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KIROLA •Gaixotasuna kirolik ez egiteko aitza-
kia ez dela erakutsi guran, 24 ordu geratu barik
bizikletan ibiliko da Jon Karro. Iron Man bat
amaitzen Europako lehen diabetikoa da tria-
tleta abadiñarra. Erronka berri honetan,
Durangaldean zehar ezarriko du ibilbidea irai-
laren 24an, Abadiñotik irtenda. Ultra-fondo-
ko munduko txapelduna bidelagun du. 

‘Rock’ diskoa
aurkeztuko du
Kilaueak Elorrion
KKUULLTTUURRAA  ••  Iditu Records estudioe-
tan grabatu zuten zazpi kantako
Rock izeneko lehenengo diskoa aur-
keztuko dute Atxondo, Otxandio,
Elorrio eta Lazkaoko musikariek
osatzen duten Kilauea taldekoek
Elorrioko jaietan. Bihar joko dute
Elorrion, eta bertan ipiniko dute
diskoa salgai, 5 euroan. Atxondoko
Gaztetxean daukaten entsegu loka-
lean aurkeztu digute diskoa. 

Jaurlaritzaren Lurralde Zati Planak 4.037-8.074
etxebizitza aurreikusi ditu Durangaldean

Izurtzan saihesbidea eta Iurretan lurpeko
pasabidea eraikitzea ere aurreikusi dute 
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HERRIRIK HERRI
DURANGALDEA

ABADIÑO

Muntsaratz auzoko
jaiak asteburuan

Ohiturazko tortilla eta paella txapelketak izango dira.

Domekara arteko egitarau zabala prestatu dute 
auzo elkartekoek Muntsarazko jaietarako

Gaur iluntzean, 19:00etan, Donien-
atxa altxatzeagaz batera emango
diete Abadiñoko Muntsaratz
auzoan jaiei hasiera. Iluntzean eta
gauean, besteak beste, Kalitatea
Fundazioaren laguntzagaz antola-
turiko parrillada eta DJ emanaldia
izango dituzte.

Hurrengo egunekoa, zapatu-
ko Mozorro Egunekoa, da ekital-
dirik gehien jasotzen dituen jaie-
tako eguna. Besteak beste, umeen-
tzako jokoak, buruhandiak,
karta-jokoa eta gastronomia txa-
pelketak izango dira aukeran. 

Irailaren 3ko lehenengo ekital-
dia 11:00etan hasiko den Argazki
Rallya izango da; eta goiz, arratsal-
de eta gauez ere adin eta gustu guz-
tietako lagunentzat hainbat propo-
samen ditu programazioak.

Zapatu gauean, esaterako,
23:30ean su-artifizialak eta
00:00etandantzaldia izango dira.
Jaien azken egunerako, irailaren
4rako, eskaintza zabala dakar Mun-
tsarazko jaietako egitarauak. Goi-
zean hasi eta despedidarako txo-
kolatadaren aurretik jai giroa izan-
go da bertan nagusi. I.E.

Zapatuko Mozorro Egunerako,
irailaren 3rako, antolatu
dituzte ekitaldirik gehien

Diru-laguntzak
euskara ikasleentzat

Asteon zabaldu dute epea, eta
irailaren 30era arte aurkeztu ahal
izango dituzte 2010 eta 2011 ikas-
turtean euskara eskolak jaso dituz-
tenek Abadiñoko Udalak eskain-
tzen duen diru-laguntza jasotze-
ko eskariak.

Joan den ikasturtean euska-
ra ikastaroetan jardun duten
herritarrek matrikula-kostuaren
%100 jaso ahalko dute. Hain zuzen
ere, izena emandako ikastaroa-
ren saio guztietara joan izana fro-

gatzen dutenek jasoko dute matri-
kularen kostu guztia udalaren
laguntzatik. Jose Luis Navarro
alkateak azpimarratu duenez,
“laguntzak jasotzeko, gutxienez,
% 80ko asistentzia ziurtatu behar”
du eskatzaileak.

Errota kultur etxean zein Udal
Mediatekan aurkeztu ditzakete
interesdunek diru-laguntza
eskaerak. Horretarako, NANaren
kopia eta matrikularen ordaina-
giria, euskaltegiaren ziurtagiria
(emandako eta jasotako orduen
zehaztasunekin eta ikastaroaren
hasierako eta amaierako datare-
kin), eta kontu- zenbakia aurkez-
tu beharko dituzte. Udalaren web-
gunean dago diru-laguntzari
buruzko informazio guztia. I.E.

2010-2011 ikasturtean euskara ikasten aritu
direnek egin ahalko dute diru-laguntza eskaria

Errota kultur etxean zein
Udal Mediatekan aurkeztu
daitezke eskariak

Matrikularen kostu guztia
jasoko dute saio guztietara
joan direla frogatzen dutenek

Euskaltegiaren ziurtagiria
aurkeztu beharko dute,
besteak beste, eskatzaileek 

Plana joan zen uztailaren 26an onartu zuen Eusko Jaurlaritzak.

Iurretan lurpeko pasabidea
eta saihesbidea Izurtzan
Garraio ereduari dagokionez,
planak Iurretan eta Izurtzan
auto emaria gutxitzeko egitas-
moak jaso ditu. Iurretan N-634
errepidea lur azpitik bidera-
tzea aurreikusi dute eta, bide
beretik, baita gainazalean gera-
tzen den lur zatia birmoldatzea

ere, herri gunea bateratuz. Era
berean, Izurtzak hainbeste
bider eskatu duen saihesbidea
ere jasota dator planean.

A-8 autopista Durangalde
mailako joan-etorri luzeak egi-
teko erabiltzea aurreikusi dute
Planean, baina ez da zehazten

gauzatzeko neurririk edo bal-
dintzarik.

Amorebieta-Etxano eta
Elorrio arteko garraio publi-
koen plataforma esklusiboa
ere ezarri gura dute, esatera-
ko, autobusentzako errei pro-
pioak eginez. Herriak lotzeko
bizikletentzako bidegorri sarea
osatzea ere jaso dute; herri
barrukoak ez eze, herriak bata
besteagaz lotzeko bideak.

Lurralde Zati
Plana, behin
betiko onartuta

Datozen 16 urteetan Duran-
galdeko herrietako lur
zoruen erabilera (lurrak

zertara bideratuko diren) zehazten
duen Lurraldearen Zatiko Plana
onartu zuten uztailaren 26an Eus-
ko Jaurlaritzan. Mallabia eta Otxan-
dio ez daude plan horren barruan,
Debabarreneko eta Araba erdial-
deko zati-egitasmoetan jaso dituz-
telako, hurrenez hurren.

Etxebizitzei dagokionez eskai-
ni beharreko gutxieneko eta gehie-
nezko kopuruak zehaztuta daude
planean. Datozen 8 urteetan,
beharrizana 2.360 etxebizitzakoa
izango dela kalkulatu dute; baina

“eskaintza urriaren ondorioz espe-
kulaziorik eman ez dadin”, kopu-
ru hori handitu daiteke. Formula
berria aplikatuz, etxebizitza beha-
rrizana, orokorrean, 4.037 eta 8.074
artean ezarri dute. Herririk herri,
hauek dira zenbatekoak: Duran-
g o  ( 2 . 8 0 3 / 1 . 4 0 2 ) ,  Ab a d i ñ o
(946/473), Elorrio (662/331), Berriz
(459/230), Iurreta (514/257), Zal-
dibar (367/183), Atxondo (125/63),
Mañaria (43/22), Garai (22/11) eta
Izurtza (20/10).

Jarduera ekonomikoari dago-
kionez, 1990etik 2002ra lurzoru
kontsumoak eskualde egituran
izandako prozesua hartu dute  erre-
ferentziatzat; urteko 10 ha. Ondo-
rioz, planak ezartzen duen derri-
gorrezko lurzoru industrialaren
eskaintzaren udal aplikazioa (zor-
tzi urterako kopuru handitua),
gutxienez, 113,63 ha da eta, gehie-
nez, 227,25 ha. J.Derteano

Datozen 16 urteetan lurrei zer erabilera emango
zaien zehazten duen plana onartu du Jaurlaritzak

Datozen 8 urteetako bizileku
beharrizana 4.037 eta 8.074
artean ezarri dute
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DURANGO

GARAI

Menu ekologikoa
eta aukera ugaria
Plateruenean

Ikasturteari berrikuntzaz bete-
ta ekin diote Plateruena kafe
antzokiko sukaldean. Astelehe-

netik zapatura, eguneko menua
ematen jarraituko dute, baina
hainbat berezitasunekin.

Berrikuntzen artean esangu-
ratsuena menu ekologikoa da.
Antzokiak egunero produktu eko-
logikoekin prestatutako lehenen-
go eta bigarren plater bana eskai-
niko ditu. Platerean jartzen duten
jenero guztia ekologikoa dela ber-
matzeko, nekazaritza ekologi-
koan diharduten Durangaldeko
baserritarren eta Marisatsa elkar-

tearen laguntza izango dute.
“Janari osasuntsuaren aldeko
apustua egiteaz gainera, eskual-
deko baserritarrekin lan egitea da
asmoa”, azaldu du Itsaso Olivei-
ra jatetxeko arduradunak.

Berrikuntza ugari 
Egunero izango da berezitasunen
bat: astelehenetan %10eko des-
kontua, martitzenetan plater kon-
binatua eskainiko dute menuaz
gainera eta eguaztenetan beste
herrialde batetako jakiren bat.
Eguenetako kafea eta barikueta-
ko aperitiboa antzokiaren kontu
izango dira. Gainera, orain arte
moduan, jateko begetarianoa
ematen jarraituko du antzokiak,
eta baita umeendako menu erdia
ere. Menu bonoa eskuratuta,
hamargarren bazkaria doan ema-
ten jarraituko dute. J.G.

Durangaldeko baserritarren eta Marisatsa
elkartearen bidez eskuratuko dituzte produktuak

Janari osasuntsuaren aldeko
apustua egin gura dutela
adierazi dute Plateruenetik

Oporraldiaren ondoren, eguenean zabaldu dute sukaldea.

Neanderthal sasoiko
gizakiaren gaineko
erakusketa ikusgai
Landako Gunean atonduko dute bihar eta etzi; 
1.300 metro karratu dira, Izotz Aroari eskainita

Mamuten maketak ere egongo dira ikusgai.

Bihar eta etzi Izotz Aroko gizon
neanderthalari buruzko erakus-
keta ikusgai egongo da Landako
Gunean. 1.300 metro karratutan,
sasoi hartako gizakia zelan bizi
zen jakiteko modua eskainiko dute,
hainbat euskarri erabiliz; irudi ani-
matuak, entzuteko prestatutako
muntaiak, panel informatiboak,
eguneroko bizitzan erabiltzen
zituzten objetuen bildumak…

Erakusketan Izotz Aroan exis-
titu ziren animalien (mamuta,
hartza…) tamaina errealeko make-
tak ere egongo dira.

Muntaia berean, baina beste
erakusketa baten moduan anto-
latuta, bisitariak dinosauroen
maketak (T-Rex, Triceratops…)
ere ikusi ahal izango ditu.

E ra k u s k e t a  1 1 : 0 0 e t a t i k
21:00etara egongo da zabalik, eta
sarrera 9 euro izango da helduen-
tzat eta 6 euro 3-12 urte arteko gaz-
tetxoentzat.

Belgikar baten ekimena
Orain 10 urte, Dirck Claesen artis-
ta plastikoak sustatu zuen proiek-
tu hau. Bere asmoa, dibertsioaz gai-
nera, heziketarako ere baliagarria
izango den erakusketa informati-
bo-ludikoa antolatzea izan zen.
Belgikan eta Frantzian arrakasta
handia izan du ekimenak. J.D.

Muntaia berean, dinosauroen
tamaina errealeko maketak
ere ikusi ahal izango dira

Sasoiko gizakiaren ohiturak 
eta bizimodua erakutsiko
dituzte hainbat euskarritan

Alderdiekin
batzen hasi da
Durangoko
Txosna Batzordea
Txosna Batzordeak erronda hasi du
Durangoko udalbatzarrean ordez-
karitza duten alderdi guztiekin.
Irailaren 8an Kultura Batzordea
bilduko da, eta bertan euren ikus-
puntua azaltzea gura dute.

Udalagaz sinatutako akordioa
2009an amaitu zen, eta harrezke-
ro udalak ordura arteko errotazio
berdinagaz jarraitu du. Baina Txos-

na Batzordeak ez du txosnagunea
Zumar kalean jarri gura: “Adin
guztietako durangarrentzat ekin-
tzak antolatzen ditugu, eta Zumar
kalean jende gutxiagok parte har-
tzeaz gainera, aparte geratzen da
herri giroa aberasteko”, diote.

Sinadura bilketari dagokio-
nez, hilabete honetan herriko
hainbat lekutan sinatzeko auke-
ra erraztuko dute. Abuztuan, taber-
na batean, ia 500 sinadura lortu
dituztela jakinarazi dute. J.D.

Irailaren 8ko Kultura
Batzordean euren ikuspuntua
jakinarazi gura dute

Otea-Loran
elkarteko
komunak,
konponduta
Utzailaren 11n hasi zituzten Otea-
Loran elkarteko komunak berriz-
teko lanak, eta abuztuaren erdial-
derako amaitu zituzten, udal
arduradunek azaldu digutenez. 

Eraikinaren irisgarritasuna
bermatzeko helburuagaz egin
dituzte lanok. Guztira, proiektua-
ren aurrekontua 30.874 eurokoa
izan da, eta horietatik 5.445 euro
Eusko Jaurlaritzatik jaso ditu
Garaiko Udalak.

Abuztuaren 12 bueltan lanak
amaituta, Andra Maria egunera-
ko zabaldu zuten ostera ere elkar-
tea, garbiketa lanak-eta eginda,
adierazi dutenez. Modu horre-
tan, kultur etxe berriaren eraiki-
na guztiz eraberrituta geratu da,
obra osoa amaituta. M.O.

Lanak amaituta, Andra Maria
egunerako zabaldu zuten
ostera ere elkartea
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BERRIZ

OTXANDIO

ELORRIO

Txakur
arriskutsuak
erroldatzeko
lizentzia
Berrizko Udalak txakur arrisku-
tsuen jabe izan eta hauek errol-
datzeko administrazio lizentzia-
ren deialdia egin du. Horretara-
ko prozedura eta tramiteak
udaleko erregistro orokorrean
burutuko dituzte, eta arriskutsuak

izan daitezkeen txakurren jabeei
deia egin die bertatik pasatzeko.
Irailaren 30a da azkeneko eguna;
horrelako animaliak edukitzeko
beharrezkoa da lizentzia izatea.
Modan daude, eta administra-
zioek jabetzak erregulatzeko neu-
rriak hartzen dihardute.

Azaldu dutenez, hauek dira
erroldatu beharreko arrazak: Pit
Bull Terrierra, Staffordshire Bull
Terrierra, American Staffordshi-
re Terrierra, Rottweilerra, Dogo
Argentinarra, Fila Brasileiroa, Tosa
Inua eta Akita Inua. M.O.

Iaz ere hainbat herritar batu zen Oroimenaren Bidean.

Frankismoaren biktimak
gogoan, irailaren 11n
Orduko Berrizko alkatea eta guardia fusilatu zituzten 1937ko irailaren 11n

Aurten ere, urtero legez, Fran-
coren kolpe eta erregime-
nak hildako berriztarrak

omentzeko ekitaldiak eratu dituz-
te Berriz 1936 Gogoratzen elkar-
teak eta udalak. “1936ko estatu
kolpe faxistari aurre egitearren
fusilatutako zein kartzelan hilda-
ko berriztar guztiak oroitzea eta
gorestea” dute helburu.

Goizeko 11:00etan burutuko
dute ekitaldi nagusia Oroimena-
ren Bidean, udaletxeko parkean.
Bertsolariek eta dantzariek parte
hartuko dutela iragarri dute, bai-
ta lore-eskaintza egingo dutela
ere. Aurten bada berrikuntza esan-
guratsu bat: biktimen omenezko
oroitarria inauguratuko dute.

Eguerdiko 12:15ean Kultur
Etxera hurreratu eta dokumental
bategaz jarraituko du egitarauak.
Txaber Larreategik eta Josu Mar-
tinezek filmatutako Debekatuta

dago oroitzea proiektatuko dute
bertan. Gainera, ondoren luntxa
ere eskainiko dute antolatzaileek.

Alkatea fusilatu zutenekoa 
Kolpea izan zenean, orduko gober-
nu demokratikoa defenditu zuen
Felipe Urtiaga alkateak. Herriko
Defentsa Komiteburu izendatu
zuten; Gregorio Urkijok eta Jose
Agirrek beragaz egin zuten lan.
Frankistak 1937ko apirilaren 25ean
sartu ziren herrian, eta 1937ko
irailaren 11n fusilatu zituzten Urtia-
ga alkatea eta Agirre guardia,Derio-
ko kanposantuan. Urkijo leku
berean hil zuten, eta Agustin Mili-
kua eta Fermin Aranguren ere erail
zituzten. M.Onaindia

Goizeko 11:00etan hasiko den
ekitaldian biktimen omenezko
oroitarria inauguratuko dute

Eguerdiko 12:15ean
Debekatuta dago oroitzea
proiektatuko dute

Udalaren eta AEKren
arteko hitzarmena,
Berbalagun garatzeko

Orain urte bi Berbalagun egitas-
moa abiatu zuen AEK-k Otxan-
dion. Proiektu pilotua izan zen,
herritarren artean zer harrera zuen
ikusteko. Ekimena arrakastatsua
izan zenez, orain, irailetik aurre-
ra, izaera ofizialagaz itzuliko da.
Udalaren eta AEKren artean hitzar-
mena sinatu dute, eta dinamiza-
tzaile orokor bat beren beregi egi-
tasmoa kudeatzen arituko da.

Irailean zehar euskaldun
osoak eta euskara maila hobetu

gura dutenak batzeko kanpaina
hasiko dute. Interesatuen artean
galdetegia banatuko dute, euren
gustuak ezagutzeko eta taldeak
noiz eta nola osatu daitezkeen
jakiteko. Asmoa egitasmoa urrian

martxan ipintzea da. Orain urte
bi 16 lagunek eman zuten izena
eta lau talde osatu zituzten.

Gurasolagun
Etorkizunean gurasoei begirako
egitasmoa abiatzea ere badute
helburu. Euskaldun osoak ez diren
gurasoek euren seme-alabekin
duten hartu-emana euskaraz sus-
tatzea bilatuko du Gurasolagunek.
AEKantzeko egitasmoak garatzen
dabil hainbat herritan. J.D

Orain urte biko proba pilotuaren arrakasta ikusita,
izaera ofizialagaz itzuliko da Berbalagun irailean

Sinatutako akordioagaz,
dinamizatzaile bat beren beregi
egitasmoa kudeatzen ariko da

Seme-alabekin euskaraz egin
gura duten gurasoen taldeak
eratuko dituzte etorkizunean 

Irailean kanpaina abiatuko
dute berbalagunak bilatzeko,
eta urrian hasiko da martxan 

Dantza eta koreografia
berriak ikasteko aukera
Sabel-dantza eta koreografia modernoen
ikastaroak emango dituzte, urrian hasita

Iturri Dantza Akademiak 2011-
2012 ikasturterako bi ikastaroren
berri eman du: sabel-dantza eta
koreografia modernoen ikasta-
roak. Irailaren 21a baino lehena-

go apuntatu beharko dute interes-
dunek sabel-dantzarako. Urritik
ekainerako iraupena izango du,
eguaztenetan garatuz, 19:15etik
21:15era. Arabiar dantza eta pau-

soez gainera, beloaren teknika edo
zutargiaren dantza lakoak eraku-
tsiko dituzte.

Koreografietan, irailaren 24a
da izena emateko azkeneko egu-
na. Zapatuetan, 10:00- 12:00 artean
burutuko da, urritik abendura.
Koreografia “dinamiko eta diber-
tigarriak” izango ei dira. Euskaraz
emango dituzte biak, ikasle guz-
tiek ulertuz gero. M.Onaindia

Sabel-dantza urritik ekainera
izango da, eguaztenetan,
19:15etik 21:15era

Koreografiak zapatuetan
izango dira, 10:00etatik
12:00etara, urritik abendura

Jai-giro onean ospatu zituzten,
joan zen asteburuan, San Agus-
tin auzoko jaiak. Deneriko ekin-
tzak izan zituzten barikutik dome-
kara: trikitilariak, erromeria, baz-
kariak eta afariak, laguntza
txakurren taldearen erakustal-
dia... antolatzaileak pozik azaldu
dira, jende asko bertaratu zelako.

Ekintzen artean, berezitasun
bat prestatu zuten aurtengo edi-
ziorako: Artiabasora mendi irtee-
ra, zapatu goizean. Buzoia ere
ipini zuten tontorrean, eta ez edo-
zelakoa, gainera. Azaldu digute-
nez, auzoan desagertu den azken
baserriaren – XVI. mendeko Etxe-
barri Bein– itxura eman diote
buzoiari; “San Agustinen desager-
tu diren baserri eta eraikin histo-
riko guztien oroimenez” egin
dute. Horregatik, buzoi barruan
lehenengo mezua sartu dute
auzotarrek, “iragana ez da hil, eta
etorkizuna geuk eraikiko dugu”
adieraziz, besteak beste. M.O.

Eraikin historikoak gogoan
San Agustingo jaietan

Zapatuan buzoi berezia ipini zuten Artiabason.

Joan zen astean ospatutako San Agustin auzoko 
jaiekin gustura geratu dira antolatzaileak
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MALLABIA

IURRETA ATXONDO

Urtean zehar egindako
aldaketekin osotu
dute Hirigintza Plana

Urte hasieran aurrerapen doku-
mentua aurkeztu zutenetik, hain-
bat ekarpen jaso ditu Atxondoko
Hiri Antolamendurako Plan Nagu-

siak. Herria datozen urteetan zelan
garatuko den zehazten duen txos-
tenak hainbat aldaketa izan ditu,
eta udalak DVD baten ipini du pla-
na, herritarren eskura. 

Udal arduradunek azaldu
dute aldaketak ez direla “nabar-
men-nabarmenak” izan. Etxebizi-
tza arloan, esaterako, Markoidan
eraikitzeko diren etxebizitza kopu-
rua handitu egin dute, 90etik 100

baino gehiagora. Etxeen % 60
babes ofizialekoak lirateke. 

Industriarako bost hektarea
inguru birkalifikatuko lituzkete
Artia eta Cemosa artean, Duran-
gotik etortzerakoan eskuma aldean
geratzen den lursailean. Polikirol-
degia hasieran adostutako lekuan
joango litzateke, Itziar taberna eta
Anboto kalearen artean.

Udazkenean, plenora
Udalbatzak udazkenean onartu
beharko du plana. Ondoren, hile
biko alegazio epea egongo da, eta
alegazioei erantzun eta gero Foru
Aldundira bidaliko dute plana,
behin betirako onartzeko. A.U.

DVDan dago eskuragai. Plenotik pasatu behar da, 
eta gero Aldundiak emango luke azken onarpena

Markoidan 100 etxebizitza
baino gehiago aurreikusi
dituzte, % 60 babesekoak

Artia eta Cemosa arteko 5
hektarea industriarako
kalifikatuko dituzte

Baliabideak gehituko
dituzte hiri-garbiketarako 

Mallabiena eta Arriandiko indus-
tria poligono berriak, Beresi aisial-
di-gunea eta Aita San Migel plaza
inguruko aldaketak dira herrian
azken urteotan egindako aldake-
ten adibide. Premia berriei aurre
egiteko, hiri-garbiketa zerbitzura-
ko baliabideak gehituko ditu uda-
lak, eta aparteko administrtazio

kontratuaren baldintza teknikoen
eta klausula administratiboaren
pleguak onartu dituzte: zortzi urte-
ko kontratua—urte bira luzaga-
rria— esleitzeko prozesua hasi du,
1,5 milioi euroko inbertsioagaz;
urtean 20.000 euro handituko dute
orain arteko aurrekontua.

2012ko urtarrilaren 1ean edu-
ki gura dute martxan. Lanaldi oso
bi eta erdi bat batzen dute pleguek;
baita garbitzaile mekanikoa,
kamioi txiki bat eta Durangaldean
lokal bat izatea ere. A.B.

Hamar urtera luzatu daitekeen kontratua lotu 
gura dute, 1,5 milioi euroko inbertsioagaz

Lanaldi oso bi eta erdi bat
batzen dute onartutako
baldintza orriek

Kultur Etxeko
teilatua konpondu
du udalak udan

Konponduta dago dagoene-
ko Mallabiko Kultur Etxe-
ko teilatua. Ekainaren

erdialdean obrak martxan jarri
zituen udalak, eta udako oporrak
baliatu dituzte eraberritzea aurre-
ra eramateko. Kultur Etxean batzen
diren herriko elkarteei ahalik eta
kalte gutxien sortzea izan dutela
helburu azaldu dute udal ordez-
kariek; lanek iraun duten bitartean
ezin izan dute KZgunea erabili.
Liburutegiari, aldiz, ez diote era-
gin lanek. Udalak 113.121 euroko
aurrekontua izan du lanotarako. 

Eraikina kultur etxe moduan
egokitu zutenean, orain dela 15
urte, teilatua ez zuten konpondu.
Harrezkero, teilak biguntzen joan
dira eta itoginak sortzen hasi dira.
Oraingoan, teilatua osorik kon-
pondu dutela azaldu dute: “Tei-
lak birrindu egiten ziren” J.G.

Itoginak sortzen zirelako konpondu dute Kultur
Etxeko teilatu osoa. Ekainean ekin zieten lanei

Ikasturte berrirako prest dago Mallabiko Kultur Etxea.

“Kultur Etxeko teilak birrindu
egiten ziren”, azaldu dute
udal arduradunek
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ZALDIBAR

Durangaldean labur

IZURTZAMAÑARIA

Zabortegi ondoko estazioak hiru gailu ditu datuak jasotzeko.

Haize, tenperatura, aire,
hezetasun erlatibo eta pre-
zipitazioaren berri jakite-

ko sentsoreak ditu Eitzagako esta-
zio berriak, eta etorkizunean eguz-
k i - e r r a d i a z i o a r i  b u r u z k o
informazioa emango duela iraga-
rri du Jaurlaritzako Herrizaingo
Sailak. Zabortegiaren parean koka-
tu dute ekipoa.

Euskal Meteorologia Agen-
tziaren iturrien arabera, Eitzaga-
ko estazioa Zaldibar, Ermua eta
Eibarren jazoko diren egoera
meteorologikoen adierazle izan-
go da. “Bere kokapen geografi-
koari esker, haizeak norabide
horretan kanalizatuko dira lehen-
tasunez, eta brisa zein hegoalde-
ko haize indartsuen intzidentzia

erregistratuko du”, Euskalmeten
arabera. Eitzagako estazio berriak
uneoro jasotzen dituen datuak
e s k u ra  d a u d e,  d a g o e n e k o,
www.euskalmet.euskadi.netweb-
gunean.

Metereologia agentziak 87
estazio dauzka autonomia erkide-
goan zehar, eta horietatik 7 Duran-
galdean daude: Elorrion, Iurre-
tan, Mañarian, Oizen, Otxandion,
Urkiolan eta, azkena, Zaldibarko
Eitzagan. M.Onaindia.

Estazioa ipini du
Euskalmetek
Eitzaga auzoan
Datuak agentziaren webgunean ikusi daitezke 

Zaldibar, Ermua eta Eibarko
egoera meteorologikoen
adierazle izango da

Udalaren webgunean
zerbitzu berriak aukeran
Azken hilabeteetan martxan egon den gunean 
oinarrituta, hainbat berrikuntza egin gura dute

Udalaren webguneari erabilgarri-
tasun handiagoa zelan eman azter-
tzen dihardu Mañariko Udaleko
Bilduko gobernu talde berriak.
Azaldu digutenez, azkeneko hilee-
tan martxan egon den webgunean
oinarrituta, zerbitzu berriak eskai-

tzea gura dute udalaren webgu-
nean. Besteak beste, udalak hile-
ro argitaratzen duen orri informa-
tiboa Interneteko gunean ere esku-
ragarri izatea; edo Udalaren osoko
bilkuretarako deialdiak, gai-orde-
nak eta aktak Internetan eskura-
garri ipintzea da asmoa. Jaio alka-
tearen berbetan, “herritarrentza-
ko baliagarri izan daitekeen
dokumentazioa” zabaltzeko alda-
ketak egiteko asmoa daukate.

Udalaren www.manaria.org
webgunea kudeatzen duen enpre-
sagaz hartu-emanetan daudela
eta berrikuntza horiek aztertzen
dihadutela dio gobernu taldeak. 

Udalaren osoko bilkuretako
deialdiak, aktak eta abar
‘www.manaria.org’ helbidean
eskuragarri ipini gura dituzte

Euskal produktoreak defendatzeko  “oinarrizko gil-
tza” bihurtzen dihardu Erraldek; “gehiago Bizkaian”.
Hiltegiko arduradunek jakin eragin dutenez, 2011n,
6.088 behi-buru hil dituzte:%85 EAEkoak izan dira;
horreetariko %78 Bizkaikoak. Bizkaikoak izan dira
hildako 3.380 bildotsetatik 3.350 ere (%99), Bizkai-
ko Bildotsa moduan komertzializatuak. Bestalde,
99 ahuntz eta 56 zaldi hil dituzte.

Gero eta “estrategikoagoa”
da Erralde sektorearentzat

Domekan, irailaren 4an, hasiko dituz-
te berriro dantzaldiak Ezkurdin.
Horrela jakin eragin dute udal ardu-
radunek. Udaleko Adinekoen Sailak
antolatutako dantzaldiok hainbat
orkestrek girotuko dituzte, 18:30etik
20:30era bitartean. Euria eginez gero,
Merkatu Plazan izango dira.

Domekan hasiko
dituzte dantzaldiak

Maiztegi eskolan  bigarren pisuko komu-
nen irisgarritasuna hobetzeko eta umeen-
tzako erabilgarriagoak egiteko lanak egite-
ko aprobetxatu dute uda. Ikasleendako
komun orokorrean, komun indibidualak
handitu eta konketak umeen premietara
egokitu dituzte; irakasleenak txikitu dira.
49.621 euroko aurrekontua izan dute.

Maiztegiko komunak
konpondu dituzte

Emakumeei
zuzenduriko
frontenis
txapelketa
Azken lau-bost urteetan herriko
jaietan arrakasta handia izan duen
frontenis txapelketa berritasuna
bategaz dator aurten; orain arte
gizon artean jokatu duten txapel-
ketaren lekuan, emakumezkoena
prestatu dute aurten Gazte Loka-
leko antolatzaileek.

Jaien lehenengo egunean,
irailaren 2an, arratsaldez, hasiko
den txapelketaren irabazlea nor
den ere gaur iluntzean bertan
jakingo dugu. 

Txapelketa hasi aurreko egu-
nean (eguenean) lau bikotek zeu-
katen izena emanda, eta beste
horrenbeste gehiago itxaroten
zituzten. Izurtzako bikote batek,
eta Durangaldeko kirolariek ere
emana zuten izena.

Lau urtean Izurtzako jaietan
jokatu duten txapelketa arrakas-
tatsua, beraz, berritasunekin
dator aurten. I.E.
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“Nire belaunaldiak oso momentu interesgarriak
bizi izan ditu herriari eta elizari dagokionez”
Txikitako, seminarioko eta bere abade bizitzako hainbat kontu batu ditu Tontorretik begira izeneko liburuan

Juanito Gallastegi •

Abadea

Durangarra da

77 urte dauzka

Aita Gaizka Barandiaran jesuita eta
hainbat euskaltzale ezagutu nuelako.

Iurretako egotaldian oso zoriontsu
zinela esaten duzu liburuan.
Gaztea ere banintzen... zeruan nen-
goen han.  Ondoegi  onartuta nen-
goen. Oso momentu interesgarriak
z i re n  h e r r i a r i  e t a  e l i z a r i  b e g i ra ,
h u r re n g o  u r t e a k  l e g e z .  Eu s k a ra
bazihoan pikutara, eta ahalegindu
ginen buelta ematen. Iurretan Oro-
m i ñ o k o  k a r g u a  n e u k a n ,  e t a  n i re
lagun batentzat hura ‘Rusia Txiki’
zen, orduan zeukan zentzu txarragaz.
Nik esaten nion: “Rusia Txiki? Zeru
Handi  da  Oromiño!”.  Oso gustura
egon nintzen, gero Markina aldean
eta Elorrion moduan.

Modu batera edo bestera, zure bizipe-
nekin hemen inguruko historia kon-
tatzen duzu.
Baietz uste dut. Hainbat abadek egin-
dako itxialdi eta ekitaldiak ere konta-
tu ditut. Behin gotzaitegian sartuta
egon ginen protestan. Beste behin,
manifestazio batean geundela polizia
b a t z u k  h a s i  z i re n  a t z e t i k ;  “Si n -
vergüenzas, mejor dejaros la coroni-
lla y dejaros de manifestaciones!”.
Diktaduraren  kontrako lehenengo
pausoak uste dut abadeengandik eto-
rri zirela; lehenengotarikoa mundu
guztian ezagun egin zen 339 abadek
sinatutako karta famatua izan zen.

Izen asko aipatzen duzu liburuan.
Baten bat sartu barik uzteko beldurrik
eduki duzu?
Asko! Agertu beharko liratekeen asko
ez dira agertzen; gainera, egin behar
izan dudan entresakagaz...  Gehien
hori kostatu zait, idatzitakoa kentzea.
Agertzen ez diren izen asko urrezko
letrekin ipiniko nituzke, liburuan jar-
tzen dudanez, jende aparta ezagutu
dut-eta. A.Ugalde.

Abadetzan 50 urte bete
zituen Juanito Gallastegi
durangarrak 2008an. Ibil-

bide horren ondoren, ‘Tontorre-
tik begira’ liburua kaleratu du.
Ez da biografia bat, hori argi utzi
gura izan du; bere hainbat bizi-
pen eta hausnarketaren bat batu
ditu liburuan. Besteak beste,
bera abade egondako herrietan
banatu dituzte liburuaren aleak.

Zelan sortu zen liburua egiteko ideia?
Ab a d e  e g i n  n i n t z e n e k o  u r re z k o
ezteiak izan ziren orain dela  hir u
urte, eta, hori zela-eta, baten batek
esan zidan Anboton eta bestelako
lekuetan idatzitakoak batu eta libu-
rutxoren bat egin ahalko litzatekeela.
Ander Manterola Labayruko burua-
gaz egon nintzen, eta ondo iruditu
zitzaion. Hasi nintzen batzen Anbo-
tokoak,  eta   Anaitasunan,  Zeruko
Argian… inoiz idatzitakoak. Arrate
Irratian Oiztik Anbotora irratsaioa
egiten genueneko paper batzuk ere
agertu zitzaizkidan,  eta  eurak ere
batu nituen.

Baina liburuan ez da horrelako arti-
kulurik agertzen.
Anderrek esan zidan sarreratxo bat
egiteko artikuluei;  nire bizitzaren
inguruan, nire abadetzako urrezko
ezteiak  z iren-eta.  Bost  orr i  idatzi
n i t u e n  e t a ,  a n t z a ,  g u s t a t u  e g i n
zitzaion; “Hau puztu egin behar dok!”
esan zidan. Hasi nintzen puzten, eta
h o r re l a  s o r t u  ze n  l i b u r u a .  Be ra z ,
hasieran liburuak bi zati izan behar
z i t u e n :  n i re  o r o i p e n a k  e t a  b a t u
nituen artikuluak. Hiru urtean, kri-
siagatik-edo, geldirik egon da, eta
azkenean Labayrukoek  esan zidaten
argitalpenek orri gutxiago izan behar
dutela orain. Oroipenen zatia baino
ez da argitaratu azkenean. Gainera,
laburtu egin behar izan nuen puztu-
tako hori ere! Elorrio eta Atxondoko
p a s a r t e a k  3 6  o r r i t i k  2 0 ra  p a s a t u
behar izan ditut hiru-lau egunetan!
Artikuluen bilduma beste noiz edo
noiz argitaratuko da, beharbada.

Biografia barik,“oroipenak eta haus-
narketatxoren bat edo beste” idatzi
dituzula  diozu liburuaren hasieran.
Bai, hori argi geratu dadila gura dut.
E z  d i ra  a g e r t z e n  n i re  b i z i t z a re n
ardatz izan daitezkeen eta nigan era-

gin handiena izan duten gertaerak
eta bizikizunak. Oroipen batzuk bai-
no ez ditut batu, jendeak gustura ira-
kurriko lituzkeela pentsatuta. 

Gerrakoak dira lehen oroitzapenak.
Durangoko bonbardaketa oso ondo
gogoratzen dut, hiru urte baneuzkan
ere. Elorrion gudariak Intxortarantz
joaten ikusi nituenekoa ere... Gero,
Comillasen historia ikasten nenbile-
la, Gernika eta Durango gorriek erre
zituztela esan zuen irakasleak, libu-
rutik, eta nik hori ez zela egia. Nero-
n e k  b i z i t a k o a  k o n t a t u  n i o n  g e r o
berari. Zur eta lur geratu zen; sines-
ten zuena eta entzuten zebilena his-

toria bi ziren. “Se suprime esta lec-
ción”, esan zuen hurrengo egunean.

Liburuan diozu, beharbada, Comilla-
sen ikasi zenuelako piztu zitzaizula
euskaltzaletasuna.
E z  d a k i t  h a n  e z  b a n i n t z  e g o n  z e r
izango zen,  baina argi-argi  eragin
zidan. Han alde guztietakoak geun-
den,  eta  ondo konpontzen ginen.
Kataluniarrek barre egiten ziguten
h e m e n g o  b a t z u k  g u re  a r t e a n  e z
genuelako euskaraz egiten. Ez zeki-
ten Bilbo eta Barakaldo inguruan ez
zela euskararik egiten; giputzekin-eta
b a i ,  b e t i  e u s k a ra z  a r i t z e n  g i n e n .
Gero, zortea eduki nuen gaztetxotan

“Nire lehen oroipenak Durangoko bonbardaketakoak
dira. Seminarioan Gernika eta Durango gorriek erre

zituztela entzutean hori ez zela horrela izan esan nuen” 

“Oromiño zeru txikia
zen niretzat; oso ondo

onartu ninduten”

“Comillasen ikasteak
argi eragin zuen nire
euskaltzaletasunean” 
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IIRRAAIILLAAKK  22,,  BBAARRIIKKUUAA
16:00  Frontenis txapelketa.
20:00 Txupinazoa eta 

trikipoteo  herrikoia.
22:30  Kontzertuak Gazte   

Lekuan.

IIRRAAIILLAAKK  33,,  ZZAAPPAATTUUAA
11:00  Pilota partidak.
12:00 Marmitako lehiaketa (bi  

modalitate: pil-pil erara eta    
bizkaitar erara). Materiala   
libre izango da.

13:30 Enkartelada.
14:30 Bakailao lehiaketaren         

aurkezpena.
15:00 Herri-bazkaria.
17:30  Bingoa.

IIRRAAIILLAAKK  44,,  DDOOMMEEKKAA
10:00 Kalejira Jaizale 

taldeagaz.
11:00 Meza Santa Agedako 

baselizan.
12:00 Mendigain dantza taldea
13:00 Bertsolariak: 

Eneko Abasolo eta  
Onintza Enbeita

14:30 Herri-bazkaria.
16:00 Pernil urkatua.
17:00 Kidam magoa.
19:00 Herri-olinpiadak eta 

txerri-harrapaketa.
20:00 Lotxo eta bere taldea.

IIRRAAIILLAAKK  88,,  EEGGUUEENNAA
11:00  Meza Erdoitzako 

baselizan.
12:00 Mendigain dantza 

taldearen ekitaldia.

12:30 Jabier Iriondori 
omenaldia.

15:30 Umeentzako parkea eta 
tailerrak.

17:30 Pantxika eta Txinparta
pailazoak.

IIRRAAIILLAAKK  99,,  BBAARRIIKKUUAA
18:00 Frontenis Txapelketa.   

Finalerdiak eta finala.

IIRRAAIILLAAKK  1100,,  ZZAAPPAATTUUAA  
((DDiissffrraazz  ggaauuaa))
12:00  Pilota partiden finala.
16:00  XX. Mountain bike 

ibilaldia. 
18:00  Igel txapelketa. 
19:00  Tortilla txapelketaren  

hasiera. 20:30ean 
aurkeztu beharko dira 
tortillak.

21:00  Herri-afaria.
23:00  Itziarren Semeak, Bek,  

eta Zirkinik Bez taldeen  
kontzertuak; jarraian, 
DJ-ak Gazte Lekuan.

IIRRAAIILLAAKK  1111,,  DDOOMMEEKKAA
10:00 Kalejira Jaizale taldeagaz.
11:00  Meza Santo Tomasen.
12:00 Mendigain dantza taldea.
12:30 Bertsolariak: 

Miren Amuriza eta 
Beñat Ugartetxea

13:30 Gorriti eta bere abereak.
14:30 Jubilatuen bazkaria.    

Jarraian, Aiora eta Ane 
trikitilariak.

17:00 Mus txapelketa. 

Izurtzako JAI
EGITARAUA
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F
rontenis txapelketak zabalduko du egi-
taraua, irailaren 2an, arratsaldeko
16:00etan. Handik astebetera jokatuko
dituzte finalerdiak eta final handia.
Frontoian, baina, pilota norgehiagokak

ere ikusiko ditugu 3an eta 10ean. XX. mendi-
bizikleta ibilaldia ere eratu dute 10erako.

Igel txapelketan ere hainbat izurtzar elkartu-
ko da irailaren 10ean. Gainera, txerri harrapake-
ta eta herri-olinpiadak izango dituzte izurtza-
rrek irailaren 4an, 19:00etan. Bakailao onena

3an probatu ahal izango da, txapelketan.
12:00etan hasiko dira prestatzen. Jatekoagaz
jarraituz, irailaren 10ean tortilla txapelketari
ekingo diote. Musa ere ez da faltako, 11n.

Piperra eta gatza ipiniko
dute egunero lehiaketek
Kirol arloko askogaz batera, lehiaketa gastronomiko eta
abarrek protagonismoa hartuko dute jaietako egitarauan

I
zurtzako jai egitaraua ekitaldiz bete-
ta dator. Txupinazoa gaur 20:00etan
botako dute Udaletxeko balkoitik.
Ondoren, izurtzarrak trikipoteo herri-
koian batuko dira. Gauean kontzer-

tuak izango dira entzungai Gazte Lekuan. 
Igande eta astelehen goizak Jaizale

taldearen kalejirak girotuko ditu. 
Meza izango da igandean Santa

Agedako elizan, eguenean Erdoitzako

baselizan, eta hurrengo domekan
Santotomas baselizan. Mendigain dantza
taldeak mezen ondoren emanaldiak eskai-
niko ditu.

Umeek ere badute lekua jaietako egi-
tarauan. Kidam magoak ikuskizuna eskai-
niko du domekan. Eguenean umeentzako
parkea eta tailerrak prestatzeaz gainera,
Pantxika eta Txinparta pailazoak hurrera-
tuko dira Izurtzara. 

Bazkariak eta afariak
Zapatuan eta domekan izurtzarrak herri
bazkarian elkartuko dira. Larunbatekoa
disfraz gaua izango denez, mozorrotuta
joango dira herri afarira, musika emanal-
dietara joateko indarrak hartzeko asmo-
tan. Gorriti eta bere abereen ondoren
jubilatuak mahaiaren bueltan elkartuko
dira domekako bazkarian.

Txupinazoagaz,
jaiak martxan 
Txupinazoa jaurtita, trikipoteo herrikoian batuko
dira izurtzarrak jaiei hasiera egokia emateko

Zapatuan herri-afarian
batuko dira izurtzarrak.

Disfraz gaua izanda,
mozorrotuta joango dira

mahai ingurura

Frontenisaz gainera, pilota
partidak ere ikusi ahal 
izango ditugu frontoian
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J
aiak abiatzeko, gaur bertan izango
da egitarauak jasotzen dituen kon-
tzertuetako lehenengoa; 22:30ean
hasita, Gazte Lekuan izango da
zuzeneko musika emanaldia.

Irailaren 10ean, jaien bigarren asteburuan,
berriz, dantzarako doinuekin da hitzordua:
Itziarren Semeak mungiarrak, Zirkinik Bez
zornotzarrak eta BEK taldea izango dira
entzungai. Ondoren, dantzarako zein gaua
luzatzeko, DJ-ek ipiniko dute musika.

Dantzazaleentzako bestelako doinuak
ere jasotzen ditu jai egitarauak: irailaren
4an, esaterako, Lotxo eta bere taldearen
emanaldia izango da, eta Aiora eta Ane

trikitilariek gozatuko dute irailaren 11ko
jubilatuen bazkariaren ostekoa. 

Bestetik, Durangaldeko bertsolarien
saioak ere izango dira Izurtzako 2011ko
jaietan entzungai: Eneko Abasolok eta
Onintza Enbeitak irailaren 4an jardungo
dute, eta Miren Amurizak eta Beñat
Ugartetxeak jardungo dute irailaren 11n. 

Kontzertuak, eskualdeko
bertsolariak eta DJ-ak

Egun bitan izango dira
Izurtzako jaietan

bertsoak entzungai;
irailaren 4an eta 11n

Irailaren 10ean, 23:00etan, Gazte Lekuan: Itziarren
Semeak, Zirkinik Bez eta BEK taldeen kontzertuak

Kantxaren barruan izan ohi zara prota-
gonista, baina jaietan handik kanpora
ere zeugan egongo dira begi denak.
Aurten 23 urte egingo ditut profesional
moduan, eta herriaren eta herritarren par-
tetik omenaldia jasotzea oso polita da;
egia esanda, oso pozik eta denei esker
oneko nago.

Ibilbide luzea egin duzu palan. Zer toki-
tan zaude orain pala munduan?
Normala den moduan ez nago sasoi bate-
an moduan; kolpea, mugimenduak… Igarri
egiten da, baina oraindik gerra emateko
moduan gaude, eta ilusioz gabiltza.

Pala asko aldatu da azken urteetan.
Materiala asko aldatu da. Lehenago gaur
egun baino pilota biziagoak erabiltzen
ziren. Horrek jokamoldean ere eragiten du,
eta egokitu beharra dago.

Zer egoeratan dago gaur egun pala?
Zortzi hilabetez jokatu barik egon gara,
Deportivotik Miribillako frontoirako alda-
ketagatik. Laster bueltatuko gara, eta par-
tida asko jokatzea itxaroten dugu.

Telebistan frontoi motzeko partida
batzuk eman dituzte, eta ikuskizun ona
eskaini izan dute pilotariek.
Jokatzeko moduan asko aldatzen da fron-
toi luzean edo motzean izan. Mugimendu
azkarragoak eskatzen ditu frontoi motzak,
eta fisikoki hobeto prestatuta egon beha-
rra dago. Luzean hiru-lau pilotakadatan
tantoa amaitu daiteke, eta laburrean 15
pilotakada jo behar izaten dira sarritan. 

Zeintzuk izan dira zure ibilbideko unerik
onenak eta txarrenak?
Txarrik ez daukat akorduan. Profesional
moduan emandako urte denetan disfruta-
tu dut; batzuetan hobeto arituko nintzen,
besteetan ez hain ondo, baina beti ilusio
handiz kantxaratu izan naiz. Gustatu zai-
dan horretan jardun dut.

Gorputzak eutsi artean jarraituko duzu?
Urtea amaitzean erabakiko dut gehiago
jarraitu ala ez; enpresak jarraitzea eskatu
dit, baina gorputzak zelan erantzuten
duen ikusi gura dut. Orduan hartuko dut
azken erabakia.

“Beti ilusioz irten
dut frontoira”

“Frontoi motzean aritzeak
mugimendu azkarragoak 

eskatzen ditu, eta fisikoki hobeto
prestatu beharra dago”

Javier Iriondo (Izurtza, 1965) palistak 22 urte daramatza profesionalki 

pilotan. Izurtzako jaietan omendu egingo dute bere ibilbide oparoagaitik.

Gorputzak eutsi bitartean jarraitzeko asmoa duela dio izurtzarrak

“Urtea amaitzean erabakiko 
dut jarraitu ala ez; gorputzak
zelan erantzuten didan ikusi

gura dut lehenengo”
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Alderdi, elkarte edo taldeko iritziak kide baten izenean sinatuta eta ANBOTOren irizpideak
jarraituz zuzenduta publikatuko dira. DATUOK BARIK EZ DA GUTUNIK ARGITARATUKO

Bixente Kapanaga 9, 48215 Iurreta - astekaria@anboto.org
Izen-abizenak, telefonoa, helbidea eta NAN zenbakiagaz batera bialdu behar dira

Urdaspal Bolinaga
Bildu

Sei hankako mahaia

Jai herrikoien alde
Iritsi da iraila eta berarekin lane-
ra buelta, opor bueltako estresa...
baita, zorionez, durangar guztioi
hainbeste ilusio eragiten digun
beste kontu bat ere: Sanfaustoen
inguruko prestaketak.

Prestaketa guztietan bezala,
mila galdera eta kezka sortuko
zaizkigu; zer kontzertu antolatu-
ko dituzte? Zer barraka ekarriko
dituzte? Adin tarte guztietarako
ekintzak antolatuko dituzte?
Txosnak non jarriko dituzte?

Durangon, gogoratu behar
baita bi jai ospatzen direla orain-
dik; bata udalak antolatzen due-
na eta bestea txosna batzordeak
antolatzen duena. Horrek agerian
uzten du udalak herriarekiko
duen deskonexioa. Deskonexio
hau dela-eta, aurten txosnak ez
jartzeko arriskuaren aurrean gau-
de.  Nik egoera hau ez dut uler-
tzen, nire ustez udala herriaren
zerbitzura egon behar baita; hau
da, bertako herritarren beharri-
zanak entzun eta asetzea izan
behar du helburu. Hau zoritxa-
rrez, oraindik ez da ematen;
gobernu taldeak bere kabuz har-
tzen ditu erabakiak.

Txosnek sortzen dutena ika-
ragarria da, ikustea baino ez
dago berauen muntaketa eta
prestaketan sortzen den giroa.
Durangoko eragile oso desber-
dinak elkarrekin lanean, denen
artean laguntzen eta denak alai.
Hau da, herri bat elkarrekin
gogotsu lanean.

Ez litzateke hobe jai batera-
tu bat, non txosna batzordeak
udaleko jai batzordean parte har-
tu eta horrela herritarrok jai egi-
taraua antolatu? Posible da! Uda-
la herritar denona baita, sinetsi
baino ez dugu egin behar!

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

Eta honako udal guztiak:LLaagguunnttzzaaiilleeaa::

anboto
Anboto komunikabideak Elkartea

2011ko irailaren 2a - 10. urtea - 426 zk.

durangaldeko astekaria

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

IRITZIA gutunak@anboto.org

Gutunak @

✑

Durangon bi jai ospatzen dira
oraindik. Udalak herriarekiko
duen deskonexioa agerian da

Bilduko gara Ferixa Nausikoetan

Lainopean eta umel, konturatu orduko, badoakigu uda, bai-
na aldez aurretik Ferixa Nausikoak topera gozatzeko maki-
naria olioztatuta daukagu. Uztailean zein abuztuan, lainoak
izan ditugu lagun eta meteorologiaren aurka alferrik saiatu-
ko gara. Baina izan dira uda honetan, Euskal Herriko zein
Elorrioko zeru politikoan laino beltzak ipini guran ibili dire-
nak, edozein aitzakia erabili dutenak behin eta berriz Bildu
begipuntuan jartzeko. Edozein adierazpen, keinu, argazki edo
baita jaietako kontzertuen programazioak ere zarata atera-
tzeko baliatu dituzte, eta nola ez, hamaikagarrenez Bilduri
kontuak eskatzeko. Elorrion ere, ez dute asko itxaron, eta uda-
leko batzordeetako aktak fiskaltzara bidali eta gure zinego-
tziak kriminalizatzen hasiak dira.

Horren guztiaren aurrean Bilduk zentzuzko eta erantzuki-
zunezko jarrera hartu du, garbi eduki dugu ez dugula udako
kulebroirik elikatuko, eta ez gaituzte sartu nahi izan gaituzten
jokoan harrapatu. Bildu bidea egiten ari delako eta bide hone-
tara gero eta jende gehiago batzen joango dela aurrikusten dute-
lako daude urduri, baina ez gaituzte gu urdurituko. Badakigu
zertarako gauden hemen, eta baita zeintzuk diren Euskal Herria-
rekin zein bere herritarrekin hartu ditugun konpromisoak.

Erronka potoloz eta eginkizun ilusionagarriz beteta dator
kurtso berria, bai, baina aldez aurretik, Ferixa Nausiko jaiei zukua
atera eta egunez zein gauez fenomeno pasatzea tokatzen zai-
gu elorriarroi. Euskal Herriko jaietan ikusi dugu batzuk eta bes-
teek izan duten jarrera, eta herri honetako aurrekariak ikusita,
ez da harritzekoa izango batzuk gure herria zirku mediatiko
bihurtzeko tentazioa izatea, nork bere karrera politikoari bul-
tzada bat eman eta zabaldu den aro berria saboteatzeko asmo-
tan. Ba gu ez gaituzue lokaztutako jokaleku horietan aurkitu-
ko. Badugu jokaleku hoberik, eta norekin jokatu ere bai. Ez dau-
kagu inongo probokaziotan erortzeko asmo txikienik ere. Gurea,
jarrera parte-hartzailea eta eraikitzailea izango da, gure ekin-
bide politikoan den bezala, jaietako ekintza eta guneetan ere
bai, eta herritar denei jarrera berarekin parte hartzeko deia luza-
tu gura diegu. Saltsa denetan egongo gara: danborradan, sukal-
kian, kontzertuetan, jolasetan, ferian, dantzan, antolatzen, sal-
toka, berbetan, tragoak ataratzen zein edaten...

Horrez gain, gure eskaintzatxoa egin gura diegu jaiei eta
esparru berri bat irekiko dugu taxien geltokia dagoen kalean,
jan-edanen eskaintza zabalduz. 

Beno, elorriarrok, ez ahaztu jaietan egoterik ez daukate-
nak eta ondo-ondo pasatu!

Gora Ferixa Nausikoak! Gora Elorrio!

Elorrioko Bildu

Agur eta ohore

Agurra, gauza bitarako balio daben ekintza ei da: despedi-
darako eta ondo etorria emoteko. “Agur, hurrengora arte”
esan ohi dogu sarri, beste batean ere ikusteko asmoarekin.
Baina, aspaldion, “agur, betira arte” esaten aritu naiz gehie-
gitan. Eta horrek triste itzi nau.

Apirilean Rafa Zugaza-Artaza joan zitzaigun. Maiatzean,
bere arreba Maritere. Eta abuztuan, Doroteo Biritxinaga eta
Jabi Gerediaga. Nik dakidala danak gizon-onak eta andra-ona
kontsideretako modukoak; langileak neurri barik, gizarte era-
gileak bakoitza bere lekutik, pertsona konprometituak arlo
ezbardinetan, auzolanean autukuak bata zein bestea, ordu
asko emandakoak gizarteari. Gaztetatik hasita, kultura dala,
kirola dala edo herri basoen defentsa edo zaintzan. Iurreta-
ren desanexioan batzuk, auzotarren ongi izateaz besteak edo
denbora librea alaitzeko lanetan buru-belarri  arituak ere.

Jaio, hazi eta bizi. Edozeinek legez. Baina bizi, inorentzat
ordu asko emanda. Giza bakoitzak beretzakoa egin beharra
dauka, baina batzuk berea eta inorena egiteko ere gai izaten
dira, eta hauek halakoxeak ziren. Rafa, futbol sailean eta herri-
kiroletan. Maritere, kulur arloan: antzerkia, inauteria, jaiak ...
Doroteok, kofradiak zaindu eta Orozketa bihotzean, zer ez du
ba egin auzotarren alde. Azkena, kofradiako eskudoa, amai-
tu barik itzi dau, baina jaietan ikusi neban eta ederra geratu
da. Jabiri buruz zer esan! Ugaria zen gizona: kirola, jaiak, kofra-
diak, politika. Eta zer ez, perejil hutsa zen. Bata zein beste,
herri mailako gizakiak.

Bakoitzak bere etxean utziko zuen hutsunerik handiena,
baina baita herritarren artean ere. Sarritan, ondoan dituzun
artean ez zara konturatzen zenbat balio daben, zenbat esti-
matzen dituzun eta joandakoan zelako zuloa geratzen den.
Laster, irailaren bigarren domekan, Laixiarzelain alkartuko gara
Iurreta osotzen dogun sei kofradietatik etorritakook, eta zaz-
pigarreneko gure lagunak ere bai. Rafa, Maritere, Doroteo eta
Jabi ez dira “en persona” egongo, baina gogoratuko ditugu.
Agur eta ohore zuei!

Hasieran esan dot, “Agur!” esaten dogunean, ongietorria
emoteko ere izaten dala: “Agur, Jaunak! Agur t´erdi andere!”,
bada, joanak gogoan, “esperantzari leiho bat, ireki omen dio-
te” kantuk dinoenaz pentsatu dot, eta ohartu naz auzoetako
jaietan ume piloa alkartu dirala aurten ere, eta abuztuak Doro-
teo eta Jabi  eroan badauz be, beste bi ekarri deuskuzela: June
eta Ekhi. Irailean etorri dela Malen, eta urrian jaioko dela Hur,
Ametz eta Sugar eta beste askogaz herri barri bat osotzeko.
Agur eta ohore joandakoei! Agur eta ongi etorri txikioi ere! Lai-
xiarren alkartuko gara.

Kristina Mardaras - Iurreta

Ez litzateke hobe jai bateratu
bat? Posible da. Sinetsi baino
ez dugu egin behar!
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IRA ILAK 2 , Bar ikua ,
Gaz te  Eguna

•11:00-13:00• Herriko plazan:
Umeentzako tailerrak. 
•09:30-20:00• Herriko plazan:
Aukera Azoka. EME
•Eguerdian• Bildots jana. Ondoren,
bideoproiekzioa
•Arratsaldean• Poteoa jokoekin. 
•19:00• Plazako frontoian: Pilota
partidak. Berrio-Otxoa pilota eskola
•20:00• Txosnen irekiera.
•23:00• Txosnagunean: Gose eta
Zea Mays. 
•00:00• Gaztetxean: Elektrominimal
Friday.

IRA ILAK 3 , Zapatua

•11:00/13:00• Plazan hasi eta
Elizburun amaitu: Emakumeen
Euskaldun txirrindulari txapelketa.
Elorrioko Txirrindulari Elkartea
•16:30/19:00• Frontoian, Urarkan
eta Kanpokalen: Umeentzako jolas
parkea. 
•16:30• Errugbi zelaian: 
Jaietako errugbi partida:
Getxo-Ordizia. ERT.
•18:30• Kalejira:
Bizkaiko dultzaineroak.
•19:00• Herriko plazan: Ordiziako
buruhandiak eta erraldoiak.
•20:00• Herriko plazan: Txupinazoa
Elorrio CD-ko nesken eskutik
•23:00• Herriko plazan: Danborrada
•23:00• Gaztetxean: Kilauea, Bugatti
eta Foxy Leires (Jimmi Hendrixen
bertsioak).
•00:20• Urarkan: Suzko zezena.
•00:30• Urarkan: Las Morenas
mariatxia.

IRA ILAK 4 , Domeka
Fer i xa  Eguna

•10:00• Feriagunean: XXVIII. Abere
eta Nekazaritza Azoka. Animatu eta
zatoz baserritar jantzita!
•Goizean• Kalejira Elorrioko 
txistulariekin.

Futbolarien indarrak
lehertuko du jaia

E
lorrio futbol taldeko jokalariak izango
dira jaietako pregoilari, bigarren urtez
jarraian; mutilen lekukoa hartuta,
aurtengoan neskak izango dira txupi-
na jaurtitzeaz arduratuko direnak.

2010-2011 denboraldia bikaina izan da futbol
taldeentzat; gizonen zein emakumeen lehe-
nengo taldeek maila bat gorago igotzea lortu
dute. Bigarrenek liga irabazi dute, gainera. 

Atzo egin zuten jaien aurkezpen prentsau-
rrekoa Ana Otadui alkateak eta Fernando

Azkarate kultura zinegotziak. 165.000 euroko
aurrekontua dute jaiek, eta, besteak beste, 22
musika emanaldi eratu dituzte. Animazioak ere
garrantzia hartuko du, 11 ekitaldigaz. Azaldu
dutenez, plazan bakarrik ez, Urarkan eta
Aldatzekuan ere izango dira ekintzak; plazatik
herri osora zabaldu gura dute jai-giroa.
Bestalde, zelan ez, pisu handiko egunak izango
dira feria eguna, koadrilena eta sukalkiarena.
Otadui eta Azkaratek herritarrei parte-hartzeko
deialdia egin diete, beti ere elkarrenganako
errespetuz eta gizatasunez; emakumeenganako
erasoen inguruan indar handiz egin dute
berba. Horretaz gainera, “Elorrio jai baketsuen
erreferentzia izan dadila” gura dute, “ezarrita
dagoen irudi distortsionatua aldatzeko”.

Badatoz Ferixa Nausikoak, ekitaldiz beterik,
herritarren jai gosea asetzeko helburuz.

165.000 euroko aurrekontua
dute jaiek; plazan bakarrik ez,
Urarkan eta Aldatzekuan ere

izango dira ekintzak.

Neskek botako dute txupina, mutilen lekukoa hartuaz



•17:30• H. Azkarate frontoian: Esku
pilota partidak. Berrio-Otxoa pilota
eskola. 
•19:00• Herriko plazan: Munduko
dantzak eta musikak. Nativos de
Macondo (Kolonbia).
•20:00• Aldatzekuan: Bilbainadak
eta habanerak. 
•22:30• Plazan: Kale animazioa.
Deabru Beltzak-en “The Wolves”
•23:30• Plazan: Orkesta Ikuskizuna
(Jamaika)

IRA ILAK 5 , As te lehena
Koadr i l en  Eguna

•14:00• Aldatzekuan: Koadrilen 
arteko bazkaria 
•16:30• Aldatzekuan: Los
Fonotanegros-en “Show cubano”
•17.30• Urarkan: “Gaur jaia” umeen-
dako ikuskizuna 
•18:00• Koadrilen jaitsiera. El
Puntillo Canalla txarangagaz
•19:00• Herriko plazan: Koadrilen
arteko jokoak, Abiba DJ-agaz.
•22:45• Herriko plazan: Suzko 
zezena. Errugbi taldea
•23.30• Herriko plazan: Abiba 
disko festa
•20:30-22:30 / 23:30-00:30•
Txosnagunean: 
Jo ta Hanka (erromeria)

IRA ILAK 6 , Mar t i t zena

•11:30/17:00• Jolas parkea. Arriola
kalean (ume txikiak), Urarkan

2011ko irailaren 2a, barikua anboto4Jg jaietako gehigarria

F
erixa Nausikoen ardatza da
Nekazari eta Abere Azoka; aurten
azoka ospatuko den hogeita zor-
tzigarren biderra izango da. Beste
urte batez, feriagunea herriko zein

inguruetako nekazarien ortuetako produk-
tuen erakusleiho izango da; abeltzainek,
ostera, animalia eskaintza zabala edukiko
dute, urtero legez. 

Ekimena girotzeko asmoagaz, antola-
tzaileek basterritarrez jantzita hurbiltzeko
deia luzatu dute. Horrez gainera, Elorrioko
txistulariak kaleetan zehar arituko dira.

Baserriko jeneroa
Ferialekuan salgai

Jaiak elkarregaz hasteko
asmoa dute gazteek

Aurten ere, Ferixa Nausikoek bere Gazte Eguna
izango dute; eguenean barik, irailaren 2an,
barikuan, ospatuko da. Ahalik eta gazte jende
gehien batzeko asmoagaz aldatu dute eguna.
Aurreko urteetako jende kopurua batzea da
antolatzaileen helburua. Hauek adierazitakoa-
ren arabera, “50-100 gazte inguru batzea da
gure helburua”. 

Goizean goizetik hasita, ekimen sorta abe-
ratsa antolatu dute elorriarrentzat. Goizeko
11:00etan umeentzako tailerrak ipiniko dituzte
plazan. Jaiei indartsu ekiteko sabela betetzea
baino hoberik ez dago; horren jakitun, bildotsa

jango dute gazteek bazkaritan. Gero, herriko
gazteen interes eta arazoei buruzko adierazpe-
nak jasotzen dituen bideoa proiektatuko dute.
Bideoa amaituta, poteoa eta jokoak egingo
dituzte tabernetan zehar; ondoren, 20:00etan,
txosnak zabalduko dituzte. 

Irailaren 2an ospatuko da aurtengo Gazte Eguna

Hogeita zortzigarren nekazari eta abere azoka izango da

Goizeko 10:00etan hasiko 
da Nekazari eta Abere

Azoka. Baserritarrez jantzita
joateko deia egin dute

Bazkalostean Elorrioko gazteen
interes eta arazoei buruzko

adierazpenak jasotzen dituen
bideoa proiektatuko dute
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(umeak), frontoian (gaztetxoak)
•13:00• Plazako frontoian: 
Tatxin eta Tatxan
•18:00• Aldatzekuan: Betiko jokoen
olinpiadak eta igel jokoa.
•18:00• Herriko plazan: Porrusalda  
erromeria.
•19:00• Plazan: Euskal karaokea 
•17:30-19:30• Elizalden: Futbol 
partidak. Elorrio CD
•20:00• Plazako frontoian: Munduko
musika

IRA ILAK 7 , Eguaz tena

•16:30• Herriko plazan: Umeentzako
tailerrak. Txintxirri ikastola.
•17:00• Herrigunean: Ginkana.
Elorrioko Txirrindulari Elkartea.
•18:00• Herriko plazan: Txokolatada.
Txintxirri ikastola.
•19:00• Urarkan: Umeentzako 
olinpiadak.

IRA ILAK 8 , Eguena  

•19:00• Aldatzekuan: Dantzaldia 
eta DJ Festa. Arantza Show. 
•22:00• Probalekuan: 
XLVII. Idi-proba Txapelketa 
•20:30• Gaztetxean: Elorrioko rock
taldeak. 

IRA ILAK 9 , Bar ikua  

•12:00•Sortzez Garbiaren basilikan,
meza hildako jubilatuen oroimenez
•13:00• Aldatzekuan: Elorrioko jubi-
latuentzat piskolabisa 

Zea Mays eta Gose
taldeak kartelburu

T
alde ezagunen kontzertuekin berotuko
dituzte motorrak Elorrioko jaietan. Zea
Maysek Era diskoa aurkeztuko du, eta
Gosek tekno eta trikiti doinuak ekarri-
ko ditu, 23:00etan, txosnagunera.

Elektrominimal Friday taldeagaz hitzordua,
00:00etan, Gaztetxean jarri dute. 

Kilauea, Bugatti eta Foxy Leires taldeak
zapatuan, 23:00etan, izango dira Gaztetxean
entzungai. Kilauea Elorrioko entsugu lokaletan
sortutako taldea da, eta atera berri duten
lehenengo diskoa aurkeztuko dute. Foxy
Leiresek Jimmi Hendrixen bertsioekin betetako
errepertorioa eskainiko du.

Jo ta Hanka taldearen erromeria doinuek
astelehen iluntzea eta gaua girotuko dute,
txosnagunean. Herriko rock taldeak, berriz,

eguenean 20:30ean Gaztetxean antolatuko
duten kontzertuan izango dira. 

Hip hop erritmoak gogoko dituztenek At
Versaris taldeagaz izango dute zita, irailaren
9an 23:00etan, Gaztetxean. Ondoren Gozogozo
taldeak erromeria giroa jarriko du.

Iheskide talde elorriarra ohiko formazioa-
gaz itzuliko da txosnaguneko taula gainera,
irailaren 10ean 23:00etan, txosnagunean. Ze
Esatek gipuzkoarren emanaldia izango da
ondoren. 

Kilauea, Bugatti eta Foxi Leires
zapatuan eta herriko rock taldeak

eguenean izango dira 
entzungai, Gaztetxean

Bi taldeek kontzertua eskainiko dute, gaur, 23:00etan



Koadrilak, arroza,
jokoak eta jaia
Egun osoko jai-egitaraua aurten ere Koadrilen Egunean

Elorrion jai eguna izaten da jaietako astele-
hena. Bertan behar egiten ez dutenak ere
Koadrilen Eguna jai hartzen ahalegintzen
dira. Aurten ere, koadrilek Aldatzekuan izan-
go dute hitzordua, bazkaria prestatzeko; goi-
zeko 9:00etan hasiko dira mahaiak eta jesar-
lekuak banatzen. Arroza izaten da normalean
egun horretako menua, eta bazkariaren buel-
tan batzen dira, umorez eta kolorezko kami-
setez jantzita, koadrilak.

Bazkalostean show kubatarra izango dute
koadrilek Fonotanegros taldeagaz, eta
18:00ak aldera plazara bajatuko dira El
Puntillo Canalla txarangagaz. Plazan, koadri-
len arteko jokoak 19:00ak inguruan hasiko
dira. Iluntzerako jai giroan sartuta egongo
dira guztiak. Txosnetan Jo ta Hanka taldearen
erromeria egongo da, eta plazan Disko Festa.
Indarrik geldituz gero, dantzan amaitzeko
eguna izango da koadrilena. 

Aldatzekuan goizeko 9:00etan
hasiko dira mahaiak eta 

jesarlekuak banatzen koadrilen
bazkarirako

•16:00• Jolas parkea. Arriola kalean
(ume txikiak), Urarkan (umeak), fron-
toian (gaztetxoak)
•19:30• Urarkan: Umeentzat anima-
zioa. Gramola
•19:00• Aldatzekuan: Erromeria eta
dantza txapelketa. El Charro y las
Chamaquitas mariatxia. 
•21:00• Arriolan: Opera flamenkoa.
Durangoko Udal Banda-Alicia
Gallardo dantza eskola: De Norte a
Sur 
•22:00• Probalekuan: 
XLVII. Idi-proba Txapelketa 
•22:30• Herriko plazan: Suzko 
zezena. Elorrio CD.
•23:00• Urarkan: Berbena. 
Orquesta Scana. 
•23:00• Gaztetxean: At Versaris (Hip
Hop) eta Gozogozo (erromeria). 

IRA ILAK 10 , Zapatua
Suka lk i  Eguna

•08:00• Aldatzekuan: Sukalki Eguna.
Etorri mozorrotuta! Izen-ematea eta
erreserbak. Iturrizoro elkarteartea.
•11:30/17:00• Jolas parkea. Arriola
kalean (ume txikiak), Urarkan
(umeak), frontoian (gaztetxoak)
•16:30-17:30• Kiroldegian: Futbito
partidak. Buzkantz futbol kirol 
elkartea 
•17:00• Aldatzekuan: Erromeria.
Bentazaharreko mutilak
•18:00• Herriko plazan: Txokolatada.
La Esperanza nagusien elkartea
•19:00• Kantaldi iblitaria 
Bentazaharreko mutilak 
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•18:30• Karroza jaitsiera. Ardoa
Barrura txarangagaz
•18:45• Herriko plazan: DJ Oihan
Vega (Euskadi Gaztea) 
•22:00• Probalekuan: 
XLVII. Idi-proba Txapelketa 
•22:30• Plazan: Kale animazioa
suaz. Cabalfoc
•23:00• Txosnagunean: Iheskide eta
Ze Esatek.
•23:30• Urarkan: Berbena. 
Grupo Aracel

IRA ILAK 11 , Domeka

•Goizean• Herriko plazan:
Elkartasun Jaialdia. Kainabera GKE
•13:00• Herriko plazan: Herri-kirolak.
Harri-jasotzaileak: Iñaki eta Inaxio
Perurena. 
Aizkolariak: Atutxa II - Floren
Nazabal / Arrospide - Donato
Larretxea. Aurkezlea: Gabixola
•17:00• Herriko plazan: Umeen 
danborrada 
•18:30• Herriko plazan, bertso
saioa: Sustrai Colina, Oihana
Bartra, Miren Amuriza eta Beñat
Ugartetxea. Gai jartzailea: Maite
Berriozabal
•19:30• Herriko plazan: 
Dixieman Band 

IRAILAK 12, Aste lehena

•22.00• Probalekuan: 
XLVII. Idi-proba Txapelketako sari
banaketa. 
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Karrozek kaleak
beteko dituzte

O
fizialki, iazkoa izan zen karroza jai-
tsiera egin zen lehenengo biderra.
Hala ere, aurretik ere ikusi zitezke-
en Elorrioko kaleetan zehar karro-
zak hara eta hona; mozorroen

gehigarri moduan, hainbat koadrilak inprobisa-
turiko ekimenak izan ohi ziren.

Aurtengo Ferixa Nausikoetan, iazkoetan
legez, Sukalki Egunagaz batera ospatuko dute
mozorro eta karrozen jaitsiera; hau da, iraila-
ren 10ean. Aurten, ostera, aldeketa bat egongo
da, ez da-eta lehiaketa izango. Ekimenak iaz
izandako harrera ikusita, jaitsiera mantentzea
baina lehiaketa baztertzea erabaki du udalak.

Parte-hartzea sustatzeko, Sukalki Eguneko
bazkarira mozorroturik joateko deia zabaldu
dute. Karroza jaitsiera arratsaldeko 18:30ean
abiatuko da; Ardoa Barrura txarangaren lagun-
tza izango dute kalejirara hurreratzen direnek.
Jaiak gehiago animatu eta girotuko ditu eki-
men deigarri honek, ziur.

Hainbat koadrilak karrozak egin
ohi ditu mozorroen gehigarri
moduan; ofizialki iaz egin zen
karroza jaitsiera lehenengoz 

Ardoa Barrura txarangak girotuko du karroza jaitsiera 

Kirol eskaintza oparoa jaietan
Txupina jaurtitzeko ardura izateaz gainera,
bestelako protagonismoa ere izango du
Elorrioko futbol taldeak; irailaren 6rako, futbol
partida triangularra antolatu dute.

Futbolaz gainera, bestelako eskaintza ere
egongo da, ordea. Irailaren 3an, adibidez,
errugbi partida jokatuko dute punta-puntako
bi euskal taldek: Getxok eta Ordiziak, hain

zuzen ere. Egun berean, txirrindularitzaz goza-
tzeko aukera ere egongo da; 11:00etan abiatu-
ko da lasterketa. Urtero legez, pilota partidak
ere egongo dira ikusgai Ferixa Nausikoetan;
irailaren 2an eta 4an jokatuko dira, 
H. Azkarate pilotalekuan. Horrez gainera, areto
futbol partidak antolatu dituzte irailaren
10erako; 16:30ean hasiko dira.
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Urtero legez, Ferixa Nausiko jai egita-
rauak bertsolarien saioa dakarkigu.
Sustrai Colina eta Oihane Bartragaz
batera, Durangaldeko bertsolari bi
igoko dira Elorrioko taula gainera:
Beñat Ugartetxea mallabitarra eta
Miren Amuriza berriztarra.
Bertsolarien ekitaldia irailaren 11n
izango da, arratsaldeko 18:30ean, pla-
zako frontoian. 

Lau bertsolarien gaiak bideratuko
dituena ere ingurukoa izango da,
Durangaldeko hainbat saiotan gai-jar-
tzaile jardun izan duen Maite
Berriozabal berriztar gaztea.

Bertso saioa
plazako 
frontoian

Danbor hotsaren
burrunbarako gertuJ

atorria Elgetan duen arren, elo-
rriarrek euren egin duten ekime-
na da danborrada. 1968. urtean
ospatu zen danborrada lehenen-
goz Elorrion, eta, ordutik garaiak

aldatu diren arren, urtez urte makilak
hartu dituzte herritarrek. 

Urtero legez Mila Arroyok danborra-
da antolatzen jardun du. Ohiturari
eutsiz, jaiak hasi aurreko astelehenean
hasiko dituzte entseguak; 100-120 par-
taide batzea itxaroten du Arroyok. 

Hainbat belaunalditako danbor-jole-
ek egun bat baino gehiagoan astinduko
dituzte makilak. Nagusienek, ohiturak
dioen legez, txupinazoaren egunean
egingo dute emanaldia; irailaren 3an,
gaueko 23:00etan. Gazteenek, berriz,
jaietako azken egunean, bigarren dome-
kan, eskainiko dute emanaldia abesti
tradizional zein berriagoekin. Arratsal-
deko 17:00etan hasiko da hori. 

1968an egin zuten lehen
danborrada; jatorria

Elgetan badu ere, euren
egin dute elorriarrek

Bi emanaldi egingo dituzte: 3an helduena eta 11n gazteena

Elkartasuna, jaietan ere agerian

Azken urteetan legez, elkartasunak bere lekua
izango du Elorrioko Ferixa Nausikoetan. Jaiak
agurtzeko, ekimen berezia antolatu du
Kainaberak irailaren 11n, goizerako. Kainabera
elkartearen proiektuen berri emateaz gainera,
hainbat nazio eta herritako arazoen berri 
ematen da, herritarrak sentsibilizatu guran. 

2011ko Ferixa Nausikoetan, Elorrio osatzen
duten kultura ugariak izango dira protagonis-
ta; Elorriko kulturak dasta ditzagun-Sabores,
olores y colores de Elorrio lemapean, elkartasun
jaialdia ospatuko dute aurten ere herriko plaza
inguruetan. 

Kainabera elkartea 1996an sortu zen, eta
ordutik hainbat ekimen antolatu dituzte, sen-
tsibilizazioaren arloan beti ere.

Elorrioko kultura aniztasuna ezagutzera eman gura dute 
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“Lehiaketagaz herritarron
parte-hartzea sustatzen da”

L
ibe Mimentzaren lanak iragarriko ditu
aurtengo Ferixa Nausikoak; hirugarren
saiakeran lortu du 23 urteko gazte
honek kartel lehiaketa irabaztea.
Diseinuaz gainera, sorkuntza atsegin du

ogibidez kazetaria den elorriar honek.  

Zelan hartu duzu lehiaketaren epaia?
Pozik. Apur bat bada ere, denoi gustatzen zaigu
irabaztea, ezta? Azken finean, horrelako lehia-
keta batera aurkezten zarenean beti izaten
duzu irabazteko itxaropena, txikia bada ere.
Pozik hartu dut, itxaroten ez nuen arren.

Zer islatu gura izan duzu kartelagaz? 
Kartela egiten hasi nintzenean, galbahe modu-
ko batetik pasatu nituen ideiak. Azken urteeta-
ko karteletan zer ezaugarri nabarmendu diren
eta zeintzuk ez pentsatzen hasi nintzen, eta
gauza batez konturatu nintzen: jaiei izena azo-
kak ematen dien arren, azken urteetako lanetan
ez da hori nabarmendu, eta hori gertatu dene-
an, ganadua azpimarratu da, ortuariak albo
batera utziz. Horregatik, ortuariak erabili ditut
letrak egiteko, eta jaietako data jartzeko, pre-
zioa jartzen duten etiketa horietako bat jarri
nuen. 

Zergatik uste duzu aukeratu dutela zure lana? 
Elorrion diseinura dedikatzen den jende mordoa
dago, baina aurreko urteetan ez bezala, aurten
ez dira lehiaketara aurkeztu; horrek eragina
izan duela uste dut. Diseinura profesionalki
dedikatzen den inor ez da aurkeztu; denak

amateurrak izan gara, eta igarri da. Aurkeztu
garenon artean, nire lana teknikoki onenetakoa
izan dela uste dut, eta horrez gainera, erabili
dudan ikuspuntuak eragina izan duela deritzot.

Lehenengo aldia al da kartel lehiaketara 
aurkezten zarena? 
Aurkezten naizen hirugarren aldia izan da;
lehenengoa 15-16 urte nituenean izan zen.
Eskuz egin genuen lan hura lagun batek eta
biok. Iaz ere aurkeztu nintzen lehiaketara; iazko

eta aurtengo lanak serioagoak izan dira. Ez naiz
diseinura profesionalki dedikatzen, baina beti
izan dut gustuko sorkuntza. Adibidez, aurten
zortzi bideo lehiaketatan aurkeztu naiz.
Margoztea eta idaztea ere gustuko ditut.

Zer iruditzen zaizu kartelaren aukeraketa
lehiaketa bidezkoa izatea?
Oso ondo iruditzen zait. Herritarroi parte har-
tzeko aukera eskaintzen zaigu horrela, eta jaiak
herrikoiagoak egiten ditu horrek.

Zer da Elorrioko jaietan zeuri gehien 
gustatzen zaizuna?
Egia esateko, azken urteetan tabernan egin dut
lan, eta ezin izan ditut gauza gehiegi egin jaie-
tan. Hala ere, jaiak barraren alde horretan egi-
teak ere badu bere xarma.

Ferixa Nausiko jaiei izena ematen dien azoka omendu gura izan du Libe Mimentzak
‘Errezeta onena’ lanagaz; udazkeneko ortuariak dira karteleko protagonista

“15-16 urtegaz aurkeztu 
nintzen lehiaketara lehenengoz;

eskuz egin genuen lan hura,
lagun batek eta biok”

“Aurkeztu diren lanetatik, nirea
teknikoki onenetakoa dela uste
dut. Ikuspuntuak ere garrantzia

izan duela deritzot”
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Irailaren 2tik 11ra luzatuko diren Ferixa Nausikoak
Libe Mimentza elorriarrak sorturiko Errezeta
Onena lanak aurkeztuko ditu. Aurkeztu diren 17
lanen artean aukeratu du Mimentzaren lana epai-
mahaiak; aurten, bigarren urtez, jendearen iritzia
aldez aurretik jakiteko aukera izan dute.

Guztira, 13 lagunen proposamenak aztertu
behar izan dituzte epaimahaiko kideek; hiru gizon
eta hamar emakumek aurkeztu dituzte euren sor-
kuntza lanak. Saritua bakarra izan arren, orokorre-
an Ferixa Nausiko jaiak dira irabazten irtetzen
direnak; Zorionak parte-hartzaile guztiei! 

17 kartel proposamen jaiak iragartzeko
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KULTURA
ARGAZKIGINTZA LEHIAKETA

“Argazki asko ikusten ditut,
argazkilari begirada garatzeko”

Noiztik zabiltza argazkilari?
Ez pentsatu denbora asko dara-
madanik: nire lehenengo Reflex
kamera orain urtebete pasatxo
erosi nuen. Gogoa beti eduki dut,
eta konpaktuagaz egin izan ditut
argazkiak. Perretxiko zalea izan
naiz beti, eta perretxikoei argaz-
kiak egitea oso gogoko izan dut.

ere ez naiz ibili aurretik. Zaleta-
sun asko eduki izan ditut, eta orain
arte ez dut argazkigintzan jardu-
teko astirik izan.

Zaldibarko Rallyan parte hartu
duzun lehenengo aldia izan da?
Iaz izan zen lehenengo aldia, bai-
na anekdota berezia daukat iaz-

koari buruz: Ilargi elkarteko Del-
finek animatu nituen parte har-
tzera, eta joan nintzen. Hartu nuen
txartela eta hasi nintzen argazki
batzuk ateratzen. Oso-oso urdu-
ri hasi nintzen ipintzen; txarto
pasatzen nenbilen. Goizeko
11:00ak inguruan erabaki nuen
kamera etxera ekartzea eta argaz-
kirik ez aurkeztea lehiaketara. Jen-
de artean argazkiak egiten oso
nerbioso ipini nintzen.

Lanak aurkeztu dituzun lehe-
nengo urtean irabazi duzu,beraz.
Bigarren honetan disfrutatu egin
dut, gainera. Urte honetan kame-
ragaz batera eta bestera ibili naiz,
eta lasai ibili naiz. Irabazlea neu
nintzela esan zidatenean, sorpre-
sa galanta hartu nuen.

Lanak entregatu zenituenean ez
zenuen saririk itxaroten?
Disfrutatu egin nuen —ez nuen
aurreko urtean legez txarto pasa-
tu— eta horregaz pozik nengoen.
Ez nuen ezer itxaroten.  

Teknika zelan lantzen duzu?
Oinarrizko argazkigintza ikastaroa
egin nuen, baina, batez ere, Inter-
neten ibiltzen naiz asko; teknika
aldetik ez nekien ezer, eta asko ira-
kurtzen dut. Kamera erosi nuene-
tik ere, argazki asko ikusten dut
Interneten. Argazkilariak begira-
tzen jakin behar du; ezerezetik
argazki eder bat ateratzeko begiak
eta burua prestatu daitezke. Ez dut
uste denateknika denik, eta horre-
gatik argazkilari begirada hori lan-
du gura dut batez ere.  I.E.

Buruan neuzkan argazkiak kame-
ra konpaktu batekin ezin nituela
egin ohartuta erosi nuen nire lehe-
nengo reflexa. 

Zer kameragaz diharduzu?
Nikon D90 bat erosi nuen maia-
tzean. Oso esperientzia gutxi dau-
kat argazkigintzan, analogikarekin

Iazko maiatzetik dihardu Jon Iriondo zaldibartarrak argazkigintza sakonago jorratzen; ordutik dauka Reflex
kamera. Bere lana lehiaketara aurkeztu duen lehenengo aldian, Zaldibarko Argazki Rallyko lehenengo saria
jaso du. Arlo teknikoa eta begirada gura du garatu Iriondok: “Argazki ederrak ikusi eta egiteko gaitasuna” 

“Nire lehenengo 
Reflex kamera orain

urtebete pasatxo 
erosi nuen”

Berrogei argazki egin zitzazketen
Zaldibarko Argazki Rallyan parte
hartu zuten hogeita hamarretik
gora argazkizaleek; Ilargi argazki
taldeko antolakuntzak emandako

lau gaiei buruzko eta gai librerako
sei  argazki aurkeztu zituen parte-
hartzaile bakoitzak. 

Mutiko bat bizikletan eta lore
baten makroa aurkeztu zituen

Iriondok modalitate librean; tek-
nikoki zailtasun handia dauka bizi-
kletariarenak. “Zirkuluak; ogia; goi-
tik behera; eta maisuaren etxea”
izan ziren antolakuntzak emanda-
ko gaiak. Zirkulua gairako, kutxa-
tila baten argazkia aurkeztea era-
baki zuen Iriondok; araztasun han-
diko argazkia da, eta lehiaketaren
epaimahaiak ere berezi iritzi zion. 

Ogiaren argazkirako, ogia
apurtu eta makroagaz egin zion
argazkia, desenfokea landuz. 

Duela gutxi bota duten Zaldi-
barko maisuen etxeari egin behar
zioten beste argazki bat; argazki
horregaz ez ei dago Iriondo bate-
re konforme: “Nota baxu-baxua
izan zuen argazki horrek”. 

Irabazi egin zuen Zaldibarko
Argazki Rallya, baina. Bere burua-
gaz oso kritikoa da, eta “orain urte-
bete ontzat eman nezakeenagaz
orain ez nago asebeteta”, diosku.

“Sorpresa galanta
hartu nuen irabazlea
neu nintzela esan

zidatenean”

Araztasun handikoak eta
ikuspuntu berezitik hartuak
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GALIPOTX

Iñaki Etxezarraga, ‘Etxe’ 
Musikaria

Amy Winehouse
Uda hasi zenean erabakita nuen
hurrengo iritzi artikulua artista honi
buruz izango zela, eta are gehiago bere
heriotzaren ondoren.

Bere kontzertu baten, drogek eta
alkoholak eraginda, eszenatokia utzi
behar izana izan zen lehen albiste
tamala. Hori gutxi balitz, programa-
turik zeuzkan kontzertu guztiak ber-
tan behera gelditu ziren, eta, dirudie-
nez, Londresen desitoxikazio zentro
batean ingresatu zuten. 

Honen ondorioz, gutariko asko
soularen azken erregina ikusteko
aukera gabe gelditu ginen Bilbao BBK
Liven. Eta hori gutxi balitz, bi aste
geroago hilik agertu zen Londreseko
bere etxean. 

Askok esan zuten argi zegoela hori
gertatuko zela. Baina zer zen argi ger-
tatuko zena? Inork ez zuela ezer egin-
go artista handi hau zulotik ateratze-
ko eta hilik agertuko zela? 

Zoritxarrez, askotan musikari
edo abeslari bikaina izatea ez da nahi-
koa diskoak saltzeko eta publikoa
erakartzeko. Eta Amyk sortu duen
mirespen mediatiko ikaragarria onu-
ragarri izan da artista produktu bat
bezala ikusten zutenentzat. 

Bere inguruan lagun asko izan
ditu lagundu nahian, baina eszena-
tokira egoera horretan igotzen nork
utzi zion? Bere agente edo manage-
rrak ezin izan dute ezer egin bere bizia
salbatzeko? Edo ez dute ezer egin
nahi izan? 

Soularen azken erregina joan zai-
gu, 27 urterekin. 

Joplin, Hendrix, Morrison,
Cobain... denak adin berarekin.

GEURE DURANGALDEAARGAZKIGINTZA LEHIAKETA

‘Jim altxorraren uhartean’
umeei zuzenduriko obra

Hiru urtetik gorako umeei zuzendurikoa eta
kalekoa da Gorakada antzerki taldeak maia-
tzean Leioako Umore Azokan estreinatu
zuen Jim altxorraren uhartean izenekoa. Jim
Hawkins gaztea da obraren protagoniste-
tako bat, eta altxorraren bila dabilela bidean
agertzen zaion John Silver pirata beste bat.

Zuzentzen Jokin Oregi eta txotxongi-
loak manipulatzen Zigor Bilbao eta Naza-

ret Froufe dauzkan obra honen hainbat ema-
naldi eskaini ditu ekain, uztail eta abuztuan
Gorakada taldeak. Irailaren 4an, domekan,
Zornotzako Euba auzoko jaietan eskaini-
ko dute antzezlana.

Nobela klasikoaren intriga, abentura
eta pertsonaia aberatsak mantentzen ditu
asteburuan Zornotzan ikusgai izango den
Gorakadaren antzezlan honek. I.E.

Aitor Aulestiarteren ‘Kolpez kolpe
(bidea egiten)’ argazkia irabazle

A itor Aulestiarte argazkizaleak bida-
litako Kolpez kolpe (bidea egiten)
izenekoa aukeratu du Berrizko Uda-

leko Berdintasun Saileko batzorde informa-
tzaileak osatutako epaimahaiak argazki
lehiaketaren irabazle.

Ekaineko Berrizko Sanpedro eta San-
taisabel jaietako emakumeen parte-har-

tzea islatzea zuten lehiaketan parte hartu
zuten argazkizaleek egitekoa, eta, antola-
tzaileek adierazi dutenez, dozena bat lagu-
nek hartu dute lehiaketan parte.

Jaietako frontenis txapelketan parte
hartu zuten emakume biren argazkia da epai-
mahaiak lehiaketaren irabazle hautatu duen
Kolpez kolpe (bidea egiten) izenekoa. 

Lehiaketara aurkeztu dituzten beste
lanek legez, Aitor Aulestiarte argazkizalea-
renak ere "tradizionalki bete dituzten rol eta
estereotipoak gaindituz, eta andra eta gizo-
nen arteko berdintasuna adieraziz, emaku-
meek herriko jaietan non eta zertan parte
hartzen duten azaltzea" izan du helburu:
bere lana saritu du epaimahaiak. I.E.

Berrizko Sanpedro eta Santaisabel jaietako emakumeen parte-hartzea islatzeko argazki lehiaketako sariduna

Asteburuan, Eubako jaietan eskainiko du Gorakadak umeentzako obra

Zoritxarrez, askotan musikari edo
abeslari bikaina izatea ez da
nahikoa diskoak saltzeko eta
publikoa erakartzeko

ANTZERKIA EMANALDIA
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MUSIKA FERIXA NAGUSIKO JAIETAN

“Errodaje handia hartu dugu
azken hileetako kontzertuetan”

Zelan joan zen lehenengo diskoa-
ren grabazioa?
Martxoan, lagunen artean egin
genuen. Iditu Records-en graba-
tu genuen; estudioa alokatuta, eta
gure lagun Xaguren eta Kata tek-
nikarien laguntzarekin. Diseinua
ere Ibon Urizar Elorrioko lagunak
egin du... Ondoren, Azkarate Estu-
dioetan, Jonan Ordorikarekin egin
dugu masterizazioa. 

Pozik zaudete lan horren osteko
emaitzagaz?
Bai, oso. Masterizazioagaz indar
handia hartu dute kantek. Disko
honetako zazpi kantak ‘puntu eta
aparte’ moduan ulertzen ditugu;
azkenaldian jorratzen dihardu-
gun kantek aldaketa islatzen dute:
punk doinuak apur bat alboratu
eta rockean zentratuz. 

Zertan oinarrituta aukeratu
zenituzten diskorako kantak?
Diskoa grabatzea erabaki genue-
nean, bederatzi kanta inguru
geneuzkan. Gure eboluzioaren
erakusle ziren: azkeneko sortuta-
ko lau kantek beste ikutu bat zeu-
katen; rockeroagoa. Aurkezpen
maketatzat dugu hau, nahiz eta
asko landu dugun. Hemendik bost
urtera, egin dugun grabaketa
honekin harro egotea da gustatu-
ko litzaigukeena.

Zergatik maketa deitu?
Egia da maketa deitzen dugun
arren, dena asko zaindu dugula:
gu gure buruagaz gustura geratzea

dator; irailaren 2an Izurtzan, 3an
Elorrion, 10ean Karrantzan… joko
dugu. Villa de Bilbao musika lehia-
ketaren bigarren fasera igaro gare-
nez, urrian Bilborocken jotzeko
aukera ere izango dugu. 

‘Woman’ da zuen myspaceko
orrian sarrera gehien dauzkan
kanta. Zerbait berezia dauka
kanta horrek?
Beharbada, eta gure kantak
entzunda zenbaitek esan digu-
nez, borobilena izan daiteke kan-

ta hori. Litekeena da Euskal
Herrian egiten den musikarekin
alderatuta bereziena izatea ere.
Abesti hori gehiago entzun da,
sare sozialetan ere gehien zabal-
dutakoa delako. 

Gitarrak presentzia handia du
zuen kantetan.
Bai, gure influentzien eragina izan-
go da hori… Hamasei urtegaz hasi
ginenetik, punteoak egiten jar-
dun dugu. Gure ikurra ere badira
punteoak; hori barik ez litzateke
Kilauearen musika izango.

Asko lantzen duzue musika. Eta
letrak zelan sortzen dituzue?
Gure berezitasunetako bat letrak
ingelesez egiten ditugula izan dai-
teke. Inguruko talde askok kantak
aldarrikapenerako baliatzen dituz-
te, baina, gure kasuan, gehiago lan-
tzen dugu musika; letrak ,sarritan,
gau bateko, bost minutuko kon-
tua izaten dira. Ioritz abeslariak
egiten ditu letra gehienak. I.E.

zen helburua. Maketa baten pre-
zioa du, edozelan ere: bost euro.
Zazpi kanta dira, eta nahiko labu-
rra da diskoa: guztira, hogei minu-
tu inguru. Maketa honen bidez jen-
deak ezagutu gaitzala eta eztia
ezpainetan uztea da dugun asmoa. 

Zuen musika zabaltzeko,zuzene-
koen bidea baliatu duzue udan.
Asko jo duzue...
Abuztuan gutxiago, baina apirile-
tik hona asko jotzeko aukera izan
dugu, bai. Iraila ere oso potente

Apiriletik uztailera hogei zuzeneko baino gehiago eskaini dituzte. Irailean kontzertu mordoa eskainiko dute;
tartean, Villa de Bilbao lehiaketaren barrukoa, eta asteburu honetan Elorrion eskainiko dutena. Labetik atera
berri, salgai dute ‘Kilauea Rock’ diskoa. Guk, ‘www.anboto.org’ helbidean diskoaren 4 ale zozkatuko ditugu

“Azkenaldian jorratzen
dihardugun kantek

aldaketa islatzen dute:
rockean zentratzea”

“Azkarate estudioetan
egin dugu

masterizazioa, 
Jonan Ordorikarekin”

Irailaren 3an Elorrioko Ferixa
Nausiko jaietan eskainiko duten
kontzerturako zer ikuskizun pres-
tatu duten galdetuta, “zuzeneko-
rako berandu gabiltzan sentsa-
zioa daukagu”, esan digute lehe-
nengo. Baina Atxondo, Otxandio,
Elorrio eta Lazkaoko mutilek osa-
tutako Kilauea laukoteak, bihar
“zerbait berezia egiten” saiatuko
direla ere aurreratu digu, entse-
gu-leku duten Atxondoko Gaz-
tetxeko bigarren pisuan egin
dugun hitzorduan. 

“Apiriletik izandako zuzene-
koetan errodaje handia hartu
dugu”, diote; kontzertuetan asko
disfrutatzen omen dute. Bihar-
koa ez da eurentzat Elorrion joko
duten lehenengo aldia izango:
beste bi-hiru aldiz jo dute.

Apiriletik uztailera arte, jai-
rik jai eskaini dituzten kontzer-
tuetan, “batez ere, zenbaitetan,

oso oso gustura” aritu direla kon-
tatu digute: “Batzuetan ez da
parean daukazun jende kopurua,
baizik entzuten dutenek trans-
mititzen dizuten motibazioa: jen-
dea gustura dagoela ikusten
baduzu zu ere gusturago egoten
zara oholtzan”, aitortu digute. 

Elorrioko jaietako kontzer-
tuan, eta Durangaldeko ohiko
lekuetan ipiniko du Kilauea tal-
deak datozen egunetan disko
berria salgai.Oraingoz, lagunar-
tean zabaldu dute eta jendeak
harrera oso beroa egin dio. 

Lehenago Infernuko Panpi-
nak taldean ibilitakoak dira Ioritz
eta Juki taldekideak, eta beste tal-
de batean bertsioak jotzen jar-
dun izan dute Jokin eta Axik.
Gaztetatik, hamasei urte inguru
zituztenetik “rockaren yonkieak”
direla diote, eta diskoko bigarren
kantan kantatzen dute. 

Zazpi kanta batzen
ditu eta hogei

minutuko iraupena
dauka grabazioak

Elorrion aurkeztuko du
Kilaueak ‘Rock’ disko berria “Hamasei urtegaz hasi

ginenetik, punteoak
egiten jardun dugu”

Bideoa: www.anboto.org
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Laudioren zelaian jokatuko dute asteburuan. K.Aginako

‘Gaixotasuna eta kirola bateragarriak
dira’ mezuagaz, 24 ordu bizikletan

Jon Karro abadiñarrak (Lau-
bideta triatloi taldea) marka
itzela egin zuen maiatzean,

Iron Man bat amaitu zuen Euro-
pako lehenengo diabetikoa izan
zenean. Lorpen horretara heltze-

ko, urte askoan, ahalegin fisiko-
aren adinakoa izan da esfortzu
mentala. Orain zortzi urte gaixo-
tasuna topatu ziotenean, bere
burua “galduta eta bakarrik” iku-
si zuela du gogoan, kirola eta gai-
xotasuna bateratzeko gogoz, bai-
na nork aholkatu ez zuela. Boron-
datea bai, baina gidaria falta.

Horregatik, gaixotasuna
eta kirola bateragarriak direla
erakusteko eta antzeko egoe-
ran daudenei helduleku bat
eskaintzeko, hainbat ekimen
abiatu du Karrok. Alde batetik,
bere bizipen pertsonalean oina-
rritutako dokumentala presta-
tzen dabi l .  Ander Shinovak
zuzendutako dokumentala
urrian estreinatzeko asmoa du;
bestetik, irai laren 24an, 24

orduan ibiliko da bizikleta gaine-
an, Durangaldean zehar atondu-
tako zirkuituan.

Non Stop 24 Ordu izena du
ekimenak. Orain arte estatu
mailan oso gutxik burutu dute
antzeko probarik ,  eta gutxi
horien artean dago Julian Sanz,
Ultra-fondo modalitateko gaur
egungo munduko txapelduna.
Hain zuzen ere, Sanz bidelagun
izango du proban Karrok: “Ibilbi-
de osoan ez, baina zortzi-hamar

bat orduan lagunduko dit, eta
asko eskertzen diot”, dio Karrok.
Izan ere, lasterketa parte-har-
tzailea izan dadin gura du, eta,
bide horretatik, 24 orduetan
zehar hainbat bidelagun izango
du: “Triatloi munduko hainbat
aurpegi ezagun etorriko da, eta
baita Euskaltel-Euskadiko txi-
rrindulariren bat ere”. 24 ordue-
tan bere alboan izango duen
lagun bakarra Pablo Aranda
izango da, Laubideta triatloi tal-
deko kirol medikua.

Oraindik zirkuitu zehatza
osatu barik duten arren, 70 bat
kilometroko luzeragaz Duran-
galdeko hainbat herri zeharka-
tuko ditu: Berriz, Elorrio, Atxon-
do, Iurreta eta Durango, Zorno-
tzarantz abiatu aurretik. Proba
irailaren 24an, 18:00etan hasi-
ko du Abadiñon: “Arratsaldean
hasiko dugu, gauez oraindik fisi-
koki indartsu egon nadin”. Guzti-
ra, 650 eta 750 kilometro arte-
an egingo dituela aurreikusi
dute. Dagoeneko gauez hainbat
entrenamendu egin du; Burgo-
sera joan-etorria, esaterako,
300 bat ki lometroko bidea 
osatuz. J. Derteano

Urte asko daramatza Jon Karrok triatloiak egiten.

Jon Karro triatloilari abadiñarrak ekimen berezia gauzatuko du irailaren 24an; 24 orduan
geratu barik bizikletan ibiliko da, gaixotasuna ez dela kirolik ez egiteko aitzaki erakusteko

Ultra-fondoko munduko
txapelduna, Javier Sanz,
bidelagun izango du

Durangaldean zehar
70 bat kilometroko
ibilbidea lotzen dabil

Garaipen bategaz hasi du aurtengo
denboraldia Durangoko Kulturalak
Mikel Agirregomezkortak zuzendutako taldeak 2-1 menderatu
zuen Alavesen talde filiala, Tabiran jokatutako neurketan 
Durangoko Kulturalak hasiera
oso ona eman dio 2011/12
denboraldiari. Tabiran jokatuta-
ko partidan 2-1 menderatu zuen
Alaves B, denboraldiko lehe-
nengo hiru puntuak batuz.

Kulturalak izan zuen parti-
dako gidaritza, eta jokoko alder-
di guztietan nagusitu zitzaion
Alaves Bri. Lehenengo gol biak
sartuta, markagailuan abantaila
erosoa lortu zuen Mikel Agirre-
gomezkortaren taldeak, eta gaz-
teiztarrek aldea gutxitzea lortu
arren, Kulturalak partida kontrol-
pean izan zuen une oro.

Hirugarren mailako lehe-
nengo jardunaldian Barakaldo,
Leioa, Zalla eta Beasainek ere
euren partidak irabaziz hasi dute
denboraldia.

Laudiori bisita
Datorren zapatuko bigarren jar-
dunaldian Laudioren kontra
jokatuko du Kulturalak. Laudiok
1-0 galdu zuen Zallara eginda-
ko bisitan, baina, hala ere, urtero
legez, play off postuengatik
borrokatzeko hautagai dira.
Beraz, irteera gaitza du Duran-
goko taldeak. J.D.

Markagailuan ez ezik
jokoan ere nagusi izan
zen Kulturala

Zapatuan Laudioren
kontra jokatuko dute,
etxetik kanpora

Interneten

Orain zortzi urte diabetea
diagnostikatu eta hala ere
kirol munduagaz lotuta jarraitu
gura zuela erabaki zuenean,
bakarr ik sentitu zen Jon
Karro; ez zuen gidari lanak
egingo zizkion elkarte edo tal-
derik topatu. Horregatik, bere
gaixotasuna daukatenei sos-
tengua, babesa, gida-lerroak
zein bestelako laguntza
eskaintzeko Por y Para la DT1
izeneko orrialdea sortu du

facebookean. Alimentazio
egokirako gakoak, hainbat
diabete motatako definizioak
zein kirolari diabetikoari erabil-
garri suertatu dakiokeen infor-
mazioa ematen saiatuko da
orrialde horretan. Gura due-
nak bere ir itzia eman edo
dudak galdetzeko aukera ere
izango du.

Dokumetala zuzentzen ari
den Ander Shinova izan da
logotipoaren sortzailea, eta

facebookeko orrialdea egune-
ratzen Israel Alvarezek lagun-
duko dio.

Karrok hainbat hitzaldi
eman izan du diabetea eta
kirolari buruz, eta aurrerantze-
an ere bide dibulgatzailean
sakontzeko asmoa dauka.

Diabetea daukaten kirolariei
laguntzeko facebook orrialdea
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Errugbizaleok pozik egoteko moduan gaude, Iraila-
ren 9an hasiko baita VII. Munduko Errugbi Txapel-
keta. International Rugby Boardek antolatzen duen
txapelketa Zeelanda Berrira itzuli da, bertan jokatu
baitzen lehen aldia orain 24 urte. 

Munduko Errugbi Txapelketa 1987tik lau urte-
an behin jokatzen den txapelketa da. Bertan mun-
duko 20 talde indartsuenak lehiatuko dira. 2007
urtera arte hauek izan dira txapeldunak: Australia
eta Hegoafrika birritan, eta Zeelanda Berria eta
Ingalaterra behin. Txapelketari hasiera emateko,
irailaren 9an, Zeelanda Berria eta Tongaren arteko
norgehiagoka izango dugu, Aucklandeko Eden
Park Stadiumean. All Blacks taldeak berretsi nahi
izango du ezarritako faborito kartela, baina egungo
txapeldun Hegoafrika gauzak zailtzen saiatuko da. 

Aurten, nazioarteko partidetan ikusitakoaren
arabera, hego hemisferioko taldeak faborito  dira.
Aipatutako Zeelanda Berria, Hegoafrika eta Aus-
traliak erakutsitako jokoa, indarra eta sendotasuna
nabariak dira, eta, adituen ustez, VI Nazioetan ari-
tzen diren talde europarrek aukera gutxi izango
lituzkete finalera heltzeko ere.

Norgehiagokak ikusi ahal izateko teknologia
berriak erabiliko dituzte. Partida guztiak HD forma-
tuan ikusi ahalko ditugu, eta hainbat katek emango
dituzte; Canal+, France 2 eta France 3 kateek, eta
Interneten bitartez Maori TVak. Aurreko batean
lagun batek galdetu zidan: Gotzon, Txapelketa nork
irabaziko du? Galdera ederra! Erantzuna urriaren
23an. Bitartean, ikuskizunaz gozatu.A

di
tu

ar
en

tx
ok

oa

Gotzon Gomez
•Errugbi entrenatzailea

Munduko txapelketa

Irailean zehar lagunarteko hainbat partida jokatuko ditu Durango Rugby Taldeak. J.R. de la Cruz

Irailean Uribealdea,
Elorrio eta Cisneros
taldeen kontra jokatuko
dute liga prestatzeko

Etxekoen aldeko apustua
DRTko nagusiak gidatzeko

Azken urteetan Durangalde-
tik kanpoko lagunak jesa-
ri izan dira DRTko talde

nagusiaren aulkian. Aurten, ordea,
klubak etxekoen aldeko apustua
egin du, eta Zorion Zabala duran-
garrak hartu du taldearen gidari-
tza. Zabala talde nagusiko joka-
laria ere badenez, Maxi Mende-
zen eta Gotzon Gomezen laguntza
izango du. Iaz arte DRTren entre-
natzaile izan den Aratz Gallaste-
gik, berriz, Sukia Rugby Eskola-
ko ardura hartu du, eta kadete mai-
lako taldearen entrenatzailea ere
izango da.

DRTko nagusiak joan zen
astean bueltatu ziren lanera.
Joan zen denboraldi amaieran
iragarri zuten moduan, DRTren
eta Arrasateren arteko akordioa
bertan behera geratu denez,
oraindik ez dakite bigarren tal-
dea osatuko duten ala ez: “Ego-
era aztertu behar dugu; euskal
ligan badago B taldeei zuzendu-
tako maila bat, eta multzo horre-

Zorion Zabalak entrenatuko du DRTko gizonen talde nagusia, eta
Maxi Mendezen eta Gotzon Gomezen laguntza izango du.

tan part ida gutxiago jokatu
behar dira. Beharbada izena
maila horretan ematea da irten-
bidea”, azaldu gu Gotzon Gome-
zek. Behar izanez gero, gazte

mailatik jokalari batzuk ere igo
daitezke. 

Bitartean, lagunarteko parti-
dak jokatzen dihardute urrian
hasiko den ligari begira. Irailaren
9an, urtero legez, Elorrioren
kontra jokatuko dute. Irailaren
17an, berriz, Madrilera joango
dira, Cisneros taldearen aurka
lehiatzeko. 

Partida bi horien ondoren,
irailaren 24an, klubaren aurkez-
pen ofiziala izango da Arripau-
suetan. Egun hori Uribealdearen
kontra adiskidantzazko beste
norgehiagoka bat jokatzeko ere
baliatuko dute.

Ordizia-Getxo lehia Elorrion
Bestalde, bihar oso partida inte-
resgarria dago Elorrion, Ferixa
Nausiko jaien barruan. Elorrio
Errugbi taldeak antolatuta,
Getxo eta Ordizia taldeak lehia-
tuko dira ,  arratsaldeko
16:30etik aurrera, Elorrioko
errugbi zelaian. J.D.

Irailaren 24an egingo
dute taldearen
aurkezpen ofiziala
Arripausuetan

Iaz egin zuen moduan, aurten
ere Joaquin Barandiaran elo-
rriarrak Kantabriako Montañes
zirkuituko torneoa irabazi du
oraintsu. Aurten 121 lagunek
parte hartu dute txapelketan,
iazko aldian baino 30 golflari
gehiagok. Nojako alkatearen
eskutik jaso zuen garaikurra.

Barandiaran orain bost urte
hasi zen golfean jokatzen, bere
emazte Begoña Kerejetak bul-
tzatuta. Harrezkero, torneorik
torneo ibiltzen da ahal duen

bakoitzean, eta txapelketa bat
baino gehiago irabazi du.
Diman kokatuta dagoen Dima-
golf zelaira ere sarritan joaten
dira jokatzera. J.D.

Barandiaran, berriz ere
txapeldun Kantabrian
Elorrioko golf jokalariak iazko garaipena
berritu du Montañes zirkuituko torneoan

Barandiaran, Nojako alkatearen eskutik saria jasotzen.

Joan zen asteburuan amaitu zen
emakumeen Munduko Kopa txi-
rrindularitzan. Frantzian jokatu-
tako Plouay-Bretagne  lasterke-
tan Eneritz Iturriaga 51. sailkatu
zen. Belen Lopez eta biak bate-
ra heldu ziren helmugara. Iturria-
ga pozik dago eskainitako
errendimenduagaz: “Vos,

Johansson eta gainerako fabo-
ritoek lehenengo itzulian ihes
egin zuten. Ni bigarrenean eure-
kin bat egiten ahalegindu nin-
tzen, eta gutxi falta izan nuen
bat egiteko. Oro har, gustura
nago nire jardunagaz”. Munduko
Kopa Annemiek Van Vleutenek
irabazi du, eta Marianne Vos
geratu da bigarren; Emma
Johanssonek osatu du podiuma.

Hil honen amaieran Kopen-
hagen Munduko Txapelketa
jokatuko dute, erlojupekoan zein
errepidean, eta Lointek taldeko
txirrindulari abadiñarrak hitzordu
bikoitz hori prestatzera bideratu-
ko ditu ahalegin guztiak. J.D.

Munduko Txapelketa
prestatzen dabil Iturriaga
Kopako azkeneko lasterketan eman ahal
izan zuen mailagaz gustura dago abadiñarra

Kopenhagen errepideko
zein erlojupeko
Munduko Txapelketa
jokatuko da laster

121 parte-hartzaile
izan zituen torneoan
Elorrioko golflaria 
izan zen onena
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Tiralariak ‘Hermano Mayor’ saioko aurkezleagaz. Mikel Lasuen

Abadiñoko sokatiralariak
anaia nagusiarenak egiten 
‘Hermano Mayor’ saioan gazte gatazkatsu
bati zer ikasia ematen lagundu dute

Abuztuaren erdialdean Abadiño
Sokatira Taldeak dei bat jaso
zuen Cuatro telebista katean
ematen duten Hermano Mayor
programatik. Bilbo inguruko
gazte gatazkatsu bati ikasgai
bat ematen laguntzeko eskatu
zieten. Abadiñoko sokatiralariak
prest agertu ziren, eta Hernanin
dagoen Txil l ida Lekun ipini
zuten hitzordua. Gazteak tiraldi

denak galdu zituen, bizitzan beti
ezin daitekeela irabazi kontura-
tuz; bere ama zelan sentiaraz-
ten duen ikusteko ere balio izan
zion egun hark.

Abadiñoko tiralariak ager-
tzen diren programa hori
2012ko urtarrilean emango
omen dute telebistan. J.D.

Hernaniko Txillida
Lekun batu ziren
programako kideekin

2012ko urtarrilean
emitituko omen dute
programa telebistan

Bihar Munduko Txapelketan
lehiatuko da Iñaki Lejarreta

Lejarretak gurago izaten ditu fisikoki gogorrak diren zirkuituak teknikoak baino.

Suitzako Champery herrian jokatuko da proba; zirkuitua ez da
egokiena berriztarraren dohaietarako, baina sasoiko dagoela dio

Iñaki Lejarretak (Orbea Team)
Suitzako Chambery herrian
jokatuko den Munduko Txapel-

ketan parte hartuko du zapatuan.
Horixe izango du denboraldiko
azkeneko hitzordua. Ondoren,
atsedena hartzeagaz batera,
2011ko Londresko Olinpiar Joko-
etan egoteko prestaketa planifi-
katzen hasiko da. 

Biharko prestatu duten zir-
kuitua ez da aproposena Leja-
rretaren dohaientzat; fisikoa
beharrean teknikoa da gehien-

bat. Lejarreta sasoian doa Sui-
tzara, baina ez du helbururik fin-
katu: “Aurreko aldietan beti iza-
ten nuen begiz jota posturen
bat. Aurten ez. Ez diot neure
buruari alperreko presiorik sartu
gura. Ahal dudan goren amai-
tzen saiatuko naiz”.

Denboraldiaren balorazio
ona egiten du Lejarretak, nahiz
eta azken txanpara justu samar
heldu dela aitortzen duen. Urtea
indartsu hasi zuen, Munduko
Kopan ohorezko postuak lortuz.
Portugalgo Kopa ere irabazi
zuen, Hermida eta Ruzafa lako

goi mailako txirrindulariei aurrea
hartuta.  Baina une hartako
errendimenduari ezin izan dio
eutsi. Penarik handiena AEBe-
tako Munduko Kopako lasterke-
tagaz hartu du. Beretzat egokia
zen zirkuitu teknikoari ezin izan
zion etekinik atera: “Gaixotu
egin nintzen, eta ezin izan nuen
neurerik eman”. Lehenengo
hamarretan sartzea zuen helbu-
rua, eta 24. amaitu zuen.

Olinpiar Jokoak
Aurten ziklo-kros proba batzue-
tan ere parte hartu du, aspaldiko
partez. Denboraldi amaierara
nekatuta heldu izanaren arra-
zoietako bat horixe izan daiteke.
Baina alde batetik galdu duena
bestetik irabazi du: “Irteerak
entrenatzeko balio izan dit, eta
asko ikasi dudala uste dut”.

2012ko abuztuan Londre-
sen Olinpiar Jokoak izango dira,
eta hitzordu hori begiz jota du
Lejarretak. Sei txirrindulari dau-
de Espainiako selekzioko aurre-
tiko hautaketan, eta hiruk baka-
rrik lortuko dute txartela. Pekin-
go Olinpiar Jokoetan ere parte
hartu zuen 2008an. J.D.

Hainbat ziklo-kros
probatan aritu da
aurten, eta irteerak
lantzeko balio izan dio

Londresko Olinpiar
Jokoetan egotea da
2012ko helburua

Tabirakok asteon ekin dio
denboraldia prestatzeari
EBA mailako esperientziaren ondoren,
aurten autonomika mailan ariko dira gizonak

Iaz EBA mailan bizitako espe-
rientzia aberasgarriaren ondo-
ren, aurten berriro autonomika
mailan arituko da Tabirakoko
gizonen talde nagusia. Asteon
bueltatu dira lanera, bai eurak,

bai emakumeak eta baita gazte
mailako taldeak ere. 

Gizonek astean hirutan
entrenatuko dute, 20:00etatik
21:30era. Astelehenetan eta
eguenetan Landako kiroldegian
jardungo dute, eta eguaztenetan
merkatu plazan. 

Emakumeek ere astean
hirutan entrenatuko dute ordu-
tegi berean; eguazten eta bari-
kuetan Landako kiroldegian
entrenatuko dute, eta astelehe-
netan merkatu plazan. J.D.

Gizon eta emakumeen
talde nagusiek astean
hirutan entrenatuko dute

Lekeitioko Torneoan arituko
da Berasaluze, Beginogaz
Gaur Martinez de Irujo eta Laskurainen
kontra jokatuko dute finalerako txartela

Pablo Berasaluze berriztarrak
Lekeitioko San Antolin Torneo-
ko finalerdiak jokatuko ditu,
gaur, Aritz Beginogaz bikotea
osatuz, Juan Martinez de Irujo
eta Aritz  Laskurainen kontra. 

Berasaluze eta Begino
sasoi betean daude Bilboko
Aste Nagusia Torneoko lehe-
nengo aldia irabazi ondoren.
Final lehiatuan 22-17 mendera-
tu zituzten Titin I I I.a eta Aitor
Zubieta. Hain zuzen ere, Titin
eta Zubieta San Antolin Torneo-
ko bigarren finalerdiko protago-
nista izango dira; parez pare
izango dituzte Aimar Olaizola
eta Alexis Apraiz. Final handia
irailaren 5ean jokatuko dute,
Antzar Egunean  J.D.

Aste Nagusia Torneoa
irabazi du oraintsu
berriztarrak Beginogaz

Euskaldun Sarirako puntuaga-
rria zen lasterketan, podimuera
igo zen Egoitz Murgoitio Hiru-
met taldeko abadiñarra.

Joan zen asteburuan
korritutako lasterketa Caja
Rural taldeko Jordi Simonek
irabazi zuen; Jose Ramón
Gutiérrez (Camargo Ferroa-
tlántica) izan zen bigarren, eta
Hirumet taldeko Egoitz Mur-
goitio hirugarren. Lasterketa
ona osatu zuen Orbea taldeko
Iñaki Lejarretak ere, eta bos-
garren amaitu zuen lasterketa;
lehenengo bostak denbora

berean helmugaratu ziren
Zegaman. Cafés Baqué talde-
ko Mikel Filgueirak zortziga-
rren amaitu zuen. 

Bestalde, eguaztenean
Lakuntzan jokatutako laster-
ketan Cespa-Euskadiko Unai
Elorriaga bederatzigarren sail-
katu zen. J.D.

Murgoitio
hirugarren izan
da Zegamako
lasterketan

Lejarreta eta Filgueiro
ere lehen hamarren
artean sailkatu ziren

Murgoitio zazpigarrena
da orain Euskaldun
Torneoko sailkapenean
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Irailaren 9a da izena emateko
azken eguna. Bideak:

agenda21@durango-udala.net
edo 94 466 97 39

Gidatzeko ohiturak aldatuta
erregaia %10 eta % 15

bitartean murriztu daitekeela
diote adituek

Eraginkortasunez gidatzeko eta
bizikletaz hirian ibiltzeko ikastaroak

Durangoko Udalak doako ikastaroak antolatu ditu Europako
Mugikortasun Iraunkorraren Asteko ekitaldien artean. 

Herritik mugitzerakoan gutxiago
kutsatu eta energia aurrezteko
moduen gaineko ikastaro bi
antolatu ditu Durangoko Udalak
aurtengo Mugikortasun Iraunko-
rraren Asterako. 

Irailaren 16tik 22ra ospatu-
ko da aste berezi hori, Europa
osoan, Mugi zaitez eraginkorta-
sunez: hobetu zure mugikorta-
suna!’ leloagaz. Durangon anto-
latu dituzten ekitaldien artean,
gidatze eraginkorrari buruzko
ikastaroa eta bizikletaz hirian
ibiltzekoa egongo dira. Bi ikas-
taroetan izena emateko epea
hasita dago, eta irailaren 9ra
arte eman ahalko da.

Energia aurreztuz gidatzea
Gidatze eraginkorrari buruzko
ikastaroa 4 ordukoa izango da,
eta bertan ahalik eta energia
gutxien kontsumituta gidatzeko

teknikak ikasiko dituzte. Ikasta-
ro horretarako, bi egun ipini
dituzte aukeran: irailaren 17a,
zapatua, 09:30etik 13:30era;
edo irailaren 20a, martitzena,
16:00etatik 20:00etara. 

Adituek diotenez, gidatzeko
ohiturak aldatuta kontsumitzen
den erregaia %10 eta % 15
bitartean murriztu daiteke. Bes-
teak beste, martxa luzeetan
gidatzea gomendatzen dute
erregaia aurrezteko.

Bizikletaz hirian
Bizikleta garraiobide aukeratu
gura dutenentzako beste ikasta-
ro bat antolatu du udalak Mugi-
kortasunaren Astean: bizikleta
hirian gidatzeko ikastaroa. 18
urtetik gorakoentzat izango da
ikastaro hori, eta irailaren 17an,
zapatuan, emango dute,
11:00etatik 13:00etara.

Izen-ematea
Ikastaro bi horiek doakoak dira,
eta izena emateko bi bide ipini
dituzte. Korreo elektronikoaren
bidez, agenda21@durango-
udala.net helbidera email bat
bidali daiteke, datu pertsonalak
ipinita; telefonoz, 94 466 97 39
zenbakira deituta eman daiteke
izena. 

Dagoeneko hasita dago
ikastarootan izena emateko
epea. Ikastaroetako parte-har-
tzaile kopurua mugatua izango
da eta hilaren 9ra arte dago ize-
na emateko aukera.

Aipatutako ikastaroez gai-
nera, Durangoko Udalak beste
hainbat ekitaldi antolatu ditu
EEEren laguntzagaz, Europako
Mugikortasun Iraunkorraren
Astea dela-eta. Horien berri
geroago emango dutela azaldu
dute udal arduradunek. A.U.
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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. Abadiñoko mun-
tsaratz auzoan. 3 logela han-
di, 2 komun, sukaldea, egon-
gela handia jangelarekin eta
balkoi handi bat dauka. Etxea
ganbararekin saltzen da. Be-
rriztuta dago, kalefazioa du.
Pisua bizitzera sartzeko mo-
duan dago, egoera onean.
Prezioa negoziagarria da. Tel.:
678-83 60 50.

Berriz. Berrizen pisua salgai.
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. Baserri polita. 300
m2 ditu etxeak eta 13.000
m2-ko terrenoa, arrain erre-
katxo bat ere badu. Urezko
errota dauka martxan. Arbo-
lak, ortu ederra, landak eta
jardinak ditu. Anbotora. Ha-
rrizkoa. Garajea kotxe  baten-
tzat, parkina beste 4rentzat.
Familia bat edo bi bizitzeko
aproposa, bi ezkaratz , 3 ko-
mun, lau gela eta egongela
bat. Deitu: 669-45 46 18;
94603 32 18; 94620 18 59.

Durango. 98 m2-ko etxebi-
zitza oso eguzkitsua; 3 logela,
sukaldea-jangela, bainugela
eta komun leihodunak, 2 te-
rraza partikular. Altzariz be-
tea. Garaje eta igerilekuare-
kin. Tel.: 655-704 684

Durango. Sasikoa kalean. 3
logela, komuna, egongela-
jangela eta sukaldea. 2 balkoi.
Berogailua. Ganbara eta ga-
rajea. Tel: 679 382 369

Durango. 94 m2. Herriko
gudarien plazan. 3 logela, 2
komun, sukaldea eskegito-
kiarekin, egongela ederra,
ganbara eta garajea. Kokapen
oso ona, etxe eguzkitsua eta
bista ederrekoa. 336.000
euro. Tel.: 615-76 08 01.

Durango. Atiko zoragarria
alde zaharrean. Erabat berriz-
taturik. Erabat jantzita. Gas
instalazioa. Oso argitsua.
Tel.: 659-42 58 90

Elorrio. 65 m2. Igogailua
jartzeko asmoarekin. Telefo-
noa: 615-73 27 27

Elorrio. 65 m2. Buzkantz
kalean. 2 logela, komun bat,
sukalde-egongela eta ganba-
ra ederra. Igogailua. 
Tel.: 94-682 12 34.

Elorrio. Elorrion dagoen ba-
bes ofizialeko etxebizitza tru-
katzeko durangoko kide baten
bila. etxea2011@yahoo.es

Elorrio. Erdialdean kokatua
dagoen etxebizitza salgai. 2
logela eta 2 bainugela. 
Tel.: 634-45 72 01

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

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. Euban. 3 logela,
egongela, sukaldea, 2 bainu-

gela, ganbara eta berogailua.
345 m2-ko lursaila. 
Tel.: 695-70 18 58

EROSI

Durangaldea. Baserria ero-
siko nuke, lursail apur bate-
kin. Ez du inporta zer egoeran
dagoen. Prezioa: 250.000
euro (negoziagarri). 
Tel.: 618-936 214.

ERRENTAN EMAN

Elorrio. 3 logela, egongela,
sukaldea eta komuna. 
Tel.: 94-658 20 18

ERRENTAN HARTU

Durango. Bikote arduratsua
alokairuko pisu baten bila du-
rango edo inguruetan. 
Tel.: 617-86 00 55

OPORRETAKO ETXEA

ERRENTAN EMAN

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

Torrevieja (Alacant).
Bungalowa alokatzen da. Ur-
banizazio pribatuan, gune
berdeak. Igerilekuak. 3 logela,
egongela, sukaldea eta sola-
riuma. 615-77 96 22. Itsaso

PISUA KONPARTITU

PISUKIDE BILA

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

LOKALAK

SALDU

Elorrio. 360 m2-ko pabilioia
salgai industrialdean. 
Tel.: 634-45 72 01

Elorrio. 950 m2-ko pabi-
lioia salgai industrialdean.
Tel.: 634-45 72 01

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
Tronperri kalean. Itxia. Sal-
tzeko premia. Prezio negozia-
garria. Tel.: 686-73 44 51.

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

Elorrio. Garaje itxia erdial-
dean. Tel.: 660-45 87 56.

Otxandio. Garaje itxia salgai
Tel.: 675-71 72 83

ERRENTAN EMAN

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

Durango. Montebideon 26
m2-ko garaje itxia errentan.
Tel.: 656-76 76 06 .

GAINERAKOAK

SALDU

Mundaka. Bermeoko portu
komertzialetik 300 metrora

dauden industria-nabeak sal-
gai. Bulegoetarako baliaga-
rriak. Hainbat tamaina eta
prezio. Tel.: 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.

AUDIOA

SALDU

Autorako radio mp3 sal-
gai. Autoarentzako radio
cd/mp3/wma pioneer
deh4700mpb salgai. Erabili
gabea. Deitu: 636-271 508.

Lana/negozioak
LAN ESKARIAK

OSTALARITZA

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

ETXEKO LANAK

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

PERTSONAK ZAINDU

Berriz. Batxilergoa bukatu
duen ikaslea berrizen zein in-
guruetan umeak zaintzeko
edo eskolara eramateko prest.
676-87 19 29 (maider).

Durangaldea. Haur hez-
kuntzako irakaslea naiz. 2011
- 2012 ikasturteari begira,
prest nago  umeak zaintzeko.
Ordutegia: goizean nahi den
ordutik 13:00etara, eta arra-
tsaldean 16:00etatik nahi de-
nerarte. 666-19 75 68 

Durango. Neska gaztea eta
euskalduna arratsaldez ume-
ak zaintzeko prest. Haur hez-
kuntza ikasi dut. Umeekin es-
perientzia, eta autoa. 
Tel.: 626-19 68 85.

Durango. Haurrak zaintzeko
eta etxeko lanak egiteko prest
dagoen neska gaztea. Haur
txikiekin esperientzia. Duran-
galdean eta inguruetan lan
egingo nuke. Kotxea.
608-42 70 96. Ainhoa.

Durango. 21 urteko neska
euskalduna umeak zaintzeko
prest. Umeak oso gustoko di-
tut. Magisteritza ikasten.
Umeekin esperientzia zabala.
Goizez zein arratsaldez zaindu
ahalko nituzke eta behar iza-
nez gero,  etxeko lanak egite-
ko prest. 660252793. 

Durango. Uztaila erditik au-
rrera haurrak zaintzeko prest
dagoen neska euskalduna.
Psikologia ikasten eta otsaila
arte lanaldi osoan lan egiteko
prest. Haur txikiekin espe-
rientzia. 608-42 70 96.

Durango. Ume edo nagu-
sien zainketan eta garbiketan
aritzeko lan bila . 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
pertsona nagusiak, gaixoak,
ezinduak... zaintzeko prest.
Urte askoko esperientzia  eta
lehenbailehen hasteko prest.
Tel.:  699-74 57 23 (ines)

Durango. Andre euskalduna
(51 urte), haurrak zaintzeko
prest. Esperientzia luzea.
Euskaraz zein erdaraz. Zuen
haurrak errespetuz, zintzota-
sunez, begirunez eta konfian-
tza osoz zainduko ditut. Arra-
tsaldez, 16:30etatik aurrera
eta goizez, 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. 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 teknikaria.  615-71 62 32.

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.

Durango. Emakume ardura-
tsua pertsona nagusien edo
umeen zaintzarako eta garbi-
ketarako lan bila. Esperien-
tziarekin. Tel.: 697-12 64 38

Durango. Emakume ardura-
tsua, esperientzia eta errefe-
rentzia onekin pertsona na-
gusiak eta umeak zaintzeko
eta garbiketa lanetarako
prest. Interna edo externa
modura. Orduka, jardunaldi
erdi edo osoan, asteburuetan
edo gauez. Paperekin. 
Tel.: 628-00 22 17

IRAKASKUNTZA

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

Durango. Atzerriko hizkun-
tza ikasten ari den neska, in-
geleseko klase partikularrak
emateko prest, mutil edo nes-
ka gazteei. Esperientzia adin
desberdinekin. Printzipioz
klaseak banaka  baina nahi
izanez gero, kopurua handitu-
ko litzateke.  660252793 .    

Durango. Toeic  ikastaro in-
tentsiboa uztailean. Azterke-
ta prestatu nahi izanez gero
esperientza duen irakaslea
eskolak emateko prest, ordu-
tegi zabalarekin. 
Tel.: 686-84 06 27.

Durango. Iurretako, duran-
goko zein matienako hau-
rrei/gazteei zuzenduta daude
klase partikularrak. Neska
gazte euskalduna. Aurten, 2.
Batxillergoa egiteari ekingo
diot eta jadanik esperientzia

izan dut, ume zein gazteekin.
Euskaraz zein gazteleraz. Kla-
seak banaka, binaka zein hi-
runaka. 627-210 570.

Durango. Enpresa ikaskete-
tako ikaslea lehen eta biga-
rren hezkuntzan klase parti-
kularrak emateko prest. 
Tel.: 645731193. 

GAINERAKOAK

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

LAN ESKAINTZAK

OSTALARITZA

Abadiño. Neska bat behar
da abadiñoko taberna batean
zerbitzari lanak egiteko. Ezin-
bestekoa: esperientzia. Eus-
kera jakitea baloratuko da. 
Tel.: 646-80 49 99.

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

Zierbena. Zerbitzaria. Ezin-
bestekoa: urtebeteko espe-
rientzia ,  gidabaimena, au-
toa. Kontratua: 3 hilabete.
Sartu. Erref.: 7300. 
Tel.: 94-620 04 49

ETXEKO LANAK

Durango. Etxe-langilea. Be-
har den momentuetan umeak
gaixorik edo oporretan dau-
denean, zaindu (3 urte, 2 urte
eta jaioberria). Ezinbestekoa:
esperientzia, euskalduna. La-
naldi osoa. Ordutegia: 07:30-
15:30 astelehenetik ostirale-
ra. Hileko soldata garbia: 691
euro + aparteko ordainsari 2.
Sartu. Erref.: 6955. 
Tel.: 94-620 04 49

Durango. 40-55 urte ingu-
ruko emakume euskaldun bat
nahi dugu, goizetan umea es-
kolara eraman eta astean pare
bat aldiz etxeko lanak egiteko.
Durangon. Tel.: 650-664 151

Iurreta. Astean 4 egunetan
etxeko lanak egiteko emaku-
me euskalduna behar da. 
Tel.: 94-655 09 37

PERTSONAK ZAINDU

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

Durango. Psikologiako ikas-
le euskalduna prest dago
arratsaldetan umeak zaintze-
ko, iraileko azken astetik (irai-
lak 26tik).690-768 226.

GAINERAKOAK

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

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

Arrasate. Sukalde eta elek-
trogailuak saltzen dituen en-
presak esperientziadun per-
tsona bat behar du salmenta

lanetarako. Berehala hasteko.
Tel.: 635-73 15 73

Bergara. Ileapaintzailea.
Ezinbestekoa: urtebeteko es-
perientzia. Ordutegia:
09:00-13:00 eta 15:00-
19:00 asteartea eta asteaz-
kena, 09:00-19:00 osteguna
eta ostirala eta 08:00-14:00
larunbata. Sartu. Erref.:
7562. Tel.: 94 620 04 49

Durango. Administraria.
Ezinbestekoa: heziketa,bi ur-
teko esperientzia, ega,gida-
baimena, autoa, ofimatika.
Lanaldi erdia. Kontratua: aldi
baterako (urte bat). Sartu.
Erref.: 7085. 94-620 04 49

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

Durango. Ileapaintzailea.
(ofizial bat eta laguntzaile
bat) . Ezinbestekoa: (ofizia-
lak) heziketa eta esperientzia,
(laguntzaileak) heziketa eta
durangaldean bizitzea. Sartu.
Erref.: 4390.  94-620 04 49

Eibar. Gidaria. Ezinbestekoa:
c klaseko giadbaimena eta zo-
naldean bizitzea.Ordutegia:
05:00-12:00 astelehenetik
ostiralera eta larunbatetan
06:00-10:00. Hileko soldata
gordina: 1.163 euro. Sartu.
Erref.: 7196.  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. 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. La-
naldi osoa txandako goizez
eta arratsaldez. Sartu. Erref.:
7307. Tel.: 94-620 04 49

Zornotza. Erizaina. Ezin-
bestekoa: erizaintzan diplo-
matua, esperientzia eta zo-
naldean bizitzea. Urteko sol-
data 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. 3. adinean
aditua den psikologoa zeure
etxean bakarkako terapia egi-
teko prest: ebaluazioa, psiko-
estimulazioa, memoria lanke-
ta, .... 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. 90 euro.
Tel.: 667-93 93 70.

EMAN/HARTU
Asto bat hartzeko prest
nago. Arra edo emea, kumea
edo nagusia. Oso ondo zain-
dua egongo da, zelai eder ba-
tean. astoa@hotmail.es.

Floridako dordoka bat
oparitzen dut. 20 zm ingu-
ruko dordoka. 650-664 151.

ERRENTAN
Elorrion etxea errentan.
695-782 786.

Garaje itxia Elorrion. Ga-
raje itxia behar dut furgoneta
gordetzeko. 667-91 88 71.

Pisua errentan. Muntsa-
rantzen pisua alokagai.  680
581 507 edo 660 646 292

Ibilgailuak
AUTOAK

Bmw serie 3 salgai. Oso
egoera onean, garajean gor-
deta. Tel.: 679-89 38 63 .

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

Mitsubishi pajero liberty
3.2cc 170cv salgai. Extra
askorekin(gps, control cruise,
clima, cd, aurreko kubierta,
disko eta pastilla berriekin).
Iker(652738274)

FURGONETAK
Renault trafic camper-a
salgai. Renault trafic sinter-
movil b-5 salgai. Dci
100cv.112000km. Camper
ekipazioa: berogailu estati-
koa, armairuak, mahaia, wae-
co hozkailua, 1000w-ko
transformadorea, dutxa 55 li-
trorekin, portabizikleta,
asiento giratorioak,toldoa,
aislamentua... Egoera onean
eta homologatua. Pastillak
eta distribuzio korrea aldatu
berriak. Aire egokitu, blueto-
oth, mp3, airbag-arekin.
19500 euro. 657772613.

Aisia/kirola
KIROLAK

Athelticeko kamiseta
trukatzen dut. Aurreko
denboraldikoa, zenbakia 152
da eta zerbait txikiagoa nahi
dut, 140 inguru eta petronor
gabe. Berdin da erabilita ego-
tea, egoera onean badago.
Tel.: 656-71 32 31 

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

Dobermann txakurku-
meak. Bi ar beltz eta eme
marroia. Aita (hd-a, bh, ztp
eta rci.2) Ama (hd-a eta bh).
Biak erakusketan 1. postue-
tan. 800 euro. 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. Para-
sitoen aurkako tratamen-
duak, kordurazko botak, inox,
askak, ... Etxerainoko banake-
ta dohainik. Tlf: 635-70 81 61 

MUSIKA
Baxua salgai. Ia berria, fun-
da, kablea eta anplifikadorea
(20watio).  200 euro.  jbpet-
garjo@hotmail.com

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

GAINERAKOAK

Gitarra eskola partikula-
rrak. Elektrikoa, akustikoa,
rocka, bluesa... Eskalak, akor-
deak, ... Tel.: 650-17 22 85.

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

Familia/etxea
ALTZARIAK

Logela salgai. Zuri eta
wengue kolorekoa. Ohea:
135x190 zm. Gau mahaiak:
260 zm-ko luzera. Armairua:
240x158x60 zm. Komoda:
120x75x40 zm. Ispilua:
120x60 zm.  686-13 71 23
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Irailaren 4an, 13:00etan, Muntsaratzen

AZKONA TALDEKO PAILAZOAK 
Abadiñoko Muntsaratz auzoan, asteburu honetarako auzotarrek
eurek antolaturiko jaien egitarauaren azken egunerako proposame-
na da Azkona taldeko pailazoen emanaldia. Gaur hasi eta domeka
iluntzean jaiak txokolatada bategaz amaitu aurretik, txiki zein
helduentzako jairako nahikoa aukera izango da Muntsaratzen.

Ludoteka (magic txapelketa,
perudo, tsuro, warhammer).
17:00etan, diskoteka txikia.
19:00etan, txokolatada.

ELORRIO
(Ferixa Nagusiko jaiak)
›› Irailaren 2an, pilota partidak

19:00etan, plazako frontoian.
Gose eta Zea Mays taldeen
kontzertuak, 23:00etan, Txosna-
gunean. 00:00etan, Electromini-
mal Friday, Gaztetxean.

›› Irailaren 3an, 11:00-13:00,
Criterium Cadetes Juveniles
Masculino-femenino Nizeto
Urkizun. 16:30ean, Getxo-Ordizia
errugbi partida. 16:30-19:00,
Jolas parkeak frontoian, Urarkan
eta Kanpokalen. 18:30ean,
Bizkaiko Dultzaineroak kalejiran.
19:15ean, Ordiziako buruhandi
eta erraldoiak plazan.
20:00etan, txupinazoa plazan.
Ondoren, Clowntukada txaranga
plazan. Gaztetxean, 23:00etan,
Kilauea eta Foxy Leires taldeen
kontzertuak. 23:00etan, danbo-
rrada plazan. 00:20an, suzko

zezena plazan. 00:30ean,
Mariachiak Urarkan.

›› Irailaren 4an, XXVIII. Abere eta
nekazaritza azoka, 10:00etan
hasitan, Feriagunean, eta
txistularien kalejira. Eskupilota
partidak, 17:30ean, H. Azkarate
frontoian. Munduko dantzak eta
musikak, 19:00etan, plazan.
Bilbainadak eta Habanerak,
20:00etan, Aldatzekuan. Deabru
Beltzak taldearen kale animazioa,
22:30ean, plazan. Jamaikar
Orkestra ikuskizuna, 23:00etan,
plazan.

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

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

›› Irailaren 3an, 11:00etan, pilota
partidak. 12:00etan, marmitako
lehiaketaren hasiera. 13:30ean,
enkartelada. 14:30ean, bakailao
lehiaketaren aurkezpena.
15:00etan, herri-bazkaria.
17:30ean, bingoa.

ERAKUSKETA
DURANGO
›› Abuztuan eta irailean, Hiru

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

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

elkar teak antolaturiko herri
kirol erakustaldia, gaueko
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
ABADIÑO
(Muntsaratzeko jaiak)      
›› Irailaren 2an, 19:00etan, Donien-

atxa altxatzea. 19:30ean, tortilla
eta paella lehiaketetarako izen-
ematea. Kalitatea Fundazioaren
laguntzagaz, parrillada
20:30ean. Diskoteka Dj-arekin. 

›› Irailaren 3an, 11:00etan, Argazki
rallya. Buruhandiak, 11:00etan.
Tute eta Mus txapelketetarako
izen-ematea, 11:45ean.
12:00etan, mozorro lehiaketaren
hasiera eta argazkia, eta umeen-
dako jolasak. 14:00etan,
paellen aurkezpena. 16:00etan,
Mus eta Tute txapelketak.
17:00etan, azoka txikia.
17:30ean, umeendako tailerrak.
21:00etan, tortillen aurkezpena.
21:45ean, lehiaketen sari
banaketa. 22:15ean, dantzaldia.
23:30ean, su artifizialak.
00:00etan, dantzaldia.

›› Irailaren 4an, 11:00etan, Zelai-
Alai hipikako poniak. 11:30ean,
buruhandiak. 12:00etan, dantza
txikiak. 12:00etan, aldi bereko
xake partidak. 13:00etan,
Azkona taldeko pailazoak.
14:30ean, herri-bazkaria (zeure
erara). 16:00etan, igel-toka
lehiaketa. 16:30ean, Kondaira

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

Irailaren 9an, Plateruenean

GAU ELEKTRONIKOA:
EL MUNDO + 
SATORI
Platerueneko Gau Elektronikoen
ikasturte berria abiatzeko gonbidatu
dituzte El Mundo eta Satori Dj-ak
datorren barikurako Durangoko kafe
antzokira. Gonbidatuez gainera, Gau
Elektronikoak antolatzen dituzten
Iker Undersound eta Ruben Costas-
ek ere ipiniko dute musika Platerue-
neko irekiera jaian.

AGENDA

›› Irailaren 4an, 10:00etan, kalejira
Jaizale taldeagaz. 11:00etan,
meza Santa Agedako baselizan.
12:00etan, Mendigain dantza
taldea. 13:00etan, bertsolariak:
Eneko Abasolo “Abarkas” eta
Onintza Enbeita. 14:30ean, herri-
bazkaria. 16:00etan pernil
urkatua. 17:00etan, Kidam
magoa. 19:00etan, herri-
olinpiadak eta txerri-harrapake-
ta. 20:00etan, Lotxo.

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  

MUSIKA
DURANGO
›› Irailaren 9an, El Mundo eta

Satori Gau Elektronikoen irekiera
jaian, 22:00etan, Plateruenean.

ZINEMA

DURANGO

Zugaza

Cowboys
vs. aliens
Zuzendaria: Jon

Favreau   

barikua 2:

19:00/22:00

zapatua 3: 19:30/22:30

domeka 4: 19:30/22:30

astelehena 5: 19:00/22:00

martitzena 6  (ikuslearen

eguna): 20:00

Animals
united
Zuzendaria:

Reinhard Klooss,

Holger Tappe

zapatua 3: 17:00

domeka 4: 17:00
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TELEFONO INTERESGARRIAK
SOS Deiak............................112
DYA ......................94 620 28 00
Gurutze Gorria ....94 681 09 49
Osakidetza ............94 600 72 00
Ertzaintza ............94 466 93 00
Suhiltzaileak ........................112

GARRAIOAK

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

TAXIAK

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

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

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

Taxi auzunea ......688 618 690

UDALAK

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

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

UDALTZAINGOA

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

BOTIKAK
Barikua, 2
09:00-09:00 
• Sagastizabal (Askatasun Et. 19 - Durango)
Zapatua, 3
09:00-09:00
• SanRoma (Uribarri 5 - Durango)
09:00-13:30 
• Sagastizabal 
(Askatasun Et. 19 - Durango)
• De Diego (Intxaurrondo 22 - Durango)
• Unamunzaga 
(Murueta Torre 2C - Durango) 
• Campillo (Montebideo 24- Durango)
• Balenciaga (Ezkurdi 8 - Durango) 
• Larrañaga-Balentziaga 
(Berrio Otxoa 6 - Elorrio
• Urizar (Gabiola 2 - Berriz)
09:00-22:00 
• Eguren, Isabel 
(Trañabarren 15 - Abadiño)
Domeka, 4
09:00-09:00
• De Diego (Intxaurrondo 22 - Durango) 
Astelehena, 5
09:00-09:00
• Campillo (Montebideo 24- Durango)
09:00-22:00
• Eguren, Isabel 
(Trañabarren 15 - Abadiño)
Martitzena, 6
09:00-09:00
• Irigoien (Bixente Kapanaga 3 - Iurreta)
Eguaztena, 7
09:00-09:00
• Gaztelumendi (F.J. Abasolo 2 -Durango) 
Eguena, 8
09:00-09:00
• Unamunzaga 
(Murueta Torre 2C - Durango)
09:00-22:00
• Egaña (Bekoetxe 4 - Zaldibar)

EGURALDIA

13

23o

11

18o DOMEKA

13

22o ASTELEHENA

16

21o ZAPATUA

18

25o BARIKUA

MARTITZENA

AARRIIEESS (martxoak 21 - apirilak 20)
Ez da existitzen talentu handirik borondate handi
barik. Ahaleginduta lortzen da arrakasta.

TTAAUURRUUSS (apirilak 21 - maiatzak 20)
Maitasuna ez da sentimendu bat bakarrik, artea ere
bada. Zu artista egokia ote zara? 

GGEEMMIINNII (maiatzak 21 - ekainak 20)
Arrakastagaz datorren loria dosi txikietan hartu beha-
rreko pozoina da. Ez zaitez gehiegi itsutu.

CCAANNCCEERR (ekainak 21 - uztailak 20)
Goiz esnatu eta berandu oheratzen zara. Atseden
gehiago hartu beharko zenuke.

LLEEOO (uztailak 21 - abuztuak 23)
Mesede egiten diozula pentsatu arren, ez da horre-
la. Egun batzuetan lasai utzi behar zenuke.

VVIIRRGGOO (abuztuak 24 - irailak 23)
Bizitzaren trena aurrera doa, eta zure ametsak ez
dira betetzen. Desorientatuta aurkitzen zara.

LLIIBBRRAA (irailak 24 - urriak 23)
Bolada txarra igaro duzu, baina aurrerantzean 
gauzak askoz hobeto joango zaizkizu. 

SSCCOORRPPIIUUSS (urriak 24 - azaroak 23)
Gau erdian izerditan eta dardarka esnatzen zara.
Zerk eragozten dizu loa horrenbesteraino? 

SSAAGGIITTAARRIIUUSS (azaroak 24 - abenduak 23)
Malenkonia triste egotearen zoriontasuna da.
Batzuetan ondo dator malenkoniatsu egotea.

CCAAPPRRIICCOORRNNUUSS (abenduak 24 - urtarrilak 20)
Indarrik ez duzula? Mundu guztiak du indarra.
Borondatea da falta zaizuna, borondatea!

AAQQUUAARRIIUUSS (urtarrilak 21 - otsailak 21)
Ona izatea ez da hain gaitza; benetan gaitza dena justua
izatea da. Justua izaten ari zara? 

PPIISSCCIISS (otsailak 22 - martiak 20)
Bakardadea ederra da hautatua denean; hautatua
ez denean, aldiz, infernua da.

Zorionak Aitzoli
15 egunero zotz egin dugun
tarta zuri egokitu zaizu. Oparia
eskuratzeko txartela gura
duzunean jaso dezakezu,
Iurretako Bixente Kapanaga 9an.

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

Abuztuaren 23an eta 29an bete zituzten urteak amama Kandik eta
Maialenek. Jarraitu biak hain ederrak eta jatorrak izaten. Musu handi bat
denon partez, batez ere, Andoniren partez!

Malen Agirreurretak, gure etxeko
sorgintxoak, abuztuak 22an 5 urte
egin ditu. Zorionak, izeko
Kristinaren partez!
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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:

AZOKAK:

S
O

LU
Z

IO
A

K

* IZENA

Gora 
joanak

Oihu

Ez bero,
ez epel

Ipar EH-n,
hiru

Lituaniako

Arte
estilo

Igeltseroen
lanabes

Ahal
nituzke
Solas,

ele

Europa

Arabakoa

Bizkaieraz,
garesti

Orreagako

Izpi

Txulapaingo
herrixka

Pl., 
gizalegea,

jende-
tasuna

Nor
atzizkia

Kontso-
nantera
Izotza,
horma

Abadiñoko
auzoa

Formari da-
gozkionak

.Erregai
mota

* DEITURA

Labore
mota

Baldin-
tzetan

102

Tema, bo-
kalik gabe

... egin,
goitik ari
Behorra
arreske

EK
IGOAK

ORRO
MHIRUR

PALOTET
NITZAKE

HITZGAS
EUGARI

ARABARRA
INAROK

USICII
MATIENA

FORMALAK
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AKUILUAN Markel Onaindia 

Jose Luis Lizundia
Euskaltzaina

Amankomunean 2013
Amankomunean, bizkaieraz-
ko hitz jator bat da erdarazko
“mancomunadamente”
adierazteko. Hil honetan
berriztatzen ei da Durangalde-
ko Amankomunazgoaren
(mankomunitatearen) aginte
gainegitura. Historia labur bat
eginda: Merindadeko udale-
rriek amankomunean
hiritarrok zerbitzatzeko,
Gerediaga elkartearen
ekimenez sortu zen Bizkaiko
lehen mankomunitatea;
Gerediagako Salbadorera
gonbidatu zituen, 1966ko
abuztuaren 6an, eskualdeko
alkateak. Denbora batera,
martxan jarri zen erakundea.

1979-83an, lehen herri
hautetsiek mankomunitatea-
ren Estatutuak berriztatzea eta
izaera demokratikoari
egokitzea. Helburu berriak ere
jarri ziren, zerbitzu amanko-
mun guztiak martxan jarri ez
baziren ere. Martxoaren 3an,
Bizkaiko Batzar Nagusiek
onartutako “Udalez gaindiko
eremuko erakundeak araupe-
tzeko” 1995/3 foru arauari
jarraiki, Estatutuen aldaketa
egin beharrean aurkitu zen,
nola gauzatu zen asko
enteratu ez baginen ere.
Zerbitzu amankomun berririk
jarri ote zen? Udal ordezkarien
kopurua aldatzera mugatu
zen? Aro berri baten aurrean
aurkitzen ote gara? Bildu, EAJ-
PNV, Garaiko Herriko Talde eta
PSE-PSOEko gure herri
hautetsiok hil honetako
eraikitze Batzar Nagusian
zilegizko botere banaketa
ekitaldira mugatuko dira ala
eskualdearen mesederako
egitasmo berriak edo zaharbe-
rrituak eskainiko dizkigute?
Zeren eta Gerediagaren
eskualde izpirituaz, udagoien
honetan herri ordezkariei,
estrategia aurrerakoi bat
eztabaidatzea, adostea eta
onartzea eskatzea, ezinbeste-
koa dirudi. Ez alderdikeriaz,
gutxiago sektarioki; Durangal-
dearen eta hiritarron zerbi-
tzuan, amankomunean.

LAUHORTZA

“Arguiñanoren eguerdi bueltako
platerak hegan egiten du platoan”

ren bat bada banatu egin behar iza-
ten da. Eguerdi bueltan egiten den
platerak hegan egiten du platoan! 

Zelan sartu zinen Platerueneko
proiektuan?
Bazkide moduan sartu nintzen,
poz-pozik, herriarentzat proiektu
moduan aberasgarria zela uste
nuelako. Lehendakari lanetan
batzordean hastea proposatu zida-
tenean, sorpresa hartu nuen. Bes-
te lanen baterako deituko banin-
dute ere onartuko nukeen, ahal
izango banu.

Z e l a n  a r d u r a
berrian?
Gustura. Egia da
kostatzen ari
dela eta kosta-
ko dela, eta
h a u e k  e z
direla hola-
koetarako
sasoi one-
n a k  e re
bai. Bul-
t z a d a
handia
behar-
k o  d u
orain-
dik.

E t a
aurrera
begira?
Jendeari,
eta, batez
ere, baz-
kideeri,
esango
n i e k e
arrima-
tzeko eta
disfruta-
tzeko: ondo
bazkaltzen da, trago
onak hartzen dira eta
kontzertu onak egoten
dira. Denon artean
aurrera atera eta man-

tendu behar dugu. Ez bakarrik
plateruontzat, herritarrentzat
gune bat izan behar du. Leku han-
dia eta estalia da; plaza handi bat.
Parte-hartzeko leku egokia da, eta
itxaroten dut herriko taldeak ere
hurreratzen segitzea. Bestalde,
irailetik aurrera itxuraldatuta topa-
tuko dugu, jatetxean ere berri-
kuntzak egongo dira...

Bainet ekoiztetxeko lanean urtebeteko eszedentzia hartu eta hiru aste barru hasiko duen bidaia luzea egiteko aprobetxatuko du

PPeennaa  ddaa  ppaappeerraakk  eellkkaarrrriizz--
kkeettaattuueenn  aahhoottssaa  eezz  hheellaa--
rraazztteeaa..  IIzzaann  eerree,,  gguurree  ggoonn--

bb iiddaattuuaarreenn  aahhoottssaa  eezzaagguunnaa
eeggiinnggoo  zzaaiizzuuee  aasskkoorrii ..   KKaarrllooss
AArrgguuiiññaannoo  eenn  ttuu  ccoocciinnaa  ssaaiiookkoo
zzuuzzeennddaarriiaa  ddaa,,  kkaammeerreenn  aattzzeettiikk
bbeerrbbaa  eeggiitteenn  dduueennaa..  PPllaatteerruuee--
nneekkoo  lleehheennddaakkaarrii  eerree  bbaaddaa  JJoonnee
MMiirreenn  GGooeennaaggaa..

Bidaia luze batean murgilduko
zara laster, senarragaz batera.
AEBetara goaz hiru hilabeteko
bidaia baterako. New Yorketik sar-
tu eta San Franciscotik ateratzea
da gure asmoa. New York ezagu-
tzeko gogoa geneukan, baita bidaia
luze bat egitekoa ere; ikusi eta ika-
si. New Yorken egun batzuk egin
arren, ez dugu bidaia itxia pentsa-
tu. ‘Road 66’ mitikoa egiteko gogoa
daukagu, errepide zuzen horietan
kilometroak egiteko.

Urtebeteko eszedentzia hartu
duzu...
Hilabeteko bidairen bat egin izan
dudanean, hurrengo egunean
lanera joan eta oporretan eginda-
koa ia ahaztu egiten nuen, egun
horietaz pentsatzeko edo hausnar-
tzeko denborarik barik. Hiru hila-
bete hauen ondoren ikasitakoa
zeozertarako erabiltzea gurako
nuke; hausnartzea, gutxienez. Bes-
talde, urtarriletik aurrera ikasta-
roren bat egitea ere gustatuko
litzaidake. Goizeko 11:00etan kirol-
degira joateko aukera edukitzea ere
gurako nuke! (barrez). 

Durangora bizitzen etorritakoa
zara. Zer dela-eta?
Izatez andoaindarra naiz, eta aste-
beterako lan bategaz etorri nintzen
hona, 1991n. Ikasketak amaituta,
Megavideo ekoiztetxetik deitu
zidaten, produkzio-laguntzaile
beharretarako. Luzatu egin zen;
hilabeteko kontratua egin zida-
ten... Gaur egun nabilen produk-
torak, berriz, Bilbon zeuzkan bule-
goak, eta han lanean hasita, hemen
geratzea erabaki nuen.

Telebista saioan, ematen duen
besteko giro ona daukazue?
Bai. Saio mota horretarako giro ona

derrigorra da. Arguiñanok berea
ateratzeko oso giro lasai eta onean
egon behar du. 

Bitxia da zuk ahotsa sartzea
saioan bertan...
2000. urtean, ETBrako 50 progra-
ma grabatu genituen, eta Karlo-
sek lehenengoz euskaraz egiteko
erronka genuen. Bagenekien berak
ondo egin zezakeela, baina eus-
kalkiekin eta euskarazko berbekin
jolastu gura genuen. Konturatzen
ginen, Karlosentzat oso gaitza zela
espinaka esan beharrean ziazer-
ba esatea, edo mugurdia eta ande-
remahatsa ez geneuzkala barne-
ratuta...  Gerora, esaten zigun gaz-
teleraz ere pena ematen ziola agur
esanda inork ez erantzutea, edo
bromaren bat eginda inork ez
komentatzea... 

Audientzia handia du saioak.
Egia da hemen interes handia
dugula sukaldaritzan, eta berak
gauzak arin eta erraz egiten ditue-
la. Baina era askotako jendea bere-
ganatzen du; umeena harrigarria
da. Arguiñanok dio umeek jakiak
ezagutzen dituztela telebistaz,
familiarra egiten zaiela. Bestalde,
guretzat sorpresa handia Argen-
tinakoa izan zen. Iparraldeko pro-
bintzietan-eta aurrez ezagutzen ez
zutenek harrera oso ona egin zio-
ten. Ez dakit Arguiñanok zer iman
daukan, baina badauka zeozer.
Egia da, baita ere, bere lan profe-
sionala alde batera utzita sukal-
daritza erraza egiten duela telebis-
tan; etxeko sukaldeari eutsi dio.

Zelako esperientzia da zuretzat?
Dagoeneko 20 urte daramatzat, eta
datorren urtean lanera bueltatu
beharko dudanez, itxaroten dut
beragaz jarraitzea. Gozada bat
izan da. Telebistako 20 urteotan
biok ikasi dugu pilo bat. Gainera,
jendea ezagutzeko eta bidaiatze-
ko aukera eman dit. 

Jende askok galdetzen duena:zer
egiten duzue jatekoagaz?
Bada, bai, gehienetan jan egiten
dugu (barrez). Dilistak daudenean
guztiontzat heltzen da, eta kutixi-

Telebistako ekoizlea;
Platerueneko lehendakaria 
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