dago, Duran-
garrok badakigu, jakin be, nork egi-
ten daben zer, eta argiago dauka-
gu etengabe ezetz esatea, liska-
rrean egunero mugitzea eta
prentsaurrekoaren politika soilik
egitea ez dala gure Uria eraikitzea.

Badago, amaitzeko, hiruga-
rren ondorioa: ikusi beharko
doguz aurrerantzean talde politi-
koek izango doguzan jarrera poli-
tikoak. Batzuek, egindako beha-
rrean finko oinarrituz, aurrera
egingo dogu eguneroko lanean,
betiko lez. Besteek… ikusi behar!
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Garaiko Triatloi Taldeari
Garaiko Triatloi Taldeak Saturraranen hasi eta Garaiko udale-
txe ondoan amaituko zen triatloia antolatzeko asmoa zuela
jakin nuenea,n ur sakonegien murgiltzen ari ez ote ziren pen-
tsatu nuen. Proiektu handiegia hain talde mugatu eta espe-
rientzia bakoarentzako. Inoiz ekitaldiren bat antolatutakoa naiz,
eta badakit aurreikusi ezin daitezkeen hamaika buruhauste
sortzen direla; edo lotu beharreko hari muturrak solte ikus-
teak logurea kentzeraino eragin dezakeela. Domekan Garai-
tik osteratxo bat egitea erabaki nuen, egunpasaren aitzakian
zer giro zegoen bertatik bertara ezagutzeko kuriositatez; eta
han ikusitakoaren ondoren, mezu hauxe helarazi nahi nioke
Garaiko Triatloi Taldeari: bejondeizuela!

Dakidaneraino ez zen ezusteko aldrebesik gertatu. Parte-
hartzaile guztiak inongo arazo barik aritu ziren igerian, bizikle-
tan eta korrika. Ekimena aurreikusitako legez garatu zen, eta hori
asko da. Azpimarragarria da, era berean, triatloiaren ondorioz
Garain sortu zen giro alaia; ia jai-giroa zegoela esango nuke. Herri
txikietan —mendi tontorrean daudenetan are gehiago— oso
garrantzitsua da jendea (bertakoak zein edonongoak) erakarri-
ko duten ekimenak prestatzea; herria biziberritzen dutelako ber-
tara joanda edo mapan kokatzen dutelakoedozein solasaldie-
tan erreferentzia eginez. Edozein kasutan, Garai garaile.

Ez dakit datorren urtean triatloiak jarraipenik izango duen.
Ez dakit horretarako indarrik batuko duten, baina lerro hauen
bitartez animatu egin gura nituzke datorren urtean ere antola-
tu dezaten. Triatloiaren balorazioa egitea eurei dagokie, eta alde-
ko eta kontrako arrazoiak balantzan ipini beharko dituzte. Aurre-
ra egitea erabakitzen badute Garai izango da irabazle nagusia.

Anartz Alonso (Zornotza)

Gutunak @

✑

Klik batean

Gerediaga ingurua 
Gerediagatik Garairako bidean espaloia egitea ideia
benetan ona izan da; asko dira handik paseatzen ibil-
tzen direnak. Baina kamioiek ertzak jotzen zituztela-eta,
espaloia eta errepidea banatzeko ipinitako harriak ken-
du dituzte. Orain oinezkoak ez daude hain babestuta.
(Berdaitz Bereinkua)

@
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KULTURA
MUSIKA UDA KALEAN BIZI

“Emakumeen adierazpenerako
baliabidea da perkusio tailerra”

U daberrian Durangon per-
kusio tailerra ematen jar-
dun duen Silvia Palum-

bo argentinarraren emanaldia da
Uda Kalean Bizi jaialdiaren uztai-
laren 12rako proposamena. Kan-
tautora argentinarraren sorkun-
tzak eta Hegoamerikako emaku-
me musikarien kanten bertsioak
izango dira entzungai, eta Palum-
bok Durangon gidatu zuen perku-
sio tailerrean aritu ziren emaku-
meek ere hartuko dute parte. 

“Emanaldi oso akustikoa”
izango dela aurreratu digu Palum-
bo argentinarrak; besteak beste,
Violeta Parra edo Consuelo Veláz-
quezen bertsioak eskainiko ditu.
Esan digunez, “ikuspuntu feminis-
ta batetik balio politiko handiena”
daukaten autoreen kantak bere
erara eskainiko ditu, gitarrak eta
perkusioak lagunduta. 

Jabekuntzarako tresna
Azken hilabeteetan Bizkaiko hain-
bat herritan eta Araban eskaini ditu
Silvia Palumbo musikari argenti-
narrak perkusio tailerrak. Maia-
tzean eta ekainean egon zen
Durangon. Emakumeei zuzendu-
riko jabekuntza tailerrak dira
eskaintzen dituenak; perkusioa,
ahotsa eta mugimendu eszeni-
koak jorratzeko saioak.

Hiru saio burutu zituzten uda-
berrian Durangon, eta hamabost
emakume inguruk hartu zuten
parte, oinarria “energian eta par-
taideen arteko konexioan” daukan
emakumeentzako tailerrean.  

Emakumeen adierazpen
kolektiborako baliabide moduan
ulertzen ditu Palumbok perkusio
tailerrok, eta emakumeako “bisi-
bilizatu eta mobilizatzeko tresna
politiko” moduan ere bai. 

Aste honetan Xixon-en saioak
ematen jardun ondoren dator
berriro Durangora Palumbo, eta
Voces de Mujeres izeneko ikuski-
zuna eskainiko du, uztailaren 12an,
20:00etan hasita, Etxezarreta par-
kean. Bere sorkuntzak eta “erre-

Silvia Palumbok. Hain zuzen ere,
kontzertuaren azkeneko parte
horretan gonbidatuko ei ditu ohol-
tzara, udaberrian Durangon bera-
gaz ikastaroa burutu zuten “dan-
bor-joleak”, eta beragaz jotzeko
Xixondik etorriko diren Tam Tam
Bruxes taldekoak.

Durangoko tailerrean parte
hartu zuten emakumeek “sentsi-
bilitate eta konpromiso handia-
gaz” jardun zutela azpimarratu
digu, beragaz izandako elkarriz-
ketan, Palumbok. Danbor arine-
kin, baxuekin eta kaxekin jardun
zuten, eta lau erritmo ikasi.

Emakumeek espazio publi-
koa hartzeko eta bisibilizazioa
lotzeko era moduan ulertzen ditu
Durangon eskaini zuena lako tai-
lerrak Palumbok. I.Esteban.

ferentziazkotzat” dauzkan Lati-
noamerikako emakumeen sor-
kuntzen bertsioak joko ditu. 

“Kontzertu integratiboa” dei-
tzen duenaren azken partean,
munduko emakumeek pairatzen
dituzten ezarpenei buruzko kan-
tak eskainiko dituela azaldu digu

Uda Kalean Bizi programazioaren barrukoa da uztailaren 12ko Silvia Palumbo kantautore argentinarraren
emanaldia. Durangoko perkusio tailerrean ikasle izan zituen emakumeak ere gonbidatuko ditu oholtzara.

Uztailaren 12ko Silvia Palumbo
kantautorearen emanaldiaren
aurretik, uztailaren 9koa da
Durangoko Uda Kalean Bizi pro-
gramazioaren barruko hurren-
go hitzordua: Argentinako tan-
go doinuak eta dantzak izango
dira bihar protagonista.  

Bilboko Orkestra Sinfoni-
koan kide diren musikari bi tar-
tean dauzkan Tanar laukoteak
ipiniko du bihar musika:  Astor
Piazzola bandoneonista eta kon-
positore argentinarra jaio zene-
ko 90. urteurrena dela-eta, haren

lanean oinarritutako emanal-
dia prestatu dute. 

Durangoko Uda Kalean Bizi
barruko saioan, zuzeneko musi-
ka eta dantza uztartuko dituzte
Ezkurdi plazan, uztailaren 9an
20:00etatik aurrera.

Musika taldeak proposatu-
ta, Joseba eta Bakartxo dantza-
ri gipuzkoarrak arituko dira
Tanar laukotearen tangoak dan-
tzatzen, bihar Ezkurdin. 

Astor Piazzolak sortu zituen
eran eta harek erabilitako instru-
mentuekin eskainiko du Tanar
laukoteak kontzertua: bando-
neona, pianoa, kontrabaxua eta
biolina joko dituzte. 

Emanaldiko bost kanta dan-
tzatuko dituzte Joseba eta Bakar-
txo tango dantzariek: Libertan-
go, Chau Paris, Jeanne y Paul,
Oblivion eta Zita.

Elkarrekin dantza egiten
1999tik diharduen bikotea da
Andoaingo dantza eskola baten
arduradun ere baden Joseba eta
Bakartxo gipuzkoarrena. 

Piazzolaren doinuak eta
tango dantzariak bihar

‘Voces de mujeres’
izeneko ikuskizuna
eskainiko du Silvia

Palumbok Durangon

Hamabost emakumek
hartu zuten udaberriko

perkusio tailerraren
hiru saioetan parte

Emakumeentzako
jabekuntza tresna
legez ulertzen du

musikariak perkusioa

Tanar laukotea musikan

eta Joseba eta Bakartxo

bikotea dantzari

Silvia Palumbo kantautorea —laugarrena eskumatik—, eta perkusio tailerrean parte hartu zuten emakumeak.
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Miren Amuriza
Bertsolaria

Auzorik auzo

Hamaiketan meza. Hamabietan dan-
tzariak. Hamabi eta erdietan talo eta
txorizo dastaketa. Ordubatean ber-
tsolariak. Hiruretan baba-jana. Bos-
tetan herri-kirol erakustaldia. Seire-
tan bolo txapelketa eta haur jolasak.
Azkenik, eguna ondo borobiltzeko,
erromeria.

Euskal Herriko edozein auzo txi-
kitako jai egitaraua izan leiteke hau.
Oñatiko Araotzetik hasita, Bolibar-
ko Ziortza edo Lesakako Otsangorai-
no zabaltzen dira ermitetako kanpai
hotsak eta trikiti doinuak. Bertsola-
riok, horrelako makinatxo bat txoko
ezagutzeko aukera izaten dogu sasoi
honetan. Batzuetan, badirudi den-
boran atzera eginda, titular handiz
jositako garaiotatik Kutsidazu bidea
Ixabel edo antzeko filmeren bateko
eszenetara jauzi egiten dogula. 

Jende askok, tradizionalaren eti-
keta jarriko deutse beharbada ‘San
dena delako’ honeen guztien ospa-
kizunei, baina ezin da ukatu halako
magia berezia be badaukienik. 

Gure auzoetako jaietan, segurue-
nik ez da egongo kontzertu jende-
tsurik edo karpa erraldoirik; baina
beste modu batera bada be, zer iku-
sia eta zer egina bai.

Gazteok, ostera, domekak kalen-
dariotik ezabatzen doguzela emoten
dau sarritan, edo, saguzaharren
moduan gauez, baino ez dogula irte-
ten. Udaldiaren lehenengo txanpa
honetan, gonbidapen berezia egin
gura neuskie egunkariko agenda
mapatzat harturik jarik jai ibiliko
diren horreei guztiei, inguruko eta
batez be norbere herriko auzoetara
be heldu daitezen. Gozatu eta buel-
tara arte!

GEURE DURANGALDEA

Egilearen nahiaren eta gustuaren arabera,
zuri-beltzean zein koloretan aurkeztu ahal-
ko dituzte parte-hartzaileek argazkiak. Lanak
JPEG formatuan aurkeztu beharko dituzte,
derrigorrez. Gehienez ere, aurtengo oporre-
tan egindako argazki bi aurkeztu ahalko ditu
argazkizale bakoitzak lehiaketara.

Parte hartzeko interesa daukatenek
liburutegia@zaldibar.org helbidera bidali
beharko dituzte euren proposamenak; aur-
kezten duten argazki bakoitza mezu elek-
troniko bati itsatsia, eta egilearen izen-dei-
turak, harremanetarako telefonoa eta argaz-
kiaren izenburua eta kokapena adierazita
bidali beharko dituzte. 

Lehiketan parte hartzeko, euren argaz-
kiak herriko udal liburutegiak lehenengoz

antolatu duen lehiaketara bidaltzeko, uztai-
laren 1etik irailaren 15era arteko epea izan-
go dute interesa daukaten guztiek.

Zaldibarko Ilargi argazki taldeak osa-
turiko epaimahaiak erabakiko du lehiake-
tako bi sariak zer parte-hartzailek merezi
dituen: 100 euroko lehenengoa eta 50eko
bigarren saria banatuko dituzte.

Joan zen asteburuko rallya
Hogeita hamaika lagunek hartu zuten par-
te joan zen domekarako Ilargi argazki tal-
deak antolatu zuen argazkizaleei zuzendu-
riko urteroko lehiaketaren hitzorduan.

Uztailaren 15ean egingo dute lehiake-
taren sari banaketa, eta orduan banatuko
dituzte partaide bakoitzak aurkeztu dituen
sei argazkietatik epaimahaiak onen iritzi dien
argazkigien egileei sariak. 

Aurten Zirkulua,Ogia,Goitik behera eta
Maisuen etxea gaiak emanda eta argazkila-
riak gai librean egindako beste bi argazki
aurkeztu dituzte argazkizaleek. 

Ilargi taldeko antolatzaileek esan digu-
tenez, zaldibartarrak izan dira aurten ere
uztailaren 3ko Argazki Rallyan parte hartu
duten argazkizale gehienak. I.E.

ARGAZKIGINTZA LEHIAKETA

Oporrei buruzkoa da Zaldibarko Liburutegian lehenengoz antolatu duten
argazki digital lehiaketa. Irailaren 15era arte aurkeztu daitezke lanak

Oporretako argazki lehiaketa
antolatu dute Udal Liburutegian

MUSIKA EMANALDIA

Cortesen gitarra doinuak,
dantza flamenkoa eta
kantua Musikairen, bihar
Diego Cortes maisuaren gitarra flamenkoaren erritmora, uztailaren 9an

Zaldibarko Ilargi argazki taldeak

osaturiko epaimahaiak 

erabakiko du sariak nori eman

Hogeita hamaika lagunek hartu

zuten joan zen asteburuko

Argazki Rallyan parte

Uztailaren 10ean ere, domekan, dan-
tza eta musika ikuskizuna izango dugu Elo-
rrioko Musikairen aukeran: Oreka Tx eta
Amaren Alabak taldeek ipiniko dute musi-
ka eta Kukai Dantza taldearena da Hostoak
ikuskizuneko koreografia.

Zurezko eta harrizko txalapartaren doi-
nuak, dantza garaikidea eta emakume kan-
tarien ahotsak nahasten dituen ikuskizu-
na da domekan Musikaire jaialdiak ekarri-
ta Elorrion entzungai izango duguna. Euskal
kulturaren tradizioan erroturiko adieraz-
pide garaikideen uztarketa.

Uztailaren 15ean, bestalde, antzerkia-
gaz daukagu Musikaireko hitzordua: Valen-
tziako Pelmánec taldeak Don Juan Memo-
ria amarga de mí antzezlana eskainiko du
Argiñetan. Hainbat sari jaso dituen obra da
datorren barikuan, 22:30ean hasita, ikus-
gai izango duguna. I.E.

M usikaire jaialdiaren barruan eskai-
niko du 1956an Bartzelonan jaio-
tako Diego Cortes gitarristak kon-

tzertua; 22:00etan hasita, bihar, Elorrioko
Argiñetako inguru paregabean.

Orain hamar urte Albert Pla kantauto-
re katalanarekin hasitako kolaborazioaren
emaitzagaz izan zen Cortes otsailean Elo-
rrioko Arriolan, eta bakarkako lanagaz
datorkigu bihar. Bere gitarrak, dantzari bik
eta kantariaren ahotsak lagunduta jardun-
go du Elorrioko Musikaireko biharko hai-
zetarako emanaldian Cortesek.

Cortes Ruth Romerok dantzan zein
kantuan eta Miranda Cortések dantzan
lagunduko diote Kataluniako gitarrista tre-
be eta esperientzia handikoari.

Flamenkoa beste musika batzuen sono-
ritateagaz —jazzagaz, bluesagaz zein funk-
yagaz— uztartzen aitzindari izan zen Cortés,
eta elektronika ere barneratu izan du bere
sorkuntzetan. Erritmo biziko emanaldia
eskainiko du Argiñetan.

Dantzari bik eta kantariak ere

jardungo dute bihar Argiñetako

Musikaireko emanaldian

2001etik Albert Pla-rekin ere

aritzen da Cortes; otsailean

izan genituen biak Arriolan

Gonbidapen berezia egin gura
neuskie jairik jai ibiliko direnei,
inguruko eta norbere herriko
auzoetara be heldu daitezen
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menuBONOA
eskatu ezazu
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ordaindu 9 menu
eta 10 jan

Arruabarrenaren
argazki lanak
Begira jaialdian,
Ezkurdiko aretoan

MUSIKA ETA ANTZERKIA SAN ANDRES JAIETAN

Herriko sortzaileen lanen
emanaldiak Zaldibarren
Gaur eta biharko, herriko musikarien eta antzezleen emanaldiak Zaldibarko jaietan

ARGAZKIGINTZA ERAKUSKETA ZINEMA EMANALDIA

Atzo izan zen Begira argazki topa-
ketaren barruko azkeneko ber-
baldia: Begihandi kultur elkarteak
duela bost urtetik Uribe Kosta
eskualdean antolatzen duen
Getxophoto jaialdiari buruz jardun
zuten bultzatzaile eta antolatzai-
leek Durangoko Museoan.

Begira jaialdiaren barruan
hau ere, uztailaren 15era arte zaba-
lik egongo da Jesus Mari Arruaba-
rrena argazkilariaren Ckristropa-
gania izeneko erakusketa. Aldame-
nekoa bezalako argazkiak dituzue
Ezkurdiko udal erakusketa are-
toan bisitagai, Arruabarrenak jai
herrikoietan eta erlijio ekitaldie-
tan egindakoak. I.E.

O rain urte bi Leioako Umo-
re Azokan aurkeztu zuen
Mortimer bakarrizketa

eskainiko du Aritza Rodriguez
aktore zaldibartarrak bere herri-
ko Sanandres jaien barruan, Zal-
dibarko Gaztetxeak antolatu duen
egitarauan. Uztailaren 9an,
23:00etan. eskainiko du emanal-
dia udaletxeko plazan.

Publikoaren parte-hartzea-
gaz, emanaldi bakoitza bakar egi-
ten duen clown teknika baliatzen
duen lana da Josu Camarak eta
Gorka Zerok zuzenduriko Morti-
mer, eta Rodriguez da antzezlane-
ko aktore bakarra. Heriotzari
buruzko gogoeta da antzezlane-

koa: ikusleagan tristura zein barre-
gura ere eragiten duena. 

Disorders, gaur
Hil honetan Otxandio eta Garai-
ko jaietan ere jo aurretik, bestal-
de, euren herriko publikoarentzat
eskainiko dute Disorders taldekoek
kontzertua. Zaldibarko Gaztetxean
jaietarako antolatu duten egita-
rauaren barruan dago Disorder-
sek eta Bizardunak iruinsemeek
gaur eskainiko duten zuzenekoa.

Iaz kaleratu zuten Hitzak ize-
neko bigarren diskoko kantak
eskainiko dituzte zuzenean. Gaur,
23:30ean ariko dira Disorders eta
Bizardunak taldeak. I.E.

Uztailaren 15era arte

Ezkurdiko erakusketa

aretoan: ‘Ckristopagania’

Orain urte bi estreinatu

zuen Aritza Rodriguezek

‘Mortimer’ obra 

Gaur 23:30etik aurrera

eskainiko dute Disorders

taldekoek kontzertua 

Uztailaren 14an 22:30ean egingo dute hil honetako
dokumental emanaldia Elorrion, kultur etxean barik plazan

Adineko kirolarien
gaineko dokumentala

Udako ordutegi eta kokapenagaz
antolatu dute uztaileko Hilean
Behin dokumental zikloaren
barruko emanaldia: uztailaren
14an, 22:30ean, herriko plazan
burutuko dute emanaldia.

Alemanian iaz ekoitziriko fil-
ma da datorren eguenean Elo-
rrion ikusgai izango dena: 80 eta
100 urte bitarteko kirolariei eta
euren ibilerei buruzko Olímpica-
mente grandes izeneko dokumen-
tala eskainiko dute.

Finlandiako atletismo joko
olinpikoetan parte hartzea helbu-
ru duten adineko bost kirolari
dira lanaren protagonistak: gale-

rak, krisiak edo gaixotasun larriak
igarota, salto, korrika eta jaurti-
ketak egitera bideratzen dutenak
euren bizitza.

Gizartearen zahartzearen
eraginez, gero eta ohikoagoa den
adineko kirolarien errealitatea
erakusten duen dokumentala da
hamabost urtez dokumentalak
ekoizten jardun duen Jan Tenha-
ven zuzendariarena. I.E.

Olinpiar Jokoetan parte

hartzea dute bost

protagonistek helburu 
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Garai Jatetxea
San Migel, 17 Garai.
Tel.: 94 681 35 95

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

i J
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KIROLAK

Bizkarra lehenengo postuan joan zen kilometro batzuetan.

Gogortasuna eta Agirresarobe
protagonista Garaiko I. Triatloian

Garaiko Triatloi Taldea pozik
agertu da probak izan
duen harreragaz; joan den

domekan, uztailaren 3an, jokatu
zen bertako triatloia, lehenengoz.
Guztira, 40 kirolari baino gehia-
gok parte hartu zuten bertan.
Horrez gainera, bertaratu ziren
dozenaka lagunek proba girotu eta
kirolariak animatu zituzten.

Gizonezkoetan, Aimar Agi-
rresarobe (Kraft Atlet ico
S.Sebastian) izan zen helmuga
zeharkatu zuen lehenengoa;

Egoitz Zalakain eta Josu Uriar-
tek osatu zuten podiuma. Nagu-
sitasunez gailendu zen Agirre-
sarobe; Zalakaini lau minutuko
aldea atera zion, eta Uriarteri,
ostera, 20 minutu ingurukoa.
Emakumezkoetan, berriz, hiru
parte-hartzaile izan ziren. Raquel
Lombo izan zen irabazlea, eta
Mugarra taldeko Oihana Gar-
ciak bigarren postua eskuratu
zuen; Maider Oteizak, berriz, ez
zuen proba amaitu.

Agirresarobek, guzt ira ,
4:21:59 behar izan zituen proba

amaitzeko, eta nagusitasunez
gailendu bazen ere, probaren
gogortasuna azpimarratu zuen:
"Oso gogorra izan da". Taldeka-
ko sailkapenean Garaiko Triatloi
Taldeak bigarren postua lortu
zuen; Mugarrako durangarrek
ostera, hirugarren denbora one-
na lortu zuten.

Lasterketa amaitu ondoren,
sari banaketa egin zuten. Ilun-
tzean, luntxaz gozatu zuten par-
te-hartzaile, antolatzaile eta gai-
nontzekoek. Probak izandako
harreragaz gustura geratu dira
antolatzaileak, eta jadanik dato-
rren urteko proban pentsatzen
hasita ei daude.

FFrraaddeess  EEuusskkaaddiikkoo  ttxxaappeelldduunn
Bestalde, zapatuan, uztailaren
2an, Deba-Itziar Xtreme proba
jokatu zuten; probaz gainera,
distantzia olinpikoko Euskadiko
Txapelketa zegoen jokoan.
Gurutze Frades (Mugarra) iurre-
tarrak lasterketa irabazi zuen;
distantzia horretan Euskadiko
txapelduna da, beraz. Gizonez-

koetan, ostera, Abadiñoko Lau-
bideta taldeko Gorka Bizkarrak
bigarren postua eskuratu zuen,
eta Euskadiko txapeldunordea
da maila horretan. Orain, euskal
zirkuitua irabazte da Bizkarraren
helburua. “Hiru lasterketa gera-
tzen dira, eta horren arabera
erabakiko da. Aukerak ditudala
uste dut, eta horren bila noa”.
Orain artean, emaitza onak lortu
ditu Bizkarrak parte hartu duen
probetan. A.Maldonado.

Agirresarobe irabazleak, 1 zenbakiagaz, probaren gogortasuna nabarmendu zuen helmugara helduta. Gorka Larrinaga 

Garaiko Triatloi Taldeko kideak pozik agertu dira probak izandako harreragaz. Bestalde,
joan den zapatuan distantzia olinpikoko Euskadiko Txapelketa irabazi zuen Fradesek

Datorren urtean proba
errepikatzeko asmoa
dute Garaiko kideek

Aimar Agirresarobek
alde nabarmenagaz
irabazi zuen proba

Fradesek distantzia
olinpikoko Euskadiko
Txapelketa irabazi du

Federakundeak hainbat alda-
keta egin ditu 2010/2011
denboraldian, eta horrek era-
gin handia izan du Durangal-
deko taldeetan. Asteetan itxa-
roten egon eta gero Futbol
Federakundeko batzarrean
hainbat neurri onartu zituzten,
tartean, Kurutziaga Euskal
Ligan mantenduko dela eraba-
ki zen. Berri onaren jakitun,
Kurutziagako kideek entrena-
tzailea eta babesleak bilatzeari
ekin diote. Lehenengo Mailan,
berriz, eskualdeko talde hauek
arituko dira: Abadiñoko Gazte-
txie, Dantxari , Elorrioko B,
Sapuberri eta Scalibur. A.M.

Kurutziaga
Euskal Ligan
mantenduko da

Joan den zapatuan, uztailaren
2an, Iurreta eta Leitzako pilota
eskolek desafioa jokatu zuten
Iurretan. Valen Calleja Olabu-
ruko arduradunaren berbetan,
Iurretako pilotalekuan bizitako
giroa “itzela” izan zen. Partiduei
dagokienez, iurretarrak izan
ziren nagusi; umeen mailan,
Andueza-Gonzalez bikoteak
22-14 irabazi zuen; kadetee-
tan, ostera, Calleja -Atxabal
bikotea 22-17 gailendu zen
Galarza eta Gartxiarenaren
aurka. Gazteen mailan, ostera,
nafarrak nagusitu ziren; Jau-
narena eta Hernadorenak  22-
10 irabazi zieten Bereinkua
eta Maguregiri. A.M.

Giro aparta
Iurreta eta
Leitza arteko
pilota desafioan

Iñaki Lejarreta berr iztarra
AEBetan dago. Munduko
Kopako bosgarren proban
lehiatuko da zapatuan. Iazko
probako zirkuitu bera du pro-
bak, eta bere webgunean
adierazi duen arabera, berrizta-
rrak “gustuko” ditu horrelako
probak. Txapelketa bereko lau-
garren proban 23. egitetik
dator Lejarreta. 

Joan den zapatuan jokatu
zen Munduko Kopako lauga-
rren proba; Kanadako St. Anne
mendian izan zen lehia. Lehe-
nengo itzulian, 44. postuan
igaro zuen helmuga; hala ere,
azkenean, hainbat lehiakide
aurreratu ostean, 23. postuan
amaitzea lortu zuen Orbea tal-
deko kideak. A.M.

Lejarreta
Windhamen da,
lehiarako prest
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Bukatu da aurtengo saskibaloi denboraldia. Ezin
hobea izan da. Bizkaia Bilbao Basket ACBko fina-
lean ikustea gozatuz, nahiz eta finala galdu. Arlo
pertsonalean, ostera, beranduago bukatu zait
denboraldia. Vigon egon naiz Kurutziaga Ikastola-
ko haurren mailako taldeagaz, Espainiako txapel-
keta jokatzen. Esperientzia bikaina izateaz gain,
Euskadiko txapeldunorde geratzea lortu dugu.
Zorionak!

Orain ostera, deskonektatzeko denborarik
barik, hurrengo denboraldia prestatzen ari gara.
Zornotza Saskibaloi Taldean dena lotuta daukagu
datorren denboraldiari begira: taldeak eratuta,
entrenatzaileak, jokalariak,… Guztia, amaitutako
denboraldia hobetzeko helburuarekin. Klubak
haztea nahi du eta horretarako lan gogorra, zeha-
tza eta zentzuduna egin behar da.

Baina, guk, zorionez, lotuta daukaguna ez da
eskualdean gertatzen ari dena. Gero eta zailagoa
bihurtzen ari da klubentzat taldeak aurrera atera-
tzea, gehienetan entrenatzailea falta zaielako. Zer-
gatik? Nire ustez, hainbat faktore dira honen erru-
dun, baina bat da nagusia: gaur egun ez da era-
kargarria, askotan hutsaren truke lan eginda, talde
baten ardura hartzea. Horrez gain, klubek ere ez
dute erakargarri egiten, beraz, denon artean,
aztertu beharko dugu hau guztia, hobetzeko,
eskualdeko saskibaloiren onerako.

Uda ona pasatu!A
di

tu
ar

en
tx

ok
oa

Unai Zamalloa
•Saskibaloi entrenatzailea

Datorren denboraldiari
begira gaude

Denboraldi bakarra iraun du DRT eta Arrasateren arteko hitzarmenak. A.Dominguez

Txapo: “Hitzarmena
eten dugun arren,
harremana ona da”

DRTk eta Arrasatek eten
egin dute hitzarmena

Denboraldi bakarra iraun du
DRT eta Arrasateko errug-
bi taldeek iaz sinatu zuten

hitzarmenak. Akordioagaz, bi tal-
deak sendotu eta lehiakorragoak
izatea bilatzen zuten; J.M Iriondo
“Txapo” DRTko lehendakariak
azaldutakoaren arabera, bi talde-
ek hitzarmena etetea erabaki dute. 

Hasiera batean hiru urtera-
ko zen akordioa, eta etetea era-
baki duten arren bi taldeen arte-
ko harremanak “ona” izaten

jarraitzen duela adierazi du Txa-
pok. DRTko lehendakariaren
arabera, desadostasunaren
erroa senior mailako B taldean
egon da. “Asmo ezberdinak izan
ditugu”, laburtzen du Iriondok;
arrasatearrek lehiakortasuna
bi latzen ei zuten, bereziki .
Horrez gainera, emaitzak ez dira
izan arrasatearrek uste bezain

Iazko ekainean sinatu zuten bi taldeek hitzarmena, sendotzeko
asmoagaz; hitzarmena eten arren, harreman ona mantentzen dute

onak. Horrenbestez, hitzarmena
eten eta “bakoitzak bere aldetik”
jarraitzea erabaki dute bi taldee-
tako ordezkariek. Emakumezko-
en taldeagaz ere desadostasu-
nak egon direla azaldu du Txa-
pok.

Txaporen berbetan, “oso
esperientzia ona” izan da ekime-
na: “Asko ikasi dugu elkarregaz
behar egiten. Arrasatearrek
zabalik izango dituzte hemengo
ateak”. 

1111//1122  ddeennbboorraallddiiaa  pprreessttaattzzeenn
Bestalde, datorren denboraldiari
begira jarri dira durangarrak;
hainbat aldaketa prestatzen ari
dira 2011/2012 denboraldira-
ko. Aldaketa horietako batek
entrenatzaile postuan eragingo
du. Aratz Gallastegik kadete
edo gazte mailako talde bateko
gidaritza hartuko du; Sukia
errugbi eskolako arduradun ere
jarraituko du. Iriondoren berbe-
tan, neurri honen helburua txi-
kienak gaztetatik trebatzea da:
“Jokalariak txikitatik hezten
saiatuko gara, horrela, senior
taldera heltzerakoan prestatua-
go egongo dira”. A.M.

B taldeari buruzko
ikuspegi ezberdinak
dituzte bi taldeek

Ciclos Iturriagakoak, Bizkaiko
txapeldun erlojuaren aurkakoan

Uztailaren 3an, Bizkaiko Txapelketako erlojuaren aurkako tal-
dekako proban Ciclos Iturriagako neskek egin zuten denbo-
rarik onena; 25,05 minutu behar izan zituzten Elorrio-Zaldibar
ibilbidea burutzeko. Ziortza Isasi, Goiatz Argoitia, Aiala Amesti
eta Olatz Agorria lehiatu ziren Ciclos Iturriaga taldetik. Bes-
talde, goizean errepideko proba jokatu zen. 111 kilometroko
ibilbidea burutu zuten txirrindulariek. Durangaldeko lehenen-
go sailkatuak Kepa Barrutieta eta Alain Ramirez izan ziren; 8.
eta 10. amaitu zuten, hurrenez hurren. A.M.

Hitzarmena eten arren
aberasgarria izan da,
Txaporen berbetan

Datorren urtean
Gallastegik ez du 
A taldea entrenatuko
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PARAPENTEA
VI.KONTZENTRAZIOA
UUddaallaaiittzzeettiikk
Zapatuan, 11:00etan, 
Elorrioko plazatik. 

XAKEA
X.SAN BALENTIN BERRI-
OTXOA XAKE-AZKARRA
1122  ttaallddeekk  ppaarrttee  hhaarrttuukkoo
dduuttee  
Zapatuan, 16:00etan, 
Elorrioko kontseilupean

ARETO FUTBOLA
KULTURARTEKO II. FUTBOL
TXAPELKETA
EEuusskkaall  HHeerrrriikkoo  GGhhaannaa--
kkoo  LLaagguunnaakk  aannttoollaattuuttaa
Zapatuan, 16:00-19:30
Domekan, 11:00-16:00
Tabiran

PILOTA
SANANDRES JAIAK
44  tt ´́eerrddiiaann
--  EElleezzkkaannoo  --  JJaakkaa  
BBiinnaakkaa
--  AAzzppiirrii  --  LLaannddaabbuurruu  //  
AAnnssootteeggii  --  DDiieezz
Gaur, 18:30ean, 
Olazar pilotalekuan

ARKUA
SANANDRES JAIAK
AArrkkuu  eerraakkuussttaallddiiaa  uummee
zzeeiinn  nnaagguussiieennttzzaatt
Zapatuan, 10:00etan, 
Zaldibarko arku taldearen
galerian

Agenda

Joan zen zapatuan, hilaren
2an, Oizpe Txapelketako fina-
lak jokatu zituzten. Nagusien
mailan, Asier Berasaluze izan
zen garaile; txapela etxean
geratu zen, beraz. Finalean 22-
17ko markagailuagaz irabazi
zion Ander Antxia abadiñarrari.
Berriztarra uneoro izan zen
nagusi, eta sakea izan zen par-
tiduko gakoa. Partidua Lau
t´erdiko mugen barruan jokatu
zen. Gainerako mailei dagokie-
nez, Durangaldeko pilotariek
deneriko emaitzak lortu zituz-
ten. 22 urtez azpikoen mailan,
Gardoki durangarrak 22-5
menderatu zuen Etxaniz berriz-

tarra. Kadeteetan, ostera, Ota-
duy iurretarrak 10-18 galdu
zuen finala, Zubikarai markina-
rraren kontra. Gazteen mailan,
berr iz ,  ez zen eskualdeko
ordezkaririk aritu; Agirre burla-
tarrak 22-16 irabazi zion Ale-
giko Artolari.

Apirilaren 18an hasi zen
Berrizko Oizpe txapelketa, eta
ordutik ia egunero jokatu
dituzte partiduak Berrizburun.
Guztira, 260 pilotarik parte
hartu dute txapelketan. A.M.

Berasaluze IX.a
garaile Berrizko
Oizpe pilota
txapelketan

Finalean, 22-17
irabazi zion Ander
Antxia abadiñarrari

Parapente kontzentrazioa
Elorrion, seigarren biderrez
Larrano parapente taldeak antolatu ohi du urteroko topagunea.
Eguraldi txarra eginez gero, domekan egingo dute kontzentrazioa

Eguraldiak lagunduz gero, arratsalde osoa airean pasatzen du hainbatek. Iñigo Gabiria

Parapente kontzentrazioa
deitu du biharko Elorrioko
Larrano taldeak; ekimena

ospatuko den seigarren biderra
izango da zapatukoa.

Aurreko urteetan legez, urte
osorako plana prestatu dute
Larranoko kideek. Goizeko
11:00etan abiatuko dira parte
hartzaileak Udalatxera; gailurra
baino 500 metro beherago izan-
go da aireratzea. Larranoko kide
den Iñigo Gabiriak azaldutakoa-
ren arabera, 13:00-14:00 bitar-
tean hasiko dira parapenteak

hegan. Hegaldiaren iraupena
eguraldiaren araberakoa izango
da. “Egun ona eginez gero, arra-
tsalde osoa igaroko du hainba-
tek airean” aurreratu du Gabi-
riak. Hegaldia ez eze, lur hartzea
ere baldintzatzen du eguraldiak.
“Sanantonen edo Igurian izango
da”, dio Gabiriak. Seigarren aldia
du topagune honek, hala ere,
parte-hartzaile kopurua “geldi-
rik” dagoela aitortu du Gabiriak;
aurreko urteetan legez, 30-40
pertsonek parte hartuko dute
ekimenean. A.M.

40 lagun inguruk parte
hartuko dute urteroko
kontzentrazio honetan

Taldekako X. Xake-azkar
Txapelketa jokatuko da bihar
Elorrioko Zaldi Baltza xake taldeak antolatu
du. Arratsaldeko 16:00etan hasiko da

Zaldi Baltzak 2006 eta 2009ko txapelketak irabazi zituen.

Elorrioko Zaldi Baltza xake tal-
deak antolatuta, X. Xake-azka-
rreko Txapelketa jokatuko da
zapatuan, 16:00etan hasita; lau
jokalarik osaturiko taldeek elka-
rren kontra jokatu beharko dute
bost minutuko part idetan.
Hamar urte hauetan txapelketa
egonkortu den arren, azken

urteetako parte-hartze apalena
izango du aurtengo txapelketak;
“Urtero etortzen diren talde
batzuek arazoak izan dituzte tal-
dea osatu eta etortzeko” azaldu
du Aitor Arabiotorre Zaldi Bal-
tzako kideak. Aurten 11-12 tal-
de arituko dira nor baino nor
gehiago. Elorriokoaz gainera,
Abadiño eta S. Ajedrecistica
(Logroño) dira faboritoak.

Bestalde, Arabiotorre
“pozik” agertu da taldeak egini-
ko denboraldiagaz; A taldeak
Bizkaiko Liga Gorenera igotzea
lortu du, eta B taldea, ostera,
Lehen Mailan arituko da dato-
rren denboraldian. A.M.

Faboritoak Zaldi
Baltza, Abadiño eta 
S. Ajedrecistica dira

Udalatxeko gailurretik
500 metrora egingo
dute aireratzea
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Energia eraginkortasun
teknologia duten aparailuek 

% 25 eta % 45 artean
aurrezten dute energia 

Etxekotresna mota
aukeratzeaz gainera, tresnon
erabilerak eragin handia du

energia aurrezterakoan

Ia 30.000 etxetresna elektriko aldatu
dituzte energia aurrezteko planean

Energia eraginkortasuna neurtzen duten etiketei begiratzea
komeni da tresnak erosterakoan; A etiketadunak dira onenak

Energia gutxiago kontsumitzen
duten etxetresna elektrikoak
erosteagatik diru-laguntza eman
du azken hileotan Eusko Jaurla-
ritzak, Plan Renovegaz. Hozkai-
luak, garbigailuak, labeak... efi-
zentzia energetiko handiagoko
aparailu berriengatik aldatzea
da planaren helburua, eta, guzti-
ra, 28.667 etxetresna aldatu
dituzte.

Energiaren Euskal Erakun-
dearen arabera, etxetresna
berriek zaharrek baino energia
gutxiago –% 25 eta % 45 bitar-
tean– kontsumitzen dute.

A etiketa
Planean aldatu dituzten aparai-
luek A energia etiketa daukate.
Etxetresnak erosterakoan ener-
giari dagokion etiketari begira-
tzea komeni izaten da. Efizentzia
energetikoa neurtzeko A etike-

tadun aparailuek G motakoek
baino energia gutxiago kontsu-
mitzen dute. A motatako aparai-
luek A+, A++ eta A+++ aldae-
rak dituzte; azken horiek aurrez-
ten dute energiarik gehien.

Aholkuak
Etxeko tresna mota aukeratzeaz
gainera, etxean energia aurrez-
teko aparailu horien erabilera
ere garrantzitsua izaten da.
Hona hemen hainbat aholku:

– OOnnttzzii--ggaarrbbiiggaaiilluueeii dagokienez,
guztiz betetzea gomendatzen
dute, eta ur beroko hartunera ez
konektatzea; energia gutxiago
kontsumitzen da tresnak berak
ur hotza berotzen badu.

– LLaabbeeaa erabili behar dugunean,
errezetak horrela zehaztu ezean
arinago berotzen ez ipintzeko

diote adituek. Atea ahalik eta
gutxien zabaldu behar da; berau
zabaltzerakoan 25-50 gradu
bitartean galtzen dira. Labea
behar dena baino arinago ama-
tatzea ere ideia ona izan daite-
ke,  barruan geratzen den beroa
azkeneko minutuetan aprobe-
txatzeko.

– GGaarrbbiiggaaiilluuaa martxan ipintzera-
koan, karga maximoa aprobe-
txatu. Zikinago dagoen arropa
beste arropetat ik banatzea
komeni da. Arropa zikinena ten-
peratura altuagoan garbitu
beharko da, eta beste arropek
nahikoa dute 30-40 gradugaz.
Xaboia neurriz erabiltzea ere
gomendatzen dute. Larregi era-
biltzeak ingurugiroa kaltetzen
du, eta txartoago garbituko du
garbigailuak; arropetan xaboi
arrastoak geratu daitezke.
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IMQ - SANITAS - ARESA
•

Gaixotasunak - Ortopedia
Oinaren kirugia
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Interneten eta paperean, doan: Erregistratu zaitez, www.anboto.iragarkilaburrak.com webgunean eta jarri zure iragarkia edo bidali mezua hurrengo helbide elektronikora: anboto@anboto.org. Nahiago baduzu deitu
94-623 25 23. Paperean, ordainduta: Iragarki laburretatik bereiztuta eta lauki batean nabarmenduta. Hainbat prezio eta neurri aukeran. Kontsultatu 94-621 79 02 telefonoan.

Higiezinak
ETXEBIZITZAK

SALDU

Abadiño. Muntsaratzen
etxea salgai. Bi logela, bi ko-
mun, egongela, sukaldea es-
kegitokiarekin, balkoia, gara-
jea eta trastelekua. Ia berria.
Oso polita. Telefonoa: 615
007 216

Berriz. 3 logela, 2 komun,
sukalde berriztua, 2 balkoi,
egongela, ganbara eta garaje
itxia. Oso eguzkitsua. Egoera
ezin hobean.  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
igerilekua. Tel.: 655 704 684

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

Durango. Sasikoa kalean. 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-ko etxea,
herriko gudarien plazan. 3 lo-
gela, 2 komun, sukaldea (es-
kegitokia), egongela ederra,
ganbara eta garajea. Kokapen
oso ona, eguzkitsua eta bista
ederrekoa. 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. Deitu: 659 425
890. aotxotorena@yahoo.es 

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

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, komun bat, sukalde-
egongela eta ganbara ederra.
Igogailua. Kokapen oneko
etxe polita eta eguzkitsua.
Prezio ona. 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. Apartamentu
jantzia salgai. Garaje eta tras-
telekua. Tel.: 675-71 72 83

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. 
Tel.: 695-70 18 58

EROSI

Durangaldea. Baserria ero-
siko nuke, lursail apur bate-
kin. Ez du inporta zein egoe-
ran dagoen. Prezioa 250.000
euro (negoziagarria). 
Tel.: 618 936 214.

ERRENTAN EMAN

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

Elorrio. Toki onean, erdial-
dean 100 m2-ko pisua aloka-
gai. 3 gela, ezkaratza, saloia,
2 komun, igogailua. 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 langile bat
alokatzeko pisu bila. 
Tel.: 699-67 00 22 
Posta: xeider@hotmail.com.

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

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

OPORRETAKO ETXEA

ERRENTAN EMAN

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

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

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

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

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

Durango. Garajea salgai. Er-
dialdean kokatua, Tronperri
kalean. Itxia. Saltzeko premia.
Negoziagarria. 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.

Otxandio. Garaje itxia sal-
gai. Tel.: 675-71 72 83

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,... Arin eta mer-
ke! Tel.: 650-17 22 85.

ARGAZKILARITZA

SALDU

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

GAINERAKOAK

EMAN

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

Lana/negozioak
LAN ESKARIAK

ETXEKO LANAK

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

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

PERTSONAK ZAINDU

Durangaldea. 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 

Berriz. Batxilergoa bukatu
berri duen ikaslea berrizen
zein inguruko herrietan (zal-
dibar, abadiño edo durango)
umeak zaintzeko edo eskolara
eramateko prestTel.: 676-87
19 29 (maider).

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;
bai umeekin baita beharrean
dagoen edonorekin ere. 
Tel.: 652 732 370

Durango. Zaintzaile euskal-
duna uztailean 13:00etatik
aurrera eta abuztuan goiz eta
arratsaldez umeak zaintzeko
prest, berrizen edo durangon.
Tel.: 673-68 97 69

Durango. Interna edo exter-
na modura umeak edo per-
tsona nagusiak zaintzeko
prest, bai asteburuetan bai
jardunaldi osoan. Gauetan ere
bai. Erreferentzia onak.
Tel.: 686-16 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 . Urteetako
esperientzia. 699 745 723

Durango. Neska gazte eta
euskaldun bat udan umeak
zaintzeko prest abadiñon eta
durangon. 688-63 76 03.

Durangaldea. Neska gazte
euskalduna, udan goizetan
umeak zaintzeko eta etxeko
lanak egiteko prest. Baita
umeei udako lanak egiten la-
guntzeko.  605-76 80 98.

Elorrio. Neska gaztea eta
euskalduna arratsaldez ume-
ak zaintzeko prest. Haur hez-
kuntza ikasten. Umeekin es-
perientzia eta autoa. Lanera-
ko prest. Tel.: 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

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

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

Durango. Neska euskalduna
udan zehar haurrak zaindu
zein klase partikularrak ema-
teko prest. Esperientzia. 
Tel.: 665-71 56 08. 

Durango. Toeic  ikastaro in-
tentsiboa uztailean. Azteketa
prestatutzeko esperientza
duen irakaslea eskolak ema-
teko prest, ordutegi zabalare-
kin. Tel.: 686-84 06 27.

Durango. Psikologian lizen-
tziatutako neska euskaldunak
udan errefortzu klaseak ema-
teko prest. Urtean zehar ume
zein gazteekin lanean. Klase
indibidualak, ordutegi mal-
gua. Tel.: 650 18 72 10

GAINERAKOAK

Durangaldea. Mutil euskal-
duna eta lorezaintzan ikaske-
tak dituena edozein lanetara-
ko prest: lorezaintzan, taber-
nari moduan, garbiketan,...
Telefonoa: 617 297 453

Durango. Zurgintza oroko-
rreko lan bila (ateak, leihoak,
tarimak eta parketak, armai-
ru eta sukaldeak neurrira ,...).
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

Abadiño. Neska bat behar
da tabernan zerbitzari lanak
egiteko. Ezinbestekoa: espe-
rientzia. Euskera jakitea balo-
ratuko da.  646-80 49 99.

Durango. Sukaldaria. Ezin-
bestekoa: 2 urteko esperien-
tzia, gidabaimena,  autoa. La-
naldi osoa astelehenetik
igandera (egun bat libre aste-
ro). 17:00 itxi arte. Sartu.
Erref.: 6732.  94-620 04 49

Elorrio. Sukaldaria behar da. 
Tel.: 94 682 00 52.

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

PERTSONAK ZAINDU

Durango. Pertsona euskal-
duna behar da datorren ikas-
turtean ume bi orduka zain-
tzeko. Tel.: 649-56 34 92

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

IRAKASKUNTZA

Durangaldea. Psikologo
euskalduna dementzia edo
alzheimerrra duten pertsone-
kin estimulazio kognitiboa
emateko prest. Laguntza psi-
kologikoa ere eskeintzen da  3.
adinekoei. Tel.: 679382369

Durango. Frantses irakaslea
behar da 2011-2012 ikastur-
terako.Tel.:  637 416 438.

GAINERAKOAK

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

Abadiño. Esportazioko ko-
mertziala. Ezinbestekoa: es-
perientzia, ingelesa eta ale-
mana ondo jakitea, sarri bi-
daiatzeko prest egotea,
gidabaimena, autoa. Lanaldi
osoa. Sartu. Erref.: 6857. 
Tel.: 94-620 04 49

Abadiño. Fresadore eta tor-
nero bat behar dugu. Gutxie-
nez 5 urteko esperientziagaz.

Makina konbentzionalak dira.
Heidenhein kontrol numeri-
koarekin ibili izana kontutan
hartuko da. Durangaldekoa
bada hobe. Tel.: 94 681 64 21.

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

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

Durango. Andre euskaldun
baten bila nabil umeak zaindu
eta etxeko lanak egiteko. Jar-
dunaldi erdirako kontratua.
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. Gaixotasun or-
dezkapena. Sartu. Erref.:
6588. Tel.: 946- 20 04 49

Zaldibar. Anbotok bana-
tzaileak behar ditu ostiral
arratsaldetan astekariak ba-
natzeko. Tel.: 946-81 65 58

NEGOZIOAK

SALDU

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

ERRENTAN EMAN

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

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. 3. adinean
aditua den psikologoa etxean
bakarkako terapia egiteko
prest: ebaluazioa, psikoesti-
mulazioa, memoriarako ari-
ketak, ... Tel.: 665-72 02 64

Durangaldea. Ezkontza,
bataio, jaunartze, ... auzo edo
herriko jaiak,...  hemen duzu
dj referee, poltsiko guztietara
moldatzen den dj-a. Bisitatu
gure webgunea: www. Dj-re-
feree. com edo deitu 699-82
44 39 zenbakira. Argi eta soi-
nu ekipoak alokatzen ditugu. 

Denetarik
SALDU/EROSI

2011ko renault clio baten
errubera bi salgai. Llantak
txapazkoak dira eta estreina-
tu barik daude. Neguko erru-
berentzako aldaketa eduki-
tzeko aproposak. 120 euro.
Tel.: 667-93 93 70.

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

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

Ibilgailuak
AUTOAK

SALDU

Citroen xsara salgai.
2000 hdi,  90cv, jabe baka-
rra,  abs, 120.000km, 2001
urtekoa, gorria. 3.000 euro.
Tel.: 656-79 10 27

Peugeot 206 xs hdi 2.0.
Gehigarri guztiak ditu, gris
metalizatua, aluminiozko ha-
gunak... 1. eskukoa  eta ondo
zaindua. Tel.: 650-27 48 80.

FURGONETAK
Mercedes vito salgai.
Ohearekin. 680 851 898.

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

Aisia/kirola
KIROLAK

SALDU

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

Bizikletak garraiatzeko
remolke profesionala sal-
gai. 8 bizikleta eramateko
aukera. Remolke homologa-
tua eta lokarri sistema profe-
sionala. Tel.: 655706713 
Posta: ilezaun@gmail.com.

Cannondale r800. Can-
nondale r800. 5 urte ditu eta
oso gutxi erabilia dago. Koa-
droa: r800 aluminio. Gorria.
57 (m). Direkzioa: dia-compe.
Shimano 105 osorik 8v. Bu-
xiak: mavic. Gurpilak: mavic
sup. Kubiertak: spezialized-
michelin. Sillina: selle italia
turbomatic 4. Berria dauka:
kambio/freno manetak, fun-
dak eta kableak. Prezioa: 500
euro. Tel.: 600 959 741. 

Errepiderako bizikleta
salgai. Oso ondo zainduta.
Gutxi erabilia. Koadroa: alu-
minioa. Campagnolo veloce
16 v grupoa. Gurpilak eta ku-
biertak berriak (michelin
race). Tel.: 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. Aita (hd-a, bh, ztp
eta rci.2) eta ama (hd-a eta
bh). Biak erakusketan lehen
postuetan. Kirolarientzat edo
zeozer egin nahi dutenentza-
ko baldintza bereziak. 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: pipetak, lepo-
koak eta sprayak. Beste pro-
duktuak: cordurazko botak,
inox, askak, lepokoak, oinaz-
piko krema, tonikoak, bitami-
nak, ... Etxerainoko banaketa
dohan. Tel.: 635708161 

Zaldia salgai. 9 urte dituen
monturako zaldia saltzen da.
Tel.: 617-08 49 02

EROSI

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

EMAN

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

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

MUSIKA
Gitarra eskola partikula-
rrak durangon. Elektrikoa,
akustikoa, rocka, bluesa, jaz-
za, funka eta abar. Eskalak,
akordeak, erritmoa, teknikak,
inprobisazioa, irakurketa...
Tel.: 650 172 285.

OPORRAK/BIDAIAK
Kanpadenda salgai. Ia be-
rria. Baten bakarrik erabilia. 4
pertsonarentzat. Marechal
britania. 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 barne. 
Tel.: 616 630 561

EMAN

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

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

Familia/etxea
ETXERAKO TRESNAK

Logela salgai. Logela sal-
gai, zuri eta wengue kolore-
koa. Ohea, gau mahaiak, ar-
mairua, komoda, ispilua.
2007. Oso ondo dago. 
686 13 71 23 / 658 74 10 44.

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

GAINERAKOAK
Orientazio familiarra on-
line. Psikologian doktorea
eta psikopedagogian lizen-
tziatuak  0-18 urte bitarteko
seme-alabak dituzten gura-
soei zuzendutako orientazio
familiarra eskaintzen du. 
www. orientacionfamiliaron-
line. es  edo orientacionfami-
liaronline@gmail.com 
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INMOBILIARIAK

ETXEBIZITZAK SALGAI
• ATXONDO: Adosatua lursailarekin salgai.
• ABADIÑO: Txalet bifamiliarra lursailarekin salgai.
• DURANGO-ERRETENTXU: Salgai. Adosatuak
eraikitzen.
• BERNAGOITIA: Zornotza. Unifamiliarra lursailarekin.
• OTXANDIO: Adosatuak. Eraikuntza berriak.
ETXEBIZITZAK SALGAI
• ANDRA MARI: Halla, sukaldea, jangela, egongela,
3/4 logela, 2 komun eta egongelatxoa.
• ANDRA MARI: Halla, egongela, egongelatxoa,
sukaldea, jangela, 5 logela, 3 komun. 
• ANTSO EZTEGIZ: Halla, egongela, sukaldea, 
2 logela eta komuna.
• ANTSO EZTEGIZ: Halla, sukaldea, egongela-jangela,
3 logela eta 2 komun. Ganbara eta garajea. Guztiz
berriztatua. Estreinatzeko.
• ARAMOTZ: Halla, egongela, sukaldea, 3 logela eta
komuna. Balkoia.
• ASTOLA BIDEA: Halla, sukaldea, egongela, 2 logela
eta komuna. Balkoia.
• BERNARDO GABIOLA: Halla, sukaldea, egongela, 
2 logela eta komuna. Guztiz berriztatua.
• BERNARDO GABIOLA: Halla, sukaldea, egongela, 
3 logela, komuna eta despentsa.
• ERROTARITXUENA: Estreinatzeko. Halla, sukalde
jantzia, logela bakarra edo 2 logela, egongela, 
2 komun eta eskegitokia. Terraza. Garajea aukeran.
• GALLANDA: Estreinatzeko. Halla, sukaldea,
egongela, logela bakarra edo 3 logela, komun bakarra
edo 2 komun eta balkoia. Ganbara eta garajea.
• GALLANDA: Halla, sukaldea, egongela-jangela, 
3 logela eta 2 komun. Terraza. Garaje aeta trastelekua. 
• EZKURDI: Halla, egongela-jangela, sukalde jantzia,
3 / 4  logela eta 2 komun. 
• F.J.de ZUMARRAGA: Halla, 2 egongela, sukaldea, 
3 logela eta komuna.
• F.J.de ZUMARRAGA: Halla, egongela, sukaldea, 
3 logela eta komuna. Balkoia.
• GASTEIZ BIDEA: Halla, egongela, 3 logela, sukaldea
eta komuna. Despentsa eta balkoia. Garajea aukeran.
• INTXAURRONDO: Halla, egongela, sukaldea, logela
eta komuna. Trastelekua.
• IPARRAGIRRE: Duplexa. Halla, sukaldea, egongela-
jangela, 4 logela, 2 komun eta terraza. 2 kotxerentza-
ko garajea eta trastelekua.
• JUAN DE ITZIAR: Halla, egongela, sukaldea, 
2/3 edo 4 logela eta komuna. 2 despentsa/trasteleku
eta sotoa. 
• KALEBARRIA: Halla, egongela, sukaldea, 3 logela
eta komuna. Despentsa. ( Guztiz berriztuta).
• KALEBARRIA: Halla, sukaldea, egongela-jangela, 
2 logela eta komuna. ( Guztiz barriztuta ).
• KOMENTU KALEA: Halla, egongela-jangela,
sukaldea, 2 logela horma-armairuekin eta komuna.
Ganbara. ( Guztiz barriztuta eta erdi jantzia ). 
• KOMENTU KALEA: Halla, sukaldea, egongela-
jantokia, 4 logela eta komuna. Ganbara.
• KURUTZIAGA: Halla, sukaldea, egongela-jangela, 
3 logela eta komuna. Despentsa handia. Ganbara.
• LAUBIDETA: Halla, sukalde-jantokia, egongela, 
2 logela eta komuna. Terraza.
• MARTXOAREN 8ª: Halla, sukaldea, 2 logela,
egongela eta 2 komun. Terraza handia.
• MONTEBIDEO: Halla, egongela-jangela, sukaldea, 
5 logela eta 3 komun. Terraza. Ganbara. 150 m2. 
• PLATERUEN PLAZA: Halla, egongela, jangela,
sukalde jantzia, 4 logela eta 2 komun. Garajea eta
trastelekua.
• SAN IGNAZIO: Halla, sukaldea, egongela-jangela, 
3 logela eta komun bakarra edo 2 komun. Balkoia.
Garajea aukeran eta trastelekua.
• SAN FAUSTO: Halla, sukalde.jangela, 2 logela eta
komuna.
• SASIKOA: Halla, sukaldea, egongela-jangela, 
3 logela eta 2 komun. Ganbara eta garajea.
• TABIRA: Halla, egongela-jangela, logela, komuna
eta eskegitokia.
• TXIBITENA: Halla, egongela-jangela, sukalde jantzia
eskegitokiarekin, 3 logela eta 2 komun. Ganbara eta
garajea. Erdi jantzia. Ikuspegiekin.
• UNDA-TORRE: Halla, sukaldea, 3 logela, egongela
eta komuna.
• URKO KALEA: Halla, sukaldea, egongela-jangela, 
2 logela eta 2 komun. 2 terraza. Ganbara eta garajea.

ETXEBIZITZAK SALGAI
• MARTXOAREN 8KO: Estreinatzeko dauden
azkeneko 2 etxebizitza, beherapen handiagaz  obrak
likidatzeko. 2 eta 3 logela. Garaje itxia. 
• EZKURDI: Viviendas de Vizcaya. 3 logela. Hainbat
orientazio eta gainazal. Azkeneko etxebizitzak salgai.
301.980€ (+BEZ). Garajea eta ganbara 
• ASKATASUN ETORBIDEA: Promozio berriak. 1,2,3
eta 4 logelakoak.

- Logela bakarra garajea eta ganbararekin 185.000€

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

• ASKATASUN ETORBIDEA: 115 m2. 3 logela,
egongela, sukalde jantzia eta 2 komun. Garajea eta
ganbara.
• ASKATASUN ETORBIDEA: 81 m2. 3 logela,
egongela, sukaldea eta komuna. Igogailua. Gas
naturala. 
• ASKATASUN ETORBIDEA: 74 m2. EZINHOBEA.
ETXE OSOAK KANPORA EMATEN DU. 2 logela.
Garajea.
• ERROTARITXUENA: Estreinatzeko. 2 logelako
atikoa, egongela, sukalde jantzia, 2 komun. 20 m2-ko
2 terraza. Garaje itxia. 
• ZUMALAKARREGI-EZKURDI: 130 m2. 4 logela.
Garajea. Handia. Orientazio ona.
• EZKURDI: 100 m2. 3 logela, egongela, sukaldea eta
2 komun. Ganbara. Prezio ona.
• EZKURDI: 4 logela, egongela, sukalde jantzia eta 
2 komun. Balkoia.
• 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.



AgendaA 2011ko uztailaren 8a, barikua anboto22

Uztailaren 8an, Abadiñoko Mendiolako jaietan

MENDIOLAKO JAIETAKO DOINUAK
Asteburu honetan, goizetik gauera arteko jai-giroa topatuko du
Abadiñoko Mendiola auzoko jaietara hurreratzen denak. Gaur,
19:00etan, Donien atxa ipini eta gero, 23:00etatik aurrera batuko
dira Mendiolan jaia eta musika. Durangaldeko Ghetto eta Trastorno
taldeek eta argazkiko Los Zopilotes Txirriaos nafarrek joko dute.

kantaldian. 23:30ean Luhartz
taldeagaz erromeria. 03:00etan
txokolatea bizkotxoekin.

›› Uztailaren 10ean, 12:30ean,
Alluitz dantza taldea eta
Abadiñoko dantzarien emanal-
dia. 13:00etan gazta, ogia eta
ardoa banatuko dute. 14:00etan
errifa zozketa eta Donien Atxa
kentzea.

ZALDIBAR
›› Uztailaren 8an, Euskal Herriko

trikitilari gazteen txapelketako
trikitilariekin kalejira
11:00etan. Meza San Andres
parrokian, 12:00etan. 17:00eta-
tik 20:00etara eskulanen
erakusketa Jubilatuen Etxearen
azpiko solairuan. 18:00etan,
txaranga kalez kale. 18:30ean
afizionatuen ar teko pilota
partidak Olazar pilotalekuan.
19:00etan, umeen arteko
olinpiadak eskolan. 22:00etan,
rock kontzertuak: Bizardunak
eta Disorders. 

›› Uztailaren 9an, Arku jaurtiketa
ume eta nagusientzat, Arku

taldearen galerian. 11:00-13:00
eta 16:00-19:00: quad-ak,
jumping, txalupak, puzga-
rriak... eskolan. 12:00etan
tortilla txapelketa eta saskiba-
loi partidak. 15:00etan herri-
bazkaria txosnetan. 17:00-
20:00, eskulanen erakusketa
Jubilatuen Etxearen azpiko
solairuan. 18:00etan Kale
animazioa. 19:00etan Afari-
merienda Olea kalean.
21:00etan luntxa Gaztetxean.
00:00etan Gozategi.

›› Uztailaren 10ean, 11:30ean
meza San Martin ermitan.
17:00-20:00, eskulanen
erakusketa Jubilatuen Etxearen
azpiko solairuan. 18:00etan
bertsolariak Zaldua plazan:
Balkoitik balkoira. 23:00etan su
artifizialak Askorra kalean.

MUSIKA
DURANGO
›› Uztailaren 8an, Iker Undersound

& Ruben Costas eta Ibailo
22:00etan, Plateruenean.

ANTZERKIA

ELORRIO
›› Uztailaren 15ean, Musikaire

jaialdiaren barruan, Pelmanec
taldearen Don Juan memoria
amarga de mí antzezlana,
22:30ean, Argiñetan.

BERBALDIA

DURANGO
›› Uztailaren 8an, Eugenio Garcia-

ren  nutrizio pranikoari buruzko
berbaldia, 19:30ean, Baranhanda
yoga zentroan. Izena emateko:
634 448 599.

›› Uztaileko martitzen eta eguene-
tan, Zer da coaching prozesu
bat? hitzaldia. Izena ematea: 94
603 06 74. Informazioa:
www.elespaciodelcoaching.worl
dpress.com.

DANTZA
DURANGO
›› Uztailaren 9an, Uda Kalean Bizi

jaialdiaren barruan, Noche de
tangos argentinos (Tanar
laukotea eta Joseba eta
Bakartxo), 20:00etan, Ezkurdin.

›› Uztailaren 10ean, Udako
dantzaldia, arratsaldeko
19:00etatik 21:00etara,
Ezkurdiko plazan (euria egingo
balu Merkatu plazan). 

ERAKUSKETA
DURANGO
›› Uztailaren 1etik 15era, Jesus

Mari Arruabarrenaren Ckristo-
pagania, Ezkurdiko aretoan.

JAIAK
ABADIÑO (Mendiola)
›› Uztailaren 8an, briska txapelke-

ta 17:30ean. 19:00etan Donien
Atxa ipintzea, txistulariek
lagunduta. Berakatz zopa
auzotarrentzat, 21:00etan.
23:00etan Ghetto, Trastorno
eta Los Zopilotes Txirriaos
taldeen kontzertuak.

›› Uztailaren 9an, 11:00etan,
meza. 12:00etan XVI. Artzai
txakur txapelketa. 13:00etan
Auto klasikoen erakusketa.
14:00etan herri-bazkaria, eta
Igor Elortza eta Iker Zubeldia
bertsolarien saioa ondoren.
17:30ean umeentzako jolasak.
19:00etan tortilla txapelketa.
22:00etan Esti eta Olatz

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

Uztailaren 8an, 22:00etan,
Durangoko Plateruenean

IKER UNDERSOUND
+ RUBEN COSTAS 

Platerueneko itxiera jaialdia egingo
dute gaur etxeko DJak diren Iker
Undersound eta Ruben Costasek.
Durangaldeko DJen aurretik giroa
berotzen jarduteko, bestalde,
Txitxarro diskotekako Ibailo DJ
gonbidatu dute. Gaur 22:00etan
hasita, 06:15 arte iraungo du
Platerueneko Gau Elektronikoak.

AGENDA

›› Uztailaren 12an, Silvia Palumbo
kantautore argentinarraren
kontzertua, Uda Kalean Bizi
jaialdiaren barruan, 20:00etan,
Etxezarreta parkean.

›› Uztailaren 15ean, Antonio Vega
musikaria omentzeko kontzertua,
20:00etan, Kurutziaga hotelean.

ELORRIO
›› Uztailaren 8an, Joseba Tapiaren

kontzertua, 22:30ean hasita
Argiñetan, Musikaire jaialdiaren
barruan. 

›› Uztailaren 9an, Musikaire
jaialdiaren barruko Diego Cortes
gitarristaren kontzertua,
22:30ean Argiñetan. 

›› Uztailaren 10ean, Musikaire
jaialdiaren barruan, Oreka Tx,
Kukai eta Amaren Alabak
taldeen dantza eta musika
ikuskizuna, 22:30ean, plazan. 

›› Uztailaren 14an, Txabolakumeak
+ Izen barik taldeen kontzertua,
21:00etan, Portalekuan. 

ZINEMA
BERRIZ
›› Uztailaren 8an, Piratas del

Caribe en mareas peligrosas
filmaren emanaldia, 22:15ean,
Udako Zinea zikloaren barruan,
Olakueta plazan.

›› Uztailaren 15ean, Aguila Roja
filmaren emanaldia, Udako Zinea
zikloaren barruan, 22:15ean,
Olakueta plazan.

ELORRIO
›› Uztailaren 14an, Hilean Behin

jaialdiaren barruan, Olimpica-
mente grandes dokumentalaren
emanaldia, 22:30ean plazan.

ZINEMA

DURANGO

Zugaza

Cars 2 3D
Zuzendaria: John Lasseter

eta Brad Lewis    

barikua 8: 18:00/20:30

zapatua 9: 17:00/19:45/22:30

domeka 10: 17:00/20:00

astelehena 11: 18:00/20:30

martitzena 12: 20:00
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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, 8
09:00-09:00 
• Etxebarria (Montebideo 2 - Durango)
09:00-22:00
• Larrañaga-Balentziaga 
(Berrio Otxoa 6 - Elorrio)
Zapatua, 9
09:00-09:00
• Sagastizabal 
(Askatasun Et. 19 - Durango)
09:00-13:30 
• SanRoma (Uribarri 5 - Durango)
• Balenciaga (Ezkurdi 8 - Durango) 
• Campillo (Montebideo 24- Durango)
• Jaio-Olabarrieta (Erreka 6 - Elorrio) 
• Urizar (Gabiola 2 - Berriz)
Domeka, 10
09:00-09:00
• SanRoma (Uribarri 5 - Durango)
Astelehena, 11
09:00-09:00
• De Diego (Intxaurrondo 22 - Durango) 
09:00-22:00
• Eguren, Isabel 
(Trañabarren 15 - Abadiño)
Martitzena, 12
09:00-09:00
• Campillo (Montebideo 24- Durango)
Eguaztena, 13
09:00-09:00
• Irigoien (Bixente Kapanaga 3 - Iurreta)
09:00-22:00
• Lopez de Aretxaga 
(Torresolo, nº 4-Abadiño)
Eguena, 14
09:00-09:00
• Gaztelumendi 
(F.J. Abasolo 2 -Durango) 

EGURALDIA

13

21o

14

23o DOMEKA

16

24o ASTELEHENA

14

26o ZAPATUA

15

24o BARIKUA

MARTITZENA

AARRIIEESS (martxoak 21 - apirilak 20)
Azken aldian ahaztu samar dauzkazu lagunak.
Gogoratu lagunak bizi osorako direla.

TTAAUURRUUSS (apirilak 21 - maiatzak 20)
Udarako plan ugari dituzu; ondo antolatu ezean,
ezingo dituzu guztiak gozatu. 

GGEEMMIINNII (maiatzak 21 - ekainak 20)
Tirabiraren bat izan dezakezu aste honetan. Umo-
re onez egonez gero, hobeto eroango duzu.

CCAANNCCEERR (ekainak 21 - uztailak 20)
Uda heldu da! Egin egizuz maletak, honakoa aben-
turak bizitzeko garaia da-eta!

LLEEOO (uztailak 21 - abuztuak 23)
Ereiten dena jasotzen dela esan ohi da. Zu ez zara
salbuespena izango.

VVIIRRGGOO (abuztuak 24 - irailak 23)
Ekonomikoki zailtasunak izango dituzu aste hone-
tan, baina etorkizunean hobera egingo duzu. 

LLIIBBRRAA (irailak 24 - urriak 23)
Indarrik barik egongo zara egunotan. Atseden har-
tzea komeni zaizu.

SSCCOORRPPIIUUSS (urriak 24 - azaroak 23)
Belaunean minak izan ditzakezu aste honetan; ige-
ri egiteak on egingo dizu. 

SSAAGGIITTAARRIIUUSS (azaroak 24 - abenduak 23)
Buruari bueltak ematen zabiltza aspaldi honetan,
gauzak konpontzeko aukera izango duzu.

CCAAPPRRIICCOORRNNUUSS (abenduak 24 - urtarrilak 20)
Zeren zai zaude? Jantzi egizuz arropa zuriak eta
zapi gorria: heldu dira Sanferminak!

AAQQUUAARRIIUUSS (urtarrilak 21 - otsailak 21)
Zure ingurukoek laguntza eskainiko dizute. Onartu egizu,
on egingo dizu-eta. 

PPIISSCCIISS (otsailak 22 - martiak 20)
Gelditu barik ibiliko zara aste honetan, lan eta lan.
Zaindu egizu osasuna.

Denborapasen
SOLUZIOAK

zorionak@anboto.org•Bixente Kapanaga 9,  48215 IurretaZORION AGURRAK
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Elenek uztailaren 6an urtetxo bat egin zuen eta Oierrek uztailaren 11n
8 egingo ditu. Zorionak eta musu handi bat, Leire eta etxekoen partez!

Juerga goguaz etorri jaku Mikel
mundura Sanferminetako
txupinazoagaz! Zorionak Esti eta
Gabrieli, Iurretako familiaren eta
lagunen partez! Ia Sanmigelak
aurretik ezagutzen dogun gure
ingeles txikia!

Zorionak amama Kristina zure
80. urtebetetzean. Izugarri maite
zaitugu! Zure familia.

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

AZOKA-BASERRITIK PLAZARA

Abadiño (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:

S
U

D
O

K
U

AEuskal behi
basak

Benetan

Tuberku-losi

Kontso-
nantea

Toka, diet

Erlakizten

Ezin higi-
tuzkoak
* Irudiko
mendia

Eskutitzak

Pisu
unitatea

Izan,
ukan

Larru

Neona

Lehorra

Fruitu
basa
Noka,
nien

Eutsia

Indioa

Izan ...,
izaten ahal

zen

Portu

Herri
nafarra

Frantziako
hiria

Nafarroako
herria

Sufrea

Bokala

Eako
biztanle

Dagoen

Toka,
doa

Nor,
pluralean

Ikuskizun

Giza norta-
suna eman

(Errep.)
Txori mota

BB
BENAZ

TISI
HZIEAT

OIZZARE
GUTUNAK

KILOANE
EDUKIE

AZALDEN
IROZOA

INNORTU
AKARAS

IKUSKARI
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AKUILUAN Markel Onaindia 

Jon Artza
Soziologoa

Haserretuta
Nire belaunaldikoen
gurasoek Neban ahoskatzen
dute Paul Newman guapoa
zela esateko. Familia
gehienetan, aitak fabrikan
eta amak etxean lan egiten
zuen. Oporrak, izatekotan,
etxetik hurbil, eta aisialdira-
ko aukerak mugatuak
izaten ziren. Gurasoek
gaztetatik lanean hasi
beharragatik, ez zuten
ikasteko aukerarik izan.
Hargatik, beraien erronka
nagusia guri ikasketak
egiteko aukera eskaintzea
izan zen. Ikasketak bukatu-
ta, guk ere ez dugu bide
erraza izan. Langabeziaren
hazkunde eta lan-kontra-
tuen malgutze ikaragarrien
belaunaldikoak gara, baina,
oro har, aurrekoek baino
aukera gehiago izan dugu.
Beraz, gure gurasoen
helburua bete dela esan
dezakegu.

Akaso, zure gurasoak
beste generazio batekoak
izango dira. Biak ala biak
lanean ariko dira, eta
Newman, Rolling Stones
edo Springsteen ere ondo
ahoskatuko dute. Ikasteko
eta mundua ezagutzeko
aukera apur bat izan dute,
eta beraiekin sexuaz,
drogez eta abarrez nahiko
eroso hitz egin dezakezu.
Ekonomikoki, bere aurre-
koak baino estuasun
gutxiago izan dituzte, eta
beraien aholkuei jaramon
egin ala ez, ikasketa apartak
burutu dituzu, masterra
barne. Jarraian, atzerrian
urte eta erdi pasa eta
ingelesa ondo menperatzea
lortu duzu. 

Udazkenean 30 urte
beteko dituzu, eta ez duzu
lanik aurkitzen. Eskaintzen
dizutena mila eurotara
iristen ez den soldataren
truke. Oraindik gurasoen
etxean eta gurasoei esker
bizi zara. Nola ez zara
haserre egongo!

LAUHORTZA

“Behin utzita, gure adinean,
gaitza da entzierrora bueltatzea”

Iruñean ere zezen batzuk euren
kabuz ibiltzen dira...
N.M.: Hartu dezakezun sustoa ika-
ragarria da. Atzean geratzean, ez
dakite nora joan behar duten ere,
eta buelta emateko intentzioa iza-
ten dute.
G.M.: Orain, gutxienez, Estafetan
segurtasuneko atea ipini dute, eta
hortik ezin dute atzera egin. 

Zer egin behar dut
lurrera jausiz gero?

J . A . R . :
Onena
bertan
geratu eta

babes-
t e a .

Altxatuz
gero, zezenak kolpe-
tik harrapatu zaitza-
ke, eta hor ez dago sal-
baziorik. Min egin
arren, hobe da
zapaltzen
b a z a i t u .
G i r o a
l a s a i -
t z e a n ,
b a t e n
batek

lurrean zaplada bat emanez abi-
satuko zaitu.

Zein da ezinbesteko arropa?
G.M.: Kamise-

t a  m a n g a
l u z e a ,
entzierroen
% 7 0 e a n

l u r re ra

erortzen zara-eta. Bestalde, zapia
ondo dago, baina gerrikoa ez; zeze-
nak adarragaz hortik heltzen bazai-
tu airean eramango zaitu.

Ganadutegien artean zein da bel-
dur gehien eragiten dizuena?
J.A.R.: Momentu honetan Ceba-
da Gagokoak, nire ustez.
N.M.: Izaera erasokorra dute
horiek; entzierroan beti doaz jen-
dea menperatzen. Zezena, ani-
malia ikaratia da berez; mendian
ihes egiten saiatzen da. Erasotu-
ta edo inguratuta sentitzen bada,
haserretu egiten da, adarkadaka.
Biziraupeneko legea da.

Hainbeste urtean momentu txa-
rrak ere biziko zenituzten...
J.A.R.: Zapaldu ninduenekoaz gai-
nera, bati torniketea egin nione-
koa dut gogoan. Salbatzea lortu
zuen.
N.M.: 1982an, entzierro baten bi
lagun hil ziren, Estafetan eta pla-
zan. Plazan jende multzo batean
geunden, hesia igarotzeko zain, eta
zezenak, denoi begira zegoela,
albokoari sartu zion adarra.
G.M.: Plazako sarreran, zezen
batek buelta eman eta 19 urteko
mutil bat hil zuen, nire aurrean.

Iruñeraino joanda, eguna apro-
betxatuko zenuten...
J.A.R.: Behin bazkaldu eta zezen-
plazara joan behar nuen, baina
abesten-eta genbiltzan eta ahaz-
tu egin zitzaigun bertara sartzea!

Anekdotarik izango duzue...
J.A.R.: Behin Guadalajarako lagun
bat etorri zen, eta ea kotxea non
utzi zuen galdetuta “calle kalea”
esan zigun. Ordu bi eman geni-
tuen kotxea topatzeko. 

Iruñeko entzierroetan urte
askoan ibilitakoak

Jose Angel Rodriguez
‘Peque’, 
Natxo Martinez eta
Gontzal Madariaga •

SSaannffeerrmmiinnaakk  ddii rreellaa--eettaa ,,
eennttzziieerrrrooeettaann  iibbii ll ii   iizzaann
ddiirreenn  llaagguunn  hhaauueekkiinn  bbaattuu

ggaarraa  bbeerrrrrriikkeettaarraakkoo..  3300  uurrttee
bbaaiinnoo  ggeehhiiaaggookkoo  kkoorrrriikkaallddiieezz
bbeerrbbaa  eeggiinn  ddiigguuttee;;  oorraaiinn  uuttzziittaa
ddiittuuzzttee  zzeezzeennaarreenn  aauurrrreekkoo  bbaalleenn--
ttrriiaakk..  DDuurraannggookkoo  ‘‘ZZeezzeennaakk  ddiirraa’’--
rreenn  bbuueellttaann  eerree  eezzaagguunnaakk  ddiirraa..

Korrikalari jubilatuak zarete.
Noiz utzi zenioten entzierroetan
parte hartzeari?
Jose Angel Rodriguez: Nik orain
dela urte bi utzi nuen. Zezen batek
besoa zapaldu zidan eta hiru hila-
bete kosta zitzaidan errekupera-
tzea. Aurten dudan nago oraindik.
Natxo Martinez: Hiru urte dara-
matzat parte hartu barik. Osasun
arazoek, batez ere belaunekoek,
bultzatu ninduten. Behin utzita,
adin honetan, gaitza da bueltatzea.
Gontzal Madariaga: Orain dela
sei urte utzi nuen. Hanketako ara-
zoak, adina... 

Ibilbideak hainbat puntu fama-
tu ditu,Estafeta kalea,esate bate-
rako...
J.A.R.: Mercadereseko bihurgu-
nean hasi eta Estafetan korrika egi-
ten nuen nik. Zati gogorra da,
bigarren hasiera lako bat delako.
Zezenek labandu eta tabladuaren
kontra jaustera jotzen dute nor-
malean. Estafetak gorantzako
aldapa dauka, eta zezenak indar-
tsu ateratzen dira. 

Bakoitzak ahal duena, beraz.
N.M.: Zezen baten aurretik ibili-
ta, gero besteren bat hartzen badu-
zu, asko jota 100 metro osa ditza-
kezu. Taldean badoaz, 40 metro-
tik gora egitea gaitza da; gainetik
pasatzen zaituzte abiadagatik.

Telebistatik, behintzat, arrisku-
tsua ematen du...
J.A.R.: Bai, baina Iruñean zeze-
nak taldean joaten dira normalean,
eta gainera joaldunek laguntzen
diete. Faltzesekoak eurak arrisku-
tsuagoak izan daitezke, mendian
behera etortzen dira-eta. 

Entzierroaren hasierako txapligoaren ondorengo urduritasuna itzela izaten ei da; gerokoa segundu eta metro gutxiko kontua da


