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Baserritarren azoka
indartu gura du udalak

Durangaldeko hainbat nekazarik ipintzen du salmenta postua Durangoko merkatuan. Iban Gorriti

Izurtza eta Mañaria
bide segurtasun eske
trafiko zuzendaritzan 
DDuurraannggaallddeeaa  ••  Izurtza eta Mañaria
zeharkatzen dituen BI-623 errepide-
tik igarotzen diren ibilgailuen abia-
dura kontrolatzeko presazko neurriak
hartzeko eskatu dute bi herrietako
alkateek Barne Saileko trafiko zuzen-
daritzara bidalitako idatzian. Admi-
nistrazioak gaiarekiko agertutako
“pasibitatea” salatu dute.

••MMaaññaarriiaa
Udalaren egoera ekonomikoa
“txarra” dela azaldu du Bilduk 

••AAttxxoonnddoo
Bi umegaz, Haurreskola ezingo
dute ikasturte hasieran zabaldu

••BBeerrrriizz
Euskara eskoletan izen-ematea

Motorzale euskaldun
gazteak trebatzeko
talde berria sortu dute
KKIIRROOLLAA  •• Aitor Martinez motor gida-
ri abadiñarrak, Herri Torrontegi gida-
ri ohiak eta beste hainbat eragilek Fly
Group Racing Team taldea sortu
dute. Motorzale euskaldunei mun-
du horretan sakontzeko aukera eskai-
niko die taldeak.

Independienteen
eserleku bi EAJrentzat
Amankomunazgoan
AAbbaaddiiññoo  ••  Durangoko Merinaldea-
ren Amankomunazgoan Abadiñoko
Independienteek maiatzeko hautes-
kundeetan eskuratutako bi eserle-
kuak EAJren esku utzi dituzte. Jose
Luis Navarro alkate izendatzeko oso-
ko bilkuran EAJabstenitu izana akor-
dio horren ondorio dela azaldu du
AIk prentsa oharrean.
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HERRIRIK HERRI
DURANGO

Iaz txosnagunea Pinondon kokatu zuten.

Txosnak Pinondon ipintzea
eskatzeko sinadura bilketa 

Txosnen kokapenak aurrez aurre
jarri ditu Txosna Batzordea eta
Durangoko Udala. Txosnagunea
Zumar kalean jartzeko baimena
eman du udalak, baina Txosna
Batzordea ez da kokapen horren
aldekoa, eta Pinondo proposatu du

txosnak ezartzeko gune legez. Txos-
nen arduradunek azaldu dutenez,
“akordioa lortzeko saiakera egin
gura dugu, herritarren atxikimen-
dua sinadura bidez jasoz”. Gaine-
ratu dutenez, udalaren azken eran-
tzuna txosnagunea Zumar kalean
kokatzeko erabakia izan da. Jaiak
“arriskuan” daudela ohartarazi
dute txosnen arduradunek. Hala
ere, akordio berri bat topatzeko
“zabalik” daudela adierazi dute.

Akordioa
Txosnak non egokitu erabakitze-
ko udalagaz sinatutako errotazio
sistemarako akordioa 2009an
amaitu zen. Urte horretarako tre-
naren lurperatzea eginda egotea
aurreikusten zuten, eta Ezkurdin
lekua egongo zela txosnagunea

egokitzeko. “Udalak errotazio
horregaz jarraitu gura du”, salatu
du Txosna Batzordeak prentsa ohar
baten bitartez.

Txosnek Pinondo gune legez
proposatzeko hainbat arrazoi
mahaigaineratu dute. Txosnen
komisioak adin guztietarako ekin-
tzak antolatzen dituela azaldu dute,
eta Zumar kalea, jende gutxiagok
parte hartzeaz gainera, oso apar-
te geratzen dela herriko giroa abe-
rasteko: “Elkarteondako diru-sarre-
rak askoz txikiagoak dira parte-
hartze murritzagoaren ondorioz”.
Elkarteen urte osoko aktibitatea
baldintzatuta gelditzen dela sala-
tu dute. Txosnetako arduradunen
berbetan, auzokideekiko kalteak
urriagoak dira Pinondon, zarata eta
zabor mailei dagokienez. J.G.

Txosnagunea Zumar kalean beharrean Pinondon ipintzeko eskatu diote 
udalari, eta “herritarren babesa jasotzeko” sinadurak bilduko dituzte

Jaiak “arriskuan” daudela
azaldu dute, baina akordioa
topatzeko gertu daudela

Zumar kalean jende gutxiagok
parte hartzen duela eta oso
aparte gelditzen dela diote

Zapatuetako
azoka indartzeko
neurriak hartuko
ditu udalak 

Nekazariek merkatua bultzatzeko premia nabarmendu zuten maiatzean egindako agerraldian.

PERCO mahaian azokako saltzaileek merkatari
elkarteen moduan parte hartzea onartu dute

Merkatuaren ordenantza
eguneratzeko eta merka-
taritza bultzatzea helbu-

ru duen PERCO mahaian azokako
saltzaileak egon daitezen eskatze-
ko mozioa onartu du udalak azke-
neko osoko bilkuran. Aho batez
onartu dute Bilduk eta Aralarrek
aurkeztutako mozioa.

Merkatu plazan jarduten
duten nekazariek lehenago sala-
tu izan dutenez, “zapatuko azoka-
ko araudia ez da betetzen”. Base-
rritarren kexei erantzun guran,
ordenantza aztertu eta nekaza-
rien jarduna bultzatzea da mozioa-
ren helburua. Ordenantza 1986tik
dago martxan, eta, Aralarreko Dani
Maeztuk azaldu duenez, "araudia-
ren arabera bertako produktuak
saldu beharko lirateke, eta dene-
tik saltzen da". Bilduko Urdaspal

Bolinagak zehaztu duenez, "sal-
toki handietan erositako produk-
tuak saltzen dituzte batzuek". Sal-
toki horiek, gainera, hein batean,
sektorean kalteak eragin dituzte-
la gogoratu du Bolinagak.

Mozioan proposatzen dute-
na zapatuko azoka arautzen duen
ordenantza eguneratzea da, eta
araudi hori betetzeko baliabideak
ematea; azokako ekoizle eta sal-
tzaileak herriko merkataritza bul-
tzatzeko PERCO mahaian sartzea
eta PERCOn merkatu hori bultza-
tzeko ekintza plana sortzea .

Alderdi guztiek aldeko botoa
eman diote mozioari. PSE-EEko
Pilar Rios merkatu plazako pos-
tuetan salgai jartzen diren produk-
tu motak arautu eta Durangoko
baserritarrei lehentasuna ema-
tearen alde agertu da. 

EAJ alderdiko Goiztidi Diaz
zinegotziak, berriz, bere taldeak
ekimena pozik hartu duela esan
du. Gaineratu duenez, "hautes-
kunde programan esaten genuen
sustatu beharreko egitasmoa 
dela hau". A.Ugalde 

Durangoko Udalak
merkatuaren ordenantza
gaurkotu gura du Merkatua biziberritzeko

baserritarren proposamenak
Maiatzean eskainitako prentsau-
rrekoan baserritarrek Durango-
ko zapatu goizetako merkatua
bultzatzeko beharra azpimarra-
tu zuten. Izan ere, merkatu egu-
nak “oihan txiki bat” izaten dira
sarritan, Urdaspal Alberdi base-
rritarraren arabera. Horregatik,
merkatua biziberritzeko bidean,
mahaien eta saltokien banake-

ta arautuari ematen diote lehen-
tasuna. Horregaz batera, ‘birsal-
tzaileak’ alboratzea ere beha-
rrezkoa dela diote.

Horrez gainera, egoera
hobetzeko beste proposamen
batzuk ere badituzte baserrita-
rrek etorkizunera begira. Larun-
bat goizetan baserritar ekoizleek
TAOrik ez ordaintzea, kasurako,
karga eta deskarga guneetan
“kaos apur bat” sortzen delako
sarritan. 

Era berean, herritarrei mer-
katura joateko ohiturak sortze-
ko ekimenak bultzatu beharko
liretekeela uste dute; esaterako,
Ordizian zein beste herri batzue-
tan egiten den antzera.

Etorkizunean merkaturako
ohitura pizteko hainbat
ekimen egin beharko
lirateke, baserritarren ustez



anboto 2011ko abuztuaren 26a, barikua HHerririk herri 3

ELORRIO DURANGALDEA

ATXONDOEgun handia domekakoa bada ere,
gaurko eta biharko ere ekitaldi
piloa eratu dute Elorrioko San
Agustin auzoan. Txopoa gaur altxa-
tuko dute 18:00etan, eta ondoren
trikitilarien txanda izango da,
auzo-afariagaz jarraituz. Bihar goi-
zean Artiabasora irteera egingo
dute, eta 18:00etarako laguntza-
txakurren taldearen erakustaldia
prestatu dute. Musika DJ Xaibo-
rrek eta Txabolakumeak taldeak
ipiniko dute, gauez. 

Domekan, 11:30eko mezaren
ostean, dantzak eta bazkaria eto-
rriko dira. Umeek ez dute asper-
tzeko tarterik edukiko arratsal-
dean, eta Luhartzen erromeriak
itxiko du egitaraua. M.O.

San Agustingo jaiak, gaur
hasita domekara arte

Iazko moduan, aurten ere jaietan murgilduko dira auzotarrak.

Arratsaldeko 18:00etan jasoko dute txopoa

Domekan Luhartzen
erromeriak itxiko du auzoko
jaietako egitaraua

Argiñetako
indusketarako
diru-laguntza
zalantzan
Argiñetako nekropoliaren ikerke-
ta arkeologikoa egin ahal izateko
diru-laguntza bertan behera gel-
ditu da, EAJk dioenez, “aurreko
gobernu taldeak ez dituelako
Aldundiak eskatutako dokumen-
tu guztiak aurkeztu”. Diru-lagun-
tza, gehienez, 30.000 eurokoa da.
Joseba Mujika alkateordeak adie-

razi duenez, “Aldundiak eskatuta-
koa ez bidaltzean, eskaera balora-
tu ere ez dute egin”. Niko Moreno
alkate ohiak  adierazi duenez, “eska-
tzekotan erantzukizun adminis-
tratiboak eskatu beharko dituzte,
ez politikoak”. Proiektu honen bul-
tzatzaile izan direla-eta, aurrera
irtetzeko lehenengo interesatuak
eurak dira, Morenoren berbetan. 

Errekurtsoa jartzea aztertzen
dabil udala, baina gaitza izango dela
diote: “Posible da urtebetean gel-
ditu eta datorren urteko laguntza-
gaz indusketek jarraitzea”. J.G.

Udalak ez dituela Aldundiak
eskatutako dokumentu
guztiak bidali dio EAJk

BI-623 errepidean
ibilgailuen abiada
moteltzeko
neurriak eskatzen

Abuztuaren 11ko data eta Luis
Jose Ballarin eta Endika Jaio alka-
teen sinadurak daramatzan ida-
tzian eskatu dute “Izurtza eta
Mañaria zeharkatzen dituen BI-623
errepidetik igarotzen diren ibilgai-
luen abiadura kontrolatzeko pre-
sazko neurriak hartzea”.

Trafiko oso astuna jasaten
duen errepidea dela herri biak
zeharkatzen dituena diote: egu-
nean 8.935 auto, eta horietatik
%12 ibilgailu astunak, Durangal-

deko Udaltalde 21en datuen ara-
bera. Ibilgailuen gehiengoak abia-
dura mugak ez dituela betetzen,
eta trafikoak 70dBA-ko zarata era-
giten duela ere nabarmentzen
dute, besteak beste, alkate biek
sinatutako idatzian.

Administrazioak gai honeki-
ko eta saihesbide baten eta biri-
bilgune baten beharraren eska-
riarekiko orain arte agertu duen
“pasibitatea” salatu dute Maña-
riko eta Izurtzako udalek. 

Iaz “herritar talde batek ipi-
nitako radarren abisu kartelek
ibilgailuen abiadura moteltzea”
eragin zutela-eta, “eraginkor suer-
tatu arren kendu zituzten kartel
haiek ipintzea eta trafikoa motel-
tzeko beharrezko neurriak har-
tzea” eskatu dute. I.E.

Barne Saileko trafikoko zuzendaritzara bidali 
dute Mañariko eta Izurtzako udalek eskaria

Administrazioak gaiarekiko
orain arte agertu duen
“pasibitatea” salatu dute,
besteak beste, idatzian

Egunean 8.935 ibilgailu igarotzen dira errepide honetatik.

Urtean zehar aukera egon daite-
ke, baina irailean behintzat Atxon-
doko Haurreskolak ezingo ditu
ateak zabaldu. Gutxienez hiru
ume egon behar ziren matrikula-
tuta, eta bi egokeran  umeen kopu-
rua ez da gutxienekora heldu.

Rosa Elizburu Atxondoko
alkateak azaldu duenez, “kur-

tsoan zehar irekitzeko aukera
egongo da”, ume gehiago matri-
kulatuz gero. Informazioa gura
duenak Udaletxera jo dezake.

Orain arte hiru ume nahikoa
izan dira Haurreskola martxan
edukitzeko, baina araudi berriak
haurreskola berriak zabaltzeko
bost ume behar direla dio. Atxon-
dokoa zabalik egon denez, ez
dakite Haurreskolen Partzuer-
goak  araudi zaharra edo berria
aplikatuko duen. Udalak hiru
umeko kopuruaren alde jardun-
go duela azaldu du alkateak. A.U.

Haurreskola itxita egongo
da ume kopuruagatik
Ume bi daude izena emanda, eta gutxienez 
hiru behar dira eskola zabalik mantentzeko

Ume gehiago matrikulatuz
gero, kurtsoan zehar zabaldu
ahalko dute Haurreskola
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ZALDIBAR IZURTZA

MALLABIA

Jolasgunea handitu da lanen ondorioz. Delfin Zubizarreta

Txopoa jarri eta afari-merienda-
gaz emango diete jaiei hasiera.
Meza nagusia domekan 11:30ean
izango da, eta ondoren txerriaren
hanka eskegiko dute. Berrizko

San Lorentzo dantza taldearen
emanaldiaren ostean, omenal-
dia eskainiko dute. 13:00etan
antzinako ogibideen erakuske-
tak batuko ditu Txurrukanekoa

gazta egiten, Laudioko Miriam
artilea lantzen eta Imanol ardiak
mozten. Xabier Amuriza eta Beñat
Ugartetxea bertsolariek giroa alai-
tuko dute. Txarriaren hankaren
altuera neurtuta, auzo bazkarian
elkartuko dira. Arratsaldeko
17:30ean bolo txapelketa eta
18:00etan umeen jolasak antola-
tuko dituzte. 

Abuztuaren 29an, 12:00etan,
auzoko hildakoen aldeko meza
eskainiko dute, eta gero bolo txa-
pelketa. Arratsaldean asto probak,
Lumagorri oilasko erre jana Eli-
zalde trikitilariagaz, eta karreti-
laren zozketa izango dira. J.G.

Antzinako ogibideak
Zengotitako jaietan 
Zapatuan, txopoa jarrita, auzotarrendako
afari merienda prestatuko dute Zengotitan

Asto probak, bertsolariak,
bolo txapelketa eta umeen
jolasak antolatuko dituzte

Maiatzeko hauteskundeetan jazo-
tako gobernu aldaketaren ondo-
ren, Bildu koalizioa udalaren egoe-
ra ezagutu eta herritarrei helaraz-
teko lanean dabil, hedabideei
adierazitakoaren arabera.  “Zaldi-

bartarrek behin eta berriz galde-
tu izan digute udaleko egoerari
buruz”, diote. Bilduk programan
horren berri emango zuela agin-
du ei zuen eta, horretarako, herri-

batzarra deituko dute urrian. Aran-
tza Baigorri alkateak azaldu due-
nez, oraindik ez dute data zeha-
tzik finkatu: “Lehenengo pausoa
informazio osoa izatea da, gero
antolatu eta era ulergarrian herria-
ri helarazi ahal izateko”. Batzarre-
ko gai-zerrenda ere aurrerago jakin
eragingo dute.

Urriko ekimen horregaz, “par-
te-hartzeari hasiera” eman gura
diote. M.O.

Udalaren egoera orokorra
ezagutzeko aukera, urrian

Ekimen horregaz,
“parte-hartzeari hasiera”
eman gura diote

“Gardentasuna” helburu, Arantza Baigorrik 
ezinbestekotzat jo du herritarrak informatzea

Udalaren egoeraren berri
emateko, herri-batzarra
deituko dute urrian

Correosen
erantzunik ez
du oraindik 
jaso udalak
Correosek bere bulegoan ezarri-
tako ordutegi murrizketa dela-
eta, sinadura bilketa bultzatu
zuen udalak, beharginekin bate-
ra. “Zaldibar handitzen dabilen
herria dela kontuan izanda, era-
bakia ez da ulergarria”, adierazi
du Arantza Baigorri alkateak.
Guztira, 835 lagunen babesa jaso
du kanpainak, eta sinadura horiek
idatzi bategaz bidali zituen uda-
lak Correosen ordezkaritzara,
uztaila amaiera aldera.

Alkateak aurreratu digunez,
oraindik ez dute jaso erantzunik,
eta “iraila hasieran berriren bat
izateko itxaropena” dute. Ordu-
tegi murriztua goizetik eguerdi-
ra pasatu duten arren, arazoa ez
dela konpondu diote. M.O.

Etxano auzoko 
ur biltegiko
hustubidea
berrizteko lanak
Etxanoko ur biltegian hustubide
berria egiteko lanak burutzeko
proiektua garatuko du datozen
hilabeteetan Bilbao Bizkaia Ur
Partzuengoak Izurtzan. Udalean
ikusgai egon da azken asteotan
proiektua, eta alegazioak aur-
kezteko aukera egon da.

Guztira, 180.000 euro ingu-
ruko aurrekontua daukan sanea-
menduagaz loturiko obra da
Etxano auzoan datozen hilabe-
teetan burutuko dutena, eta urte-
beteko epea edukiko dute obra-
ren arduradunek lanak amaitu-
tzat emateko. I.E.

180.000 euro inguruko
aurrekontua daukan obra
da burutuko dutena

Urtebeteko epea izango dute
ur biltegian hustubide berria
egiteko lanak amaitzeko 

Maisuen Etxea bota
dute abuztuan

Zaldibarko hezkuntza eremuak
zeresana eman zuen joan zen ikas-
turtean, eskolako zein Haurres-
kolako guraso elkarteek kexak ager-
tu zituztelako eraikinen baldin-
tzen inguruan. Maisuen Etxea zena
“zatika erortzen” zebilela zioten
eskolakoek, eta kezkatuta zeuden
euren umeak “arriskuan” zeude-
lako. Haurreskolakoek jolastokia-
ren egoera, hezetasunak eta ins-

talazio elektrikoak ipini zituzten
arrazoi moduan. Maisuen Etxea-
ren kasuan, arazoa urteetan luza-
tu dela salatu zuten gurasoek.

Horren aurrean, martxoan
udalak aurrekontuetan onartu zuen
hobekuntza zein eraiste-lanak udan
egitea, 181.000 euro bideratuz.
Zehaztutako moduan, abuztuko
lehenengo astean bota zuten Mai-
suen etxea; herriko eragile batzuen
elkargune ere izan da azken urtee-
tan. Alboko Zumeagatarren etxea
legez ezagutzen zena ere eraitsi
dute, alkateak adierazi digunez. 

Egunotan ingurua atontzen
dabiltza, aurrefabrikatutako modu-
lu bat –lau urtez erabili barik egon-
dakoa– lekualdatu eta Haurresko-
larako erabiltzeko. Modulu hau
urtarrilerako izan gura dute prest,
Partzuergoari baimena eskatu eta
zabaltzeko. Alkateak dioenez,
“beharrezkoa da Haurreskolako
zerbitzua zabaltzea, Zaldibar haz-
ten dabilelako”. M.Onaindia

Azken hilabeteetan eskolako gurasoek kezka  
erakutsi izan dute eraikinaren egoeragatik

Martxoan, aurrekontuetan
onartu zuten hobekuntzak
zein eraistea udan egitea

Ingurua atontzen dabiltza,
aurrefabrikatutako modulu
bat lekualdatu eta
Haurreskolarako erabiltzeko
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ABADIÑO OTXANDIO

GARAI

AIk postua biak EAJri
Amankomunazgoan

Durangoko Merinaldearen Aman-
komunazgoan euren alderdiari
zegozkion ordezkari biak “EAJri
laga dizkio” Abadiñoko Indepen-
dienteak alderdiak, ohar batean
jakitera eman dutenez, “bi alder-
dien artean adostutakoa betez”.
Alkatea izendatzeko ekainean egin-
dako osoko bilkuran “jeltzaleak
abstenitu izanak ahalbidetu zuen
Jose Luis Navarro alkate izatea”,
azpimarratu du Abadiñoko Inde-

pendienteak taldeko gobernuak
ohar berean. 

Jeltzaleen eta Independien-
teen arteko akordioaren barruan
onartu zuten alderdi biek, uztai-
laren 26ko udalbatzarrean, Aman-
komunazgoan Abadiñoko talde
independienteari zegozkion eser-
leku biak EAJri lagatzea.

“Ordezkaritza politikoagaz
horrela jolastea onartezina” dela
azpimarratuz, kontra bozkatu zuen
bilkura hartan Bilduk, eta “ardu-
ragabekeriaz jokatzea” iruditzen
zaiela “herriak alderdi batek ordez-
katzea erabaki dituen eserlekuak
beste alderdi bati ematea eta honek
onartzea”, salatu zuten ohar batean.

Durangoko Amankomunaz-
goan hamahiruna ordezkari dauz-
kate, horrenbestez, Bilduk eta EAJk;
PSEalderdiko ordezkari bakarraren
bozkaren arabera erabakiko dute
Durangoko Amankomunazgoko
mahaiburutza. Irailean burutuko
da Amankomunazgoa eratzerako
osoko bilkura. I.Esteban

Durangoko Amankomunazgoko euren ordezkari
biak “EAJri utzi” dizkiote independenteek

“Bi alderdien artean
adostutakoa bete” duela
nabarmendu du AIk

Irailean egingo dute Amankomunazgoaren osaketa plenoa. 

Hamahiruna ordezkari
dauzkate orain Bilduk eta
EAJk Durangoko Merinaldeko
Amankomunazgoan; bat PSEk

ELA Sindikatuak hedabideetara
bidalitako idatzi batean jakinara-
zi duenez, udaberrian kaleratze
bidegabea salatu zuen langileari
“arrazoia eman dio Bilboko Lan
Arloko 9. Epaitegiak, eta Udaleko

lanpostura itzultzeko eskubidea
aitortu”. Apiriletik gaur arteko sol-
datak ordaindu beharko dizkio
udalak, gainera, langileari.

"Aldi baterako kontrataturi-
ko langileek finkoak diren postue-
tan" zihardutela salatu zuen ELAk
udaberrian: dagokion lan-eskain-
tza publikoaren bitartez postu
horietan diharduten langileak lan
taldeko behargin finko bihurtu
ordez, "sei hilabetetik sei hilabe-
terako” kontratuak egitea egotzi
zion sindikatuak udalari.

Talde Independienteko Jose
Luis Navarro alkateak, “kaleratze-
rik ez zela egon, kontratua buka-
tu zela” azpimarratu du. I.E.

Kaleratutako udal
langilearen aldeko epaia

AIko Jose Luis Navarro
alkateak “kaleratzerik ez”
zela egon dio, “kontratua
bukatu” egin zitzaiola

Abadiñoko Udaleko langile baten kaleratzea 
baliogabetzea ebatzi du Lan Arloko Epaitegiak

Lanpostura bueltatzeko
eskubidea aitortu dio
epaitegiak langileari

Udaletxeko
teilatuaren
konponketa,
martxan
Abuztuan hasi dituzte Garaiko
Udaletxeko teilatua konpontze-
ko beharrak, eta hile honetan
bertan amaitzea itxaroten dute.
Apirilean adjudikatu zituen lanok
udalbatzarrak, eta epe hori ipini
zuten burutzeko.

Egitasmoa aurrera ateratze-
ko 112.120 euroko inbertsioa
egin du udalak. Ordezkarien esa-
netan, itoginak agertu izana dago
teilatua konpontzeko arrazoien
artean. Beharginak lanean topa-
tu ditugu egunotan, eta eraiki-
nak ez ohiko itxura hartu du,
aldamioz inguraturik dago-eta.
Ikasturte berriagaz batera estrei-
natuko dute teilatu berria. M.O.

Mendi bizikleta
martxan izena
emateko aukera,
irailaren 8ra arte
Otxandion VII. Mendi Bizikleta
Martxa ospatuko dute irailaren
10eko larunbatean. 40 kilometro-
ko martxa horretan parte hartze-
ko izen ematea irailaren 8ra arte-
koa da. Udalaren webgunean
izen-emate orria eskuragarri
dago, www.otxandio.net-en. Bes-

tela, martxaren egunean bertan,
proba hasi aurretik, izena ema-
teko aukera ere izango da. Fede-
ratuentzat 10 euro izango da
izen-ematea, eta federatuta ez
daudenetzat 12 euro.

Izaera lehiakorrik ez duen
martxa 09:30ean hasiko dute pla-
zan, eta hantxe bertan helmuga-
ratuko dira. Haurrentzat eta bizi-
kletan ibiltzeko ohitura gutxia-
go dutenentzat,  zai ltasun
txikiagoko  ibilbidea ere presta-
tuko dute. J.D.

Martxa irailaren 10ean
egingo dute; zazpigarren
aldia izango da aurten

Abuztuaren 27an ospatuko dute
Errogatiba Eguna Urkiolako San-
tutegian. Goizeko 09:00etan Zelaie-
tako Andra Maria ermitatik atera-
ta, prozesioan joango dira hainbat
lagun San Rokegaz, eta 10:30ean
autobusa hartuta abiatuko dira
Urkiolarantz beste zenbait. 

Egun-pasa joandako hainbat
bisitari jasoko ditu, bihar goiz eta
eguerdi partean, santutegiak; eta

Bizkarra, Lagunetxe eta Buenos
Aires jatetxeetan bazkalduko dute
Abadiñoko ia berrehun jubilatuk. 

Meza nagusia, 11:30ean, eta
Talde Batuak taldeko dantzarien
emanaldia izango dira goizean.
Bazkalostean, berriz, Kantu taldea-
gaz erromeria izango da aukeran,
eta 18:00etan abiatuko dira herri-
ra bueltan. Eguna amaitzeko,
Lotxorekin erromeria eta afaria
egingo dituzte Zelaietan. I.E.

Abuztuko azken zapatuan,
Errogatiba Eguna Urkiolan

Meza nagusia, 11:30ean, eta
Talde Batuak taldeko
dantzariak, eguerdian

Udaleko ordezkariak eta izena eman duten 190 
jubilatu batuko dira bihar bazkaritarako Urkiolan

San Rokeren prozesioa
09:00etan abiatuko da Andra
Maritik Urkiolarantz
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MAÑARIA

IURRETA

Durangaldean labur

BERRIZ

Zorpetzea udalaren
errekurtsoen %120koa
dela dio Bilduk
Udalaren egoera ekonomiko txarraren berri 
eman du idatzi batean, Bilduko gobernu taldeak  

Alkatetza hartzean udala zer egoe-
ra ekonomikotan topatu duten
herritarrei azaltzeko, gutun infor-
matiboa banatu du uda honetan,
etxerik etxe, Bilduk. Bertan azpi-
marratu dutenez, aurreko gober-
nu taldeak 2001ean eta 2008an
hitzartutako mailegu bi dauzka
udalak: plaza egiteko eskatu zuten
240.404 euroko maileguagatiko
zorra 154.605 eurokoa da gaur
egun, eta 668.717 eurokoa Dan-
tzari taberna erostera bideratu

zuten 1.000.000 euroko mailegu-
tik udalak bueltatzeko daukana.

Ezker abertzaleko gobernu
berriaren esanetan, datozen urtee-
tako udal funtzionamendua eta

kudeaketa baldintzatuko dituzte
zor horiek: oharrean azpimarra-
tu dutenez, “kreditu bi horien
ondorioz, udalaren zorpetzea egu-
neroko errekurtsoen %120koa da,
eta proiektuak eta obrak garatze-
ko beste mailegurik eskatzeko
aukerarik ez dauka udalak, Aldun-
diak ez duelako baimentzen”.

Idatzian, “herri programan
hartu genuen konpromisoetako
bat gestio gardena egitea” zela dio
Bilduk, eta gutun informatibo
horregaz, konpromiso hori aurre-
ra eramateari ekiteaz gainera, lehe-
nengo bi hileetan zer ikusi eta zer
egin duten “adierazi gura” izan
dietela herritarrei. I.E.

Proiektuak eta obrak
garatzeko beste mailegurik
ezin du eskatu udalak, legez

Aurreko gobernuak 2001ean
eta 2008an hitzartutako
mailegu bi dauzka udalak,
Bilduko gobernuak dioenez

Dantzari eraikina erosteko eskatu zuten mailegu handiena.

Berrizko Udalak deialdia kalera-
tu du euskara ikastaroetan izena
emateko. Matrikulazio aldia dato-
rren eguenean hasiko da, eta irai-
laren 22ra arte egongo da izena
emateko aukera. Udalaren diru-
laguntza jaso dezakete interesdu-

nek, administrazioak ohar bidez
azaldu duenez.

Goizez, eguerdiz eta arratsal-
dez emango dituzte klaseak:
09:15etik 11:15era, 14:30etik
16:00etara,  eta 19:00etatik
21:00etara. Mailatan banatuko
dituzte ikasleak: B1, B2, C1, 3. mai-
la-EGA eta C2. Horrez gainera,
autoikaskuntzarako aukera ere
egongo da. Berbalagun egitas-
moan –euskaraz berba egiteko tal-
de ez formalak– parte hartzeko ere
matrikulatu daiteke. M.O.

Euskara eskolak jasotzeko
matrikulazio epea
Irailaren 1etik 22ra eman daiteke izena klaseak
jasotzeko; udalak diru-laguntza eskainiko du

Goizez, eguerdiz eta
arratsaldez emango dituzte
euskara klaseak

Harria herri kirol taldeak ekitaldi
berezia antolatuko du irailaren
3rako, gaueko 22:00etan. Herri
kirolen erakustaldian asto bi, zal-
dia eta idia lehiatuko dira zeinek
iltze gehiago egin. Construcciones
Vitorio Zelaiaren asto bi, Urkiaga
arostegiko zaldia eta Etxabe-Altu-
naren idia izango dira ekitaldian
parte hartuko dutenak. Antola-
tzaileek azaldu dutenez, talde
bakoitzak 1.000 kiloko harria mugi-
tu beharko du, 20 minutuko den-
boran. Sarrera doakoa izango dela
jakitera eman dute elkartetik.

Orain lau urte Iurretan sortu-
tako Harria taldeak hiru urte dara-
matza herri kirolen inguruko eki-
taldiak antolatzen. Iaz asto eta
zaldiekin prestatu zuten erakus-
taldia. Lehenengo urtea da hiru tal-
deko norgehiagoka antolatzen
dutena. J.G.

Asto bi, zaldia eta idia
lehian probalekuan

Iazko ekitaldian astoek eta zaldiek parte hartu zuten.

Herri kirol erakustaldia irailaren 3an izango da

Domekatik astelehenerako goizaldean, ordubata
aldera, Ertzaintzak 18, 21, 24 eta 32 urteko lau lagun
atxilotu zituen Berrizen, lonja batean lapurtzen
saiatzea leporatuta. Ertzaintza bertaratu zenean, ate-
ko itxidura bortxatuta zegoela ohartu ziren, eta
inguruak miatu zituzten. Lehenengo lagun bi aur-
kitu zituzten, eta ondoren beste bi hesi baten atzean
gordeta. Atxilotutako bik aurrekariak dituzte.

Lau atxilotu Berrizen, lonja
batean lapurtzen saiatzeagatik

Guztira, 63 lagunek eman dute ize-
na lan poltsarako. Bost lanetan jar-
duteko pertsonak batu dira zerren-
datan. Umezainak (49 plagun), adi-
nekoen zaintzaileak (18), eskola
partikularrak emateko lagunak (39),
aisialdiko begiraleak (39) eta kirol
begiraleak (16).

Lan poltsa berritu du
Abadiñoko Udalak

Abiadura Handiko Trenaren Elorrio-Atxondo
tramua esleituko du Adif-ek. Irailean lanak
esleitu eta urtea amaitu aurretik tramu horre-
tako lanak hastea da asmoa. 

Horrez gainera, Abadiño-Durango tartea
irailerako amaituta egotea itxaroten dute.
Abuztuan zehar Mañaria erreka gainetik doan
biaduktua ere amaitu dute.

AHTaren Elorrio-Atxondo
tartea esleituko dute

Irailaren 1ean0 eta 11n Pirinioetan
dagoen Camillen Bidea egiteko irtee-
ra antolatu du Alpino-Tabira men-
dizale taldeak. Bazkideentzat 55 euro
da izen-ematea, eta gainerakoentzat
80 euro. Lehenengo egunean Urdos-
Lescun ibilbidea osatuko dute, eta
bigarrenean Linzaraino helduko dira.

Pirinioetara irteera
egingo du Alpinok
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BERBAZ
“Ume saharauiak ezagututa, ezin dugu
geldirik egon hango egoeraren aurrean”
Bertan zein Tindufeko kanpamentuetan bizitakoaz jardun dugu etxean ume saharauiak hartu dituzten familiekin

Psikologikoki oso ukituta eto-
rri nintzen. Hangoa ikusi eta
gero, hemen ikustea edozer
txorakeriagatik kexaka zelan
gabiltzan... 

G.E.: Bai, baina motibazioa
ematen du ikusteak daukaten
apurragaz zelan egiten duten
aurrera, familian zelako mai-
tasuna eta errespetua dauka-
ten, auzokideen artean zelan
laguntzen duten elkar... Bere
g a r a i a n ,  k a n p a m e n t u a
andrek atera zuten aurrera,
gizonak soldadu zebiltzalako.
Apurka-apurka hori aldatzen
doa; gizonak ez dira frontera
joaten, bertan geratzen dira
eta ez dago lanik... 

Itxaropenik bai?
G.E.: 35 urte daramate egoera
h o r re t a n ,  e t a  e m a t e n  d u
o n a r t u t a  d a g o e l a  e g o e r a k
horrela izaten jarraitu behar
d u e l a .  Po l i t i k a r i e k  e z  d u t e
ezer egiten, eta han jarraitzen
dute; inoren lurretan, lagun-
tzei esker bizirauten... 

J.I.: Mobilizazio premia ikus-
ten dut. Familia gehiago ego-
tea gustatuko litzaidake, eta
Gabonetan trailer bat barik
h i r u  b i d a l t z e a .  K a l e a n  e t a
instituzioetan aldarrikapen
honek oihartzuna izan behar
d u .  Um e e k i n  b i z i t a k o a k
derrigortu egiten gaitu egoera
h o n e n  a u r re a n  g e l d i r i k  e z
egotera. Umeak ezagututa, ez
duzu  Sahara edo Fronte Poli-
s a r i o a  i k u s t e n ,  p e r t s o n a k
daude hor.  A.Ugalde                   

Martitzen honetan
hartu dute etxera-
ko bidea Duran-

gon uda pasatu duten ume
saharauiek. Bederatziga-
rren urtez, Herria elkartea-
ren bitartez etorri dira
umeak. Tindufeko kanpa-
m e n t u e t a r a  b u e l t a t u
aurretik, agur jaia egin
zuten barikuan. Orduan
gerturatu ginen umeak
etxean hartu di tuzten
familiekin berba egitera.

Bueltarako orduan, triste?
Ju l i a n  I z a g a : B e r a  j o a t e a k
p e n a  e m a t e n  d i t ,  b a i n a  e z
nago triste. Eurentzat hemen-
go egotaldia indarberritze eta
o p o r  g a r a i a  d a ;  e t o r t z e k o
gogo handia dute, eta buelta-
tzeko ere irrikitan daude. 

Marije Orobio-Urrutia. : Ez
dute penarik, ez. Han ez dau-
kate ezer, baina etxera doaz. 

Asko aldatzen da zuen egune-
rokoa umeekin?
J. I.: Batzuek ez dute ulertzen
uda horrela pasatu gura iza-
t e a ;  o p o r r a k  b e s t e  m o d u
batean konpartitzen. Oporrek
err itmo aldaketa esan gura

dute, eta niretzat hau ezere-
zetik denerako aldaketa da.
Sentimentu nahasiak dauz-
k a t ;  g i z a r t e a n  g e r o a g o  e t a
g u t x i a g o  e l k a r b a n a t z e n
dugun egunotan, elkartasuna
p i z t e n  z a i z u .  Na b a r m e n d u
egin behar da Herria elkarte-
koen lana; itzela da. 

Alde handia dago hango ume-
engandik hemengoengana?
Garazi  Etxebarr ia: Denean
jartzen dute arreta, eta beste
balore batzuk dauzkate; beste
i k u s p u n t u  b a t e t i k  i k u s t e n
dituzte gauzak. 

J.I. : Nire umezaroa gogora-
tzen didate. Orduan etxeeta-
ko ateak ez ziren sekula ixten.
Fa m i l i a  o s o  e g i t u r a t u t a
zegoen, eta elkarrekin bazkal-
du eta afaltzen genuen. Talde
s e n t i m e n t u a  h e m e n  b a i n o
handiagoa dute;  elkarrekin

egoteko gogo hori .  Auzoki-
d e e n  a r t e a n  h a r t u - e m a n a
sendotu egin da; ume saha-
rauien adineko umeen etxee-
tan ateak zabaldu egin dira.
Azken batean, hemen horren-
besteko garrantzia duen edu-
kitzearen kontzeptua ahaztu-
ta, izateak dauka garrantzia.

Zelakoa da euren bizimodua
han?
G.E.: Jaiki eta eskolara joaten
dira. Batzuek ordu bete ingu-
r u  e g i n  b e h a r  d u t e  o i n e z .
Gero etxean zer edo zer jan,
eta arratsaldean jolastu edo
lanak egiten laguntzen dute.
Antzera da egunero.

M.O.: Hemen lehenago izaten
zen moduan, jende nagusia
kontuak kontatzen ibi ltzen
da, eta umeei asko gustatzen
zaie entzutea. Errespetu han-
dia diete nagusiei;  familien
e g i t u r a n  a g i n t z e n  d u e n a
amama izaten da. 

Marijek eta Garazik kanpa-
mentuetara joateko aukera
eduki duzue. Zelako esperien-
tzia izan da?
M.O.: Gauza material larregi
dauzkadala pentsatuz etorri
n i n t z e n  n i .  M a t e r i a l a k  e z
d i re n  g a u z a  a s k o  g a l t z e n
gabiltza; koadrilan jesarrita
egon eta kontuak kontatzen
egote hori, adibidez. Batzue-
tan ematen du ez daukagula
denborarik eguna zelan joan
den elkarri kontatzeko ere. 

G . E . : Po l i t a  d a  h a ra  j o a t e a
hori  guztia  ikusteko,  baina
gogorra ere bai. Gu erreginak
legez hartu gaituzte, baina ur
b i d o i a k  i k u s t e n  d i t u z u ,
kamioia pasatzen. . .  Guk ez
dugu ikusi  janar i  banaketa
z e l a n  e g i t e n  d e n ,  b a i n a
batzuetan ez da heltzen, edo
gutxi heltzen da...

M.O.: Nik atunaren banaketa
ikusi  nuen,  andren ar tean.

Julian Izaga,
Marije Orobio-
Urrutia eta
Garazi
Etxebarria •

Ume saharauiak hartu dituzte
euren etxeetan, Herria
elkartearen bitartez

“Hemen materialak ez diren gauza asko
galtzen gabiltzala konturatzen zara 

kanpamentuetan” 

“Auzokideen arteko
hartu-emana asko
sendotu da ume
saharauiei esker”

“Urte askoan horrela
izan delako, egoerak

horrela jarrraitu
behar duela dirudi” 



IILLEEAAPPAAIINNDDEEGGIIAAKK

EESSTTEETTIIKKAA  ZZEENNTTRROOAAKK

EDERTASUN GIDA

ZZeerrggaattiikk  ggoommeennddaattzzeenn  dduuzzuu  ooiinneettaakkoo
ttrraattaammeenndduuaakk  eeggiitteeaa??
Neguan zehar oinak estalita izaten
ditugu, eta udan, berriz, erakusteko
ohitura daukagu. Modak hala dio, bes-
teen begietarako prest eduki behar
ditugula. Itxura estetiko ona lortzeko,
zerbitzu osoak eskaintzen ditugu:
azazkalak moztea, berdintzea, kutiku-
lak kentzea...

ZZeerr  zzaappaattaa  iizzaann  ddaaiitteekkee  kkaalltteeggaarrrriieennaa
ooiinneennttzzaatt??
Batez ere, takoidun oinetakoek sor-
tzen dituzte gogortasunak, eta hauek
desagartzeko lana egiten dugu tornu
bat erabiliz. Esfoliatu ondoren, ondo
hidratatzen ditugu, krema bereziekin
zein parafinagaz.

MMaassaajjeeaakk  eemmaatteeaa  eerree  kkoommeenniiggaarrrriiaa
iizzaannggoo  ddaa,,  eezzttaa??
Bai, oso garrantzitsuak dira. Sihatzu
erakoak landu daitezke, thailandiarrak,
ayurbedikoak, harri beroekin eginda-
koak... Erreflexologia beste aukera bat
da; baita bainu beroak ere.

JJeennddeeaakk  eemmaatteenn  aall  ddiioo  ggaarrrraannttzziirriikk
ooiinneenn  ttrraattaammeenndduuaarrii??
Bai. Udan topera egiten dugu lan
pedikura eta antzekoekin. Oinak bista-
ra ateratzen ditugun unea da, eta jen-
deak garrantzia ematen dio horri.

NNeegguukkoo  zzaaiinnkkeettaa  ttxxaarrrraarreenn  eerraaggiinneezz
ssoorrttzzeenn  ddiirraa  aarraazzooaakk??
Gehiengoak urtean zehar zapatetan
sartuta eta kasurik egin barik eduki-
tzen ditu oinak. Batzuk zaintzen dira,
baina orokorrean ez da hala gertatzen.
Takoiak ez dira batere onak, eta horre-
gatik izaten ditugu emakumeok gizo-
nek baino gogortasun gehiago.

OOiinnaakk  bbiissttaarraa
aatteerraattzzeekkoo  uunneeaa

• Ana Camarero

• Estetika 
zentroa dauka
Durangon
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KULTURA
MUSIKA DURANGON

Ez ohiko gaixotasunen
ikerkuntzarako dirua
biltzeko kultur jaialdia

I rabazi asmorik bako The Walk
On Project izeneko elkarteak
bultzatu eta Durangoko Uda-

lak, BBK-k eta Plateruena kafe
antzokiak lagundutako ekimena
da irailaren 30en eta urriaren 1ean
Landako erakustazokak hartuko
duen jaialdi kultural eta solidarioa:
jaialdian batutako dirua gaixota-
sun neurodegeneratiboen gaine-
ko ikerkuntzan laguntzera bide-
ratzea da ekimenaren ardatza.

Nazioarteko zein Euskal
Herriko dozena bat musika taldek
baino gehiagok hartuko dute jaial-
dian parte, The Walk On Project
elkartearen helburuekin bat egin-
da. Besteak beste, Smile, Gari,
Steve Wynn, Mariano Casanova,
The Right Ons, The Grave Yatch
Club eta Mi Hermana Corina tal-
deen emanaldiak dauzkate jaial-
dirako lotuta.

Ekimenagaz kolaboratzera
etorriko diren aipaturiko musika
talde horiez gainera, proiektuaren
bizkarrezurra den The Walk On
Band taldearen emanaldia ere
gozatu ahalko dugu Durangon:
gaixotasun neurodegeneratiboa
daukan ume baten gurasoek gida-
tutakoa da proiektu hau guztia, eta
aitaren eta musikari lagunen
proiektua da jaialdiaren zutabe
nagusia den The Walk On Band.

Familia osoarentzako jaia
Musikaz gainera, bestelako hain-
bat kultur emankizun ere eskain-
tzen ditu Walk On Project irabazi
asmorik bako elkarteak antolatu-
riko DuranWOPjaialdiak. Urriaren
1ean, Plateruenean izango da
umeendako joko, magia eta ipuin
kontalarien hitzordua, eta baita
hainbat kiroletan jardutekoa.

Paco Obregón durangarrak
zuzentzen duen Otro Teatro tal-
deak Molièren El Avaro obraren
emanaldia eskainiko du, jaialdia-
ren egitarauaren barruan.

Aurreratu dutenez, irailaren
30ean eta urriaren 1ean, Landa-
ko erakustazokan eta Platerue-
nean izango diren ekitaldietara
6.000 lagun baino gehiago gertu-
ratzea espero dute antolatzaileek. 

Aste honetan, BBKren kutxa-
zainetan zein webgunean ipini
dituzte DuranWOP jaialdirako
sarrerak salgai. I.Esteban.

Hamalau musika talderen zuzeneko emanaldiak eta beste hainbat kultur
emanaldi eta ekintza, irailaren 30ean eta urriaren 1ean, DuranWOP jaialdian

Goiko argazkiko New York-eko
Elliott Murphy musikaria The Nor-
mandy Allstars taldeko lagunek
lagunduta etorriko da Durango-
ko elkartasun jaialdian parte har-
tzera. Hamabi urte zeuzkanetik
musikari diharduen 1949an jaio-
tako Murphyrena legez, nazioar-
teko beste hainbat musikariren ize-
nak jasotzen ditu kartelak: Steve
Wynn, The Whybirds edo JC Brooks
& The Uptown Sound, esaterako.

Rock, folk zein pop doinuak
jorratzen dituzten beste hainbat

musika talde ere etorriko dira irai-
laren 30eko Durangoko jaialdira:
besteak beste, M-Clan, Loquillo,
Aurora Beltrán, Ariel Roth, Maria-
no Casanova eta The Grave Yacht
Club taldeek eman dute baietza.

Emazteagaz batera ekimen
honen antolatzaile lanetan dihar-
duen Mikel Renteriaren WOP Band
taldeak eta lagunek ere eskainiko
dute kontzertua Durangon; hain-
bat musikariren kolaborazioagaz
grabatu duten estreinako diskoa
aurkeztuko dute bertan. 

Hamalau musika talderekin
osatu dute kartel erakargarria 

Ekitaldietan sei mila

lagun baino gehiago

itxaroten dituzte

Musika, antzerkia eta

umeentzako hainbat

ekimen gozagai

• EElllliiootttt  MMuurrpphhyy  &&  TThhee
NNoorrmmaannddyy  AAllllssttaarrss
• TThhee  WWhhyybbiirrddss
• JJCC  BBrrooookkss  &&  TThhee  UUppttoowwnn
SSoouunndd
• SSmmiillee
• LLooqquuiilllloo
• GGaarrii
• SStteevvee  WWyynnnn
• MMaarriiaannoo  CCaassaannoovvaa
• TThhee  RRiigghhtt  OOnnss
• TThhee  GGrraavvee  YYaattcchh  CClluubb
• MM--CCllaann
• AArriieell  RRootthh
• AAuurroorraa  BBeellttrráánn
......//......

Obregón durangarrak

zuzendutako  ‘El Avaro’

antzezlana ikusgai

Batutako dirua ez ohiko

gaixotasunak ikertzeko

erabiliko dute
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GALIPOTX

Arantza Arrazola
San Agustingo 

kudeatzailea

Abuztuan lanean
Lanean jarduteko hilabete arraroa da
abuztua! Aurten, neure azalean baiez-
tatu ahal izan dut. Herria hutsik dago,
ia dena itxita dago, eta zuk San Agus-
tingo bulegoko freskuran hartzen
duzu babes.

Lanen bat bukatu edo urtean
zehar jorratu barik utzi behar izan
zenuen txostena amaitzeko, eta pen-
tsatzeko; datorren urterako, 2012rako,
planak egitera bideratzen duzun hila-
betea izaten da. 

Urte honetako abendura arteko
aretoko programazioa inprentan
dago dagoeneko; abuztua baino
lehen dena lotuta uztea komeni iza-
ten da, gero ezinezkoa baita inor
aurkitu eta beharrezko material guz-
tia batzea.

Bulegoko telefonoak ez du
jotzen, abuztuan inork ez du tinbrea
jotzen, orduak askoz ere produkti-
boagoak dira, hobeto kontzentra-
tzea lortzen duzu, hobeto pentsa-
tzea... Eta sentsazio arraroa izaten da
hain epe luzera pentsatzea; badaki-
zu datorren urteko inauteriak noiz
izango diren, Aste Santuko oporrak
noiz hartuko dituzun, zenbat zubi
izango ditugun...

Urte amaierara arteko progra-
mazioa lotu barik badago ere, eta zela-
ko harrera eta emaitzak lortuko ditu-
zun jakin barik ere, planifikatu egi-
ten dugu.

Arte eszenikoentzako, kultura-
rentzako, garai oso txarrak datozela
berba asko egin dugun arren, ez dut
lortzen uda aurretik kontatu zidate-
na burutik kentzea: gurearen antz
handia daukaten herri bitan, Bizkaian
eta Gipuzkoan, programatutako ikus-
kizunak bertan behera utzi behar izan
zituzten ikusle faltagatik. Ikuskizun
biak euskarazkoak eta Euskal Herri-
ko konpainiek sorturikoak zirela ger-
tatzen zait mingarrien.

GEURE DURANGALDEAMUSIKA EMANALDIA

Silboberri elkarteko lau txistulari
Donostiako Musika Hamabostaldian

G aur iluntzean, Donostiako Musika
Hamabostaldiaren barruan, Kur-
saal jauregian kontzertu berezia

eskainiko du Silboberri txistu elkarteak.
KLEMtaldeagaz elkarlanean, hiru obra estrei-
natuko dituzte Donostia, beste lau obra ere
interpretatzeaz gainera.

Silboberri taldeko Aitor Amilibia, Ser-
gio Torices, Iñaki Martin eta Ortzi Torices
txistulariek jardungo dute, 20:00etatik aurre-
ra, Kursaaleko emanaldian.

Perkusioak eta akordeoiak lagunduta
jardungo dute kontzertuan Durangoko Sil-
boberri elkarteko kide diren txistulariek,

hain zuzen ere, KLEM (Kuraia Laboratorio
Electroacústica Musical) taldeagaz elkar-
lanean: doinu elektronikoen esperimenta-
zioan jarduten duen taldea da KLEM.

Besteak beste, Ituarte, Villaso eta Cha-
mizoren lanak eskainiko dituzte. I.E.

Hiru artista gazte Art Lekun izenburuko
erakusketa dago ikusgai abuztuan eta
irailean zehar Durangoko Zeharkaleko
margo akademian. Bertan eskolak hartzen
dituzten 12 eta 17 urteko hiru gazteren
lanak ipini dituzte erakusketan.

Itziar Lavado, Jone Ercilla eta Aitor
Marcos gazteek ikasturtean zehar Art Leku
akademian egindako lanaren emaitza eta
kurtsoan zeharreko bilakaera erakusten
dute hautatutako lanek: gazteen sorme-
naren eta margogintzarako trebetasuna-
ren adibide dira lanok. I.E.

Hiru ikasle gazteren
lanak batu eta ikusgai
ipini dituzte Art Leku
pintura akademian

ERAKUSKETA DURANGON

KLEM taldearen musika garaikideagaz uztartuta eskainiko dute Silboberri taldeko kideek emanaldia gaur

Perkusioak eta akordeoiak

lagunduta eskainiko dute

txistulariek emanaldia

Aitor Amilibia, Sergio Torices,

Iñaki Martin eta Ortzi Toricesek

jardungo dute emanaldian

Kriskitin Menorcan izan da udako
jai egunetan, kultur trukean

Menorcako El Born taldeak gonbidatuta
joan dira Kriskitin dantza taldeko kideak
abuztuan Balearretara, eta Ciutadella hiri-
buruan eta Es Migjorn herrian eskaini dituz-
te dantza emanaldiak. 

Lehenago ere, 2002an, egonak ziren
Durangoko Kriskitin taldeko dantzariak
Durangaldeko eta Euskal Herriko dantzak
Balearretan erakusten. 

Bidaia honetan, besteak beste, Dantza-
ri dantzaeta Lapurdiko, Nafarroako zein Biz-
kaiko hainbat herritako dantzak eskaini
ditu Kriskitin taldeak.

Durangarrei ere Mediterraneoko folklo-
rea ezagutu eta gozatzeko aukera eskain-
tzeko eta hartu-emana sendotzeko, urrian,
Durangora etortzera gonbidatu du Kriski-
tinek El Born taldea. I.E.

DANTZA EMANALDIAK

Dantza emanaldi bi eskaintzeko joan dira dantza taldekoak Balearretara
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Dani Maeztu
Aralar

Sei hankako mahaia

Zerbitzu uria
Durango zerbitzu hiria dela
argi geratzen da gure herrian
enplegua ematen duten jar-
duerei begiratzen diegunean.
Zenbait kasutan, Durangoren
egoera sozio-geografikoa dela-
eta, berez dagozkio hainbat
zerbitzu: osasun arloan, jus-
tizian eta hezkuntzan, esate-
rako. Baina, horrez gain, zer-
bitzu sektorea estrategikoa
dela jakinik, gure herrian fal-
ta da arlo horretako herri plan-
gintza zehatza eta horren alde-
ko apustu garbia. 

Durangon, zerbitzu arlo-
ko, langabezia bikoiztu egin da
hirugarren sektorean. Eta
b a d i r u d i  p r e m i a  h o r r e k
batzuen imajinazioa ziztatu
d u e l a .  “O n e n a  e m a t e k o
momentua da”, edo antzeko
zerbait zioen EAJren hautes-
kunde kanpainako leloak.
Bitxia benetan, entzutea,
orain, gaur dela onena ema-
teko momentua,  28  ur te
gobernuan egon ostean. 

Du ra n g o n  K i r o l e n e r i
(kirol hezkuntzan dagoen
eskola ofizial bakarra) azpie-
gitura duina ematea premiaz-
koa da. Beharrezko da, baita
ere, merkataritza arloan dihar-
duten elkarteekin elkarlanean
aritzea, eta eurekin adostuta-
ko dinamizatzaile postua sor-
tzea. Merkatu plaza ere sus-
pertu daiteke, komertzioaren
traktore bihurtzeko eta berta-
ko eta sasoiko ekoizleei lehen-
tasuna emateko. 

Azken puntu horri begi-
ra, Aralarrek eta Bilduk mozioa
aurkeztu genuen udaletxean,
merkatu plazak dituen gabe-
ziak konpontze aldera. EAJk
ere ekimena babestu zuen,
euren programan puntu hori
jasota omen zegoelako, one-
na emateko momentua omen
baita. Nora begira egon dira
ba 28 urte hauetan? 

IRITZIA gutunak@anboto.org

Gutunak @

✑

Zerbitzu sektorea
estrategikoa bada,
beharrezkoa da plangintza
zehatza eta aldeko apustua

Durangoko jaiak arriskuan
Ez dabil pozik Pantxike, ezta Patxikotxu ere. Durangoko Txos-
na Batzordea osatzen dugun elkarteetako herritarrok ere ardu-
ratuta gaude, oso. Urrun joan barik, uda sasoia Oiz eta Muga-
rra artean pasatu duzuen herrikideok ezagutuko duzue segu-
ruenik gure ezinegonaren zergatia; beste askok, ostera,
beharbada ez. Hau dela-eta, gutun honen bidez gure egoera-
ren berri eman gura dizuegu denori.

Durangoko jaiak hasteko hile eta erdi bakarrik geratzen den
arren, ez dakigu oraindik txosnagunea non kokatu ahal izango
dugun. Txosnen kokagunearen gainean udalarekin sinatutako
akordioa 2009an amaitu zen. Udal ordezkariek ordurako trena
lurperatuta egotea espero zuten, eta txosnagunea trena lurpe-
ratu ostean Ezkurdin –herri erdigunean– atonduko luketen
zabalgunean kokatzeko asmoa helarazi ziguten. Baina 2011. urte-
an, oraindik, bai trenak bai txosnagunearen kokapenaren ingu-
ruko auziak lurperatu gabe jarraitzen dute.

Udalak ez du gurekin akordio batera heltzeko interesik era-
kutsi, eta orain arteko errotazio berdinarekin jarraitu gura du.
Hau honela, datozen jaietan Zumar kalera, hau da, herritik kan-
pora bialdu gura gaitu. Txosna batzordeak, ostera, ez du inpo-
saketa burubakorik onartuko, eta ez du txosnagunea Zumar kale-
an ipiniko. Gure helburua herritarron parte-hartzea bultzatuz
herriko jai giroa alaitzen laguntzea da, eta horretarako herrian
bertan egon behar dugu. Horregatik, udalak herritik kanpo gura
gaituela dirudien arren, historikoki gure ohiko lekua izan den
Pinondon egon behar dugula uste dugu.

Udalaren egoskorkeria tarteko jaiak arriskuan ikusten badi-
tugu ere, urtero legez, haur, gazte zein helduentzako ekintzez
osaturiko egitarau oparoa prestatzen darraigu. Hortaz, badugu
oraindik udalarekin akordio batera heltzeko itxaropenik. Baina,
horretarako zuon guztion indar eta laguntza behar dugu, eta has-
teko txosnagunea Pinondon izatea eskatzeko sinadura bilketa
jarri dugu martxan. Badakizu! Jaia ez da inoiz amaitzen gura ez

Klik batean

Bertan behera utzitako autoa 
Traña-Matienan, San Blas hotelaren parean utzitako
auto bat dago. Badira hiru bat urte bertatik mugitu barik
dagoela; irudietan ikusten den moduan belarra ere hazi
da inguruetan. Noiz erretiratuko dute?

@

b a d o z u ,  j a i a  e z  d a  i n o i z  a m a i t z e n  k a n t a t z e n  
badozu, jaia ez da inoiz amaitzen bere alde borrokatzen
badozu...

Durangoko Txosna Batzordea
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Etxeko txikienentzako lagun 
bikaina izango da ahatea
Maskota moduan ohikoa ez den arren, konpainia ona egin dezake
etxean; batez ere, umeen kasuan. Zabalera handiko arrainontzi berezi
bat da beretzako bizileku egokiena, jateko eta edateko tokiekin.

izango da ahate txikia jaio baino
lehenagokoa.

Bizilekua
Maskota legez, ahatearentzako
bizitoki egokiena dimentsio
zabaleko arrainontzia da. Altue-
ran 60 zentimetro izango ditu
gutxienez, eta jateko zein edate-
ko guneak bildu beharko ditu.
Lo egiteko lasto piloa ezartzea
da aukeretako bat; bere ohea
sarritan garbitzea komeni da.

Janariari dagokionez, korta-
ko hegazt ientzako el ikagai
bereziak ematea da egokiena;
lantzean behin barazkiak ere
eskaintzea ez dago txarto. Ezin
ahaztu beti eskura izan behar
duela ur freskoa eta garbia.

arnas-aparatu egokitua dauka
hegaz egin ahal izateko. Sama
labur eta atzerantzako hankekin,
balantzaka legezko ibilkera eza-
guna erabiltzen du.

Bere hegoek, eusteko eta
bultzatzeko balio diote, batez
ere, hegaldi laburretan; izan ere,
hegoak ez dauzka oso luzeak.
Muskulu pektoral indartsuen eta
egitura konplexuko lumen bidez
lortzen du aireratzea.

Ugalketa
Ugalketari dagokionez, aipatze-
koa da ahateen arteko espezie
gehienek lurrean egiten dutela
kabia. 4 eta 12 arrautza artean
errun ditzake ahateak, eta lautik
sei astera bitarteko prozesua

Lakuak, errekak eta itsasbazte-
rreko urak dira ahatearen berez-
ko lekuak, eta bertan aurkitzea
da normalena. Baina oinarrizko
zainketa batzuk landuz gero,
etxerako maskota erakargarria
ere izan daiteke. Uretako hegaz-
tia da ahatea, antzara eta zisne-
en familiakoa, besteak beste.
Antartidan izan ezik, munduko
kontinente guztietan bizi da, bai-
na Islandia, Groenlandia, Ipar
Amerika, Japonia eta Siberiako
iparraldean du sorlekua.

Ezaugarriak
25 zentimetro inguru hartzen du
luzeran, eta 15 altueran, gutxi
gora-behera. Tenperatura iraun-
korreko animalia da ahatea, eta

Kortako
hegaztientzako
elikagai berezia
ematea da egokiena

Lo egiteko, lasto
piloa ezartzea dago
aukeran; sarritan
garbituko diogu ohea

Oinarrizko zainketa
batzuk landuz gero,
maskota erakargarria
izan daiteke
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rregomezkorta, eta Albacete eta
Hércules taldeetan ere jardun
du. Entrenatzaile moduan, hauxe
du bere bigarren erronka, Bara-
kaldoren ondoren.

Harrobiko jokalariak
Gazte mailako hiru jokalarik
lehenengo taldeagaz jokatu
dute, eta horietako batek, Mikel
Arizmendiarrietak, jarraitu egin-
go du. 18 urteko gazteak zelai
erdian zein erdiko atzelar i
moduan jokatu dezake. Ugaitz
Aurrekoetxea Berrizera joango
da, eta Jon Leturiaga Iurretako-
ren edo Berrizen artean aukera-
tzen dabil.

Bestalde, honako jokalari
hauek utzi dute Durangoko Kul-
turala: Gaizka Meléndez, Ibai
San Martín, Iker Martínez, Ibon
Espinosa, Jon Larrinaga, Unai
Mugika, César Fernández, Mikel
Muniozguren eta Hodei Onain-
diak; azken bi horiek 2. B mailan
jokatuko dute aurten, Amorebie-
tagaz. J.Derteano

Aurpegi berriak, lehengo filosofia

Durangoko Kulturalak aste-
buru honetan ekingo dio
hirugarren mailari, Alaves

Bren kontra. Jokalari berri asko
daude taldean, baina zelai erdiko
blokeari eutsi diote. Beraz, aurten

ere baloiaren jabetza eta sorme-
na izango ditu ikur taldeak; iaz hain
ondo funtzionatu zuen eredu hori
erabili dute aurredenboraldian, eta
halaxe baieztatu du Rikardo Txin-
txurreta kirol zuzendariak ere; Pini-

lla, Conde, Gorroño eta gainera-
ko artistek ezarritako erritmoan
jokatuko du taldeak.

Axier Intxaurraga Amore-
bietara joanda, Mikel Agirrego-
mezkorta (36 urte, Romo) izan-

go da entrenatzaile berria. Orain
urte bi Bakaraldok fitxatu zuen
denboraldiaren bigarren erdira-
ko, eta iazko abendura arte
iraun zuen.  Bere ondoren eto-
rritako entrenatzaileek ere ez
zuten Barakaldoren norabidea
zuzendu, eta, azkenean, hiruga-
rren mailara jaitsi zen. Athletice-
kin lehen mailan jokatua da Agi-

Asteburu honetan hasiko du liga Durangoko Kulturalak, etxean, Alaves Bren kontra.

Durangoko Kulturalak 12 aurpegi berri ditu, entrenatzailearena tartean. 
Hala ere, taldearen jokamoldea ez da aldatuko: sormenak aginduko du

Andoni
Andres

24 urte

Arrasate

AAmmuurrrriioo  taldetik ekarri
dute erdiko atzelari joka-
tzeko, nahiz eta gehiago-
tan jokatu duen euskarri
moduan. Baloia jokatuta
ateratzeko abilidadea du.
Aurredenboraldian oso
detaile onak erakutsi ditu.

Unai 
Santamaria

22 urte

Basauri

LLeemmooaa  taldetik dator.
Orain urte bi Amorebieta-
ren atzealdea osatu zuen,
Txopitegaz batera. Iaz
Lemoan ez zuen hainbes-
te jokatu.  Ezkerra da,
entrenatzai leek asko
baloratzen duten dohaia.

Eneko 
Txopitea

30 urte

Gernika

AAmmoorreebbiieettaa  taldetik etorri
den erdiko atzelaria. Hiru-
lau urtean Barakaldogaz
2.B Mailan jokatu izan du
eta esperientzia handiko
jokalaria da. Geldikako
jokaldietan trebea da eta
gol asko egin izan ditu.

Jabier 
Garcia

23 urte

Leioa

LLaauuddiioo  taldetik etorri den
eskuin hegaleko jokalaria.
Kluba iaz ere saiatu zen
jokalar i  hau f i txatzen.
Jokalar i  ar ina da, eta
buruz burukoan abi la .
Erritmoa hartzen dabil, iaz
gutxi jokatu ondoren.

Jagoba
Portillo

18 urte

Ortuella

SSeessttaaoo  taldetik dator eta
ezker hegalean jokatzen
du normalean. Jokalari
azkarra da, aurrerantz
egiten badakiena, beraz,
konfiantza hartzen due-
nean jokalari garrantzi-
tsua izan daiteke.

Borja Luis
Blasco

25 urte

Eibar

LLeeiiooaa  taldetik datorren
erdilaria. Taldeko erdilari
trebeen bizkartzain lana
egingo du. Jokalari garaia
denez, aireko jokoa men-
deratzen du. Jokalari poli-
balentea da eta hainbat
postutan jokatu dezake.

Adrian
Mallagaray

18 urte

Durango

AAtthhlleettiiccen gazte mailako
taldetik berreskuratutako
erdi puntako jokalaria.
Kulturaletik joan zen, eta
lesio baten ondorioz ezin
izan du bere mai lar ik
eman Athleticen. Apurka
erritmoa hartzen dabil.

Jon Zubero

30 urte

Lemoa

ZZaallllaa  taldetik datorren
aurrelaria. Joseba Garcia-
ren antzerako ezauga-
rriak ditu. Erasoko jokoa
antolatzen lagundu deza-
ke hegaletara desmarka-
tuz, baina, batez ere, erre-
matatzailea da.

Joseba
Garcia

25 urte

Durango

GGeerrnniikkaa  taldetik datorren
aurrelaria. Hain zuzen,
Kulturaletik joan zen Ger-
nikara orain urte bi. Amo-
rebieta taldera joan den
Mikel Muniozgurenen
hutsunea betetzeko ardu-
ra izango du. 

Ander 
Garmendia

27 urte

Otxandio

EEllggooiibbaarr  taldetik berres-
kuratutako ezker hegale-
ko atzelaria. Eneko Viñas-
egaz batera, ezker hegala
osatuko du. Orain urte
batzuk Kulturalean jokatu
zuen, Rikardo Txintxurre-
taren aginduetara.

Kulturalak entrenatzaile
berria du aurten: Mikel
Agirregomezkorta
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Joan zen asteburuan Mañariko
jaien barruan antolatutako txi-
rrindularitza lasterketatik indar-
tuta irten zen Azysa Conor tal-
deko Jorge Martin Montenegro.
Euskaldun Torneoko liderrak
zazpigarren amaitu zuen, sail-
kapen nagusiko bere arerio
arriskutsuenen aurretik. Ondo-
rioz, lehendik ere esanguratsua
zen aldea areagotzea lortu

zuen. Euskaldun Torneoa amai-
tzeko sei lasterketa falta dire-
nean, 76 puntu ateratzen dizkio
Pablo Torres bigarrenari eta 79
puntu Paul Kneppers-i. Laster-
keta bakoitzeko irabazleak 25
puntu batzen dituela kontuan
hartuta, Montenegro txapelketa
irabazteko hautagai nagusia da.

Murgoitio zazpigarren
Mañariko lasterketa Caja Rural
taldeko Karol Domalgaskik ira-
bazi zuen. Cespa Euskadi tal-
deko Unai Elorriaga izan zen
Durangaldeko lehenengo sail-
katua 21. postuan. Sailkapen
nagusian, aldiz, Hirumet taldeko
Egoitz Murgoitio abadiñarra da
eskualdeko ordezkaririk onena,
zazpigarren tokian; Cafés
Baqué taldeko Mikel Filgueira
hamargarren dago.

Euskaldun Torneoko
hurrengo lasterketa domekan
honetan jokatuko dute Gipuz-
koan, Zegaman. J.D.

Mañariko lehiatik
indartuta irten da
Montenegro
Mañariko txirrindularitza lehian batutako
puntuekin gertu du Euskaldun Torneoa

Sei lasterketaren faltan,
76 puntuko aldea
dauka bigarrenarekiko

Donostian egin zuten Fly Group Racing Team talde berriaren aurkezpen ofiziala.

Gidari euskaldun gazteen
harrobi izateko sortua

Euskal Herrian motor zale-
tasuna sustatzerako orduan,
entrenatzeko zirkuituen

urruntasuna eragozpen handia
izan da luzaroan. Beraz, iazko
ekainean Nafarroako Los Arco-
sen ireki zuten zirkuitua bendizio
moduan hartu dute motor zaleek.
Esaterako, Aitor Martinez abadi-
ñar pilotuak, Herri Torrontegik eta
beste hainbat eragilek aspaldiko
ametsa errealitate bihurtzeko
modua izan dute. Elkarlanean sor-
tu duten Fly Group Racing Team
taldeak motor zale euskaldun gaz-

teei euren afizioan sakontzeko eta
trebatzeko aukera eskaintzen die.
Oraingoz, lau gidarigaz ari dira. Aitor
Martinez ez eze, hiru pilotu gazte
dabiltza: Iker Torrontegi gernika-
rra (15 urte) eta Oier eta Yarte
Cascante (13 eta 9 urte, hurre-
nez hurren).

Taldeak Abadiñon du bere
egoitza (TTM Motos-en Duran-

Fly Group Racing Team talde berriak motor gidari gazteak 
trebatuko ditu; sortzaileen artean dago Aitor Martinez abadiñarra

gon eta Iturritxo kalean Abadi-
ñon) eta gidari euskaldun gazte-
en harrobi izan gura dute, Espai-
niako zein nazioarteko txapelke-
tatan lehiatu daitezen. 

Oraingoz Iparraldeko Abia-
dura Txapelketako eta Medite-
rraneo Txapelketako hainbat
lasterketetan aritu dira, nor bere
kategorian. Gazteek emaitza
onak lortu dituzte, eta Martínez
ere gustura dago bere errendi-
menduagaz: lasterketa bi irabazi
ditu; beste bi ezin izan ditu
amaitu erorikoen eta arazo tek-
nikoen ondorioz.

Fly Group Racing Team tal-
dean izena eman gura duenak
honako e-maila erabili dezake:
a i t o r @ s u p e r m o t o 1 3 . c o m .
“Durangaldeko gazteak anima-

tzea polita litzateke”, dio Marti-
nezek: “Ni mundu honetan hasi
nintzenean ez nekien nora jo,
informazioa non bilatu. Talde
honegaz lehen urratsa emateko
prozesua erraztu gura dugu”.

Abendura begira adin guz-
t ietara zabal ik egongo den
motor eskola eratu gura dute,
lur gaineko zein asfalto gaineko
zirkuituetara joanez eta ikasta-
roak antolatuz.   J.D.

Egoitz Murgoitio
zazpigarren dago
sailkapen nagusian

Ormaetxea
podiumera igo
da triatloian
Mugarra triatloi taldeko Iskan-
dar Ormaetxeak hirugarren
amaitu zuen bere kategorian
(V1) Extremadurako Barcarro-
ta herrian jokatutako lasterke-
tan. Podiumeko lehenengo
postu biak Pacense taldeko
Diego Yebra eta Santiago San-
chónek bete zituzten. Ormae-
txea Yebra irabazlearengandik
4 minutu eta erdira helmuga-
ratu zen. 

Bestalde, Mugarra triatloi
eskolan izena emateko epea
oraindik zabalik dago. Triatloi
taldeko www.mugarratt.com
webgunean aurkitu daitezke
2011/12 denboraldiari begira
prestatu dituzten jarduerak.
Benjamin, kimu, haur-katego-
ria, kadete eta gazte mailetan
eman daiteke izena. J.D.

Irabazlearengandik lau
minutu eta erdira
helmugaratu zen

Igoera helburu,
Berriz hasi da
liga prestatzen
Iaz ohorezko mailatik jaitsi
ondoren, aspaldiko partez
goren mai lan jokatuko du
Berrizek. Joan zen astean hasi
zuten aurredenboraldia, eta
datorren eguaztenean lagu-
narteko partida jokatuko dute,
etxean, Soraluzeren kontra.
Irailaren 7an, Eibartarrak tal-
dea hartuko dute Berrizburun.
Aurkari  biek Gipuzkoako
goren mailan jokatzen dute.

Irailaren 18an jokatuko da
goren mailako lehenengo jar-
dunaldia, eta Berriz taldeaz
gainera Iurretako eta Zaldua
ere lehiatuko dira. Zaldibarko
taldeak Begoñaren aurka
jokatuko du etxean; Berriz eta
Iurretakok etxetik kanpora
hasiko dute denboraldia, Loiu
eta Basurtoren aurka. J.D.

Datorren eguaztenean
Soraluzeren kontra
jokatuko dute etxean

Oraingoz 9, 13 eta 15
urteko gazte bana
dituzte taldean

Piloto euskaldun
gazteen harrobi izan
gura dute etorkizunean

Espainiako Txapelketan
aritzeko prestaketa
lanetan dabiltza orain
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Etxeetako hondakinen % 50
birziklatzeko helburua ipini du

legeak; gaur egun edukiontzien 
% 30 birziklatzen dugu 

Ekologistek salatu dute legeak
ez duela hondakin organikoen

gaineko helbururik eta ez
duela errausketa baztertzen

Hondakinen Legea onartu dute,
Europako araudietara egokituta

Neurrien artean, plastikozko poltsak 2018an debekatzea 
eta ontzi hutsak itzultzeko sistema aztertzea daude

Dendetako plastikozko poltsak
geroago eta gutxiago ikusten
ditugu kaleetan. Apurka-apurka
desagertzen joan beharko dute,
onartu berri duten Hondakinen
Legean 2018an erabilera baka-
rreko poltsak debekatzea dago-
eta aurreikusita. 

Hondakinen eta Lur Kutsa-
tuen Legea uztailaren 14an
onartu du Espainiako Kongre-
suak. 2018rako hainbat helburu
ipini ditu lege horrek: urte horre-
tarako etxebizitzetako hondaki-
nen % 50 birziklatzea eta erai-
kuntza ar loko hondakinen
kasuan, % 70; gaur egun, erai-
kuntzan % 38 birziklatzen da.

Edukiontziak bueltatzea
Lege berriagaz, edukiontziak
itzultzeko sistema ipintzeko
aukerak aztertuko dituzte. Lehe-
nago egiten zen antzera, latak

edo plastikozko botilak eroste-
rakoan, zerga bat ordainduko
litzateke sistema horregaz, eta
edukiontzia bueltatzerakoan
diru kopuru hori bueltatuko litza-
teke. 

Datuek diotenez, gaur egun
edukiontzien % 30 eramaten
dugu kontenedore horira. Euro-
pako hainbat lekutan martxan
ipini dute ontziak bueltatzeko
sistema, eta Alemanian, esate-
rako, edukiontzien % 90 baino
gehiago errekuperatu dute. 

Europan birziklatzea
Bertako birziklatze enpresei
beharra emateko asmotan, lege
berriak dio lehentasuna edukiko
duela Europan birziklatzeak.
Izan ere, gaur egun birziklatzera
botatako hondakin asko Euro-
patik kanpoko enpresetara
bideratzen da. 

Paperaren eta kartoiaren
kasuan, adibidez, ekoizleen
Aspapel elkarteak azaldu du
azken bost urteetan Espainiatik
paper erabili ugari (200.000 eta
900.000 tona artean) bidali dela
Asiara –batez ere, Txinara– ber-
tan birziklatzeko.

Talde ekologisten iritzia
Elkarte ekologistek legearen
alderdi ugari ontzat hartu dituz-
te, baina, orokorrean, adostuta-
ko neurriak nahikoak ez direla
adierazi dute. Amigos de la Tie-
rra, Greenpeace eta Ecologistas
en Acción taldeek, esaterako,
hainbat arlo landu barik geratu
direla uste dute. Esaterako,
salatu dute legeak material
organikoaren inguruko helburu-
rik ez duela aurreikusi. Hondaki-
nen errausketa ez duela bazter-
tzen ere kritikatu dute.
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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: 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.
• KOMENTU KALEA: Logela bakarreko apartamentua.
Bizitzen sartzeko moduan. Guztiz berriztatua.
• 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.

ERAIKUNTZA BERRIA
• IBAIZABAL: 1. fasea. 3 logela eta 2 komun.
Terrazak. Garajea eta trastelekua. 247.000€-tik
aurrera.

ETXEBIZITZAK SALGAI
• BIXENTE KAPANAGA: Etxebizitza altua. 90 m2. 
3 logela, egongela handia, sukaldea eta komunak
berriztatuak. 231.400€.
• BIDEBARRIETA ( Postetxea). 3 logela, egongela eta
sukaldea. Igogailua. Ganbara. 232.000€.
• DANTZARI: 3 logela. 192.000€.
• ARAMOTZ: 3 logela. 165.000€.
• MURUETA TORRE: 3 logela. Terraza handia.
Ganbara eta garajea. SALTZEKO PREMIA!
• ASKATASUN ETORBIDEA: 90 m2. 3 logela eta 
2 komun. Terraza. Eguzkitsua. Ganbara. 2 kotxeren-
tzako garajea. 297.500€.
• ERRETENTXU: 75 m2. Sukalde eta egongela
handia. Garajea.
• URKO (Landako): 2 logela eta 2 komun. Eskegito-
kia. Terraza. Ganbara. Garajea eta trastelekua.
• SAN IGNAZIO: 80 m2-ko terraza duen atikoa. Salgai
edo alokairuan erosteko aukerarekin.
• ERDIALDEAN: 102 m2. 4 logela. Zonalde lasaia.
Etxe osoak kanpora ematen du. 192.300€.
• TRENBIDE: 105 m2. 2 garaje, trastelekua eta
ganbara. Etxe osoak kanpora ematen du.
• F.J. de ZUMARRAGA: DUPLEXA. 2 logela, 2 komun
eta egongela. Terraza. EGUZKITSUA.
• IURRETA (MASPE): ERAIKUNTZA BERRIA. 1,2,3
eta 4 logelako etxebizitzak. 210.500€-tik aurrera.
• DURANGO: ETXEBIZITZAK TERRAZEKIN. 1,2,3 
eta 4 logelako etxebizitzak. Ganbara eta garajea. 
• ABADIÑO: Berehalako banaketa. 2 eta 3 logela. 
30 m2-ko terraza. Garajea eta trastelekua. Sukalde
jantzia. 265.000€-tik aurrera. 
• MAÑARIA: 110 m2. 3 logela eta egongela handia.
Terraza. Etxe osoak kanpora ematen du. Eguzkitsua.   
• OÑITURRI: (Ezkurdi). Erdi berria. 80 m2. Eguzki-
tsua. Etxe osoak kanpora ematen du. Lehen mailako
materialak. Ganbara eta garajea.
• ALLUITZ: Erdi berria. 2 logela. Ganbara eta garajea.
• PLATERUEN PLAZA: 4 logela eta 3 komun.
Trastelekua eta garajea. 294.500€.
• HERRIKO GUDARIEN: (EZKURDI): AZKENEKO
etxebizitza. 3 logela, eta 2 komun. Terraza. Ganbara
eta garajea.
• EZKURDI: 70 m2. 180.000€.
• SASIKOA: Erdi berria. 90 m2. 3 logela eta
eskegitokia. Balkoia. 52 m2-ko terraza. Eguzkitsua.
• ASTXIKI: 115 m2. 3 logela. Garajea eta ganbara. 
• FRANTZISKO IBARRA: 100 m2. 3 logela eta
egongela handia. Ganbara eta garajea.
• ANBOTO: 3 logela, egongela eta komuna. 
• ARTEKALE: Berria. 80 m2. 2 logela. Polita.
• MADALENA: 2 logelako atikoa. Terraza. 
• ANDRA MARI: Apartamentua. 162.000€.
• TABIRA: Apartamentua. Garajea. 237.400€.
• LANDAKO: 90 m2. 3 logela eta 2 komun. 2 terraza.
Ganbara eta garajea. Polita.
• SAN FAUSTO: 1º solairua. 3 logela. 150.000€.
• KIRIKIÑO: 60 m2. 3 logela. 138.500€.
• ASKATASUN ETORBIDEA: 2 logela eta egongela.
Terraza. Ganbara eta garaje bikoitza.
• DURANGO: Txaleta. 400 m2. Garajea. Lorategia.
• DURANGO: Txaleta. 5 logela eta 3 komun. Txokoa. 2
kotxerentzako garajea. 45 m2-ko lorategia. 637.600€

ABADIÑO-MATIENA
• FERIALEKU: 90 m2. 3 logela eta egongela.
Ganbara. Ikuspegiekin. 171.300€. Garajea.
• ABADIÑO: Txaleta. 310 m2.  Bifamiliarra. 3 solairu.
350 m2-ko lorategia eta txokoa. 3 kotxerentzako
garajea.
• MATIENA: Solaguren kalea. 3 logela eta egongela.
Bizitzen sartzeko moduan. Berria. 150.250€.

ALOKAIRUAN
• MATIENA: Pabilioia. 163 m2. 950€.
• TABERNA – JATETXEA: 150 m2. 900€/hileko.
• IBAIZABAL: 120 m2. 2 kale hartzen dituen
erakuslehioa. 
• MARISTAK: 60 m2. Egokitua. Alokairuan edo salgai.
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Higiezinak
ETXEBIZITZAK

SALDU

Abadiño. Muntsaratz auzo-
an. 3 logela handi, 2 komun,
sukaldea, egongela handia
jangelarekin eta balkoi handi
bat. Ganbara. Berriztuta. Ka-
lefazioa. Egoera onean. 
Prezioa negoziagarria da. 
Tel.: 678-83 60 50.

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

Berriz. Aukera oso ona. Ba-
serri polit bat salgai, Duran-
gotik 6 minutura. 300 m2
ditu etxeak eta 13.000 m2-ko
terrenoa, arrain errekatxo bat
ere badu. Urezko errota dauka
martxan. Txakolina, kiwiak,
intxaurrak, gaztainak, fruta
arbolak, ortu ederra, landak
eta jardinak ditu. Anbotora
bistak. Harrizkoa. Garajea ko-
txe batentzat eta parkina bes-
te 4rentzat. Leku baketsua.
Familia bat edo bi bizitzeko
aproposa, bi ezkaratz ditu, 3
komun, lau gela eta egongela
bat, eta lekua gela gehiago
eraikitzeko. Etorri ikustera.
Deitu: 669-45 46 18; 94-
603 32 18; 94-620 18 59.

Durango. 98 m2-ko etxebi-
zitza oso eguzkitsua, 3 logela,
sukaldea-jangela, bainugela
eta komun leihodunak, 2 te-
rraza partikular eta baita te-
rraza komunitarioak ere. Al-
tzariz betea, berogailuaren
galdara jarri berria, hormako
lau armairu, aluminiozko
leihoak, ateak eta zorua alda-
tuta. Garaje eta igerilekuare-
kin. Tel.: 655 704 684

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

Durango. Sasikoa kalean pi-
sua salgai. 3 logela, komuna,
egongela-jangela eta sukal-
dea. 2 balkoi (bat itxia). Bero-
gailua gas naturalarekin.
Ganbara eta garajea. Prezio
ezin hobea. Tel: 679 382 369

Durango. 94 m2-ko etxea
salgai, herriko gudarien pla-
zan. 3 logela, 2 komun, sukal-
dea eskegitokiarekin, egon-
gela ederra, ganbara eta gara-
jea. Kokapen oso ona, etxe
eguzkitsua eta bista ederre-
koa. Prezioa: 336.000 euro.
Tel.: 615-76 08 01.

Durango. Aukera. Pisua sal-
gai da sasikoa kalean. 70 m2,
3 logela. Balkoia. Igogailuare-
kin. Tel.: 629 414 363

Durango. Atiko zoragarri
bat dugu salgai alde zaharre-
an. Erabat berriztaturik dago.
Erabat jantzita. Gas instala-
zioa egin berri dugu. Oso argi-
tsua da. Deitu: 659-42 58
90. aotxotorena@yahoo.es 

Elorrio. 65 m2-ko etxebizi-
tza salgai. Prezio oso interes-
garria. Igogailua jartzeko as-
moa. Telefonoa: 615-73 27 27

Elorrio. 65 m2-ko etxebizi-
tza berria salgai buzkantz ka-
lean. 2 logela, komun bat, su-
kalde-egongela eta ganbara
ederra. Igogailua. Kokapen
oneko etxe polita eta eguzki-
tsua. Tel.: 94-682 12 34.

Elorrio. Elorrion dagoen ba-
bes ofizialeko etxebizitza tru-

katzeko durangoko kide baten
bila nabil. 
etxea2011@yahoo.es

Mallabia. Baserria eta
20.000 m2-ko lur zatia, oso
egokia mahasti bat jartzeko,
salgai. Kokapen ona.
330.000 euro. Tel.: 655-70
26 47 (20:00-22:00 artean
deitu). Negoziagarria. Hor-
migoizko estruktura du eta
toki oso polita da.

Otxandio. Apartamentu
jantzia salgai. Garaje eta tras-
telekua. Tel.: 675-71 72 83

Zaldibar. 300 m2-ko base-
rria berriztuta. 24.000 m2-
ko lursaila. Oso eguzkitsua.
Tel.: 625-70 59 97.

Zornotza. Etxebizitza salgai
Euban. 3 logela, egongela
bat, sukaldea, 2 bainugela,
ganbara eta berogailua. 345
m2-ko lursaila. Aukera pare-
gabea!. Tel.: 695-70 18 58

EROSI

Durangaldea. Baserria ero-
siko nuke, lursail apur bate-
kin. Ez du inporta zein egoe-
ran dagoen (erreformatu be-
har bada, etab.). Prezioa:
250.000 euro (negoziaga-
rri). Tel.: 618 936 214.

ERRENTAN EMAN

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

Elorrio. Pisua alokagai. 3 lo-
gela, egongela, sukaldea eta
komuna. Tel.: 94-658 20 18

OPORRETAKO ETXEA

ERRENTAN EMAN

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

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

Torrevieja (Alacant).
Bungalowa alokagai. Urbani-
zazio pribatuan, gune berde-
ak eta igerilekuak. 3 logela,
egongela, sukaldea eta sola-
riuma. Tel.: 615-77 96 22.
Itsaso

PISUA KONPARTITU

PISUKIDE BILA

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

LOKALAK

ERRENTAN EMAN

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

GARAJEAK

SALDU

Berriz. 42 m2-ko garaje itxia
salgai. Ate automatikoa. Ur
eta argi instalazioak. Komuna
eta bodega txiki bat. Txoko
txikia sukaldeagaz. 2 edo 3
kotxe. Tel.: 615-75 21 36

Durango. Garajea salgai. Er-
dialdean kokatua, Tronperri
kalean. Itxia. Saltzeko premia.
Tel.: 686-73 44 51.

Elorrio. Berrio-otxoa kalean
garaje itxia salgai. Tel.: 658-
75 92 64.

Elorrio. Garaje itxia salgai
erdialdean. 660-45 87 56.

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. 

Durango. Montebideon (er-
tzaintza alboan) 26 m2-ko
garaje itxia errentan. 
Tel.:  656-76 76 06.

ERRENTAN HARTU

Elorrio. Garaje itxi bat behar
dut Elorrion furgoneta gorde-
tzeko. Tel.: 667-91 88 71.

GAINERAKOAK

SALDU

Mundaka. Bermeoko portu
komertzialetik 300 metrora
dauden industria-nabeak sal-
gai. Bulegoetarako baliaga-
rriak. Hainbat tamaina eta
prezio. Negozia daiteke. Kon-
takturako: 616-936 343.

Teknologia
INFORMATIKA

GAINERAKOAK

Ordenagailuak konpon-
tzen ditut. Etxez etxe joaten
naiz konpontzen. Konfigura-
tu, birusak kendu, periferiko-
ak ipini eta abar. Arin eta mer-
ke! Tel.: 650-17 22 85.

GAINERAKOAK

EMAN

Bidali zure ordenagailua
boliviara. Hondatuta ba-
daukazu, zaharra bada edo
zaborretara bota behar badu-
zu, nik jaso, konpondu eta
kainaberaren bitartez bialdu-
ko dugu boliviako bigarren
mailako eskoletara. 
Tel.: 655-71 76 66.

Lana/negozioak
LAN ESKARIAK

OSTALARITZA

Durango. Neska gazte eus-
kalduna, tabernari lanak egi-
teko prest, goizez zein arra-
tsaldez. Tel.: 615-71 62 32.

ETXEKO LANAK

Abadiño. Etxeko lanak egi-
teko zein nagusiak zaintzeko
andrea. Esperientzia handia,
informeak eska diezadazkezu
noiznahi. 59 urte ditut eta or-
duka zein lanaldi erdian lan
egiteko prest nago. Irailetik
hasita. 655-71 72 63

PERTSONAK ZAINDU

Berriz. Batxilergoa bukatu
berri duen ikaslea berrizen
zein inguruko herrietan (zal-
dibar, abadiño edo durango)
umeak zaintzeko edo eskolara
eramateko prest dago, goizez
zein arratsaldez. Deitu kon-
promiso gabe. Tel.: 676-87
19 29 (maider).

Durangaldea. Neska gazte
eta euskalduna naiz, umeak
zaintzeko prest dagoena
2011-2012ko ikasturtean.
Durangaldeko edozein herri-
tan, goizez zein arratsaldez,
ez dago arazorik. Goi mailako
haur hezkuntzako titulua.
Edozein galdera egiteko: 615-
00 59 64

Durango. Neska gaztea eta
euskalduna naiz eta aste ba-
rruan arratsaldez umeak
zaintzeko prest nago. Haur
hezkuntza ikasi dut. Umeekin
esperientzia badaukat, eta
autoa ere bai. Lanerako prest
nago. Tel.: 626-19 68 85.

Durango. Haurrak zaintzeko
eta etxeko lanak egiteko prest
dagoen neska gaztea naiz.
Haur txikiekin esperientzia
daukat eta lanerako gogoz
nago. Durangaldean eta ingu-
ruetan lan egingo nuke, kotxe
propioa daukat. 608-42 70
96. Ainhoa.

Durango. Uztaila erditik au-
rrera haurrak zaintzeko prest
dagoen neska euskalduna
naiz. Psikologiako lizentzia-
tura ikasten ari naiz, eta otsai-
la arte lanaldi osoan lan egite-
ko prest nago, haur txikiekin
esperientzia daukat. Harre-
manetan jartzeko deitu 608-
42 70 96 mugikor zenbakira.

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 nabil. Arra-
tsaldetan, gauetan zein aste-
buruetan. Esperientzia
daukat. Erreferentziak. Tel.:
650-17 24 33.

Durango. Andre euskalduna
naiz eta pertsona nagusiak,
gaixoak, ezinduak... zaintzeko
prest nago. Urte askoko espe-
rientzia daukat, eta lehenbai-
lehen hasteko prest nago. In-
teresatuak deitu 699-74 57
23 telefono zenbakira.(ines)

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. Andre euskalduna
(51 urte), haurrak zaintzeko
prest. Esperientzia luzea arlo
horretan. Euskaraz zein erda-
raz hitz egin dezaket. Zuen
haurrak errespetuz, zintzota-
sunez, begirunez eta konfian-
tza osoz zainduko ditut. Or-
dutegia: arratsaldez,
16:30etatik aurrera eta goi-
zez, 9:30ak arte. Tel.: 663-32
84 25.

Durango. Gauez edota aste-
buruetan pertsona nagusiak
zaintzeko prest. Esperientzia
handia nagusien zainketan.
Tel.: 660-14 12 92

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. Bertako neskak
bere burua eskaintzen du per-
tsona nagusiei lagundu edo
umeak zaintzeko, astelehene-
tik ostiralera, goiz edo arra-
tsaldez. Tel.: 94-658 33 32
edo 688-67 65 88

Durango. Neska gazte eus-
kalduna haurrak zaintzeko
prest, goizez zein arratsaldez.
Haur hezkuntzako goi maila-

ko teknikari titulua. Interesa-
tuak deitu: 615-71 62 32.

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

Durango. Neska gazte eus-
kalduna, udan goizetan ume-
ak zaintzeko eta etxeko lanak
egiteko prest. Baita umeei
udako lanak egiten laguntze-
ko ere. Durangaldean, Aba-
diño, Matiena, Iurreta, Du-
rango,... Interesa duzuenok
deitu. Tel.:  605-76 80 98.

Durango. Neska gaztea,
etxeko lanak egiteko, umeak
zein pertsona nagusiak zain-
tzeko prest. Venezuelako nes-
ka bat naiz baina euskal he-
rrian guztiz integratua. Espe-
rientzia handia dut umeekin
eta pertsona nagusiekin. Tel.:
667-07 45 34.

Elorrio. Haur hezkuntzako
irakaslea naiz. 2011 - 2012
ikasturteari begira, prest
nago durangon, elorrion, ma-
tienan nahiz abadiñon umeak
zaintzeko. Ordutegia honako
hau izango litzateke: goizean
nahi den ordutik 13:00etara,
eta arratsaldean 16:00etatik
nahi den ordura arte. Arazorik
edo dudaren bat edukiz gero,
666-19 75 68 telefonora dei-
tu. Eskerrik asko!

IRAKASKUNTZA

Durangaldea (Bizkaia).
Alemanierazko klaseak ema-
ten dira haur, gazte eta hel-
duentzat. Telefonoa: 670 79
33 12

Durango. Durangoko neska
euskalduna uda osoan zehar
haurrak zaindu zein klase par-
tikularrak emateko prest. Es-
perientziaduna. Tel.: 665-71
56 08  Telefonoa:
665715608. Posta: alaine-
garmendia@hotmail.com.

Durango. Neska euskalduna
eta alaia uda osoan haurrak
zaintzeko nahiz klase partiku-
larrak emateko prest. Umee-
kin esperientzia edukita.
Tel.:670-32 61 49.

Durango. Toeic  ikastaro in-
tentsiboa uztailean. Azteketa
prestatu nahi izanez gero es-
perientza duen irakaslea es-
kolak emateko prest, ordutegi
zabalarekin. Tel.: 686-84 06
27.

Durango. Psikologian lizen-
tziatutako neska euskaldunak
udan errefortzu klaseak ema-
teko eskaintzen du bere bu-
rua. Urtean zehar ume zein
gazteekin lanean egondako
neska. Klase indibidualak, or-
dutegi malguarekin eta ikasle
bakoitzaren beharretara ego-
kituak. 650 18 72 10

GAINERAKOAK

Durangaldea (Bizkaia).
Mutil euskalduna eta lore-
zaintzan ikasketak dituena
edozein lanetarako prest: lo-
rezaintzan, tabernari mo-
duan, garbiketan,... Telefo-
noa: 617 297 453

LAN ESKAINTZAK

OSTALARITZA

Abadiño. Neska bat behar
da taberna batean zerbitzari
lanak egiteko. Ezinbestekoa:
esperientzia. Euskera jakitea
baloratuko da. Interesatuak
deitu: 646-80 49 99.

Durango. Sukaldaria. Ezin-
bestekoa: 2 urteko esperien-

tzia, gidabaimena, autoa eta
durangon bizitzea. Lanaldi
osoa astelehenetik igandera
(egun bat libre). 17:00 itxi
arte. Sartu. Erref.: 6732. 
Tel.: 94-620 04 49

Zierbena. Zerbitzaria. Ezin-
bestekoa: urtebeteko espe-
rientzia, gidabaimena, autoa
eta zonaldean bizitzea. Kon-
tratua: 3 hilabete. Sartu.
Erref.: 7300. 94-620 04 49

ETXEKO LANAK

Durango. Etxe-langilea. Ba-
tik bat etxeko lanak egin. Be-
har denean umeak gaixorik
edo oporretan daudenean,
zaindu (3, 2 urte eta jaiobe-
rria). Ezinbestekoa: esperien-
tzia, euskalduna. Ordutegia:
07:30-15:30 astelehenetik
ostiralera. Hasteko data:
2011ko iraila. Hileko soldata
garbia: 691 euro + aparteko
ordainsari 2. Sartu. Erref.:
6955. Tel.: 94-620 04 49

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

GAINERAKOAK

Durangaldea (Bizkaia).
Talde lana gustoko baduzu
eta pertsona gogotsu eta di-
namikoa izanez gero bidali
zure curriculuma curriculum.
selek@hotmail.com postara

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

Bergara. Ileapaintzailea.
Ezinbestekoa: urtebeteko es-
perientzia eta zonaldean bizi-
tzea. Ordutegia: 09:00-
13:00 eta 15:00-19:00 aste-
artea eta asteazkena,
09:00-19:00 osteguna eta
ostirala eta 08:00-14:00 la-
runbata. Sartu. Erref.: 7562.
Tel.: 94 620 04 49

Durango. Administraria.
Ezinbestekoa: heziketa, bi ur-
teko esperientzia, ega, gida-
baimena, autoa, ofimatika,
durangaldean bizitzea. Lanal-
di erdia. Kontratua: aldi bate-
rako (urte bat). Sartu. Erref.:
7085. Tel.: 94-620 04 49

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

Durango. Ileapaintzailea.
Ofizial bat eta laguntzaile bat.
Ezinbestekoa: (ofizialak) he-
ziketa eta esperientzia, (la-
guntzaileak) heziketa eta du-
rangaldean bizitzea. Sartu.
Erref.: 4390. 94-620 04 49

Eibar. Gidaria. Ezinbestekoa:
C klaseko gidabaimena eta
zonaldean bizitzea. Ordute-
gia: 05:00-12:00 astelehe-
netik ostiralera eta larunbate-
tan 06:00-10:00. Hileko sol-
data gordina: 1.163 euro.
Sartu. Erref.: 7196. 
Tel.: 94-620 04 49

Elgoibar. Artezteko maki-

nako ofiziala. Ezinbestekoa: 5
urteko esperientzia, gidabai-
mena, autoa .Ordutegia:
08:00-13:00 eta 14:00-
18:00. Kontratua: erreleboa.
Sartu. Erref.: 7310. 
Tel.: 94 620 04 49

Elgoibar. Muntatzailea.
Ezinbestekoa: 5 urteko espe-
rientzia, bidaiatzeko prest
egotea, gidabaimena, autoa.
Ordutegia: 08:00-13:00 eta
14:00-18:00. Sartu. Erref.:
7309. Tel.: 94-620 04 49

Elgoibar. Fresatzailea. Ezin-
bestekoa: 3 urteko esperien-
tzia, gidabaimena, autoa eta
zonaldean bizitzea. Lanaldi
osoa txandako goizez eta
arratsaldez. Sartu. Erref.:
7307. Tel.: 94-620 04 49

Zaldibar. Anbotok bana-
tzaileak behar ditu ostiral
arratsaldetan astekariak ba-
natzeko. Tel.: 94-681 65 58

Zornotza. Erizaina. Ezin-
bestekoa: erizaintzan diplo-
matua, esperientzia eta zo-
naldean bizitzea. Lanaldi osoa
etengabekoa goizez, arratsal-
dez edo lanaldi zatituta.
Behin-behineko kontratua (3
hilabete) luzatzeko aukera.
Urteko soldata gordina:
22.000 euro. Sartu. Erref.:
7503. Tel.: 94-620 04 49

NEGOZIOAK

ERRENTAN EMAN

Durango. Ileapaindegia alo-
kagai, atenditzea ezinezko
zaigulako. Tel.: 688-84 41 38

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.

GAINERAKOAK
Durangaldea. Hirugarren
adinean aditua den psikolo-
goa zeure etxean bakarkako
terapia egiteko prest: ebalua-
zioa, psikoestimulazioa, me-
moria lantzeko ariketak, eta
abar. Tel.: 665-72 02 64

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.

EMAN/HARTU
Hiru txakurkume eme.
Oparitzen ditut, arraza txiki-
koak. Tel: 94-682 74 41

Ibilgailuak
AUTOAK

Bmw serie 3 salgai. Bmw,
serie 3, salgai. Oso egoera
onean dago, garajean gordeta
egon da beti. Ikusi nahi badu-
zu deitu:  679-89 38 63 .

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

Aisia/kirola

KIROLAK

GAINERAKOAK

Athelticeko kamiseta
trukatzen dut. Athleticeko
kamiseta berria, aurreko den-
boraldikoa, trukatzen dut.
Zenbakia 152 da eta zerbait
txikiagoa nahi dut, 140 inguru
eta petronor gabe. Berdin da
erabilita egotea, egoera one-
an badago. Tel.: 656-71 32 31.

ANIMALIAK

SALDU

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

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

Oilasko lumagorriak sal-
gai. Tel.: 94-681 90 85
(20:00etatik 21:00etara)

Txakurren pentsua. 4 pro-
duktu mota: superpremium,
premium, estandar eta eko-
nomikoak. Heldu, txakurku-
me eta miniaturentzat. Man-
tenimendua 12 euro, high
energy 14 euro; palet bat era-
manez gero, prezioak merke-
agoak dira. Parasitoen aurka-
ko tratamenduak: pipetak, le-
pokoak eta sprayak. Beste
produktuak: kordurazko bo-
tak, inox, askak, lepokoak, oi-
nazpiko krema, tonikoak, bi-
taminak... Etxerainoko bana-
keta dohan. Tlf: 635-70 81 61 

MUSIKA

SALDU

Baxua salgai. Baxu bat, ia
berria, funda, kablea eta an-
plifikadorea (20watio). Pre-
zioa: 200 euro. Bidali mezua:
jbpetgarjo@hotmail.com

Soinua salgai. 7 urte dituen
estrella markako soinua sal-
tzen dut. Prezio negoziaga-
rria. Tel.: 627-11 91 56

GAINERAKOAK

Gitarra eskola partikula-
rrak durangon.Elektrikoa,
akustikoa, rocka, bluesa, jaz-
za, funka eta abar. Eskalak,
akordeak, erritmoa, teknikak,
inprobisazioa, irakurketa...
Tel.: 650-17 22 85.

OPORRAK/BIDAIAK

SALDU

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

GAINERAKOAK

SALDU

Umeak eramateko mo-
txila salgai. Mendiko mo-
txila. 6 aldiz bakarrik erabilia.
15 kilora artekoa. Berria.
Plastikoa eta eguzkitarako
sonbrila. Tel.: 616 630 561

Familia/etxea
ALTZARIAK

Logela salgai. 2007. Zuri
eta wengue kolorekoa. Ohea:
135x190 zm. Gau mahaiak:
260 zm-ko luzera. Armairua:
240x158x60 zm. Komoda:
120x75x40 zm. Ispilua:
120x60 zm. 2007. Urtekoa.
Oso ondo dago. Tel.: 686-13
71 23 edo 658- 74 10 44.
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Irailaren 2an, 23:00etan, Elorrioko Txosnagunean

GOSE + ZEA MAYS 
Elorrioko Ferixa Nagusiko jaien lehenengo egunean, irailaren 2an,
izango dira Gose eta Zea Mays taldeak entzungai. Datorren
barikuan, 23:00etatik aurrera, Txosnagunean eskainiko dute
zuzenekoa. Jaien lehenengo egunean, Gaztetxean, Elektrominimal
Friday saioa izango da 00:00etan hasita.

elkar teak antolaturiko herri
kirol erakustaldia, 22:00etan,
Probalekuan. Sarrera doan.

IKASTAROA
BERRIZ
›› Irailaren 22ra arte eman daiteke

izena udalak antolaturiko
euskara ikastarorako.

ELORRIO
›› Urritik ekainera, dantza ikasta-

roak Iturri kultur etxean. Sabel
dantza eta koreografia moder-
noak. Doako proba egunak,
irailaren 21ean eta 24an,
hurrenez hurren.

JAIAK
ELORRIO
(San Agustingo jaiak)
›› Abuztuaren 26an, 18:00etan,

txopoa jasotzea. 18:30ean,
trikitilariak, eta ondoren,
auzo afaria. 

›› Abuztuaren 27an, 10:30ean
mendiko irteera Artiabasora
(380 m). 18:00etan, Euskadiko
laguntza txakurren taldearen
erakustaldia. 19:30-20:30,
Dj. Xaibor umeentzat.
22:00etan, Txabolakumeak
taldearen kontzertua.
23:00etan, Dj. Xaibor.

›› Abuztuaren 28an, (San Agustin
eguna). 11:30ean, meza.
13:00etan, Betsaide dantza
taldea. 14:30ean, auzo
bazkaria. 17:00etan, mus
txapelketa Elorrio Hotelean.
17:00etan, umeentzako jolasak,
tailerrak... 18:30ean, Nörk
magoaren emanaldia. 20:00-
21:00, eta 22:30ean, erromeria
Luhartz taldeagaz.

IZURTZA             
›› Irailaren 2an, 16:00etan,

frontenis txapelketa. 20:00etan,
txupinazoa eta trikipoteo
herrikoia. 22:30ean, kontzertuak
Gaztelekuan.

MALLABIA
(Zengoiteko jaiak)
›› Abuztuaren 27an, 20:00etan,

txopoa altxatzea. 21:00etan,
auzotarrentzako afari-merienda.

›› Abuztuaren 28an, 11:30ean,
meza nagusia. 12:35ean,
Berrizko San Lorenzo dantzari
taldearen emanaldia eta
ondoren omenaldia. 13:00etan,
aintzinako lanen erakustaldiak
(gazta egitea, artilea lantzea,
ardiei ilea moztea). Giroa
alaitzen, Xabier Amuriza eta
Beñat Ugartetxea bertsolariak.
14:30ean, gonbidatuentzat
bazkaria. 17:30ean, bolo
txapelketa nagusia. 18:00etan,
umeen jolasak, puzgarriak, eta
txokolatada.

›› Abuztuaren 29an, 12:00etan,
auzoko hildakoen meza.
13:00etan, bolo txapelketa.
17:45ean, asto probak, eta
ondoren, Lumagorri oilasko erre
jana eta jaien amaiera alaitzeko
Elizalde trikitilaria. 20:00etan,
Karretilaren zozketa.

LEHIAKETA
IURRETA
›› Urriaren 30era arte aurkeztu

daitezke egitasmoak Iurretako
Udaleko Enpresa Proiektuen
lehiaketara: produktu, prozesu
edo zerbitzuen arloko ideien
lehiaketaren saria 9.000
eurokoa izango da. Informazio
gehiago: 94-623 25 22  

BISITA GIDATUA
DURANGO
›› Abuztuaren 27an, Durangoko

Turismo Bulegoak abuztuko
zapatuetarako antolaturiko Erdi
Aroko Durango eta Kurutzesan-
tuari buruzko bisita gidatua
egiteko azkeneko aukera,
12:00etan. Informazioa eta
erreserbak egiteko aukera,
Lariz Torreko Durangoko
Turismo Bulegoan.

ERAKUSKETA
DURANGO
›› Abuztuan eta irailean, Hiru

artista gazte Art Lekun margo
erakusketa, Zeharkaleko Art
Leku aretoan.

ERAKUSTALDIA
IURRETA
›› Irailaren 3an, Harria herri-kirol

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

Abuztuaren 26, 27 eta 28an,
Elorrion

SAN AGUSTIN
AUZOKO JAIAK

Gaur arratsaldean txopoa altxatuta,
jai giroan igaroko dute Elorrioko San
Agustin auzoan asteburua. Trikitila-
rien emanaldiagaz eta afari bategaz
ekingo diote asteburuari gaur, eta
ondorengo egunetan umeentzako
jolasak, kontzertuak, lehiaketak eta
beste hainbat ekitaldi izango dira
bertaratzen direnen gozagarri.

AGENDA

MENDIA
OTXANDIO
›› Irailaren 8ra arte eman daiteke

irailaren 10ean burutuko duten
VII. Mendi Bizikleta Martxan
parte hartzeko izena. Udalaren
webgunean eman daiteke izena.

MUSIKA
ELORRIO
›› Irailaren 2an, Zea Mays eta Gose

taldeen kontzertuak, 23:00etan,
Elorrioko jaietako txosnagunean.
00:00etan, Elektrominimal
Friday, Gaztetxean.

ZINEMA
DURANGO

Zugaza

Conan 3D
Zuzendaria: Marcus

Nispel   

barikua 26: 19:00

zapatua 27:

17:00/19:30

domeka 28: 17:00

astelehena 29: 19:00

martitzena 30 (ikuslearen

eguna): 18:00

Arriya 
(la piedra)
Zuzendaria: Alberto

Gorritiberea

barikua 26: 22:00

zapatua 27: 22:30

domeka 28: 19:30/22:30

astelehena 29: 22:00

martitzena 30 (ikuslearen

eguna): 20:30

J.U.
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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, 26
09:00-09:00 
• Navarro (Artekale 6 - Durango)
09:00-22:00 
• Larrañaga-Balentziaga (Berrio Otxoa
6 - Elorrio)
Zapatua, 27
09:00-09:00
• Sagastizabal (Askatasun Et. 19 -
Durango)
09:00-13:30 
• SanRoma (Uribarri 5 - Durango)
• Larrañaga-Balentziaga (Berrio Otxoa
6 - Elorrio)
• Lopez de Aretxaga (Torresolo, nº 4-
Abadiño)
Domeka, 28
09:00-09:00
• Unamunzaga (Murueta Torre 2C -
Durango)
Astelehena, 29
09:00-09:00
• Balenciaga (Ezkurdi 8 - Durango) 
09:00-22:00
• Urizar (Gabiola 2 - Berriz)
Martitzena, 30
09:00-09:00
• Mugica (Andra Mari 9 - Durango)
Eguaztena, 31
09:00-09:00
• Navarro (Artekale 6 - Durango)
09:00-22:00
• Larrañaga-Balentziaga (Berrio Otxoa
6 - Elorrio)
Eguena, 1
09:00-09:00
• Etxebarria (Montebideo 2 - Durango)

EGURALDIA

13

22o

11

25o DOMEKA

14

22o ASTELEHENA

11

22o ZAPATUA

10

23o BARIKUA

MARTITZENA

AARRIIEESS (martxoak 21 - apirilak 20)
Eguraldiaren antzera, zure sentimenduak ere alda-
kor dabiltza. Barne gogoeta egin behar duzu.

TTAAUURRUUSS (apirilak 21 - maiatzak 20)
Sarritan esan dizute gorputzaren kargu egiteko, bai-
na ez duzu kasurik egiten. Gaixotuko zara! 

GGEEMMIINNII (maiatzak 21 - ekainak 20)
Datorren astean zorte ona izango duzula diote iza-
rrek. Beraz, aprobetxatu kiniela botatzeko.

CCAANNCCEERR (ekainak 21 - uztailak 20)
Abuztua izan arren, lanez lepo zabiltza. Lasai, las-
ter etorriko dira lan gutxiagoko asteak ere.

LLEEOO (uztailak 21 - abuztuak 23)
Egun batean hondartzara eta hurrengoan mendi-
ra. Horrelaxe eman dituzu oporrak.

VVIIRRGGOO (abuztuak 24 - irailak 23)
Aspaldian oso denbora gutxi ematen duzu lagune-
kin. Telefonoa hartu eta deitu egin behar zenieke.

LLIIBBRRAA (irailak 24 - urriak 23)
Kosta egiten zaizu erabakiak hartzea. Ausardia han-
diagoagaz jokatu behar zenuke.

SSCCOORRPPIIUUSS (urriak 24 - azaroak 23)
Borondate ona duzunik ez dizu inork ukatzen, bai-
na sarritan hori ez da nahikoa izaten. 

SSAAGGIITTAARRIIUUSS (azaroak 24 - abenduak 23)
Inbidia diozu, inbidia handia. Zure ametsa berak bete
du. Ez etsi, zuk ere lortu zenezake.

CCAAPPRRIICCOORRNNUUSS (abenduak 24 - urtarrilak 20)
Gauetan kosta egiten zaizu lo hartzea. Arazoei buel-
ta asko ematen dizkiezu ohean.

AAQQUUAARRIIUUSS (urtarrilak 21 - otsailak 21)
Sekretu handi bat kontatu dizute, jende askori era-
giten diona. Kontatu edo ez kontatu zalantza duzu. 

PPIISSCCIISS (otsailak 22 - martiak 20)
Pertsona sentiberenak ez dira beti zentzuzkoenak
izaten. Pentsatu ondo ezertan hasi aurretik.

Denborapasen
SOLUZIOAK

AZOKA-BASERRITIK PLAZARA

Abadiño (Traña-Matiena) -
Eguaztenetan 10:00etatik aurrera
Durango - Zapatu goizetan
Zornotza - Domeka goizetan

Tomateak.............. 3 euro/kg
Piperrak........ 1 euro/dozena
Piper handia.... 3,50 euro/kg
Ibarrako gindillak. 8 euro/kg
Bainak.................. 4 euro/kg
Azelgak........... 1,80 euro/kg

Remolatxa........ 1,20 euro/tx

Kalabazina...... 1,80 euro/kg

Arrautzak...... 3,60 e/dozena

Idiazabal gazta....16,50 e/kg

Ogi zuria............... 2,90 euro

ASTEKO SALNEURRIAK:

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

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

Pasa den abuztuaren 15ean gure printzesa Naroak 7 urte bete zituen. Zorionak
eta musu potolo bat etxeko guztien partez!

Iurretako bikote honek urteak bete zituen. Iratik uztailaren 24an 7 urte eta
Oroitzek 26an 3. Zorionak eta musu potolo bana etxekoen partez!

Aezkoako udalekuetatik etorri
ondoren June Ereñagaren 10.
urtebetetzea ospatu genuen
abuztuaren 11n. Zorionak aita, ama,
amama eta familiaren partez!

Uztailaren 24an, argazkiko bikote
honek 35 urte egin zituen elkarrekin
ezkonduta. Zorionak eta musu
handi bat zuen alaben partez!

Neikek uztailaren 24an 12 urte
bete zituen. Musu bat etxekoen
partez, batez ere Naroa, Iraia,
Kaiet eta Akoxen partez!

Asier Vallejok 2 urte egin zituen
uztailaren 27an. Musu handi bat!
Aitita Jose, amama Estrella,
osaba Aitor eta amama Agustina.

Abadiñoko Unaxek uztailaren
29an 5 urte bete zituen. Zorionak
eta musu handi bat etxekoen
partez!

Zorionak Maier! Uztailaren 21ean
2 urtetxo bete zituen gure etxeko
neskatila zoragarriak! Musu bat
maite zaitugun guztion partez

* IZENA

Emakume
izena

Garaia,
aldia

Zohia,
mokorra

Ukimendu

Jasan

Arrantza
tresna

Kanonen
araberako

Bibliako
pertsonaia
Jateko gai

gozo

Alabaren
alabak

Tuberkulu
mota

Kanpotik
etorria

* DEITURA

Rutenioa

Kontso.
bustia

Den, hari

Koadernoa

Bokala

Ur ontzi
mota

Pozik

Euskal
sindikatua

... baterako,
adibidez

Iridioa

Ohorezko
hitz emate
Pl., potasio
hidroxidoa

Hegazti
mota

Haragitarako
aberea

AE
OLATZ

AROA
SZIRRI

KANONIKO
LOTZIN

MAZAPAN
BILOBAK

PATATAA
RUALAI

DDESATE
OILAGOR

HARAKAIA



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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AKUILUAN Markel Onaindia 

Juanito Gallastegi
Abadea

Milioitik gora gazte
Pil-pilean dago oraindino
Madrilgo lehengo asteko
jazoera. Milioitik gora gazte,
kristau-fedeak alkartuta. Ez
ditut gogoko holako ikuskizun
erraldoiak. Zaila egiten jat
Jesusek gura eban gatza izatea
horregaz lotzea. Fededuna
izan, fedebakoa izan, alde
askotatik emon leiteke
jazoerari buruzko eritzia.
Eleiztarren artean be ez dauko
zertan izan eritzi bera.

Nire ustez, gauza baikorra
eta pozgarria da, kristau
ikuspegitik, hainbeste
tokitako, hainbeste kultureta-
ko, hainbeste izaeratako gaur-
gaurko hainbeste gazte alaik,
fede berak batuta, fede hori,
harrokeria barik eta pozarren
eta begirune osoz, danen
aurrean autortzea.  

Erromako gotzainak, aita
santuak, hainbeste berbaldi-
tan esandakoak be, bai
gazteontzat bai guztiontzat,
onurakorrak eta betebeharre-
koak gehienak: “kristau ez
diran legebidezko aukerekin
begirunezko alkarbizitza izan
beharra”, “beti baztertuen eta
ezeukien alde jokatu eta euren
ondoan izan beharra”…

Baita bidezkoak eta
aintzat hartzekoak dira, nire
ustez, eleiztar legez egin diran
eta egin daitekezan kritika eta
galdera asko be: haundikeria
usaina, ikuskizun hutsa izatea,
gizon baten protagonismo
larregia… Edo herritar legez:
zergatik, estatu akonfesiona-
lean eleiz eta herri agintarien
alkarregazko eskuhartzea?
Pribilejio antza? Diru arloa,
zer?... Zer esanik be ez,
fedebako gehien-gehienek be,
nahiz eta kritikoak izan, ez
dituela onartzen gitxiengo
batzuek jazoera horren aurka
erabili ditueen demagogiak
eta ahoberokeriak… Ez da
gauza bera arrazoizko kritikea
egitea eta iraintzea. 

Jazoera erraldoi hori
mundua apurtxo bat hobetze-
ko ete da?

LAUHORTZA

“Kalean hara eta hona ibiltzea 
ere eskatzen du nire beharrak”

ahalegina, zerotik hasi naiz-eta.
Horregatik, jendea izena emate-
ra gonbidatzen dut. Bestalde,
Karibeko dantzak ere gogoko ditut
(barrez), eta hiru hileko ikastaroa
egin nuen. Orain, bariku
gauetan Bilbora joaten
gabiltza lagun bat eta biok,
hango saio batzuetara.
Salsa edo batxata dantza-
tzen ditugu, adibidez.
Zapatu gauetan praktikan
ipintzea gustatzen zait,
lagunekin berbetan-eta
ondo pasatu arren,
dantza barik ez
delako gauza
bera.

B a t z u e t a n
planak zapuz-
tuko zaizkizu
b e h a r r a r e n
ondorioz, ezta?
Askotan. Saia-
tzen naiz molda-
tzen, baina lana
da lehentasunez-
koa. Aurten, esate-
rako, Tourrera joan
gura eta ezin izan
dut.

Su p o s a t z e n  d u t
beharreko anekdo-
tarik izango duzu-
la...
Anekdotak asko, eta
jende bitxia ere ezagu-
tu dut, orokorrean
bezeroekin gustura
egon arren. Leku
kuriosoetan egon
izan naiz; PPren
Bilboko egoitzan
kostatu zitzaidan
sartzen. LABen
afiliatuta nen-
goen, eta orain
burusoila naizen
arren sasoi har-
tan kristoren txi-
m a k  n e u z k a n !
Anasagastiren etxean
izan naiz, besteak beste.

Pintore lanak denbora asko kendu arren, bere afizioetarako eta hartu-emanetarako tartea hartzen ahalegintzen dela esan digu Ibaik

Noiztik zabiltza lan honetan?
17 urtegaz hasi nintzen. Ikasle
eskasa nintzen, eta Lanbide Pres-
takuntzarako Zentroan eman
nuen izena. Pintura eta dekorazio-
ko adarra gustatu zitzaidan batez
ere, eta horrela hasi nintzen. Hor-
tik irtenda, denbora batez enpre-
sa batean egin nuen lan, eta gero
neure kabuz aritzea erabaki nuen.

Batzuek esango dute lan erraza
dela zurea...
Horrela ikusi daiteke, baina ez da,
ezelan ere. Badauka bere miste-
rioa: estaltzea, margoak prestatzea,
zelan eman, material ugarien
artean aukeratzea... Gauza asko
dira garrantzitsuak gure lanean.

Dekorazio tendentziak ere kon-
tuan eduki beharko dituzu.
Gainera, tendentzia aldaketa asko
ematen da etengabe. Bezeroek
aldizkarietan ikusten dutena har-
tzen dute erreferentziatzat. Lehen
kolore piloa erabiltzen zen, eta
azkenaldian kolore neutroak ager-
tu dira. Datorren urterako, altza-
rietan koloreak etorriko dira berriz.

Zelakoa da zure lan eguna?
Orokorrean nahiko estresagarria.
Beti aurpegia eman behar da.
Sarritan jendeak kalekoz jantzita
ikusten nau, eta galdetzen dit ea
jai daukadan. Baina zer jai eta zer
kristo! Agian gaueko 21:00etan
nonbaitera joan beharko dut lanen
bat ikustera edo zeozer egitera!
Gainera, krisia dela-eta, jendeak
gaur hasi eta amaitu gura izaten

Pintorea da, Abadiñoko
Sagasta auzokoa
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du obra. Nik ez daukat ez ordute-
girik, ezta oporrik ere; egun libreak
lan gutxi dagoenean etortzen dira.

Hala ere,badakit denbora librea
aprobetxatzekoa zarela...
Azken sei urtetan areto-futbolean
ibili naiz jokatzen. Abadiño, Beti
Arin, Gernika eta Sasikoa taldee-
tatik pasatu naiz, atezain moduan
jokatuz. Aurten Sasikoagaz Nazio-
nalean aritzea proposatu didate,
baina ez dakit zer egingo dudan,
hankako ebakuntza baten zain
nago-eta.

Atezainak ere badu bere meri-
tua, ala?
Bai, itzela gainera! Baloia aurrez
aurre etortzen da, eta zartada apur
bat ere eduki behar da, beldur
barik jokatzeko (barrez).

Mendiolan jaiak antolatzen ibil-
tzen ei zara.
Nire arreba urte askoan egon da
bertan beharrean, eta beti ibili
izan naiz inguruan, laguntzen,
Orain dela hiru urtetik hona, neu
ere antolaketan sartuta nabil.

Bestela ere,kalean egoteko muti-
la zara zu.
Jai-giroa gustatzen zait; odolean
daramat, herentziaz . Baina
zapatu baten irten eta ez badut
dantza egiteko aukerarik eduki-
tzen, niretzako ez da parranda
ona. Kalean asko egoten naiz, eta
ez Goienkalen gora eta behera
bakarrik. Nire beharrak ere eska-
tzen du kalean hara eta hona ibil-
tzea, bezeroekin hartu-emanak
lantzeko.

Dantzazalea zara, beraz?
Aurten Kriskitinen hasi naiz ikas-
ten eta, hor nabil, ordu piloa sar-
tzen. Eskertzekoa da irakasleen

EEzz  ddaa  ggeellddiirriikk  eeggootteekkooaa  IIbbaaii  UUrriieenn  aabbaaddiiññaarrrraa..  PPiinnttoorree  ooffii --
zziioozz,,  ffuuttbboollaarrii  eettaa  ddaannttzzaazzaallee  aaffiizziioozz..  LLaannaa  eeddoo  aaiissiiaallddiiaa  ddeellaa,,
hhaarraa  eettaa  hhoonnaa  iikkuussii  ddeezzaakkeegguu  ssaarrrrii ,,  eettaa  AAnnbboottoorraa  eerree  hhuurrrree--

rraattuu  iizzaann  ddaa  bbrroottxxaa  eettaa  gguuzzttii ..  KKaassuu  hhoonneettaann,,  ssoollaassaallddiittxxooaa  eeggiittee--
kkoo  aapprroobbeettxxaattuu  dduugguu..  BBeehhaarrrreeaann  sseerriioo  iibbiillii  bbeehhaarr  ddeellaa  ddiioosskkuu..


