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+Dendak-ek ontzat eman du geltoki
alboko merkatal-gunearen proiektua

Herririk Herri 3
Kale artistek Otxandion ospatuko dute
lehenengo jaialdia, apirilaren 29an

Kultura 11

“Bideragarria eta egingarria
da Berrizko hiltegi berria”
Eguaztenean Erraldek Osasun sailagaz eduki duen
batzarraren ostean, Durangoko hiltegia berriro
zabaltzeko aukera egon ahal dela uste du Unzalu
Salterainek, EHNEko kideak.

BERBAZ 8

Aterik ateko
zabor bilketa
sistemari ekin
diote Berrizen

Hondakin organikoak batzen, Berrizburuko konpostaje plantara eroateko. Kepa Aginako

BERRIZ 3

Bizkaian hondakin organikoak aterik ate
biltzeko lehenengo ekimena da Berrizkoa

58 familiak, eta jatetxe eta supermerkatu bana
hasi dira parte hartzen udalaren ekimenean

Durango
Barne sailaren kontrako pintadak
gaitzetsi dituzte hiru alderdik

Abadiño
Herriko nagusiek euren bizipenak
kontatu dizkiete eskola-umeei

Elorrio
Udalaren webgunearen bidez, 
ehun tramite egin ahalko dira

Otxandio
Udaberri Jaia antolatuko dute
otxandiarrek astebururako
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San Prudentzio
jaietako gehigarria
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MALLABIA

“Enpresak kanpora irtetea, auke-
ra bat baino gehiago, beharrizan
bat da”. Goiburu hori oinarri har-
tuta, Durangaldeko Lehiakorta-
sun Poloak internazionalizazioa-
ri buruzko jardunaldiak antolatu
ditu, apirilaren 23tik 27rako, Azter-
lanen. Ekimena doakoa da, eta
Durangaldeko enpresa guztiei
zuzenduta dago. Antolatzaileen
helburua Durangaldeko enpresa
egiturara heltzea da. “Gaur egun

kanpora irtetzen saiatzen ari diren
enpresez gainera, beste askok ere
aukerak izan ahal dituzte”. Jardu-
naldiotan lau arlo landuko dituz-
te: esportatzeko estrategiak, espor-
tatzeko bost gakoak, merkatu
potentzialak aztertzeko teknikak
eta esportatzailearen hamahiru
akatsak. 

Durangaldeko Enpresa elkar-
teak, Amankomunazgoak eta
Azterlanek bultzatu antolatu dituz-
te jardunaldiak. Azaldu dutenez,
goiz eta arratsaldeko txandak izan-
go dira, “enpresarien asistentzia
errazteko”. Apirilaren 23an,
15:00etan batuko dira. Izena ema-
teko 902 492 000 telefono zenba-
kira deitu behar da. J.G.

Internazionalizazioa izango da ardatz nagusia 
Lehiakortasun Poloak antolatutako jardunaldietan

Esportazioen inguruko
gakoak azalduko dizkiete
Durangaldeko enpresariei

Montevideoko
obrak azaldu
dizkie udalak
auzokideei
Udalak Montevideo kaleko auzo-
kide eta merkatariekin batzarra
egin zuen joan zen eguenean
uztailean hasiko dituzten lanen
berri emateko. 2011n Hirigintza
batzordeak informazio protoko-
loa sortu zuen PSE-EEk propo-
satuta, eta hauxe izan da egin den
lehen batzar informatiboa.

Obren bigarren fase hone-
tan, Uribarriko bidegurutzetik
Pedro Pablo Astarloa kalera arte
asfalto ekologikoa ipiniko dute
eta farolak aldatuko dituzte.
Horren aurretik hoditeriatik arra-
toiak kenduko dituzte, “lehen
fasean sortu ziren arazoak eki-
ditzeko”. Lanek hiru hileko epea
edukiko dute amaitzeko. 434.000
euroko aurrekontua dute (Eus-
ko Jaurlaritzak % 43 ordainduko
du). A.U.

“Kanpora irteten saiatzen
direnez gainera, beste askok
ere aukerak izan ditzakete”

Mallabiko Udalak herritarrekin
duen hartu-emana estutu gura du,
eta auzo batzarrak antolatu ditu
auzoetako eta herriguneko bizi-
lagunekin elkartzeko. “Informa-
zioa trukatu gura dugu, herrita-
rren iritziak eta gomendioak jaso-
tzeko”, azaldu du Mila Mondragon
alkateak, eta parte hartzera deitu
du, herrian hobetu daitezkeen
gauzak ezagutzeko eta, posible
den kasuetan, ekintza zehatzak
martxan ipini ahal izateko.  

Auzo batzarren bigarren
erronda ko bilerak apirilerako eta
maiatzerako deitu dituzte udal
ordezkariek. J.G.

Gerea eta longa
Apirilaren 23an, 19:00etan
Gereako elkartean

Goita
Apirilaren 26an, 19:00etan
San Juango elkartean

Areitio, Herrigunea, 
Osma eta Zengotita
Maiatzaren 2an, 19:00etan
Kultur Etxean

Berano Txiki, Berano Nagu-
si eta Arandoño
Maiatzaren 3an, 19:00etan
Artixe elkartean

Auzo batzarrak antolatu eta parte hartzeko deia
egin du udalak, hobetu daitekeena ezagutzeko

“Informazioa trukatu 
gura dugu, iritziak eta
gomendioak jasotzeko”

Urte amaierarako trena lur azpitik joatea aurreikusten du Arriola sailburuak.

+Dendak-ek ontzat eman du
geltokiko merkatalgunea
4.400 metro koadroko merkataritza-gunea eta aparkalekua eraikiko dituzte

Mehatxu moduan beha-
rrean, aukera legez ikus-
ten du tren geltoki albo-

ko merkatal-gunearen proiektua
Durangoko +Dendak merkatari
eta ostalarien elkarteak. Gelto-
kiaren inguruan 4.400 metro koa-
droko merkatal-gunea eta hiru
solairuko parkinga (396 leku) lizi-
tatu dituzte. Supermerkatuak
1.800 metro koadro edukiko ditu.
Beste 1.700 metro koadro, loka-
letarako: 16 eta 40 lokal artean.
1.000 metro koadro gehiago osta-
laritzarako. Eta aisialdirako
eskaintza ere izango du. “Duran-
galdeko jendea autoa hartu eta
beste leku batzuetara joaten da

horrelako aisialdi eta erosketa
eskaintza bila. Jendea berton gel-
ditzen bada, herriko merkatari-
tzarentzako ona izango da”, San-
tiago Reyesek dioenez, +Dendak-
eko arduradunak.  Zehaztu
duenez, galeria komertzialaren
espazioa  mugatua izango da.
“ETSgaz hartu-emanetan egon
gara proiektua herriko merkata-
ritzagaz bat etortzeko” . 

EAJ eta PSEren eztabaida
Durangoko EAJk proiektua  komu-
nikabideen bitartez ezagutu iza-
na kritikatu du. Ildo horretatik,
Aitziber Irigoras alkateak komu-
nikazio protokoloa martxan jar-

tzea eskatu dio PSE-EEri,  udala
eta  merkatariak informatzeko.

Kritikari honela erantzun dio
Pilar Rios zinegotzi sozialistak:
“Ematen du alkatea ez dela ente-
ratu proiektuak Durangoko mer-
katarien ekarpenak izan dituela”.
Parte-hartzearen inguruko “lek-
ziorik” ezin diola inori eman lepo-
ratu dio PSE-EEkoak Irigorasi.
Gaineratu duenez, hainbat elkar-
tek eta erakundek alkateagaz
batzartu gura izan dute eta ez dute
erantzunik jaso: “Landakoko
eskolak arazo ekonomikoak ditu,
gasa eta argia ordaintzeko arazoe-
kin dabil eta ez du udalaren ekar-
penik jaso oraindino”. J. G.

Barne sailaren
kontrako pintadak
gaitzetsi dituzte

Ondare publikoa zein priba-
tua errespetatzeko". Hori
eskatu diete pintaden egi-

leei EAJk, PSE-EEk eta PPk, boze-
ramaile batzordean, pintadak gai-
tzesten dituen testu adostu baten
bidez. Bilduk eta Aralarrek ez dute
idatzia babestu, bestealderdiek ez
dutelako Iñigo Cabacasen herio-
tza eragin zuten gertaerak aipatu
testuan.

Apirilaren 13an agertu ziren
Eusko Jaurlaritzaren Barne saila-
ren kontrako pintadak Durango-
ko hainbat hormatan. EAJk, PSE-
EEk eta PPk  nabarmendu dute pin-
tadak garbitzeko "tratamendu
gogorra" erabili beharko dela,
ondarean kaltea eragingo duela eta
horrek gastu handia ekarriko due-
la. Gastu hori, herritar guztiek
ordaindu beharko dutela azpima-
rratu dute: "Gutxi batzuek egin
dutena denok ordaintzen dugu".

Bildu eta Aralarren ustez,
"oinarrizkoak diren hainbat argu-
dio" falta dira testuan. Bilduk ohar
baten adierazi du koalizioaren iri-
tzia. Iñigo Cabacasen heriotza gai-
tzesteko, eta lagunei eta familiari
elkartasuna adierazteko eskatu
zuten bozermaileen batzordean,
baina testuan azken ez dituzte

koalizioaren argudio horiek gehi-
tu. Udalak ikerketa eta ardurak
exijitu beharko lituzke, Bilduren
ustez. Ertzaintzari gomazko pilo-
tak erabiltzeari uko egiteko deia ere
egin gura izan du Bilduk, baina bere
proposamenak ez dituzte kontuan
hartu testua osatzerakoan.

Aralarrek ere prentsa oharrean
azaldu duenez,  "adierazpen bate-
ratua sinatzeko borondatea" ager-
tu zuten, baina EAJk, PSE-EEk eta
PPk "ez dute nahi izan Iñigo Caba-
cas gaztearen heriotza sorrarazi
zuten gertakariak aipatu". Arala-
rrentzat, "ezinbestekoa" da "pin-
tadak gaitzesteko prentsa oharra
plazaratzean aipatutako heriotza
bortiza aipatzea". A. U.

Cabacasen heriotza dela-eta egindako pintadak 
salatzeko testua adostu dute EAJk, PSE-EEk eta PPk

Nabarmendu dute pintadak
garbitzeko “tratamendu
gogorra” erabili beharko dela

Bilduk eta Aralarrek ez dute
testua onartu, besteek ez
dituztelako Cabacasen heriotza
eragin zuten gertaerak aipatu
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BERRIZ

GARAI

Guggenheimera
bisita egingo
dute nagusien
elkartekoek
Bilboko Guggenheim museora
irteera antolatu du Garaiko San
Migel Nagusien Elkarteak. Apiri-
laren 30ean, 09:30ean irtengo dute
herritik, eta autobusean joango
dira Bilbora. Museoko erakuske-
tak ikusi ostean, Enekuriko Mon-

tenegro jatetxean bazkalduko
dute. Menua zein izango den ere
zehaztu dute: sarrerakoak, hosto-
pila eta txuleta izango ei dituzte,
besteak beste. Arratsaldean, Getxo
ingurutik osteratxoa egiteko auke-
ra edukiko dute bisitako parte-
hartzaileek.

Salneurria
25 euroko prezioa ipini diote egun
pasari. Apirilaren 26a baino lehen
eman behar da izena Herriko
Tabernan, elkarteko kideek azal-
du dutenez. M.O.

Berrizburuko plantan konpostaje-prozesua hasi dute asteon.

Astelehenetan, eguaztene-
tan eta barikuetan egingo
dute Berrizen hondakin

organikoen bilketa, aterik ate. 58
familiak eta jatetxe eta supermer-
katu banak parte hartzen dute
egitasmoan, eta guztien atarieta-
tik pasatzen da Ibai Otadui udal

behargina. Ibilbidea, goizeko
08:30etik 11:00etara betetzeko
diseinatua dauka. Ekimeneko
boluntarioek badakite euren etxe-
tik zein ordutan pasako den. Hon-
dakinak ibilgailu elektrikoan hus-
tu, ontziak garbitu eta berriro
atean uzten ditu udal beharginak.
Denak batuta, Berrizburuko kon-
postaje-plantara eroaten ditu.

Han, organikoa nahastu egiten
du ‘materia marroia’-gaz (ada-
rrak, iñausteak...), eta konposta
lortzeko lehenengo  pausua bete.

Berriziklatu du izena udal
egitasmoak. Astelehenean hasi
ziren, eta Otaduik azaldu du 300
litro batu zutela. Erabiltzaile guz-
tiek ez dute seinalatutako egun
guztietan aterako edukiontzia,
baina lehenengo egunetan altua
izan da kopurua: “Astelehenean
eta eguaztenean lau bat edukion-
tzi baino ez ziren faltako”.

Organikoa eta errefusa
Organikoaz gainera, sailkatu ezin
daitekeen materia ere batzen dute,
teknikoki ‘errefusa’ deitzen diote-
na. Zigarrokinak, konpresak, bizar-
aitzurrak edota zeramika dira,
esaterako, multzo horretakoak.
Boluntarioek ondo bereiztu behar
dituzte organikoa eta errefusa,
eta horretarako etxean dute iriz-

Arzuagak dio urtebete pasa-
tuta proiektuaren emaitzak azter-
tuko dituztela. Esperientzia pro-
ba bat izan arren, “etorkizunera-
k o  b o r o n d a t e a”  e i  d a u k a
ekimenak. Asteon interesdun
berriak agertu dira, eta sei hile
barru boluntario kopurua handi-
tzea espero dute. M. Onaindia.

pide-orria. Organikoa zuzenean
botatzen dute ontzira, eta errefu-
sa poltsa batean ateratzen dute. 

Julen Arzuaga Tokiko  Gara-
pen teknikariak azaldu duenez,
kaleko edukiontzi berdea “ahaz-
tea” gura dute. Horregatik ardu-
ratzen dira eurak hori ere batzeaz,
gero birziklatu ez arren.

Astelehenean ekin zioten udalak sustatutako 
‘Berriziklatu’ ekimenari, eta 300 litro batu zuten

Hasi dira hondakin
organikoa herrian
aterik ate batzen 

58 familiak eta jatetxe eta
supermerkatu banak parte
hartzen dute egitasmoan

Sei hile barru boluntario
kopurua handitzea espero
dute arduradunek

Proiektuaren parte izateko arrazoi asko daudela esan
du Rober Canok. “Arrazoi nagusia, konpostajearen
ideia garatzea eta  hondakinak murriztea eta berre-
rabiltzea izan da”. Azaldu duenez, “normalean zabor-
tegiatera eta erraustegietara bideratzen den zabor
kopuru handia naturara bueltatzea lortzen da”. Horre-
gaz batera, “erosotasuna” ei dakar: “Edukiontzi-
gunera joan beharrean etxean lagatzeak erraztasu-
na ekartzen du”. “Ez du esfortzurik eskatzen”.

Hiru dira etxean, tartean ume txikia. Astelehe-
nean eta eguaztenean atera zuten ontzia. “Gainera,
bigarren ontzi bat eskatu dugu errefusa botatzeko,
fardelek-eta lekua okupatzen dutelako”. Berriztarrak
parte-hartzera animatu ditu, “abantaila ekologikoa-
gatik eta erosotasunagatik”.

Berrizen, DIA kateko supermerkatuaren jabea da Juan
Ramon Turrion. “Enpresa moduan ere, zure medio
guztiak ahalik eta gehien erabiltzea da helburua”. Bes-
talde, bizi-ereduak eta espazioak arduratzen du:
“Gero eta jende gehiago bizi da munduan, eta ezin
da gara beti ibili hartu eta bota, bestela ez dugu izan-
go nondik atera eta non bota”. 

Supermerkatuan herriko hondakin gehien sor-
tzen denez, edukiontzi bi eta handiagoak dauzka.
Udan, fruta urtsuak arinago usteltzen direnez, aka-
so beste bat beharko duela dio. Udala eta herrita-
rrak “bata bestearen beharrizanetara” egokitu behar
direla adierazi du, “aurrera begira hobera egin gura
bada”. Zalantza utzi du airean: “50 familientzako balio
du, baina herri osoarentzako?”.

Birziklatzearen aldekoa izan da beti Rosa Petrel.
Astelehenean atera zuen edukiontzia atarira. “Bi
gara etxean, eta eguaztenean ez geneukan botatze-
ko nahikorik”. Gaur berriro botatzeko intentzioa zeu-
kan. “Gauza berria da, eta ikusi beharko da zelan era-
biltzen den, baina ideia ona iruditzen zait”. Galdera
erretorikoa bota du: “Zertarako botako dugu zaka-
rretara, aprobetxatu daitekeen zerbait?”. 

Materiak banatzerakoan ez dela dudarik sortzen
adierazi digu: “Ondo bereiztuta dago zerk balio
duen eta zerk ez”. Egitasmoaren beste arlo batzuk
aipatuz, hondakinak batzeko ibilgailua elektrikoa iza-
tea eta lanpostuak sortzea ondo ikusten du. Ener-
gia berriztagarrien aldekoa dela adierazi du, eta bide
hori etorkizunekoa dela gaineratu du Petrelek.

Rober Cano

Erizaina
34 urte

Gerra Zibileko bizipenak
kontatuko dizkiete gazteei 

Berriz 1936 Gogoratzen elkartea-
ren eskutik, Gerra Zibila bizi izan
zutenek esperientzia hori konta-
tuko diete herriko gazteei. Eguaz-
tenean ipini dute hitzordua,
18:00etan, kultur etxe zaharrean.
Justu 75 urte beteko diren egunean,

kolpistak Berrizen sartu eta  Intxor-
tako frentea jausi zenetik. 

“Hondamendia eta samina”.
Hori eragin zuen herrian, elkarte-
koek gogorarazi gura dutenez.
“Urteurrena ezin dugu utzi pasa-
tzen frankismoaren biktimak gogo-
ratu barik eta ondorengo belaunal-
dikoei gure hurreko historiaren
transmisioa egin barik”. 

Ekitaldia, “testigantzak eman
eta entzuteko” izango da. Bestal-
de, astelehenean, Gerediaga elkar-
teko kide Jon Irazabalek Gerra Zibi-
la Durangaldean 1936-1937 libu-
rua aurkeztuko du, 19:00etan,
Kultur Etxean. M.O.

“Urteurrena ezin dugu utzi
pasatzen biktimak gogoratu
barik eta hurreko historiaren
transmisioa egin barik”

Eguaztenean beteko dira 75 urte Intxortako  
frentea jausi eta kolpistak herrira sartu zirenetik

Rosa Petrel

Aurrejubilatua
54 urte

Juan Ramon Turrion

Enpresaria
45 urte
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ABADIÑO ZALDIBAR

Xabier Zabarte
omenduko dute
domekako
Castet Egunean
Hogeigarren urtez antolatu dute
Castet Eguneko Santamañezarre-
ra igoera, apirilaren 22rako. Mar-
txoan hil zen Xabier Zabarte
omenduko dute egun horretan.
Castet elkarteko lehendakari izan
zen Xabier Zabarte.

Era berean, gogoan hartu-
ko dituzte “1937ko apirilaren
25ean Euskal Herriaren eta aska-
tasunaren aldeko borrokan hil
ziren berrogeiren bat gudari eta
miliziano”. Abellaneda batailoi-
ko  Iñaki Castet komandantea ere
borroka hartan hil zen.

Castet, Ahaztuak eta ingu-
ruko herrietan memoria histo-
rikoa lantzen duten hainbat
elkarte dira antolatzaileak. Uda-
letxetik abiatuko dira domekan,
10:00etan, Santamañezarreran-
tza, eta ikurriña ipiniko dute ton-
torrean. Ekitaldia egingo dute
gero, elkartearen egoitzan,
13:00etan, eta Goierriko kofra-
dian bazkalduko dute. I.E.

Castet elkarteko lehendakari
izan zen Xabier Zabarte;
martxoan hil zen

Gorrotxategi eta Arteagaren kontakizuna adi-adi entzuten.

Zahartze aktiboa eta belau-
naldien arteko harremanak
bultzatzeko ekimena buru-

tu dute asteon Zelaietako eskolan.
Auzoko jubilatuen elkartearen
laguntzagaz hitzaldi-sorta anto-
latu dute. Eskola-umeei euren bizi-
penak kontatzera hurreratu zaiz-
kie geletara dozena bat nagusi.

Bederatzi eta hamar urteko
umeekin, adibidez, elkarrizketal-
dia eduki zuten martitzenean
Javier Gorrotxategi eta Agustin
Arteagazak (argazkian). Zelan
lehen, Abadiñoko auzoetatik esko-
lara oinez joaten ziren, zeintzuk
jolasetan jarduten zuten, eta hala-
koak azaldu zieten adi-adi entzun
zieten gaztetxoei.

Argazki zaharren erakusketa
ere antolatu dute, gainera. Juan
Luis Elorzak egindako eta batuta-
ko argazkien bilduma izan dute
eskolaren sarreran ikusgai.

Hiru urteko umeek, Edurne
eta Itziar Astigarragaren bisita
jaso dute gaur arratsaldean. Antzi-
nako ipuinak eta kantak irakatsi
dizkiete emakume bi horiek esko-
lako ume txikienei.

Eskolako gurasoei zuzendu-
riko saioa ere burutuko dute Txan-

porta kultur etxean, hori ere gaur.
Elorzak batutako argazkiak oina-
rri hartuta jardungo dute.

Sentsibilizaziorako martxa
Bestalde, Zelaietako trinketetik
abiatuko den belaunaldien arte-
ko martxa aurkeztu zuten, atzo,
Errota kultur etxean. Adin guztie-
tako herritarren hartu-emanak eta
komunikazioa sustatzeko helbu-
ruz antolatu dute Abadiñoko San
Trokaz eta San Prudentzio nagu-
sien elkarteek. "Pertsona nagusiak
gizarteko talde marginatu bezala
barik parte aktibotzat hartzeko"
antolatu dute domekako belau-
naldien arteko martxa. I.E.

Zelaietako eskolan batu dira belaunaldien arteko harremanak indartzeko

Gaztetako bizipenak kontatu
dizkiete jubilatuek umeei

Edurne eta Itziar
Astigarragaren bisita jasoko
dute gaur. Antzinako ipuinak
eta kantak irakatsiko dizkiete

Juan Luis Elorzak egindako
argazkien bilduma izan dute
eskolaren sarreran ikusgai
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DURANGALDEA ELORRIO

MAÑARIA

Alkatea eta BiscayTIK-eko arduradunak, aurkezpenean.

Internetez ehun tramite
eskainiko ditu udalak
BiscayTIK proiektuaren baitan ipiniko dute
martxan zerbitzua; webgunea ere berriztu dute

Ekainetik aurrera, udaletxe-
ko leihati lan ez ezik,
www.elorrio.net webgu-

nean ere egin ahal izango dituz-
te elorriarrek hainbat udal trami-
te. Bizkaiko Foru Aldundiak bul-
tzatutako BiscayTIK egitasmoari
esker aktibatuko dute zerbitzua. 

Hasieran, hamasei tramite
garatzeko aukera emango dute;
gehienak errolda agiriei eta ziur-

tagiriei lotuta. Urte bete pasatu
aurretik ehun operazio inguru
egongo dira eskuragarri.

Formazioa
Udal behargin guztiek jasoko dute
formazio zehatza, tramiteok
kudeatzen jakiteko. Herritarrei
dagokienez, Urkiola Landa Gara-
penagaz hitzarmena lotu dute,
ikastaroak emateko. M.O.

Xaboigintza 
eta lorezaintza
ikastaro bana
antolatu dute
Udalak eta EHNE sindikatuak
ikastaro bi antolatu dituzte, elkar-
lanean, datozen asteetarako. Bate-
tik, xaboi eta krema naturalak egi-
ten ikastekoa. Bestetik, lorezain-
tza ikastaroa.  Lehenengoa
apirilaren 25ean hasiko da, eta

maiatzaren 2an eta 9an izango du
segida. Hamalau lagunek eman
dute izena, momentuz, ikastaro
horretan. Lorezaintza tailerra
maiatzaren 16an hasiko da, eta
hurrengo datak hauek izango dira:
maiatzaren 23a, 30a eta ekaina-
ren 6a. Orain arte, 11 lagunek
agertu dute interesa.

Izena, liburutegian
Ikastaroetan izena emateko, libu-
rutegira joan behar da. Ordutegia
eta informazio zehatzagoa ere,
bertan eskatu ahal da. M.O.

Despiezerako
instalazio bila
dabiltza harakin
eta abeltzainak
“Kanpotik ekarri beharrean, ber-
toko ganaduagaz egin gura dugu
lan”. Hori adierazi du Felix Iturbe
harakinak, eta Bizkaian, abeltzain
eta harakinei zerbitzua emango
dien instalazio batek horretarako
bidea eman ahal diela. Gauzak
horrela, Erralderen inguruan
batzen ziren hainbat harakin eta
baserritar bertoko generoa lan-
tzeko despiezerako instalazio baten
bila hasi dira. 

Iturbek azaldu duenez, hara-
tegietan batzuetan generoaren
falta izaten dute eta beste batzue-
tan soberan. Despiezerako plan-
tan generoa denen artean kudea-
tu eta bertoko okelagaz egindako
produktuak landu ahalko lituzke-
te; hanburgesak, adibidez.

Dagoeneko martxan dabil-
tzan instalazio pribatu txikiak eta
zarratuta daudenak ikusten hasi
dira. Iturberen berbetan, “Duran-
galdean-edo, Bizkaiko erdigunean
egotea komeni da”. A.U.

“Kanpotik ekarri beharrean
bertoko ganaduagaz 
egin gura dugu lan”

Etxez etxeko laguntzarako
irizpide berriak ipini dituzte

Etxez etxeko laguntzarako ordu eta
diru gehiago bideratuko du  Aman-
komunazgoak. Irizpide berriak
sortu dituzte, “sozialki ahulenek
eta baliabide ekonomikorik ez
duten eskualdeko pertsonek zer-
bitzu hau jaso ahal izateko”.

Horrela, pertsona nagusiek
astean bi orduko laguntza eduki
ahalko dute. Adibidez, osasuna-
gatik larrialdi sozialean dauden
pertsonek eta menpekotasunaren

balorazioa lortzeko zain daude-
nek, egunero ordu biko laguntza.
Gizarte hezkuntzan esku hartze-
ko premia duten familiek, gehie-
nez hilean 22 orduko laguntza
edukiko dute. Zaindu programa-
ko zaintzaileentzako ere laguntza
eskainiko dute, eta baita egune-
ko zentroko erabiltzaileentzat ere.

Etxez etxeko laguntzarako
1.350.000 euro bideratuko dituz-
te datozen bi urteetan. A.U.

Amankomunazgoak iaz baino %8 gehiago
bideratuko du laguntza mota horretara



anboto 2012ko apirilaren 20a, barikua HHerririk  herri 7

Durangaldean labur

OTXANDIO

IZURTZA ATXONDO IURRETA

Jaietarako kartel
lehiaketa abiatu
dute, maiatzaren
31ra bitartean
Jaiak iragartzeko kartel lehiaketa
hasi du Udalak. Kartel guztiek
honakoa idatzita izan behar dute
derrigor: Izurtzako Jaiak 2012. Era
berean, jaiei lotutako testu edo
ezaugarriren bat ere izan behar-
ko dute. Maiatzaren 31era artekoa
izango da lanak udaletxean aur-
kezteko epea. Irailaren hasieran
ospatuko dituzte jaiak.

Epaimahaia Kultura Batzor-
deko kideekin eratuko dute eta kar-
tel irabazleak 250 euroko saria
jasoko du. Ostean, antolatzaileek
egoki ikusten badute, erakusketa
antolatuko dute lehiaketara aur-
kezten diren kartelekin. 

Formatuari dagokionez, kar-
telak CD, pendrive nahiz Din A3an
aurkeztu ahalko dira. J.D.

Jaiei lotutako testu 
edo ezaugarriren bat izan
beharko dute

Otxandio eta Aramaioren
artean aspaldikoa da limi-
taduaren gaineko eztabai-

da. Otxandiarrak eurena dela dio-
te eta aramaioarrek kontrakoa
defendatzen dute. Baina zertara-
ko ika-mikan jardun, jabetza joko
batzuen bidez erabaki daitekee-
nean? Zapatuan, 13:00etan, Uda-
berri Jaien barruan, hainbat joko
herrikoiz osatutako olinpiadak
egingo dituzte. Irabazten duen
herriak egurrezko oilarra jasoko du,
eta baita limitadua-ren jabetza
ere, modu sinbolikoan. 

Urteetako eztabaida aitzakia
moduan hartuta,elkartasuna sus-
tatzea dute helburu: “Hartueman
ona dugu Aramaiogaz. Lehia

sanoan arituko gara, jaigiroan”,
adierazi du Alaitz Ajuria otxandi-
arrak.

Olinpiaden garaipena oilar
batek irudikatzea ez da kasualita-
tea: kondairak dio, behin herri
biek tratu bat egin zutela auzia
ebazteko; egunsentian, oilarraren
lehenengo kantuagaz, herri bakoi-
tzetik eztabaida eremurantz abia-
tuko ziren eta herri bietako ordez-
kariak bat egiten zuten tokian eza-
rriko zituzten mugak. Kondairak
dioenez, aramaioarrek oilarrak
xaxatu zituzten lehenago kanta-
tzeko, eta otxandiarrak abiatu zire-
nerako, erreka alboan aurkitu
zituzten aramaioarrak, Otxandion
bertan.

salgai: 8 euro umeentzako eta 12
euro nagusientzako.

Iluntzean musika izango da
nagusi. Gozo Gozo taldeak erro-
meria eskainiko du, 19:00etan;
ondoren, kontzertua eskainiko
dute Boot Boys, Kruders, G.R.T. eta
Eskean taldeek. J.D.

Biharko jai egunean, ostera,
goizean Otxandiotik abiatu eta
Orisol mendian elkartuko dira ara-
maiotarrekin. Gero, Otxandioko
plazara jaitsi eta orduan egingo
dituzte jokoak. 15:00etan bazka-
ri herrikoian batuko dira. Bazka-
ritarako txartelak Fondan daude

Otxandioren eta Aramaioren arteko olinpiada
herrikoiek elkartasuna bultzatzea dute helburu

Limitaduaren jabetza
ipiniko dute bihar
jokoan, Udaberri Jaian

15:00etan bazkari herrikoia egingo dute plazan; euria bada, Pasealekuan.

Iluntzean kontzertua eskainiko
dute Boot Boys, Kruders, G.R.T.
eta Materia Gris taldeek

Axperako bidea
konponduko
dute gaur,
auzolanean
Udalean hainbat kexa jaso dituz-
te azkenaldian, Axperako errepi-
dearen egoera kaskarra dela-eta.
Arazo horri auzolanaren bidez
eman gura diote irtenbidea, eta
gaurko ipini dute hitzordua Apa-
tako plazan, 15:00etan. Asmoa
errepideko zuloak asfaltoz estal-

tzea da eta, jende nahikoa batzen
bada, bide bazterrak sasiak ken-
tzeko makinagaz garbitzea eta
ubideak konpontzea ere bai. Erre-
pideko zuloak konpontzeko, asfal-
toz betetako atoia eta eskuzko
arrabola ipiniko ditu udalak. Lehe-
nengo errepidearen alde bateko
lanak egingo dituzte eta ondoren
bestekoak.

Berez, errepide hau Bizkai-
ko Aldundiaren eskumenekoa
zen, baina orain dela urte batzue-
tatik hona, udalarena da eskudun-
tza, eta udalari dagokio mante-
nimendu lanak egitea. J.D.

Euskal Jaia
ospatuko dute
domekan,
dantzariekin
Andasto dantza taldeak Euskal
Jaia antolatu du. Domekan,
12:00etan, kalejira egingo dute
herritik zehar. Arratsaldean,
17:00ak inguruan, Ziarreta auzoan
batuko dira alarderako. Besteak
beste, Durango, Abadiño, Elorrio,
Otxandio eta Mañariko dantzariak

batuko dira. Atxondokoa ez den
dantzariren bat etxean hartu gura
duenak bazkaritarako, barikuan
du hori jakinarazteko aukera.
Apatako pilotalekuan egongo dira
dantza taldekoak, 19:30etik
20:30era.

‘Herrira’, zuzenketa
Anbotoren aurreko zenbakian,
Herrira ekimena joan zen bari-
kuan aurkeztuko zutela argitara-
tu genuen, oker. Ekimenaren aur-
kezpena gaur izango da, 20:30ean,
liburutegian. Barkamenak anto-
latzaileei eta irakurleei. J.D.

Durangoko Turismo Bulegoan 182 bisitari eduki dituz-
te, iaz baino 11 gutxiago. Gehienak (84) Espainiatik
etorri dira. Hego Euskal Herriko jende asko ere eto-
rri da (65 pertsona), Durangaldeko herrietako infor-
mazioa eskatzera. Mexiko eta AEBetatik ere etorri
dira banaka batzuk. Durangoko Pasiñoaren, Urkio-
lako Parke Naturalaren eta Elorrioko Ondare Ibilbi-
dearen inguruan galdetu dute, besteak beste.

Durangon turisten kontsultak
%5,6 jaitsi dira Aste Santuan

Tabiran sanpedroak
ospatuko dituzte 

Udan haur saharauiak etxean hartzeko kanpai-
na martxan ipini dute Elorrion eta Durangon.
Elorrion apirilaren 30era arte dago zabalik ize-
na emateko epea. Udaletxean eman daiteke,
edota telefonoz:  656 714 551. Durangon, Herria
auzo elkarteak kudeatzen du ekimena. Eska-
bide orriak elkartearen tabernan daude. Infor-
mazio gehiago, telefonoz: 655 711 100.

Ume saharauiak etxean
hartzeko kanpaina, abian

Durangoko Tabira auzoan San Pedro
jaiak ospatuko dituzte zapatuan,
11:00etatik aurrera. Azoka ekologi-
koaz gainera, gaztetxoentzako aur-
pegi margolariak eta pailazoak egon-
go dira. Bertan bazkaldu gura due-
narentzat  ta loekin egindako
otartekoak ere salduko dituzte.

150 gonbidatu batuko
ditu, bihar, antzinako
eztegu antzezpenak

Valentina eta Antonio (Amaia
Etxebarria eta Bidart Zugaza-
Artaza)  ezkonduko dira, bihar,
Oromiñon. Eurokin ospatuko
dute eguna 150 gonbidatuk, bost
urterik behin egiten duten ekime-
nean (2002an izan zen lehenen-
goa). 1902. urte inguruko eztegua
ekarriko dute gogora. 

Baztarreko baserrian prest
izango dute gurdia, eta kalejiran
abiatuko dira, 12:00etan: ezkon-
kideak, guraso eta aitita-amamak,
osaba amerikanoak eta notarioak
joango dira. Atzetik, gainerako

13:00ak inguruan 
irakurriko du notarioak
ezkontza-kontratua

familia, herritarrak, dantzariak
eta trikitilariak. Erdibidean, gon-
bitea antzeztuko dute. Ardo gozoa
eta pastak eskaini, eta San Mar-
ko ermitara joango dira. Han egin-
go dute eztegua. 13:00ak inguruan
irakurriko du notarioak ezkon-
tza-kontratua, gurasoek baietz 
esan ostean, ezkonkide eta testi-
guek sinatu beharrekoa. Dantza
ekitaldiagaz amaituko dute
antzezpena. 

Trikitilariek berotuko dute
txokoan izango duten bazkari-
aurrekoa. Bazkalostekoaz Oxabi
arduratuko da. Auzoko jaien
aurrekari izango da antzinako
eztegua. Donien Atxa igoko dute
martitzenean eta, apirilaren
25ean, San Marko eguna ospatu-
ko dute. Asteburuan egingo dituz-
te ekintza gehienak. A.B.

2002an ospatu zuten lehenengoz; harrezkero
bost urterik behin egiten dute, 1902an girotuta
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BERBAZ

“Bi urteko epean Berrizko hiltegi
berria zabalik izatea espero dugu“

Erralderen etorkizuna
zalantzan jartzen
dutenen aurrean,

EHNE sindikatuko Unzalu
Sailterainek hiltegiaren filo-
sofia eta proiektua defenda-
tu ditu.

Eguaztenean Jaurlaritzaren Osa-
sun sailagaz batzartu zineten.
Zein erantzun jaso duzue?
Urtarrilaren 18an izan genuen
batzarretik hona jarrera itxiagoa
ikusi dugu. Gogorra izan zen
ikustea sektoreari begira sentsi-
bilitate gutxi erakutsi dutela.
Egituran gabezia dagoela azaldu
digute; beste gabezia guztiak
konponduta daudela. Guk
metodologia aldaketa proposatu
dugu, baina horrekin ez dela
nahikoa diote. Hala ere, bilera-
ren ondorio nagusia  izan da
irtenbide bat topatu behar dela.
Ate bat irekita gelditu da. 

Aukera hori zertan datza?
Alde bietako konpromisoa hartu
genuen, eurek planteatzen
duten gabezia konpondu ahal
den aztertzeko, hiltegiko espa-
zioak beste era batera aprobe-

txatuz. Proposamen bat aurkez-
tuko dugu ahalik eta azkarren .

Berrizko hiltegi berria zelan doa?
Proiektu hori egingo den lurre-
tan zabortegi bat ixten dabiltza
eta hori bi hilabetean amaituta
egongo da. Horrek esan gura du
ondoren lur mugimenduekin
hasi ahalko garela. Bi urteko
epean Berrizko hiltegi berria
zabalik izatea espero dugu. 

Proiektu berria aurrera irtetea
gatx ikusten dutenei zer esango
zenieke? 
Batzuk hainbeste bider esaten
dabiltza ez dagoela ezer, baina
proiektua bera, lizentzia guztiak,
terrenoa eta proiektua adjudika-
tuta ditugu. Hamabost udalerrik
konpromiso ekonomikoa hartu
dute, Nekazaritza sailaren %40a
ere badaukagu. Udal gehiago
inplikatu gura ditugu udal
horientzako ez dadin hainbeste-
ko karga izan. Guretzako garran-
tzitsuena, lehenengo harria
ipintzea baino, azkenengo arlo-
za jartzea da. Herri honetan
obra asko hasten dira, hasi egin
behar direlako, baina gero ez
dira amaitzen. Arlo finantzieroa

ondo sendotzea erantzukizunez
jokatzea da. 

Komunikabideen jarrera kriti-
katu duzu.
Erralderekin komunikabideetan
gailendu dena da informazioa
partzialki hartzea, datu negati-
boenak azpimarratu, dena
nahastu, turmixean sartu eta
bentiladore batekin zabaltzea. 

Auzokideek bideragarritasun pla-
na eskatu zioten Erralderi.
Auzokideekin bizikidetza harre-
mana mantendu behar dugula
badakigu, eta beraiekin batzartu
behar gara. Ahalik eta eragozpen
gutxien eragin gura dugu. Bestal-
de, finantziazio planak eskatu
dituzte. Erraldek 12 milioi euroko
kreditua izan du proiektu berria
aurrera eroateko. Hiru banketxe
hori emateko prest badaude,
suposatzen da finantziazio plan-
gintza badagoela. Ez dugu auzo-
kideekin eta udalagaz komunika-
bideen bidez eztabaidatu gura. 

Zergatik da hain garrantzitsua
Erralde berriro irekitzea?
Hiltegiak berak Durangori eta
auzo horri ekarri diona ezin dai-

teke mugatu azkenengo urte
hauetako eragozpenetara. Duran-
goko ekonomia eta komertzio txi-
kiari ekarpen handia egin dio.
Durangok baserritar gutxi eduki
arren, harategi ugari ditu. Hiltegi
berria sortu arteko epe honetan
sektorea hiltegi barik ezin dezake-
gula utzi uste dugu.

Zelan ikusten duzu Erralderen
etorkizuna?
Proiektua bideragarria eta egin-
garria delakoan gaude. Sektoreak,
merkataritza txikiak eta herri
honek behar duen garapenaren
aldetik beharrezkoa da. Zerbitzu
publiko moduan planteatzen
dugun eredua kopuru handiekin
dabiltzan interes pribatuentzako
kaltegarria da, eta horregatik izan
du Erraldek sinpatia gutxi. Okela-
ren negozioa kontsumo gaitasu-
netik begiratu behar da. Guk eli-
kaduraren subiranotasuna alda-
rrikatzen dugu. Begira Lekeition
zer gertatu den. Urteotan antxoa
gutxi zegoela-eta, batu barik egon
da. Arrantzara joan eta antxoaren
prezioa botata egon den bitarte-
an, eskoletan panga jaten dabil-
tza. Zer pentsatua ematen du,
ezta? J. Guenetxea

“Egitura gabezia
konpontzeko

espazioak beste
modu batean 

antolatu ahal dira”

Unzalu
Salterain•

Abadiñarra

EHNE sindikatuko
arduraduna

“Erraldek 
Durangoko 

merkataritzari eta
auzo horri ekarpen
handia egin dio”

Jaurlaritzagaz batzartuta, jarrera “itxia” nabaritu dutela dio Salterainek, baina “ate bat zabalik gelditu da”
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Juanjo Gastañazatorre 
PP

Durangoko bizilagunen bizi-kali-
taterako lehentasuna baldin badu
obraren batek, hori trenbidearen
lurperatzea da. Behin eta berriro
atzeratzen ari diren obra bat, hasie-
ran 2009rako amaituko zutela esan
eta, gaur egun, oraindik burutu
barik. Egia dena zera da, duranga-
rrok jarraitzen dugula trenbideen
zatiketa pairatzen. Zazpi minutu-
rik behin, udalerria zatituta eta
bananduta uzten du burdinbi-
deak. Promesak eta berbak haizeak
eroaten ditu: ekintzen sasoia da.
Guk, Alderdi Popularrak, exijitu
egiten diegu Eusko Jaurlaritzari
eta Herri Lanen sailari irtenbide bat
eta konpromiso garbia, 2012rako
ezarriko duena obren amaiera.

Jaurlaritzak ezin du jarraitu
luzamendutan, ezta gehiago atze-
ratu ere obra hau, durangarron-
tzat biziki garrantzitsua dena. Ezin
du saihestu Eusko Legebiltzarrak,
aurreko martxoaren 1ean PPren
babesagaz osoko bilkuran onar-
tutako agindua. Lurperatzea
2012rako amaitzea eskatzen duen
ez-legezko proposamena da. Pro-
posamen horrek gobernu autono-
mikoa udalagaz hitzarmen bat
sinatzera estutzen du , trazatuak
okupatzen dituen egungo lurren
urbanizazioa ordaintzeko; eta dei
egiten dio data jar dezan, lurpe-
ratutako bideen erabilerarako eta
aparkalekuaren irekierarako.

Arriolak zuzentzen duen sai-
letik jakin dugun berriena, etor-
kizuneko galeria komertzialaren
ustiaketarako eskaintza izan da,
udaletxeak jakin gabe egindakoa.
Ez dago aitzakiarik eta ez du leku-
rik atzerapen gehiagok lurperatze
obretan. 2012 urteak behar du
izan behin betiko urtea, duranga-
rrok denbora larregi itxaroten
daroagun obrarena.
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PPk irtenbide eta konpromiso
garbia exijitu dio Eusko
Jaurlaritzari eta herri lan sailari

Ez dago aitzakiarik eta ez du
lekurik atzerapen gehiagok
trenaren lurperatze obretan

Maite zaituztet!

Aitite hil zitzaigun eta bat-batean inori abisua emateko denbora
eman gabe Euskal Herriratu ninduten. Zergatik ukatu, ez nuen espe-
ro. Bihotzak oraindik ozen ematen dizkit taupadak, izan ere nola
ahaztu une haiek! Urteak ziren senide eta lagun asko ikusten ez
nituela eta horrek urduritu egin ninduen. Gainera, aspaldiko par-
tez herrian nengoen. Sinetsi iezadazue, arnasten dugun aireak ere
alde itzela dauka. Durangaldean sartzean, eskuak lotzen zizkida-
ten kateak kolpe batean askatu balira bezala iruditu zitzaidan. Kon-
turatu gabe aske sentitu nintzen. Gero eta bizkorrago zihoazen bihotz
taupadek gero eta erritmo alaiagoa jartzen zioten egun hartako doi-
nuari.

Dena hain arin gertatu zen! Lau katu espero nituen elizan, zuek
denak aurkitu zintuztedan ordea. Nire taupadek, orduan, zuen melo-
diarekin bat egin zuten. Zuen oihuek, zuen garrasiek, zuen maita-
sunez betetako aurpegiek hunkitu egin ninduten, zeharo hunkitu.
Barru-barruraino sartu zitzaizkidan eta gorputz osoan tatuatu bali-
ra bezala daramatzat oraindik ere nigan. Negar malkoak barruan
gorde nituen, bizitzen ari nintzena, ikusten ari nintzena ez bainuen
galdu nahi. Eta malko haiek, Galizarako bidean tantaka eta patxa-
daz isurtzen joan nintzen. Tantaka, banan-banan, ez bainuen Zor-
notzan bizitako sentipenak arrapaladan bota nahi. Eta harro nago,
zuetaz harro. Kotxean bueltan eraman nindutenak ere ikaratuta
utzi zenituzten. Erotuta ote zaudeten galdetu zidaten eta nik harro-
tasunez betetako irribarre batekin erantzun nien. Eskerrik asko biho-
tzez. Aparta izan zen. Niretzako egun handia. 

Gauero, begiak ixten ditudanean zuen oihu goxoak entzuten
jarraitzen dut eta ez dut esnatu nahi. Hartu bihotzetik zuzenean
irteten zaizkidan laztan goxo bana. Gora zuek eta gora gure herri
askea! Egizue irribarre, irabaztera goaz eta! Irabazten gabiltza dago-
eneko. Gaua beti argi. Maite zaituztet!

Gorka Lupiañez - Galizako Texeiro espetxea

Ezjakintasuna ausardiaren ama 
Euskal Herriko Berdintasun teknikariok kezka handiz bizi dugu Elo-
rrion gertatzen ari dena. Elorriotik hainbat Berdintasun teknikari
pasatu dira. Duela urte gutxira arte, lanpostua azpikontratatua egon
da eta lan baldintza eskasak zirela-eta langile askok utzi egin zuten
lana. Egonkortasun gabezia hori oztopo izan da jarduera profesio-
nala behar bezala aurrera eramateko eta behar bezalako zerbitzua
eskaintzeko. Hala ere, bertan izan diren teknikariek aurrerapau-
soak eman dituzte; indarkeria jasaten duten emakumeen arreta
hobetzeko koordinazio protokoloa bultzatu dute, emakumeen
boteretze  prozesua sendotzeko martxan jarri dute emakumeen
eskola, herriko ikastetxeekin lan egin dute, udaletxe barruan gene-
ro ikuspegia txertatzeko pausuak eman dituzte, eta abar. Maila poli-
tikoan ere azken urteotan konpromiso maila handiagotu da, horren
adierazle delarik Elorriok Europako Berdintasunerako Gutuna
sinatu izana. Orain, aldiz, krisiaren aitzakiarekin, edo batek daki
zergatik, agian berdintasuna bultzatzearen beharra inoiz sumatu
ez dutelako, bat-batean, Elorrion dauden agintariak Berdintasun
teknikari lanpostua kendu eta Mankomunitatera eraman nahi
dute. Gure ustez, horrek itzelezko atzerapausoa suposatuko luke. 

Berdintasuna bultzatzea ez da luxu bat krisi garaian, alderan-
tziz, krisitik irteteko inbertsio bat da. Udalek ulertu behar dute tek-
nikariok egiten dugun lanak eraldaketa soziala bultzatzen duela,
eta krisi garaian eraldaketa horretan emakumeon parte-hartzea ber-
matzea eta emakumeon beharrizanak, nahiak eta interesak kon-
tuan izatea ezinbestekoa dela. Berdintasuna bultzatzea justizia sozial
kontua da eta baita eraginkortasun ekonomikoaren adierazle  ere.

Mankomunitate mailako teknikari batek inoiz ezingo du Elorrio
bezalako herri batek behar dituen zerbitzuak eskaini. Udala da ber-
dintasuna gauzatu ahal izateko gune aproposena, herritik gertuen
dagoen erakundea baita, herritarrentzako erreferentea.

Elorrion dauden agintarien jarrera honek adierazten digu ez dute-
la emakume eta gizonen arteko berdintasuna bultzatzeko beharra
ikusten, agian berdintasunera heldu garela uste dute edo ohituraz
gertatu den lez “emakumeen kontuak” bigarren mailako kontuak dire-
la uste dute.

Gogoratu nahi diegu mundu osoko talde feminista eta emaku-
meri esker lortu ditugula gaur egun “normaltzat” hartzen ditugun
eskubideak konkistatzea. Hauen esfortzu barik gaur egun Elorriok
ez luke Alkatetzan emakume bat izango, ezta Berdintasun teknika-
ri bat ere. Oraindik emakume eta gizonen egoera parekidea izan dadin
lan asko dugu eta krisi garai hau aukera paregabea da gizon eta ema-
kumeen arteko berdintasuna eraikitzeko. Berdintasun teknikari barik
kostata egingo du aurrera Elorriok. Hau horrela izanik, gure burua-
ri galdetzen diogu: “Nola da posible Berdintasun teknikari lanpos-
tua kentzea?”. Bururatzen zaigun erantzun bakarra hau da, gaztele-
raz esaten den lez: “Ezjakintasuna, ausardiaren ama da”.

Euskal Herriko Berdintasun agenteen elkarte profesionala

Edalontzia bete duen azken tanta 
Ez, Ares, ez da istripu bat izan, ezta ezbehar bat ere. Hilketa bat
izan da. Edozein izan zitekeen: zu, ni, tabernarietako bat, zure
alaba edo ertzainaren lehengusu bat. Zure agerraldietan argi utzi
duzu Kirruli taberna eta bere ingurua direla guztiaren errudun,
gezurtzat joz Malagako neska baten eta han zeuden lagunen, auzo-
koen eta beste ehunka pertsonen deklarazioak. Familiaren minaz
ere mintzatu zarete, baina benetako ikerketa zabaldu beharrean,
ardura zeure gain hartuz kargua utzi beharrean, nahiago izan duzue
inondik eusterik ez daukan gezurrak bata bestearen atzetik esan,
zuengatik balitz ezerezean geratuko litzatekeela argi utziz. Azken
finean, zuentzako normaltzat jo daitekeen beste gertakari bat izan
da, ez? Oraindik gogoan dut Kukutzako desjabetzearen harira zure
kaputxadun laguntxoek gure lagun bati masailhezurra apurtu zio-
tenean, jada Errekaldetik aterata geundenean. Edota txoko batean
beldurrez ezkutatuta egon ostean, etxera joateko atera zen hama-
bost urteko mutiko bat, eta buelta ematean ikusi genuen tripan
eman ziotela pilotakada; oraindik gogoan dut, ospitalera bidean
geundela, nola ahotik odola botatzen zuen. Bai, orduan ere hama-
bost urteko mutiko baten heriotzaren erruduna izan ahal zinen,
baina zorionez ez zitzaion ezer txarrik gertatu. Edo Xuban, zuen
esaneko hedabideen arabera lurrera erorita min hartu zuen muti-
la. ZIUn egon zen, distantzia laburretik emandako pilotakada baten
erruz. Hori ere gezurra, ezta? Begi bat galdu dutenak ere ez dira
gutxi, operatu dituzten guztiak… Zenbat bideo, zenbat irudi, eta
oraindik ez zarete ezta lotsatu ere egiten…

Zenbat kamerek grabatu zuten gau horretan Maria Diaz de Haron
gertatutakoa? Poliziaren hitzetan zortzi kamera. Hedabideen ara-
bera, hogei. Baina irudi bat ere ez duzue kaleratu, zeren beldur?
Eta beste batzuetan inork txintik esan baino lehen atera dituzue…

Iñigoren heriotza “edalontzia bete duen azken tanta” dela
entzun dut oraintsu prentsaurreko batean. Eta bai, hala da. Naz-
katu gara zuen inpunitateaz. Nazkatu gara zuen jokabideez. Zuen
lotsagabekeriez. Bihar hitzordu berri bat daukagu, aurrean gaitu-
zuela erakusteko. Justizia eskatzeko. Legeak zuen ipurdiak defen-
detzako aldatzen jarraitu ahal duzue, baina gogoratu herriak beti
izango duela azken hitza eta beti jarraituko duela aurrera.

Ainhoa Arizmendiarrieta
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APIRILAK 29
10:00etan, En La Lona-ren
Momentu Ridiccoli, 
Andikona plazan

11:00etan, Trapu Zaharraren
kalejira eta txupinazoa,
Andikona plazatik Plaza 
Nagusira

11:20etan, Gaitzerdi Teatroren
Armenio, 
Artekaletik Plaza Nagusira

11:50ean, Zirkaleren A ze
parea!, Plaza Nagusitik

12:30ean, Turukutupá taldea-
ren Reciclonk!, 
Udaletxeko aterpean

12:30ean, Salitre Teatro-ren
On egin mon amour, Plaza
Nagusitik Andikona plazara

13:30ean, Hortzmuga Tea-
troa taldearen Libertia, 
Plaza Nagusian

13:45ean, Latirili Teatroren
Sim & Sam, tabernaz taber-
na, Artekaletik

13:45ean, Oihulari Klown tal-
dearen Pronóstico reservado,
tabernaz taberna, Artekaletik

16:00etan, Debote Enbote tal-
dearen Argotu, 
Artekaletik Plaza Nagusira

17:00etan, Toni La Sal taldea-
ren Teleipuina, 
Andikona plazan

17:45ean, Sebastopoleko Tiri-
riteroak taldearen Otxandio-
ko Maskarada, Andikona pla-
zatik Plaza Nagusira

18:45ean, Trapu Zaharra tal-
dearen La avería, Plaza Nagu-
sitik Artekalera eta Andikona
plazara

ARTEKALE JAIALDIA OTXANDION

Otxandion egingo dute kale
artisten lehenengo topaketa 

Jai giroan eta lagun artean
elkartzeko antolatu dute,
aurten lehenengo biderrez,

Artekale Eguna. Euskal Herriko
35 konpainiatako artistak Otxan-
dion batuko dira euren lana herri-
tarrei erakusteko. 

Datorren domekan, apirilaren
29an, “jai erraldoia” egongo da
herriko kaleetan zehar, goizean
goiz hasi eta eguna ilundu aurre-
tik: animazioa, zirku tailerra, era-
kusketak eta mota guztietako
hamahiru ikuskizun. 

Bestalde, Gaitzerdi Teatro tal-
deak, “Otxandioko eguneroko pai-
saje urbanoa eraldatuko du” Arme-
nio ikuskizunagaz, antolatzaileek
adierazi dutenez.

Komediak tarte zabala eduki-
ko du. Esaterako, publikoari
barreak eragiten ahaleginduko da
Trapu Zaharra konpainia, Avería
kale antzerkiagaz. Baita Teatro
Salitre taldea ere On egin mon
amour obragaz.

Umeentzako bereziki
Umeei bereziki zuzendutako lanak
ere izango dira Artekale Egunean.
Adibidez, Teleipuina, txotxongi-
loak eta antzerkia uztartzen dituen
lana, Toni La Sal taldearena; edo-
ta Momentu Ridiccoli,En La Lona
taldearena, eguneko lehen ikus-
kizuna, hain zuzen ere,  hainbat
teknika batzen dituena: clown-a,
txotxongiloak eta zirkuko teknikak.

Bestalde, kaleko artisten lana
hobeto ezagutarazteko, konpai-
nien eta jaialdien materialak ipi-
niko dituzte ikusgai erakusgela
eta kale kantoietan. I.E.

Kale-arteen profesionalen
Artekale elkarteak eta Otxandio-
ko Udalak elkarregaz prestatu dute
egitaraua. Bezperan, apirilaren
28an, afari berezia egingo dute
elkarteko kideek, eta gonbidape-
na luzatu dute, gura duten otxan-
diar guztiak mahaiaren bueltan
batzeko beraiekin batera.

Afarira doazenek, Jon Zaba-
len Pensamientos encontrados lana
ikusteko aukera izango dute, gaz-
tetxean. Lan horretan, “ilusionis-
mo psikologikoa” jorratzen dela
adierazi  dute antolatzaileek.  

Aterpean eskainiko duten
ikuskizun bakarra izango da,
kalean izango direlako hurrengo
eguneko ikuskizun guztiak, mota
guztietakoak. 10:00etan hasi eta
txotxongiloak, clown-a, zirkua,
kalejirak eta antzerkia, eta ikuski-
zun batzuk, modalitate bat baino
gehiago uztartzen dituzten lanak
izango dira.

Berezitasunen artean, Sebas-
topoleko Titiriteroak taldeak, jaial-
dirako bereziki sortu du Otxandio-
ko maskarada. Andikona plazan
izango da, 17:45etan hasita. 

Durangaldea aukeratu dute I. Artekale Eguna egiteko. Euskal Herriko kale-artistak batuko dira apirilaren 29an
Otxandioko kale eta kantoietan, eta egitarau zabala aurkeztu dute, hasi goizetik eta ia iluntzeraino  

“Kaleko arteen zirkuitua
sortzea dugu helburu”

Zelan bururatu zitzaizuen
Artekale Eguna antolatzea?
Durangon egin genuen elkartea-
ren batzar orokor batean eraba-
ki genuen jendeari gure lana
erakusteko jaialdi bat antolatu-
ko genuela.

Zergatik Otxandion?
Herriko alde zaharra honelako
egun bat antolatzeko oso apro-
posa iruditu zitzaigun. Otxan-
dioko Udalagaz elkarlanean jar-

dun dugu. Asmoa, hemendik
aurrera ere Artekale Egun hone-
gaz jarraitzea da, eta hurrengoan
beste herri batean egitea da.

Noiz eta zer helburugaz sortu
zenuten Artekale elkartea?
Euskal Herriko kaleko arte esze-
nikoa bultzatzeko asmoagaz,
2006an sortu genuen elkartea.
Jaialdiak, antzerki konpainiak,
eta banatzaileak elkartu ginen
sektorea bultzatzeko.

Zeintzuek osatzen duzue gaur
egun Artekale elkartea?
Gaur egun, 35 konpainia, zazpi
azoka edo jaialdi, eta hainbat
banatzailek osatzen dugu elkar-
tea. Urtero, Euskal Herriko kon-

painia guztiei eskaintzen diegu
elkarteko kide bihurtzea.  

Zertan egin duzue orain arte
indar gehien?
Formakuntzara bideraturiko jar-
dunaldi bi antolatzen ditugu,
esaterako, urtero. Gainera,
Aldundiagaz eta Jaurlaritzagaz
hartu-emana dugu sektorea-
rentzako diru-laguntzak susta-
tu eta kudeatzeko.

Aurrerantzean zer helburu?
Euskal Herriko kale antzerkia-
ren zirkuitua sortzea da epe
laburreko gure helburu nagusia.
Krisialdi sasoi honetan, berto-
ko konpainiei laguntzeko modu
ona dela uste dugu. 

Animazioa, zirku tailerra,

hamahiru ikuskizun eta 

erakusketak egongo dira

Artekale elkartearen ordezkaria da Pedro Ormazabal
arratiarra. Elkarte horren helburuez egin du berba

Aterpean eskainiko

duten ikuskizun bakarra

bezperakoa izango da
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Halaxe pasatu dituzte apirilean gorriz azaltzen diren 4 egunak
Durangora hurbildu diren ia 50 lagunek. Zertara etorri dira, bai-
na? Ba, clown eskolak hartzera. Honekin, bost bat urte izango
dira San Agustinek halako ikastaroak antolatzen dituela.

Aurtengoan, egoera komikoak sortzeko gorputza zelan era-
bili irakatsi dau Pablo Ibarluzea laudiarrak, eta Pep Vila katalu-
niarrak, berriz, desikastera gonbidatu gaitu, clownak izateko gehie-
gi dakigulakoan, ergeltasunerako bidea jorratu du.

Bertokoez gain, Bartzelona, Madril, Burgos edota Zarago-
zatik etorritakoek osotu dituzte ikastaroak –eskaera ikusita, bina
txanda antolatu direlako–, ofizioko profesionalak, afizionatuak
eta ondo pasatzearen zale direnekin anabasa bitxia sortuz.

Iluntzeetan, Anboto tabernako bokataren ostean, beti egon
da norbait bere lana erakusteko prest, eta halaxe gozatu dugu
oraindik egosten dabiltzan lanekin; gatza eta piperra botatzen
ere utzi digute, sortzen ari denak gustura entzuten duelako lehen
ikusleari eragindako zirrara. Eta halaxe, ia konturatu barik pasa-
tu da asteburu luzea, edo, oporraldi laburra.

Politena, zalantza barik, antzerkiaren bueltan batzen den
jendarte bitxi eta anitza. 

Gehien harrotzen gaituena?… Geurean izan dela!

GEURE
DURANGALDEA

Arantza Arrazola 
Maider Larrañaga
San Agustin 
kulturgunea

OPORRETAN-EDO

Durangaldeko eta inguruko herrie-
tako musikariak elkarregaz inpro-
bisatzen ipiniko ditu Elorrioko
Ateneo Jazz jaialdiak. 

Horrelako emanaldi baterako
areto horrek eskaintzen dituen
baldintza ezin hobeak aprobetxa-
tuz, apirilaren 26rako antolatu
dute emanaldia, Ateneoan. 

Askotariko musika-tresna
jotzaileek hartuko dute parte jam
session horretan. Bateria, baxu,
kontrabaxu, gitarra, saxo, piano eta
tronboi doinuak izango dira, bes-
teak beste, musika emanaldi horre-
tan entzungai. 

Jazz musikaren klasikoen
estandarrak oinarri hartuta joko
dute musikariek. Miles Davis edo
Duke Ellington jazzlarien doinue-
tatik abiatuta, berriak eta usteka-
beak sortuko dituzte Ateneoan.

Bigarren aldia da aurten jam
session bat egingo dutena Elo-
rrion. Musikariak zein entzuleak

ere oso gustora egon ziren lehe-
nengo emanaldian, eta handik bi
hilabetera antolatu duten bigarren
saio hau. Lehenengoaren arrakas-
tak bultzatu ditu datorren egue-
nekoa prestatzera; ostera ere
inprobisazioa antolatzera.

Hamabost musikari inguruk
jardun zuten urte hasierako ema-
naldi hartan, Durango, Elorrio,
Bergara eta Arrasatekoak. 

Soiltasunetik
Baliabide tekniko oso murritzekin,
modu oso soilean jardungo dute
apirilaren 26an. Hain zuzen, soil-
tasun horri eta entzuleen jarrera-
ri esker, otsaileko emanaldian giro
oso berezia sortu zela diote anto-
latzaileek: “Isiltasun eta errespe-
tu handia nabaritu genuen”, adie-
razi du jam saioan musikari beza-
l a  e re  p a r t e  h a r t z e n  d u e n
antolatzaileak, Karlos Gomezek.  

Aurrerantzean ere jarraitu
gura dute jam session-ak antola-
tzen Elorrioko Ateneoan. Zein
maiztasunegaz egingo duten ez
dakitela adierazi dute antolatzai-
leek, baina inprobisazioaz goza-
tzen jarraitzeko asmoa dutela ziur-
tatu dute. I.E.

Inprobisazio saioan batuko dira
Durangaldeko hainbat musikari

MUSIKA

Miles Davis edo Duke

Ellington-en doinuetatik,

berriak sortuko dituzte

LITERATURA

Genero ikuspegitik landuko
dute irakurketa taldean
literatura, Andragunean
Urretabizkaiaren ‘3 Mariak’ eleberriagaz hasiko dira

Elorrioko Ateneo Jazz jaialdian, pieza klasikoak hartuko dituzte inprobisaziorako oinarritzat

Bigarren aldia da aurten

‘jam session’-a antolatu

dutena Elorrion

Emakumezkoek idatziriko litera-
turaren eta genero ikuspegia lan-
tzen duen literatura. Lehengai
hori hartu eta lantzeko, Irakurke-
ta Taldea eratuko dute Durango-
ko Andragunean. 

Parte-hartzaileek eurek hau-
taturiko liburuak irakurri, gogoe-
ta egin eta taldekideekin iritziak
konpartitzea da Andragunetik
luzatzen duten proposamena. 

Ud a l a re n  B e rd i n t a s u n
batzordeak antolatu duen irakur-
keta taldean, lehenengo saiora-
ko, Arantxa Urretabizkaiaren 3
Mariak eleberria aukeratu dute. 

Estereotipoak hausten
“Emakumeen zahartze prozesua-
ri buruzko estereotipoak hausten
dituelako” aukeratu dute antola-
tzaileek liburu hori.

Maiatzean eleberria iraku-
rri, eta ekainaren 1ean eleberria-
ri buruzko iritzien elkartrukea
egitea da proposamena.

Apirilaren 25era arte eman
ahalko dute izena Andragunea-
ren saioetan parte hartzeko inte-
resa dutenek. I.E.

Apirilaren 25era arte,

Andragunean eman

ahalko da izena

Segun Lazkano
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Traña - Matienako-
jai egitaraua

AAppiirriillaakk  2277,,  bbaarriikkuuaa,,  
DDoonniieenn  AAttxxaa  EEgguunnaa
- 1199::0000eettaann, koadrila guztiak batuko

dira Trañako zubian. 
- 2200::0000eettaann, Donien Atxa jaso. 

Bizkarra fanfarreak alaituko du giroa.
Iluntze dantza taldearen saioa. 
Urteko lagun ospetsuena 
saritzeko ekitaldia. 

AAppiirriillaakk  2288,,  zzaappaattuuaa
SSaann  PPrruuddeennttzziioo  EEgguunnaa
((uummeeeenn  eegguunnaa))

- 0099::3300eeaann, aretoko futbol partidak
Traña-Matienako IGEk antolatuta,
eskolan.

- 1100::0000eettaann, Txanbolin taldeko 
txistularien kalejira. 

- 1100::3300eeaann, umeentzako quad-ak
Traña plazan. Antolatzailea:
Abadiñoko Endu-Quad  Abadiñoko
motor Club.

- 1111::0000eettaann, meza nagusia.
- 1133::0000eeaann, umeentzako ikuskizuna,

Malas compañias zirko taldearekin,
Traña plazan (euria bada frontoian). 

- 1166::0000eettaann, mus txapelketa 
eskolako aterpean. Antolatzailea:
Arrano elkartea.

- 1166::0000eettaann, aretoko futbol partidak
Traña-Matienako IGEk antolatuta,
eskolan.

- 1188::0000eettaann, Disko Pottoka,
umeentzako jaialdia, Trañabarren
etorbidean.

- 2222::1155eeaann, su artifizialak (eguraldi
txarra badago, bertan behera).

- 2233::0000eettaann, rock jaialdia, Traña plazan:
-Orion Child 
-Leihotikan 
-Seiskafes.

- 2233::0000eettaann, jaialdia Trañabarren
etorbidean: Onda Futura.

etxean: Sebastian Lizaso, Igor Elortza,
Onintza Enbeita eta Odei Barroso.
Gai jartzailea: Eñaut Uruburu. 
Antolatzailea: Gogaikarri bertso
eskola. Sarrerak Errotan, apirilaren
30etik aurrera; pertsona bakoitzak 
bi sarrera hartu ahalko ditu, gehienez.

- 2222::4455eeaann, mozorro txapelketako sari
banaketa, Traña plazan.

- 2233::0000eettaann, jaialdia, Traña plazan:
Boston Jai.  

MMaaiiaattzzaakk  66,,  ddoommeekkaa
- GGooiizzeeaann,, Geu Be taldeak txahala

erreko du, Traña plazan.  
- 1100::0000eettaann, nekazaritza azoka, 

Traña plazan.
- 1111::3300eeaann, sagardo festa, Traña

plazan. 
- 1188::0000eettaann, herri kirolak, Traña plazan.
- 2200::0000eettaann, Donien Atxa botako dute,

jaiak agurtzeko. Ardoa Barrura
txarangak girotuko du ekitaldia.

EErraakkuusskkeettaa
*Apirilaren 26tik maiatzaren 5ra, 
kartel lehiaketara aurkeztutako lanen
erakusketa, Errota kultur etxean.

Antolatzailea: Supermoto Club taldea
eta Udalaren Kirol arloa.

- 2244::0000eettaann, dj Mr Chase (Fever),
Traña plazan.

MMaaiiaattzzaakk  11,,  mmaarrttiittzzeennaa
- 1100::0000eettaann, Saskibaloia partidak,

erabilera anitzeko pabiloian. Traña-
Matiena Herri Eskolako IGEk eratuta.

- 1111::0000eettaann, lasterketako auto eta
motorren erakusketa, frontoian.

- 1122::0000eettaann, freestyle, Traña plazan.
- 1122::0000eettaann, paella txapelketa, 

Merkatu Plazan.
- 1122::3300eeaann, Motoplastiko Sari 

Nagusia eta lasterketako taldearen
aurkezpena, Traña plazan.

- 1133::0000eeaann, freestyle finala, 
Traña plazan.

- 1155::3300eeaann, Ugasixo txapelketa,
Merkatu Plazan.

- 1166::3300eeaann, pailazoak, anbulatorioko
plazan: Txoro eta Mokoko.

- 1177::0000eettaann, San Prudentzio pilota
txapelketaren finala.

- 1177::3300eeaann, tortilla txapelketa, 
Merkatu Plazan.

MMaaiiaattzzaakk  44,,  bbaarriikkuuaa
- 2211::0000eettaann, San Prudentzio 

Texas Holdem poker txapelketa,
frontoian.

- 2233::0000eettaann, Jaialdia Traña plazan:
Akerbeltz.

MMaaiiaattzzaakk  55,,  zzaappaattuuaa  
MMoozzoorrrroo  EEgguunnaa  
- 1111::0000eettaann, umeentzako kalejira:

Mundus Mundi (Begirada taldea).
- 1144::0000eettaann, herri bazkaria, 

Traña plazan. Antolatzailea:
Traña-Matienako koadrilak.

- 1177::0000eettaann, koadrilen arteko jokoak,
Traña plazan.

- 1199::0000eettaann, koadrilekin eta 
Batugara txarangarekin kalejira.

- 2222::0000eettaann, bertsolariak, Errota kultur

AAppiirriillaakk  2299,,  ddoommeekkaa
((nnaagguussiieenn  eegguunnaa))
- 1122::0000eettaann, kontzertua elizan, Jaizale

Durangaldeko txistularien elkarteak
eta Done Zezili abesbatzak eskainita. 

- 1133::0000eeaann, perretxiko pintxoak,
Pinoko plazan. Antolatzailea:
Geredixa mikologi elkartea.

- 1133::0000eeaann, Iluntze dantza taldea.
- 1144::0000eettaann, jubilatuen bazkaria.

Antolatzailea: Gizarte Ongizate arloa.
- 1166::0000eettaann, Los Txikis, Traña plazan.
- 1177::0000eettaann, xake erakusketa,

Pinoko plazan. Antolatzailea:
Abadiñoko Xake Taldea.

- 1177::0000eettaann, San Prudentzio pilota
txapelketaren finalaurrekoak. 
Antolatzailea: Atxarte pilota eskola.

- 1177::3300eeaann, tute txapelketa, 
eskolako aterpean. Antolatzailea:
Barnebide jatetxea.

- 1188::0000eettaann, entzierroa: marrans
(ahariak). Irteera, Trañabarren 
etorbidean. Helmuga, Traña plazan. 
Antolatzailea: Olot-La Garrotxako
Aoapix kultur taldea.

- 2200::0000eettaann, Olot-La Garrotxako
produktuen dastaketa, Traña plazan.
Antolatzailea: Olot- La Garrotxako
Aoapix kultur taldea.

- 2200::0000eettaann, jaialdia, Traña plazan:
Lotxo taldea.

- 2233::0000eettaann, correfocs, Oloteko Els
Diables de la Gradera taldearen
eskutik, Traña plazan. Antolatzailea:
Olot-La Garrotxako Aoapix kultur
taldea.

AAppiirriillaakk  3300,,  aasstteelleehheennaa
- 1111::0000eettaann,,  umeentzako 

meatzarien jolas eta jokoak 
Kulkiren eskutik, Praza Galizian.

- 1177::0000eettaann, herriko jokoak, 
Praza Galizian.

- 2200::3300eeaann, frontenis txapelketaren
finala.

- 2233::0000eettaann, freestyle, Traña plazan.

ondo 
pasa!

2
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Meatzarien jolasak
umeei zuzenduta
Aizkoran eta txinga eroaten jardungo dute

K
ulki herri jolasen taldeak
meatzarien jolasak azal-
duko dizkiete apirilaren
30ean Galizia plazara
hurreratzen diren umeei.

Aizkora jokoa, txinga eroatea, idi
dema, barrenatzaileen lana, futbola,
igel jokoa eta beste hainbat jolasetan
aritzeko aukera izango dute umeek,
Luisfer Etxeberria antolatzaileak azal-
du duenez.

Apirilaren 28an berriz, umeentza-
ko quad-ak jarriko dituzte Abadiño
Enquad taldeko kideek, Traña plazan.
Arratsaldean, Trañabarren etorbidean,
umeen jaialdian musika jarriko du
Disko Pottokak. 

Txoro eta Mokoko pailazoek, oste-
ra, maiatzaren 1erako ipini dute
hitzordua Matienan. Anbulatorioko
plazan eskainiko dute emanaldia,
arratsaldeko 16:30ean. 

Mozorro Eguneko
jaiaz koadrilan
gozatzeko aukera

T
raña-Matienako koa-
drilek egun osoko egi-
taraua izango dute
maiatzaren 5eko
Mozorro Egunean.

Eguna behar den moduan haste-
ko, herri bazkaria prestatu dute
Traña plazan. Bazkaldu eta gero,
17:00etan, koadrilen arteko
jokoetan lehiatuko dira. Jai giro-
agaz jarraitzeko, herriko hainbat
taldek Batugara txarangagaz
kalejiran zeharkatuko dute
auzoa. Gauean, mozorro txapel-
ketan irudimen handiena izan
duenari saria emango diote.
Boston jai taldearen jaialdiagaz
amaituko dute koadrilek eguna.

Pertsona ospetsuari
omenaldia
Ohiturari eutsiz txopoa jasota
emango diote hasiera Matienako
jaiei datorren barikuan. Bizkarra
fanfarreak alaituko du giroa, eta
Iluntze dantza taldeak saioa eskai-
niko du. Urtero legez, urteko per-
tsona ospetsuenaren saria nork
jasoko duen jakinmina piztu du
auzoan. Sari banaketara arte anto-
latzaileek sekretupean gorde gura
dute omenduaren izena. Eguna
amaitzeko, jaietako lehenengo
gaua Luhartzen erromeria doinuek
alaituko dute. 

Aurtengo egitarauan hainbat
nobedade prestatu dituzte.
Besteak beste, Els Diables de la
Gradera kultur taldeak ekintza
ugari prestatuko ditu. 

Paella, martitzenean
Jan-edanik ez da faltako aurten
ere Traña-Matienako jaietan.
Asteburuan antolatu ohi duten
paella txapelketa aurten martitze-
nera pasatu dute, maiatzaren
1era. Egun berean afaritarako
tortilla txapelketa prestatu dute.
Urtero antolatzen duten jubila-
tuen bazkaria apirilaren 29an
izango da, Nagusien Egunean,
Gizarte ongizate sailak antolatuta.
Maiatzaren 6an, Geu Be taldeak
txahala erreko du Traña plazan.

Traña-Matienako koadrilek lehia bizia 
jokatuko dute maiatzaren 5eko arratsaldean

Sari banaketara arte
antolatzaileek

sekretupean gorde
gura dute 

omenduaren izena

Besteak beste, 
Els Diables de la
Gradera kultur 
taldeak ekintza

ugari prestatu ditu
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Aharien entzierroa egin
San Prudentzioren omenS

an Prudentziori Traña-Matienan,
San Fermini Iruñean legez, entzie-
rroa eskainiko diote apirilaren
29an, domekan. Zezenak barik
ahariak izango dira entzierroko pro-

tagonistak. Gurpildun ahariak bultzatzen ibiliko
dira Herrialde Katalanetako AOAPIX (Oloteko
Txerriaren eta Bildotsaren Lagunak) elkarteko
kideak. 

Arratsaldeko 18:00etan hasiko dute
entzierroa San Prudentzio elizaren aurrean.
Hiru txapligu botako dituzte abisua emateko,
eta orduan, San Fermini kantatzen dioten
antzera kantatuko diote Traña-Matienako san-
tuari. Ostean, Traña plazarantz abiatuko dira
ziztu bizian gurpildun ahariak. AOAPIX elkarte-
ko Jaume Molinék azaldu duenez, entzierroa-
ren ideia ezkon aurreko agur-afari baten otu
zitzaien Oloten (Herrialde Katalanak). Ordutik
hainbat alditan ospatu dute katalanez encierro
de marrans edo marranada deitzen diotena. 

Abadiñogaz hartuemana
Abadiñar batzuk badute Oloteko jai berezi
honen berri. Izan ere, Abadiñoko sokatira tal-
deagaz duela hamabost urte baino gehiagotik
dauka hartuemana Olot herriak. Herrialde
Katalanetan ere  egiten dute sokatira, estirada
de corda, baina galduta eduki duten ohitura
izan da. Tradizio hori berreskuratzeko, Euskal
Herriko Herri Kirol Federazioagaz eta
Abadiñoko sokatira elkarteagaz hartuemana
hasi zuten. Abadiñarrak hara, Olotekoak hona,
hartuemana sendotzen joan da. Mendiolako
artzainek behin Oloten bildots-jan ederra pres-
tatu zutela kontatu du Molinék: “75 bildots
prestatu zituzten burduntzi eran, mila pertsona-
rentzako. Ikusgarria izan zen”.

Gastronomia dastaketa
Entzierroaren ostean, Olotekoek dastaketa
berezia ipiniko dute Traña plazan. 20:00ak
inguruan hasita, La Garrotxa eskualdeko baba-
rrunak –fasols– dastatu ahalko dira.
Hemengoak baino babarrun txikiagoak dira
horiek, eta sumendi lurretan hazitakoak izanik,
oso zapore fina dutela azaldu du Jaume
Molinék. Txerri butifarrarekin edo onddoekin
probatu ahalko dira babarrun horiek. Horrez
gainera, pa amb tomaquet (ogia tomateagaz),
txerrikiak, pastel bereziak, intxaur berdez egin-
dako ratafia likorra, cava eta yogurta egongo
dira gastronomia dastaketan. Molinéren arabe-
ra, “badakigu Euskal Herrian jatun onak zare-
tela, baina ez da inor gosez geratuko”.

Herrialde Katalanetako AOAPIX elkarteak  jaki dastaketa eta  cor

Entzierroaren ideia ezkon
aurreko agur-afari baten otu
zitzaien. Katalanez, encierro
de marrans edo marranada

deitzen diote  

Herrialde Katalanetan ere
egiten dute sokatira, 

estirada de corda, eta berau
berreskuratzean ezagutu
dute Abadiñoko taldea

AOAPIX elkarteko 15-20 
pertsonek ‘correfoc’ 

ikuskizun piroteknikoa
eskainiko dute

La Garrotxa eskualdeko
babarrunak dastatu ahalko

dira, besteak beste, 
gastronomia dastaketan
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Aurten Elortza,
Lizaso, Enbeita
eta Barroso
Bertso jaialdiak arrakasta handia izan ohi
da sanprudentzioetan. Aurtengo saiorako,
Igor Elortza, Sebastian Lizaso, Onintza
Enbeita eta Odei Barroso bertsolariak ira-
garri dituzte antolatzaileek. 

Eñaut Uruburu izango da gai-jartzaile.
Adin desberdineko bertsolariak izan arren,
esperientziadunak eta txapelketetan ibili-
takoak dira laurak ere. Maiatzaren 5ean
izango da bertso saioa, 22:00etan, Errota
kultur etxean.

Motorrekin
duten abilezia
erakustera
Supermoto 13 elkarteak eta udalaren
Kirol sailak antolatuta, Freestyle saioa
egingo dute Traña plazan apirilaren 30ean.
23:00etan hasiko dute erakustaldia.

Aldapa artifizialak eta oztopoak ipiniko
dituzte plazan, motordunek euren trikimai-
lu eta mugimenduak erakusteko. Gasolina
eta arriskua maite dituztenentzat, beraz,
ekitaldi erakargarria izango da. 

ngo dute,
nez

Amaitzeko, sua eta deabruak 
AOAPIX elkarteak, apirilaren 29ko eguna
amaitzeko, correfoc ikuskizun piroteknikoa
eskainiko du. Elkarteko 15-20 pertsonek,
Moliné tartean dela, Los diables de la
Gradiera deabruen taldea osatzen dute,
eta akuilu, suzi eta esku-orgekin kalerik
kale ibiliko dira 23:00etan hasita.

Correfoc-ean, deabruekin batera, Pim
Pam Pum perkusio taldea ibiliko da.
Jaume Molinék abadiñarrei kalejiran parte
hartzeko gonbita luzatu gura izan die:
“Arropa zaharrekin eta mauka luzeekin
etortzea komeni da, hori bai; erretzeko
arriskua dagoelako. Gu ohituta gaude
horrenbeste urteren ondoren!”. 

rrefoc-ak ere eskainiko ditu 
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M
aiatzean argitaratuko
du Leihotikan talde-
ak bosgarren diskoa.
Edizio berriaren gra-
baketan ibili arren,

badaukate kontzertuetarako astia,
eta sanprudentzioetan geldialdia
egingo dute, apirilaren 28an. Jaialdi
berean joko dute Orion Child eta
Seiskafes taldeek ere. Abestiak

zuzenean probatzeko aprobetxatu,
eta primizian eskainiko dituzte.
Aitor Remon taldekideak dioenez,
“Abadiñoko kontzertuan seguru
kantu berri batzuk joko ditugula,
abesti zaharrekin uztartuz, baina
oraindik definitzeko daukagu erre-
pertorioa”.

Oraindik ez dute diskoaren
izena aurreratu. Hamabost kantu

batuko ditu, eta CDan eta biniloan
kaleratuko dute.  Leihotikan-ek
hogei urteko ibilbidea bete du aur-
ten. Hardcore (HC) melodikoa lan-
tzen dute, eta Bad Religion edota
Pennywise lako taldeen eragina
igarri daiteke euren estiloan.
Remonen ustez, “azken diskoaren
aldean kantuen abiadura areagotu
egin dugu, eta soinua distortsiona-
tuagoa da”.  “Abesti batzuk daude
estilotik urrunago, baina diskoaren
bizkarrezurra HC melodikoa da”. 

Leihotikan taldearen jarraitzaile-
ek ikusgai dute dagoeneko aurre-
rapen kantua, bideoklip formatuan,
www.leihotikan.net webgunean.

Orion Child, etxean
Durangaldeko Orion Child eta
Valladolideko (Espainia) Seiskafes
ska taldeak ere parte hartuko dute
kontzertuan. Orion Childek, heavy
metal talde onenaren garaikurra
irabazi zuen iaz, Espainiako Musika
Independentearen sariketan. A new
dark apology diskoa Finlandian
ekoitzi zuten 2010ean.
Taldekideetako batzuk Traña-
Matienakoak izanda, euren zuzene-
koa auzotarren aurrean aurkezteko
aukera edukiko dute.

Oraindik ez dute 
aurreratu izena.
Hamabost kantu 

kaleratuko dituzte
CDan eta biniloan

Abesti berrienak Matienan
joko ditu Leihotikan taldeak
Nafarrek maiatzean aurkeztuko duten diskoko ale batzuk 
aurkeztuko dituzte; Orion Child eta Seiskafes ere ariko dira

Ikusgai dago 
aurrerapen kantua,

bideoklip formatuan,
www.leihotikan.net

webgunean
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“Urte askoren ostean, ilusioa
eragiten du txopoa altxatzeak”
Hogei urte joan dira azkenekoz jaso zutenetik; berriro egiteko gogoz bueltatu dira

B
eteranoak bueltan dira.
Irudietako abadiñarrek
orain 20 urte parte
hartu zuten azkenekoz,
txopoak altxatzeko eki-

taldian; txopoa jasotzen batzuk, jai-
giroa sustatzen besteak. Bizikletan
ibiltzen sekula ahazten ez den
moduan, txopoaren inguruko erritua-
lak oraindik ondo presente dituztela
diote. Guztira, koadrilako 30 bat
lagun batuko dira eta horietatik 15
animatuko dira txopoari tiratzen.

Orain urte bi koadrilako afari
baten mahainguruan sortu zen ideia
eta aurten gauzatuko dute:
“Txopoaren eguna barikuan da aur-

ten eta horrek laguntzen du. Aste
barruan, lanagatik dela eta bestela-
ko konpromisoak direla, gatxagoa
da jendea batzea. Barikuan, astebu-
rua hasita dago”, argudiatu du
Alfonso Bizkarrak.

“Urte askoren ostean, ilusioa
eragiten digu txopoa berriro altxa-
tzeak”, onartu dute beteranoek.
Gainera, gaur egun txopoa jasotzen
duten gazteek “besozabalik” hartu
omen zituzten: “Gure nahia azaldu
genien eta ez zegoela arazorik esan
ziguten, gustura hartuko gintuztela”.

Azken hamarkada bietan, Traña-
Matienak aldaketa asko bizi izan
ditu, baina txopoaren tradizioak

bere horretan darrai: “Ez gaitu sor-
presaz harrapatuko. Txopoa lepoan
hartu eta herrira sartzeko momen-
tua polita izaten da. Gogoan dut,
behin batzuek txopoa zekarten
bitartean beste batzuok gozokiak
eta kalimotxoa banatu genituela
herritarren artean”.

Koadrilako batzuk plazaren
erdian deta besteak albotik anima-
tzen egongo dira, baina denak
mozorrotuta:  “Zer mozorro jantziko
dugun? Hori sekretua da”. Jaiei
dagokionez maila handiko jaiak
direla uste dute: “Beharbada lehen
baino jende gutxiago ibiltzen dela
sumatzen dugu”.

“Gure nahia azaldu
genien eta ez 

zegoela arazorik
esan ziguten”

“Behin gozokiak 
eta kalimotxoa 

banatu genituen
herritarren artean”
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MUSIKA

Hamabost talde,
Greatest Hits jaiaren
lehenengo zitan

Durangaldeko musikariek
hautatutako hamabost
talderen kantu klasikoen

bertsioak izango dira Platerue-
nean entzungai, gaur. Greatest
Hits jaialdiaren lehenengo Gaua
21:00etan hasiko da. 

Berrizko Txintxaun Kolekti-
boa taldeko Andoni Ruiz Txululu
aktoreak jardungo du gaur gaue-
ko Greatest Hits Gauaren emanal-
dian aurkezpen lanak egiten. 

Aurkezpenaren ostean, zazpi
talderen emanaldia egongo da
saioaren lehenengo partean. Zoz-
keta egingo dute ondoren, eta bes-
te zortzi taldek eskainiko dute
kontzertua bigarren partean. 

Durangaldeko musika taldeen
materiala zotz egingo dute Grea-

test Hits Gauaren emanaldi bie-
tan ikusleen artean. Diskoak eta
kamisetak zozkatuko dituzte.

Materiala salgai
Zozkatuko dituztenez gainera,
Durangaldeko musika taldeen bes-
te hainbat material ere egongo da
Plateruenean eskuragai. Orain
bost urteko jaialdiaren bideoa eta
CDa ipiniko dituzte emanaldi
horietan salgai. Gainera, Greatest
Hits Gauaren bigarren edizio
honetarako atera dituzten kami-
setak ere erosi ahalko dituzte Pla-
teruenera bertaratzen direnek. 

Greatest Hits gau bietako kon-
tzertuen soinua eta bideoa graba-
tuko du jaialdiaren bigarren edi-
zio honetan ere antolakuntzak.

Apirilaren 27an izango du
Greatest Hits Gauak bigarren ema-
naldia. Eneko Abasolo Abarkas
bertsolari iurretarrak  aurkeztuko
du bigarren emanaldi hori.

Gaur eta apirilaren 27an,
Durangaldeko 29 taldek jardungo
dute bertsioak eskaintzen. I.E.

Durangaldeko musika

taldeen materiala zotz

egingo dute emanaldietan

Andoni Ruiz ‘Txululu’-k aurkeztuko du saioa; zazpi taldek
joko dute lehenengo partean, eta zortzik bigarrenean

Bogoroditsie, Silboberri eta Herri
Maite elkartuko dira Tronperrigaz

Durangoko Bogoroditsie abesba-
tza (argazkian), Silboberri txistu
taldea eta Herri Maite akordeoi tal-
dea gonbidatu ditu Tronperri dan-
tza taldeak eurekin emanaldian
jardutera. Durangoko dantza tal-
dea sortu izanaren 50. urteurrena
ospatzeko, hainbat ekimen anto-
latu dituzte azken hilabeteotan.
Urteurrena ospatzeko atondu
duten egitarauan jasota dago api-
rilaren 21eko Andra Mariakoa ere. 

Ekainean burutu zuten Tron-
perri dantza taldearen urrezko
ezteguak ospatzeko ekitaldi nagu-
sia Durangoko San Agustin kultur-
gunean. Taldearen lehendakari

izandako hamahiru lagunek oroi-
garri bana jaso zuten ekaineko
ekitaldi hartan.

Ekitaldi horren ostean, Duran-
goko kulturaren hainbat arlotan
lanean diharduten elkarteekin
eskaini ditu emanaldiak Tronpe-
rrik: Durangoko Orfeoiagaz, Musi-
ka Bandagaz edota Gaztedi dan-
tza taldeagaz jardun dute, esate-
rako. Emanaldi gehiago antolatuko
dituzte ekaina bitartean. I.E.

Urteurrena Durangoko

beste talde batzuekin

elkarlanean ospatzen

MUSIKA

Tronperri dantza taldearen 50. urteurrena ospatuko dute, bihar, Andra Marian

Iban Gorriti

Iban Gorriti
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KIROLAK
@anbotokirola

Igoera historikoa lortzeko atarian
dago Iurretako futbol taldea

Athletic-ek gabarra nola,
Iurretakok prest du kamioi
berezi bat, eskura duten igo-

era historikoa herritarrekin proze-
sioan ospatzeko. Asteburuan Itu-
rrigorriren aurka irabazten badu-
te eta Moraza B nahiz Padura ez
badira kapaz hiru puntuak batze-
ko, Ohorezko mailan jokatuko dute
datorren denboraldian. Historikoa
litzakete, sekula ez dutelako mai-
la horretan jokatu.

Iurretakoren ibilbide arra-
kastatsua ez da denboraldi
honetara bakarrik mugatzen. Iaz
Lehenengo erregionaletik Maila
gorenera igo ziren —orduan ere

kamioi bereziaren gainean
ospatu zuten lorpena— eta aur-
ten, beste denboraldi gogoan-
garri baten ostean, ametsa ema-
ten zuena errealitate bilakatzeko
zorian daude.

Asteburu honetan ez bada,
hurrengoan izango da. Baina,
zuziriaren metxa piztuta dago.
Jokoan geratzen diren 18 pun-
tuetatik lau batzea nahikoa dute
igoera segurtatzeko. “Zenbat
eta lehenago igo hobe”, dio Jon
Gurutz Vazquez entrenatzaileak,
eta mentalitate horrekin joango
dira domekan Bilbora: “Gu ira-
baztera joango gara. Eskatzen

hasita, polita litzakete hirurok
irabaztea (Iurretako, Moraza B
eta Padura) eta hurrengo aste-
buruan igoera etxean lortzea.
Berdinketa batekin nahikoa
izango genuke”.

Igoera domeka honetan lor-
tzen badute ere,  ospakizun
nagusiak datorren asterako
utziko dituzte. Hilaren 28an,
17:00etan, Mungiaren kontra
jokatu ostean, kamioi berezira
igoko dira, jai giroa herri osora
zabaltzeko: “Azken ahalegina
falta zaigu. Denboraldi itzela
egiten dabiltza eta oso pozik
gaude”, azaldu du klubeko presi-

Iurretako futbol taldeak domekan jokatuko du, 11:30ean, Iturrigorri taldearen kontra, Bilbon. Kepa Aginako

Lehenengoz Ohorezko mailara igo daitezke; Berriz, aldiz, matematikoki jaitsi daiteke

dente Jose Antonio Legorburuk:
“Gainera, Gazte mailako taldea
ere lider doa bere mailan”.

Berriz jaisteko zorian
Iurretakoren guztiz kontrako
bidea egitekotan da Berriz. Iaz
Ohorezko mailan zebiltzan eta
datorren denboraldian, miraririk
ezean, erregionaleko Lehen
mailan ariko dira.  Asteburu
honetan bertan jaitsi daitezke.

Zaldua ere jaitsiera postuan
dago, baina hiru puntura du sal-
bazioa. Iaz igo ziren Maila gore-
nera eta aurten mantentzea lor-
pen handia litzateke. J.Derteano

Pilotan, Durangok eta Berrizek
indartsu hasi dute XLIII. Biz-
kaiko Herriarteko Txapelketa.
Joaneko jardunaldian Duran-
gok  hiru partiduak irabazi ziz-
kion Etxebarrir i .  Barikuan,
19:00etan, jokatuko dituzte
bueltako partiduak Durangon.
Berrizek ere bere aldera ekarri
zuen kanporaketa, Bilbo 1-2
menderatu ondoren. Bueltako
partiduak gaur, 20:00etan
jokatudo dituzte.

Mallabiak, Iurretak eta
Atxondok hurrengo faseetan
hasiko dute txapelketa.

Zestan Durango da
eskualdeko ordezkari bakarra.
Lehen kanporaketan Gernika
dute arerio. J.D.

Herriartekoan
Durango eta
Berriz, ondo

San Prudentzio Pilota Txapel-
ketan lau t’erdiko modalitateari
dagozkion finalak erabakiko
dira domekan, 16.30ean, Tra-
ña-Matienako pilotalekuan.

Nagusietan lau protago-
nostetatik hiru Durangaldeko-
ak dira. Lehenengo partiduan
Asier Berasaluze berriztarrak
Igor Azpiri elorriarraren kontra
jokatuko du. Ostean, Rober
Uriarte abadiñarrak Beitiaren
aurka borrokatuko du finalera-
ko txartela.

Gazteen mailan Ibarrondo
eta Atutxaren, eta Irribarria eta
Elizalderen artekoak dira fina-
lerdi biak. 

Finalak datorren astebu-
ruan jokatuko dituzte Traña-
Matienako San Prudentzio
jaien barruan. J.D.

Lau t’erdiko
finalak erabakiko
dira Abadiñon

Liga amaitzeko bost jardunaldi-
ren faltan, estuasunetatik nahi-
koa aparte dabiltzan Iurretakok
eta Elorriok derbia jokatuko
dute Arripausuetan. Inork izate-
koetan, Elorriok du hiru puntuen
behar handiagoa. Taldea jaitsie-
ra postuetatik zortzi puntura
dago eta, derbiko hiru puntuak
eskuratuz gero, etxeko lanak ia
eginda izango dituzte. Iaz erre-
gionaleko Bigarren mailatik
Lehenengo mailara igo ziren,
eta aurten mailan geratzea dute 
helburu. Dena dela, kostatzen
ari zaie maila segurtatzea; azken
11 partiduetan hiru puntu baka-
rrik batu dituzte.

Iurretako sai lkapenaren
erdian dago, eta jokoan partidua
irabaztearen ohorea baino ez
dauka. Azken bost partiduetatik
hiru irabazi dituzte. J.D.

Elorriok maila segurtatu ahal
du, Iurretakori irabazten badio
Bihar derbia jokatuko dute, Arripausuetan

Futbol campusa antolatuko
dute uztailean Abadiñon
7 eta 12 urte arteko gazteentzako da

Iurretakok sailkapenaren erdian dago, eroso. K.A.

Abadiño kirol erakundeak, 
7 eta 12 urte arteko gaztetxoei
zuzendutako futbol campusa
antolatu du uztailerako Astolan.
Txanda bi egongo dira: uztaila-
ren 2tik 7ra eta uztailaren 9tik
14ra. Txanda bakoitzean gehie-
nez 48 gaztetxok parte hartu
ahal izango dute.

Campusaren helburuak
hauek dira: futbolarekin lotuta
dauden mugimendu gaitasu-
nak, teknikoak eta taktikoak
garatzea; euskararen erabilera
bultzatzea, eta giza-baloreak
sustatzea (errepestua, elkarta-

suna…). Koordinatzaile lanetan
arituko dira Jon Diaz de Cerio
eta Eneko Erdoiza. Ekimenen
artean, asteko egun batean San
Mameserako egunpasa antola-
tu dute.

Izen-ematea
Kanpusa 105 euro izango da.
10 euroko deskontua izango
dute Abadiñon erroldatuek,
erakundeko jokalariek eta anai
arreba bi edo gehiago dituzte-
nek.  Izena emateko, 663 024
782 zenbakira deituta edo
www.abadinoke.eu bidez. J.D.
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Ohorezko mailako RENFE Liga azken txanpan sartuta
dago. Hamazortzi jardunaldi jokatu ondoren hiru talde
euskaldun ditugu final laurdenetan. Frantziako Top 14an
erabiltzen duten bide berbera hartu du Federazioak, eta
lehenengo sei sailkatuen artean erabakiko da txapelduna.

Lehia honetan Ordizia, Getxo eta Gernika ditugu.
Goierritarrek finalerdietarako txartela bermaturik dute,
sasoi erregularrean bigarren postuan amaitu ondoren. Biz-
kaitarrek, ostera, final laurdenak jokatu beharko dituzte
kanpoan, norgehiagoka guztiak partida bakarrera baitira. 

Batetik, getxoztarrek La Vila dute aurkari, eta aurrera
egingo balute Valladolideko VRAC Quesos Entrepinares
aurkituko lukete finalerako bidean. Bestetik, basurdeek
Santboiana garaituz gero, Ordizia izango lukete arerio.  

Finala maiatzaren 13an izango da. Hiru talde euskal-
dunen ibilbidea ikusita goierritarrak ikusten ditut txapelke-
ta lortzeko aukera gehiagorekin. Beren zelaian oso indar-
tsuak dira eta gutxienez finalean egongo direla uste dut.
Urte batzuk daramatzate hor goian eta eskarmentua ere
hartzen ari dira.  Getxok sekulako denboraldia egin du eta
final laurdenetan egotea nire ustez sari handia da. Gerni-
karen kasua beste kontu bat da, lesio ugari izan ditu eta
indar aldetik justu samar ikusten ditut, baina batek daki.

Bestalde, igande honetan Ordiziak Kopa finala jokatu-
ko du Palentzian Valladolideko Cetransa El Salvadorren
aurka. Maila goreneko lehen titulua irabaz dezakete.
Hemendik zorte ona opa diet, merezi dute eta.

ADITUAREN
TXOKOA

Gotzon Gomez
Errugbi entrenatzailea

Euskaldunak tituluaren bila

Bihar harbide
gainean ibiliko
dira ziklistak,
Durangaldean
Zapatuan hirugarren aldia
egingo du Bizkaikolore Ema-
kumeen III. Klasikoak. Laster-
ketak hiru maila izango ditu:
kadete, gazte eta elitekoa.
Euskaldun Torneorako eta Biz-
kaiko txapelketarako puntua-
garria da. Iurretan hasi eta Elo-
rrion amaituko da lasterketa.
Urtero legez, lasterketak ikus-
min berezia eragingo du Elo-
rrion, San Agustin inguruan
harbidetik ibili beharko direla-
ko txirrindulariak.  Kadeteak
14:30ean irtengo dira eta gaz-
te zein nagusiak, 16:15ean.

Euskaldun Torneoan hiru
lasterketa egin dituzte. Sailka-
penean ondoen kokatuta dau-
den eskualdeko ordezkariak
dira Olatz Agorria kadeteetan
(Ciclos Iturriaga-Autos Elorrio)
eta Lourdes Oiarbide gaztee-
tan (Beste-Alde). Nagusietan
Bizkaia-Durango taldeko
Joannen Hogan australiarra
nabarmendu da orain arte,
joan zen astean sprintean,
Lezamako sari nagusian.

Bestalde, pistako txirrin-
dularitzari dagokionez, emaku-
meen Euskadiko txapelketa
jokatuko dute,  domekan,
17:00etan, Berrizko belodro-
moan, kadete eta gazte maila-
ko ziklistek. Euria bada, aste-
bete atzeratuko dute. J.D.

FUTBOLA
HIRUGARREN MAILA
KKuullttuurraallaa  --  ZZaallllaa
Zapatuan, 17:00etan, Tabiran
MAILA GORENA
BBeerrrriizz  --  UUrrdduulliizz
Domekan, 11:30ean, 
Berrizburun
ZZaalldduuaa  --  TTrraappaaggaarraann
Zapatuan, 18:00etan, 
Solobarrian

ARETO FUTBOLA
HIRUGARREN MAILA
MMaallllaabbiiaa  --  SSaassiikkooaa
Domekan, 17:45ean, 
Zaldibarko kiroldegian
EElloorrrriiookkoo  --  VViittoorriiaa
Zapatuan, 18:00etan, 
Elorrioko kiroldegian
EUSKAL LIGA
SSaassiikkooaa  --  EEsskkoorriiaattzzaa
Domekan, 12:00, Landakon
EMAKUMEEN LIGA
IIuurrrreettaakkoo  --  EElloorrrriioo
Zapatuan, 17:30ean, 
Larrakozelain

SASKIBALOIA
LEHEN ERREGIONAL
BEREZIA
TTaabbiirraakkoo  --  AAsskkaarrttzzaa
Zapatuan, 16:45ean, Landakon
AAnnbboottooppeekkoo  --  
RRoommookkoo  EEzzkkoorraakk
Zapatuan, 18:00etan, Tabiran

XAKEA
GAZTEEN TXAPELKETA
XXIIVV..  DDuurraannaaggaallddeekkoo
eesskkoollaarrtteekkoo  ttoorrnneeooaa
Domekan, 09:30ean, Zentro
Palentinon

Agenda

Europako Radical Masterreko
lehenengo lasterketan pilotu
legez dituen dohai handiak era-
kutsi zituen Igor Urienek. Bera
baino esperientzia handiagoko
pilotuen aurka eta apenas eza-
gutzen zuen zirkuituan, hiruga-
rren eta bosgarren sailkatu zen,
lasterketako txanda bietan.
Horrela, Silverston lako zirkuitu
entzutetsuan podiumera igotzea
lortu zuen.

Gainera, gutxi falta izan
zitzaion bigarren amaitzeko.
Azken bihurgunean aurreratu
zuten: “Set-up-agaz [autoa pres-
tatu] ez genuen erabat asmatu
eta amaieran kosta egiten zitzai-
dan barketa maneiatzea”, azaldu
du. Masterreko bigarren laster-
keta Spa zirkuituan (Belgika)
izango da, maiatzaren 6an. J.D.

Igor Urienek podiuma lortu
du Silverstonen, estreinaldian
Europako Radical Masterreko lehenengo 
lasterketan hirugarren izan zen abadiñarra 

Igor Urien, eskuinaldean, podiumeko hirugarren tokian.

Bigarren zihoan eta
azken bihurgunean
aurreratu zuten

Federazioak onartu egin
dio kexa Gurutze Fradesi

Zeresan handia eman zuen
martxoaren 31n jokatu zen
Durangoko duatloiak. Epai-

le berak sei duatloilari deskalika-
tu zituen kontrako erreia zapaldu
zutela argudiatuta. Tartean zego-
en Gurutze Frades durangarra
(Mugarra TT). Haserre, erreklama-
zioa aurkeztu zuten Euskadiko
Triatloi Federazioan eta ebazpenak
arrazoi eman die. Beraz, lasterke-
tako bigarren postua berreskura-
tu du eta, lehen euskalduna izan
zenez, distantzia laburreko Euska-
diko txapeldun berria da.

Era berean, Mugarra ere tal-
dekako txapeldun geratu da,

Durangoko duatloian deskalifikatu zutenean durangarrak kexa 
aurkeztu eta, arrazoia eman ostean, Euskadiko txapeldun berria da

egun hartan Fradesek egindako
denbora Jone Aizpurua eta
Oihana Garciarenagaz batuta.

Fradesek adierazi duenez,
“ebazpenak dio, kontrako erreia
inbaditu daitekeela kasu kon-
kretu batzuetan, asfaltua egoera
txarrean dagoenean, esaterako,
atletak minik hartu ez dezan".
Txapela eman dionez, duranga-

rra gustura dago ebazpenagaz,
baina argitu gura izan du:
"Sekula ez dut kontrako erreia
inbaditu".

Sprint modalitatean ere bai
Gernikako duatloian ere, Frades
bigarren sailkatu zen joan zen
asteburuan, eta berriro ere lehe-
nengo euskalduna izan zenez,
Euskadiko txapelketa irabazi
zuen sprint modalitatean. Las-
terketa ia osoa bakarrik egin
zuen durangarrak. Abadiñoko
Laubideta Triatloi Taldeko Maite
Unzueta, berriz, zortzigarren sail-
katu zen Gernikan. J.D.

Distantzia laburrean zein sprint modalitatean Euskadiko txapeldun geratu da Gurutze Frades. 

Mugarra ere taldekako
txapeldun geratu da,
denborak batuta
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AISIALDIA gazte gara gazte!

“Norbere burua hobeto ezagutzeko
balio izan digu Saharako bizipenak”

Martxoaren 30ean irten zuten Elorriotik Tindufera bidean, saharauiekin egun batzuk pasatu eta hango
bizimodua hurretik ezagutzeko. Kirolgunearen proiektuan beste pausu bat eman dute, gainera.
Emozioz beteta esan zieten agur saharauiei, eta sentipen indartsuekin egin dituzte adierazpenak.

go bizipenak “markatu” egin ditue-
la esan dute, eta Losadak dioenez,
“norbere burua hobeto ezagutze-
ko balio izan digu”.

“Txipa aldatuta”
Irazuren ustez, hangoa bizi egin
behar da, “ezin da kontatu”. Edo-
zelan ere, badute zer esana gazteek.
Bueltakoan,  “txipa aldatuta” eto-
rri ei dira. Ura, argia edota jatekoa
beste era batean baloratzen dituz-
tela diote. Jan, hala ere, asko egin
dute Amgalan: “Pila bat eman digu-
te jaten, eta guri eman ostean jaten
zuten eurek”. 

Saharauiekin hartu-eman
estua izan dute egun hauetan.
“Uneoro zaindu egin gaituzte”,
diote gazte elorriarrek. Saha-
rauienganako ekarpenaz galde-
tuta, hurrengoa dio Losadak: “Gu
han egon garenean, ez dute euren
arazoetan pentsatzeko astirik edu-
ki”. Galdera ugari egin dizkiete
saharauiek elorriarrei, hemengo
bizitzaz eta familiaz. “Heldu ginen
egunean, goizeko 07:00ak arte

egon ginen berriketan”, azaldu du
Gallastegik.

“Katigatu” egiten ei du espe-
rientziak. Losada eta Irazu lehe-
nengoz joan dira, baina Gallaste-
gik errepikatu egin du. Hirurek
bihar bertan hartuko lukete atze-
ra ere hegazkina. 

“Helburua beteta”
Kirolgunearen egitasmoari dago-
kionez, “helburua beteta” itzuli
dira, Josu Etxaburu institutuko
zuzendariak dioenez. Futbol zelai-
tik harriak kentzen ibili ziren,
marrak margotu zituzten eta ateei
sareak ipini zizkieten. 

Baina, materialari baino, balio
pertsonalari ematen diote garran-
tzia irakasleek. Rakel Amuriza
Txintxirri Ikastolako irakaslearen
ustez, beste lurralde eta egoera
batzuk ezagutzea aberasgarria da
gazteentzat.

Datorren urtean guztiek egin
gura lukete ostera ere bidaia. Ez
dakite posible izango ote den, bai-
na ahalegina egingo dute.

ko Lajwad elkarteko kideekin bate-
ra. Hango familien etxeetan pasa
dituzte egunak. Esperientziaz ber-
ba egitean,  han zerbait utzi dute-
naren sentsazioa azaldu dute Ane
Gallastegik, Ander Losadak eta
June Irazuk,  institutuko ikasleek:
“Familiako beste kide bat ginen;
nire etxeko aititak esan zidan bere
bilobak beste gura ninduela dagoe-
neko”, esan du Gallastegik. Han-

Saharauiekin astebete egin eta
gero, atzera ere eguneroko bizimo-
dura bueltatu dira bidaiari elo-
rriarrak.  30 lagun egon dira erre-
fuxiatuen kanpamentuetan,
Amgala herrian (Aljeria). Kirolgu-
ne baten proiektuan lan egitera eta
herria zein biztanleak ezagutzera
joan ziren. 

25 ikaslek parte hartu dute, ira-
kasle, udal ordezkari eta Elorrio-

Bueltakoan, ura,
argia edota jatekoa
beste era batean
baloratzen dituzte

“Pila bat eman
digute jaten, eta guri
eman ostean jaten

zuten eurek”

“Han egon garenean,
ez dute astirik eduki

euren arazoetan
pentsatzeko ”
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“Gazteek eta nagusiok, gauza asko
ikasi ahal ditugu elkarrengandik”
Domeka honetarako Zelaietako eta Traña-Matienako nagusien elkarteek Belaunaldi Martxa prestatu dute Abadiñoko auzoetatik

Aste osoko euri denbora
ikusi eta gero, domekara-
ko eguzki apur bat espero

dute. Belaunaldi Martxa antola-
tu dute Zelaieta eta Traña-Matie-
nako nagusien elkarteek. Ume,
gazte,heldu eta nagusien hartue-
manak bultzatzeko, belaunaldi
guztientzako moduko hiru ibil-
bide prestatu dituzte. Eskual-
dean iaz egin zuten lehenengoz
martxa berezi hori,Elorrion;aur-
ten Abadiñok hartu du lekukoa.
2012  Europako Zahartze Aktiboa-
ren eta Belaunaldi arteko Elkar-
tasunaren urtea da.

Nondik nora izango dira dome-
kako ibilbideak?
Edurne Agirre: Ibilbideak oso
politak dira. Lehenengoa Muntsa-
ratzetik buelta egitea da, eta hori
gurpildun aulkian daudenek ere
egiteko modukoa da. Bigarrena,
Gaztelutik ia jende guztiak egiten
duena da; eta hirugarrena luze-
txoagoa. Denek irtetzen dute trin-
ketetik, eta amaieran ere bertan
elkartuko gara, ordu bete inguru-
ko jai bategaz.

Jai eta guzti, beraz?
E. A. : Herriko talde askogaz ber-
betan egon gara, boluntarioak-eta
eskatzeko. Alluitz mendi taldeak
asko lagundu digu ibilbidea egi-
ten eta domekarako bertarako ere
herriko jendea inplikatu gura izan
dugu. Izan ere, gu bakarrik, ez gara
inor. 

Martzel Uria: Oso erantzun ona
jaso dugu. Sokatira taldekoak eto-
rriko dira, umeekin eta nagusie-
kin sokatiran egitera, Done Zezi-
li abesbatzak abestiak kantatze-
ko orriak ekarriko ditu, Txanbolin
taldeko txistulariek ere emanal-
dia egingo dute, batukada ere
egongo da, dantzariak ere, aita-
seme batzuek trontzan ere egin-
go dute... 

Nagusien elkarteetan jendea ani-
matuta dago?
Ines Otxoantesana: Egin ditugun
batzarretan jendea animatuta iku-
si dugu, baina gero animatu behar
dena kanpoko jendea da, gazteak
eta umeak-eta... Denei esaten
diet: aitita, amama, bilobak eta
denak, denak martxara! Ume txi-

dia gauza askotan nagusioi lagun-
tzeko prest dagoela esan digute. 
I.O.: Jende nagusi asko pobrezian
dago, eta ez dira ausartzen eska-
tzen, nagusienak batez ere.  Bilbo-
ko federaziotik esaten digute adi
egoteko, esatera ausartu ez arren,
beharrizana daukatela askok-eta.

aipatzerakoan, "nik ez dut balio"
eta horrelakoak esaten dizkizute.
Konplexu asko dute batzuek.
JL. E. : Batzuek ez dute ardurarik
hartu gura; gauzak besteek egitea
gurago dute. 
E.A.: Baina gauza asko egin ditza-
kegu. Bizkaiko Nagusiak elkarteko
batzarra eduki dugu asteon, eta
esan digute gure inguruko premie-
kin adi egoteko. Eurek Aldundia-
gaz kontaktuan daude eta Aldun-

Ibilbide luzea (3 ordu)
Irteera: 10:00etan Trinketeko
plazatik. Muntsaratzera
abiatuko dira, eta gero
Gaztelura. Ondoren, Traña-
Matienara joan, eta espaloia
jarraituta, Eroski albotik,
trenbidera, eta Durangoko
bidegorria hartuta Astolara
joango dira. Handik Zelaieta-
ra bueltatuko dira.

Ibilbide laburra
(ordu eta erdi)
Irteera: 12:00etan
Trinketeko plazatik
Muntsaratzeko Dorre-
rainoko ibilbidea egin,
eta bertatik Zelaietara
egingo dute buelta.

Ibilbide ertaina (ordu 2)
Irteera: 11:00etan Trinkete-
ko plazatik. Muntsaratzera
joan, eta bertatik Gaztelu-
ra abiatuko dira. Gero
Astolara arteko ibilbidea
egin, eta buelta egingo
dute Zelaietara.

kia daukazula? Ba gurditxo eta
guzti! Buelta txikiena egin, eta
kitto.
Juan Luis Elorza: Eskoletan ani-
matuta ikusi ditugu irakasleak,
eta uste dut hortik jende asko
mugituko dela. Ume txikiak mugi-
tzen badituzte, aitita-amamak
ere, seguru etorriko direla.

Martxaren helburua belaunal-
dien arteko harremana sustatzea
da. Galdu egin den zerbait dela
ikusten duzue?
E.A.:Europan  belaunaldien arte-
ko hartuemanak eta zahartze akti-
boa bultzatzeko lege batzuk onar-
tu dira azken urteotan. Lehen jubi-
latuen elkarteak  euren txokoak
izaten ziren, kartetan egin eta han-

txe egoteko. Orain denok elkartze-
ra bultzatu gura gaituzte. Gauza
asko dauzkagu elkarrengandik
ikasteko, nagusiok gazteei eta alde-
rantziz.
I. O. : Oraingo gazte hauek zaha-
rrekin batzeko ez daukate gogo
handirik; atzeraka egiten die.  Adin
guztietako jendearekin egoten
naiz ni. Asko irtetzen dut kalera,
eta ikusten dut, familiakoekin
ezetz, baina bestela ikusten dut
gazteak zaharrei buruz txarto esa-
ka dabiltzala. Jai Batzordeetan ere,
ikusten dudana da leku askotan
ez dutela gura izaten guk ezer
edukitzea.
E.A.:Abadiñon ostera ez; gu inpli-
katzea gura dute. San Trokazeko
jaietan parte hartzeko eskatzen
digute. 
I.O.: Nik uste dut nagusiok udale-
txean ere gure lekua eduki behar-
ko genukeela, gure premien berri
emateko.

Nagusiek barneratuta daukate
aktibo izate horren beharrizana?
I. O. : Batzuek bai, baina beste
askok ez. Ni baino gazteago batzuek
ere, informatika ikastaroak-eta

“Antolaketarako
herriko jendea
inplikatu gura izan
dugu eta erantzuna
oso ona izan da”

“Eskoletan animatuta
ikusi ditugu; umeak
mugituz gero, familia
osoa etor daiteke”

Iaz, Elorrion egin zuten lehenengo martxa.

Martzel Uria, Edurne Agirre, Ines Otxoantesana eta Juan Luis Elorza.

IBILBIDEAK

Amaieran jai txiki bat egingo dute: sokatira,
dantzariak, musika... 



INMOBILIARIAK

ETXEBIZITZAK SALGAI
• ABADIÑO: Txalet bifamiliarra lursailarekin salgai.
• DURANGO-ERRETENTXU: Salgai. Adosatuak
eraikitzen.
• BERNAGOITIA: Zornotza. Unifamiliarra lursailarekin.
• OTXANDIO: Adosatuak. Eraikuntza berriak. 
174.500€-tik aurrera.
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.
• ASTOLA BIDEA: Halla, sukaldea, egongela, 2 logela
eta komuna. Balkoia.
• ALLUITZ: Halla, sukaldea, egongela-jangela, 
4 logela eta 2 komun. Ganbara eta garaje itxia.
• BARRENKALEA: Halla, sukaldea, egongela, 2 logela
eta komuna.
• 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. Lursailarekin.
• KALEBARRIA: Halla, egongela, sukaldea, 3 logela
eta komuna. Despentsa. ( Guztiz berriztuta).
• 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. 
• MURUETATORRE: Halla, sukaldea, eskegitokia,
egongela-jangela, 3 logela eta 2 komun. Balkoia.
Ganbara eta garajea.
• PLATERUEN PLAZA: Halla, egongela, jangela,
sukalde jantzia, 4 logela eta 3 komun. Garajea eta
trastelekua.
• TXATXIENA: Halla, sukaldea, egongela-jangela, 
3 logela eta despentsa. Balkoia. Ganbara eta garajea.
• SAN IGNAZIO: Halla, sukaldea, egongela-jangela, 
3 logela eta komuna. Balkoia. 
• 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.
• UNDA-TORRE: Halla, sukaldea, 3 logela, egongela
eta komuna.

ETXEBIZITZAK SALGAI
• MARTXOAREN 8KO: AZKENEKO etxebizitza
estreinatzeko, beherapen handiagaz obrak likidatzeko.
2 logela. Garaje itxia. 
• EZKURDI: Viviendas de Vizcaya. 3 logela. Hainbat
orientazio eta gainazal. Azkeneko etxebizitzak salgai.
301.979 € + bez. Garajea eta ganbara. 
• ZABALE. 99m2. 4 logela. Egongela. Sukaldea.
Eskegitokia. Balkoia eta Garajea. Trastelekua aukeran.
• HERRIKO GUDARIEN: 140 m2. 3 edo 2 logela. 
3 terraza. 2 komun. Garajea. Azkeneko solairua.
Eguzkitsua. Ikuspegi politak.
• ASKATASUN ETORBIDEA: Promozio berriak. 1,2,3
eta 4 logelakoak.
- Logela bakarra, garajea, ganbara 185.000€ + bez
- 2 logela garajea eta ganbararekin 233.000€ + bez
- 3 logela garajea eta ganbararekin 350.000€ + bez

• MARTXOAREN 8KO: Beheko solairua 90 m2-ko
terrazarekin. 2 logela. Garaje itxia. 
• MARTXOAREN8KO: 93m2. 3 logela. 2 komun.
Osorik kanpora ematen du. Garaje itxia. Egoera
ezinhobea.
• ASKATASUN ETORBIDEA: 115 m2. 3 logela,
egongela, sukalde jantzia eta 2 komun. Garajea eta
ganbara.
• ASKATASUN ETORBIDEA: 108m2. Erdi berria. 3
logela, egongela, sukaldea guztiz jantzia, 2 komun,
garajea eta ganbara. Balkoi oso handia etxebizitza
osoan zehar.
• ASKATASUN ETORBIDEA: 70m2. 2 logela.
Ezinhobea. Igogailua. Eguzkitsua eta ikuspegi
politekin.
• ASKATASUN ETORBIDEA: 74 m2. Ezinhobea. Etxe
osoak kanpora ematen du. 2 logela. Garajea eta
ganbara.
• ASKATASUN ETORBIDEA: 80 m2. 3 logela,
egongela, sukaldea eta komuna. 2 balkoi. Ganbara.
• ASKATASUN ETORBIDEA: 99 m2. 4 logela,
egongela, sukaldea eta 2 komun. Balkoia. Garajea 
eta ganbara.
• ASKATASUN ETORBIDEA: 83 m2. 3 logela,
egongela, sukaldea balkoiarekin eta 2 komun. Garajea
eta ganbara. Erdi berria.
• SAN ROKE. 79m2.3 logela,egongela,sukaldea,
komuna  eta 2 balkoirekinEguzki ugari eta ikuspegiare-
kin. Berriztua. Berehala bizitzera joateko.
• ALLUITZ-ASKATASUN. 76m2. 2 logela, egongela,
sukaldea eta 2 komun. Garajea eta ganbara.
• TABIRA.Erdiberria. 50m2. Logela 1, egongela,
sukalde jantzia, komuna, balkoia eta ganbara.
• MADALENA: 96 m2. 4 logela, egongela, sukaldea
eta 2 komun. 2 balkoi. Ganbara.
• MADALENA: 134 m2. 4 logela, egongela, sukalde
jangela, despentsa eta 2 komun. Ganbara. Garajea
aukeran.
• PLATERUEN PLAZA: 97 m2. 3 logela, egongela,
sukaldea eta 2 komun. Garajea, trastelekua eta
ganbara. Etxe osoak kanpora ematen du.
• ANDRA MARI: 180 m2. 4 logela, 2 komun,
bainugela, sukaldea eta jangela. Ganbara eta garajea. 
• LANDAKO – TXIBITENA: 93 m2. 3 logela, egongela,
sukaldea eta 2 komun. Garajea eta ganbara.
• 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.
• MURUETA TORRE: 120 m2. 4 logela. Garajea 
eta trastelekua. Balkoia. 
• MURUETA TORRE: 91 m2. 3 logela, egongela 
eta sukaldea eskegitokiarekin. Balkoia. Garajea eta
trastelekua. Etxe osoak kanpora ematen du.
• MATXINESTARTA: 93 m2. 3 logela, egongela,
sukaldea eta 2 komun. Ganbara eta garajea. 
• LANDAKO: 80 m2. 2 logela, egongela balkoiarekin,
2 komun, sukaldea eta jangela. Ganbara eta garajea.
• LANDAKO: 134 m2. 3 logela, egongela, sukalde
jantzia eta 2 komun. Balkoi handia. Ganbara. Garajea
aukeran.
• MIKELDI: 101 m2. 3 logela, egongela handia,
sukalde jantzia, komuna eta bainugela. Guztiz
berriztatua.

ETXEBIZITZAK SALGAI
DURANGO
• Apartamentu berriak eraikitzen. 119.000€-tik
AURRERA. EZ GALDU AUKERA HAU.
• 2 logelako apartamentua. Egongela, komuna,
sukaldea eta despentsa. 114.000€. Berriztatzeko.
• ERDIALDEAN: 2 logela, 2 komun, egongela eta
sukaldea. Berria eta guztiz jantzia. Garajea eta
trastelekua.
• EZKURDI: 2 logela, 2 komun, sukaldea eta
egongela. Garajea eta trastelekua.
• FRANZISKO IBARRA: 3 logela, sukaldea, office-a, 
2 komun eta egongela. Garajea eta ganbara.
• HERRIKO GUDARIEN: 3 logela, 2 komun, sukaldea
eskegitokiarekin eta egongela balkoiarekin. Ganbara
eta garajea.
• ERDIALDEAN: 123 m2. Etxe osoak kanpora ematen
du. Berriztatzeko. Zonalde onean kokatua.
• ATIKO BERRIA ESTREINATZEKO. 2 logela, 2 komun
eta sukalde amerikarra eta egongela. Garaje itxia eta
terraza izugarriak.
• BARRENKALE: Duplexak. Eraikuntza berria.
Berehalako banaketa. 

ABADIÑO
• ITURRITXO: Logela bakarra, sukalde amerikarra,
egongela, komuna eta eskegitokia. Ganbara, garaje
bikoitza eta trastelekua.

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..

LUR SAILAK SALGAI
IURRETA
• 2.000 m2-ko lursaila salgai. Leku zoragarria.
Sarbide ona.
• 5 hektareako lursaila. Abeletxe bat egiteko aukera
dago.

OLETA (OTXANDIO)
• 2.300 m2. Fruta-arbolak eta abeletxea ditu.Erreka
ondoan kokatuta dagoen lursaila.

EUBA
• 3000 m2 eta 3.455 m2-ko lursailak. 2 lurzati
bakoitzean bifamiliarra eraikitzeko aukerarekin.

ABADIÑO
• Bifamiliarra eraikitzeko 1.100 m2-ko lursaila salgai.

ZORNOTZA
• LARREA: 27.000 m2-ko lursaila.

BASERRIAK SALGAI
OROBIO
• 5 hektareako lursailan duen baserria salgai. Prezio
interesgarria.

BERRIZ
• MURGOITIOn kokatuta dagoen baserria
salgai.Nekazalturismo edo landa etxe izateko
aproposa. Ikuspegi politak.

MUXIKA
• BERROJA AUZOA: 2 baserri salgai. 8 hektareako
lursaila. Biak batera edo bakarka saltzen dira. 

URRUTXUA
• Baserria, 8 hektareako lursailarekin. Gernika,
Durango eta Bizkaiko Balkoiarekin ondo komunikatuta.
Prezioa adosteko prest.

DURANGO
• Adosatua. 6 logela eta 4 komun. Garaje aeta
txokoa. Solarium-a.

MARKINA
• LARRUSKAIN: Baserri erdia. Teilatua, fatxada eta
solairua berriztatuak.

AUKERA
• ZALDIBAR: % 100 finantziazioa, 512€/hileko kuota.
2 logela eta 2 komun. Terraza. 171.000€. Garajea eta
trastelekua.
• ZALDIBAR: % 100 finantziazioa, 512€/hileko kuota.
3 logela eta 2 komun. Terraza. 201.000€. Garajea eta
trastelekua.
• DURANGO: 3 logela. Bizitzera sartzeko moduan.
139.000€.
• FRAY JUAN de ZUMARRAGA: 110 m2. 4 logela,
sukaldea eta egongela handiak. 184.500€.
• ERRETENTXU:(San Franzisko). 3 logela eta
egongela-jangela. Jantzia. Ganbara. POLITA.
• INTXAURRONDO: 75 m2. 2 logela eta 2 komun. 
27 m2-ko ganbara. Garaje itxia aukeran. Terraza.
Eguzkitsua. 260.000€.
• DURANGO: Erdi berria. 3 logela eta 2 komun.
Trastelekua eta garajea. 206.000€.

ETXEBIZITZAK SALGAI
• BERRIZ: Baserria. (Abadiño-Gerediaga). 275 m2. 
3 solairu. Ortua eta 8.800 m2-ko lursaila. 
• IURRETA: Alokairuan; 600€. Jantzia. Erosteko
aukerarekin.
• ZALDIBAR: 3 logela eta komuna. 9 m2-ko
trastelekua. Alokairuan, erosteko aukerarekin. 600€.
• ABASOLO: 3 logela eta komuna. Igogailua.
200.000€

• BARRENKALE: Berriak. 2 logelako duplexak. 
2 komun. Estreinatzeko. “Erosi alokairuan”. 252.500€

• EZKURDI: Alokairuan, 400€. Salgai, 180.000€.
• MURUETATORRE: 3 logela. Terraza. Ganbara.
Garajea. Etxe osoak kanpora ematen du. 330.000€.
• MATXINESTARTA: 95 m2. 3 logela eta 2 komun.
• MAÑARIA: BERRIAK. 189.500€-tik aurrera.
• MIKELDI: 95 m2. 3 logela, 2 komun, sukaldea eta
jangela-egongela. 2 terraza. Eguzkitsua. 225.000€.
• ASKATASUN ETORBIDEA: 124 m2. 4 logela eta 
2 komun. Terraza. Ganbara eta garajea.
• HERRIKO GUDARIEN: Pisu altua. 110 m2. 3 logela,
2 komun, egongela terrazarekin eta eskegitokia.
Ganbara eta garajea. Eguzkitsua. 
• ANTZO EZTEGIZ: 120 m2. 4 logela eta 3 komun. 
2 terraza. Ganbara eta garajea. ARGITSUA.
• ERROTARITXUENA: Estreinatzeko. ATIKOA. 40 m2-
ko 2 terraza. Garaje itxia.
• ZEHARKALEA: 3 logela. Igogailua. 180.300€.
• MIKELDI: 105 m2. 3 logela, egongela eta sukalde-
jangela. 2 terraza. Igogailua. BERRIZTATUA.
• SASIKOA: 70 m2. 3 logela. Eguzkitsua. 
• TABIRA: 4 logela. 2 terraza. Igogailua. Berogailua.
Ikuspegi politak.
• ZUMARPARKEA (TABIRA): Erdi berria. 2 logela eta
2 komun. Eguzkitsua. Garajea eta trastelekua.
• ALLUITZ: 2 logela eta sukalde-egongela. Eguzki-
tsua. Ganbara. Garaje itxia.
• PLATERUEN PLAZA: 105 m2. 3 logela eta 
2 komun. Eguzkitsua. Ganbara eta garajea.

BESTE ZONALDE BATZUK
• MATIENA: 100 m2. 3 logela eta 2 komun. Balkoia
eta terraza. 14 m2-ko ganbara.
• MATIENA: 3 logela eta egongela eta despentsa.
Berriztua. 179.800€.
• IURRETA: Bidebarrieta. 85 m2. 3 logela eta
egongela handia. Altzariekin. Ganbara. 205.000€.
• IURRETA: Bixente Kapanaga: 2 logela, egongela eta
sukalde-jangela. Igogailua. Berria. 210.000€.
• IURRETA: 2 logela. Igogailua. Polita. 201.300€.
• MASPE: 3 logela, sukaldea eta egongela. Igogailua. 
• MAÑARIA: 110 m2. 3 logela. Jantzia. Terraza.
Igogailua. Etxe osoak kanpora ematen du. 199.000€.
• ATXONDO: Landa etxea. 100 m2-ko lorategia.
Berezia.
• BERRIZ: Iturriza. Erdi berria. 3 logela eta 2 komun.
Trastelekua eta garajea.
• BERRIZ: 2 etxebizitza. 260 m2. Igogailua. Terraza
eta 700 m2-ko lursaila.
• ZALDIBAR: Erdialdean. 80 m2. Trastelekua eta 
2 autorentzako garajea.
• ZALDIBAR: Txaleta. Lursaila eta igerilekuarekin.
• ZALDIBAR: Baserria. 420 m2. 7.000 m2-ko
lursailarekin.
• ZALDIBAR: Erdialdean. 3 logela, egongela, sukaldea
eta despentsa. 162.000€.
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ETXEBIZITZAK SALGAI
ELORRIO
• Lursailak: Unifamiliarra eta bifamiliarra eraikitzeko
aukera.
• 76 m2-ko pisua. 3 logela, egongela, sukaldea eta
komuna. Balkoia. 150.000€.
• 70 m2-ko pisua. 2 logela, egongela-sukaldea eta 2
komun. Balkoia.
• 53 m2-ko apartamentua. Logela, komuna eta
sukalde-egongela. 
• 70 m2-ko pisua. 3 logela, egongela, sukaldea eta
komuna. 155.000€.
• 76 m2-ko pisua. 3 logela, komuna, egongela eta
sukaldea. Balkoia. Altzariekin. 191.500€.
• 120 m2-ko pisua. 5 logela eta komuna. Trastelekua
duplex bihurtzeko aukerarekin. Eguzkitsua. 230.000€.
• Eraikuntza osoa salgai berriztatzeko.
• Lokalak salgai toki paregabean, dimentsioak; 
121 m2, 101m2, 62,5 m2 eta 105 m2.
• 76 m2-ko pisua. 3 logela, komuna eta egongela-
sukaldea. Altzariekin. 145.000€.
• Apartamentu berriak. 60 m2. 2 logela eta komuna.
165.000€.
• 130 m2-ko pisua. 4 logela, egongela, sukaldea 
eta 2 komun. Garajea. 356.000€.
• Labakua kalean garajea salgai; 22.500€.
• 140 m2-ko lokala salgai. Taberna jartzeko
proiektuarekin.

ABADIÑO
• MUNTSARATZ: 120 m2. Duplexa. 4 logela,
sukaldea, egongela eta 2 komun. Terraza. Trastelekua
eta garajea.
• Etxebizitza berriak. 1,2 eta 3 logelakoak. 161.400€

-tik gora.
• Txaleta. 4 logela, 2 komun, bainugela, sukaldea eta
egongela. Berria dago. 570.000€.

BERRIZ
• 80 m2-ko pisua. 2 logela, egongela, sukaldea eta
komuna. Balkoia. Berriztua. 162.000€.
• 68 m2-ko pisua. 2 logela, komuna, egongela eta
sukaldea. 155.000€.
• 74 m2-ko pisua. 2 logela, komuna, egongela eta
sukaldea. Berriztatzeko. Aukera paregabea zure
gustura jartzeko. 119.500€.
• Lursailak: 4 lursail salgai eraikitzeko aukerarekin.
• 60 m2. 2 logela, komuna eta egongela berria.
155.000€.

ZALDIBAR
• Erref. 392: 75 m2. 3 logela, komuna, egongela eta
sukaldea. 150.000€.
• Erref. 272: Duplexa. 200 m2. 3 logela, 2 komun,
egongela eta sukaldea. 306.000€.
• Pisu berriak, trastelekua eta garajearekin. 240.000€

• Erref. 391: 70 m2. 3 logela, komuna, egongela eta
sukaldea. 150.000€.
• Erref. 387: 95 m2-ko lokala alokairuan. 400€.
Erosteko aukerarekin, prezio interesgarria.
• Erref. 390: 3 logela, komuna, egongela eta
sukaldea. Garajea. 162.000€.
• 15 m2-ko garaje irekia. 12.500€.
• 17 m2-ko garaje itxia. 21.000€.

EUBA
• BASERRIA SALGAI: 3 logela. Eguzkitsua. 5.300
m2-ko lursaila. 252.500€.

MALLABIA
• 20.000 m2-ko lursaila duen baserria salgai.
300.000€.

ALOKAIRUAN
• ELORRIO: 70 m2-ko bulego berria. Komuna. 390€.
• ELORRIO:  BERRIA. 70 m2. 2 logela eta 2 komun.
Altzariekin. 600€.
• ELORRIO: 70 m2. 2 logela eta komuna. 
Negoziagarria.
• MATIENA: 3 logela eta komuna. Altzariekin. 650€.
• ZALDIBAR: 50 m2. Logela bakarra eta komuna. 1.
solairua. 600€.

1 HIGIEZINAK

2 TEKNOLOGIA

3 LANA/NEGOZIOAK

4 DENETARIK

5 IBILGAILUAK

6 HARREMANAK

7 AISIA/KIROLA

8 FAMILIA/ETXEA

NORBANAKOEN IRAGARKIAK
Interneten eta paperean, doan: Erregistratu  www.anboto.iragarkilaburrak.com webgu-
nean eta jarri zure iragarkia (paperean argitaratu aukerari eman behar zaio eta bertan anboto
aukeratu) edo bidali mezua: anboto@anboto.org. Nahiago baduzu deitu 94-623 25 23.

Paperean, ordainduta: Iragarki laburretatik bereiztuta eta lauki batean nabarmenduta.
Hainbat prezio eta neurri aukeran. Kontsultatu 94-621 79 02 telefonoan.

Eguazteneko 17:00ak arte jasotako iragarkiak bariku horretako
alean argitaratuko ditugu. Beranduago jasotakoak hurrengo alean.

Higiezinak
ETXEBIZITZAK

SALDU

Cuzcurrita (Errioxa). 3 lo-
gela, sukaldea, egongela eta
komuna. Guztiz jantzia. Ga-
rajea. Igerilekua eta belardi
pribatua. Leku lasaia. Behe-
ko solairua 76 m2-ko terra-
zarekin. Tel.: 670-360 363

Abadiño.Matienan.Guztiz
berriztatua, kalitate handiko
altzariekin. 3 logela, bainu-
gela, 18 m2-ko egongela bal-
koiarekin eta sukalde horni-
tua.  246.000 euro (nego-
ziagarriak). Tel.: 615 73 85
52 edo 688 86 18 78.

Abadiño. 98 m2. Muntsa-
ratzen. Tel.: 678 83 60 50

Durango. Madalenan. 2 lo-
gela, diseinuzko sukaldea.
Kapritxoz jantzia. 2 logela,
egongela handia. Garaje
/trastelekua aukeran. 
Tel.: 656-781 021

Elorrio. 75 m2. 3 logela, 2
bainu eta 8 m2-ko trastele-
kua. Sukalde ekipatua. Igo-
gailua. 230.000 euro. Gara-
jea aukeran. 634 45 72 01

Garai. Oarbeaskoa baserria
S. Migel auzoan. 300 m2-ko
zorua. 10.000 m2-ko lursai-
la. Nekazal turismo, negute-
giak edo ortua jartzeko. He-
goaldera. Berrikuntza behar
du. Proiektua aurkeztuz bifa-
miliarra egiteko aukera. 
Tel: 639833489. 

Gasteiz. 57 m2. Igogailua. 2
logela, 2 komun, sukalde eki-
patua, balkoia. Banakako ga-
rajea, itxia. Piszina eta belar-
dia. Altzariekin. 665757807. 

Iurreta. Arriaundin.
78.000 euro. 685 72 80 42.

Otxandio. 90 m2. 4 logela,
egongela, sukaldea, komuna
eta balkoia. Berritua.
150.000 euro. 675 90 52 27

ERRENTAN EMAN

Villarcayo (Burgos). Bi
gela, sala, sukaldea eta ko-
muna. Tel.: 610-61 52 60

Berriz. 3 logela, egongela,
sukalde, despentsa eta 2 ko-
mun. Tel.: 656 78 02 15

Durango. Alde zaharrean.
78 m2, 3 logela, sukaldea,
egongela eta despentsa
(700 euro). 686 21 49 64 . 

Zaldibar. Erdialdean, guztiz
berriztua. Tel.: 660 45 87 56

ERRENTAN HARTU

Durangaldea. Pisu edo
apartamentu baten bila.
Tel.: 645-00 96 02

Durangaldea. Zure etxebi-
zitza konpondu, zaindu eta
bizirik mantenduko dogu tru-
kien bertan bizi bageinke.
Errenta baju baten truke be.
Tel.: 659 990 740. 

PISUA KONPARTITU
Durango. Logela bat aloka-
gai. Tel.: 630-76 18 28.

Durango. Logela bat aloka-

gai, Tabiran. 645 00 96 02

Iurreta. Logela alokagai
neska euskaldun batentzat.
200 euro. 633-23 38 48.

LOKALAK

SALDU

Gasteiz. Tailer mekanikoa.
Garbitzeko, engrasatzeko eta
ibi lizentzia. Bulegoko altza-
riak eta garajeko atea. Auto-
bus geltokiak hurbil. Aloka-
tzea ere posible:
800euro/hil. Tel.:
665757807 (ana)

GARAJEAK

SALDU

Berriz. Learreta-markina.
Eskola aurrean. 30 m2. 
Tel.: 663-39 75 88.

Durango. Itxia, Konbentu-
kale 23an. Tel.: 667 35 14 00

Durango. Plateruen plazan.
29.000 euro.  679 47 57 85.

Elorrio. Itxia. 20.000 euro.
Tel.: 660-45 87 56. 

Iurreta. Eleixalden. 
Tel.: 636-22 07 96

EROSI

Durangaldea. Karabana
gordetzeko garaje itxia erosi-
ko nuke. Tel.: 691-70 69 13
(18:00etatik aurrera).

ERRENTAN EMAN

Berriz. Learreta-Markinan,
lurpeko itxia(erosteko auke-
ra). 666341402 (Mikel).

Durango. 50 euro hilean.
Tel.: 675-71 95 54.

Durango. Lurpeko irekia
Murueta Torren eta traste-
roa. 645 72 24 05 (Jon). 

LURSAILAK
Abadiño. Arzubia kalean,
2.000 m2, erreka ondoan,
bide ertzean. 658-75 65 12.

Bernedo. Lursail eraikiga-
rria urturin. Gasteizetik
40km-tara. 308m2 eraiki-
tzea posible. Inguruan beste
lursail eta etxebizitza batzuk
ditu. Tel.: 665757807 (ana)

Elorrio. 500 metro. Sarbide
ona, fruta arbolekin, guztiz
itxia eta laua. Mobil-home
bat. Tel.: 685 73 48 25

Teknologia
GAINERAKOAK

Bidali zure ordenagailua
boliviara. Zaborretara bota
behar baduzu, jaso, konpon-
du eta kainaberaren bitartez
bialduko dugu boliviako bi-
garren mailako eskoletara.
Tel.: 655-71 76 66.

Lana/negozioak
LAN ESKARIAK

OSTALARITZA

Abadiño. Emakume auto-
nomoak, sukalde lanetan tre-
bea, bere espezialtasunak
eskaintzen ditu (kroketak, pi-
per beteak, tortilak, ...), baita
postreak (euskal pastela,
gazta, sagarra ta arroz tar-
tak, gailetak,...), jatetxe, txo-

ko edota edozein pertsona-
rentzako. Tel.: 670 772 901 .

Durango. Neska gaztea,
zerbitzari lanak egiteko prest,
esperientziaduna. 
Tel.: 615 716 232

ETXEKO LANAK

Durangaldea . Etxeko lane-
tarako lan bila, garbiketan
umeen edo nagusien zain-
tzan. Tel.: 638-88 98 57

Durangaldea. Etxeko lane-
tarako prest, baita ume eta
nagusien zaintzarako, bulego
edo tabernen garbiketara-
ko,... Tel.: 648-845 554

Durango. Durangoko ema-
kumea orduka etxeko lanak
egiteko prest, informeekin.
Tel.: 94-466 89 26 edo
688-65 90 90.

Durango. Emakume eus-
kalduna etxeko lanak egiteko
prest.Tel.: 675-70 32 61.

Durango. Garbiketan zein
ume edo nagusien zaintzan
lan bila. Tel.: 618-35 37 18

Durango. Emakume ardu-
ratsua pertsona nagusiak
zaintzeko prest, baita garbi-
keta lanetarako eta sukalde
lanetarako ere. 94 466 82 12
653 33 06 05 (Genevieve).

PERTSONAK ZAINDU

Durangaldea. Asteburue-
tarako lan bila. Garbiketan,
umeen edo nagusien zain-
tzan. Tel.: 697-12 64 38

Durangaldea. Emakume
arduratsua nagusien edo
umeen zaintzan edo garbike-
tan lan bila.680-29 66 76

Durangaldea. Pertsona
nagusiak zaintzeko lan bila.
Tel.: 637-14 62 42

Durangaldea. Pertsona
nagusien zaintzarako edota
edozein garbiketa lanetarako
prest. Externa. 63008 82 97

Durangaldea. Interna be-
zala pertsona nagusiak zain-
tzeko lan bila. 632-33 15 65

Durangaldea. Nagusien
edo umeen zaintzarako edo
garbiketa lanetarako prest.
Tel.: 660-64 20 89

Abadiño. Umeak zaintzeko
edo etxeko lanetarako es-
kaintzen dut neure burua.
Tel.: 697-25 87 24.

Durango. Nagusien zain-
tzan interna modura lan bila.
Esperientzia alzheimerdun
eta dementziadun nagusien
zaintzan. Tel.: 630-25 32 25.

Durango. Pertsona nagu-
sien zaintzan edo garbiketan
aritzeko lan bila. Interna, ex-
terna edo orduka. Esperien-
tzia eta erreferentziak. Tel.:
603-95 41 94.

Durango. Pertsona nagu-
sien zaintzarako lan bila. In-
terna modura. Esperientzia.
Tel.: 632-86 92 82.

Durango. Neska orduka, la-
naldi osoan, interna edo ex-
terna modura lan bila. Per-

tsona nagusien edo umeen
zaintzan. Esperientzia eta
erreferentzia onak. Tel.: 678-
80 96 01.

Durango. Neska orduka, la-
naldi osoan, interna edo ex-
terna modura lan bila. Per-
tsona nagusien edo umeen
zaintzan. Esperientzia eta
erreferentzia onak. Tel.: 603-
07 13 83.

Iurreta. Pertsona nagusiak
zein gaixo daudenak zaintze-
ko prest nago. Urteetako es-
perientzia daukat. Tel.: 699-
74 57 23. Ines.

Zornotza. Umeak zaintze-
ko, jantokietan zerbitzatze-
ko, garbiketarako... lan bila.
Esperientziaduna. Tel.: 688
68 66 08 (Geraxane)

Zornotza. Pertsona nagu-
siak zaintzeko eta garbiketa-
rako lan bila. Esperientzia.
Tel.: 688 68 66 08 (Geraxa-
ne) eta 678 21 39 67 (Rafa)

IRAKASKUNTZA

Durangaldea . Euskal filo-
logian lizentziatutako neska
euskara klase partikularrak
emateko prest, maila guztie-
tan. Gazte zein helduei. Espe-
rientziaduna. 686-809 628

Durango. Irakasle euskal-
duna klase partikularrak
emateko prest; LH zein DBH.
Tel.: 653 70 20 49.

GAINERAKOAK

Durangaldea. Pertsona
nagusien zaintzan, peoi mo-
dura, igeltserotzan,... lan
bila. Tel.: 663-62 57 43

Durangaldea. Basoan, na-
gusien zaintzan edota lagun-
tzaile modura aritzeko lan
bila. Tel.: 681-11 41 62

Durangaldea. Nagusien
zaintzan, mendiko lanetan,
lorezaintzan, biltegietan edo
edozein fabrikarako prest.
Esperientzia baso lanetan.
64641 89 07. Santiago

Durangaldea. Kutxazain,
biltegi lanetan, okindegian,
harategian edota pastelerian
lan egiteko prest. Esperien-
tzia. Nagusien zaintzan ere,
orduka. Geriatriako kurtsoa
eta administrazioko lagun-
tzailea.650-37 61 88 thelma

Durangaldea. Andra su-
kaldari laguntzaile modura,
nagusien eta umeen zaintza-
rako edota garbiketarako lan
bila. Tel.: 678-23 02 66

Durangaldea. Igeltsero-
tzan, arotzegian, margoketa
lanetan edota basoan lan
egiteko prest. Txofer bezala
ere. Tel.: 646-25 81 74

Durangaldea. Abeltzain-
tza, finken zaintzan edota
beste edozein lanetarako
prest. Abeltzaintzan espe-
rientzia. Tel.: 669-10 24 12

Durango. Pertsona nagu-
sien zaintzan, garbiketan, se-
gurtasunean, lorezaintzan,

okintzan, gurdi-garraiolari,...
lan bila. 622 47 39 41. Julian.

Zornotza. Lorezaintza, al-
tzairuen muntaia, elektrizita-
tea edota pintore lanetarako
lan bila. 678 21 39 67 (Rafa).

LAN ESKAINTZAK

OSTALARITZA

Abadiño. Abadiñoko taber-
na batean tabernaria behar
da, aste bitartean lan egiteko.
Tel.: 634 77 37 69

IRAKASKUNTZA

Elorrio. Aleman irakaslea,
klaseak emateko. Ezinbeste-
koa: aleman filologia, espe-
rientzia. Zatikako lanaldia.
Soldata: 12-15euro garbi or-
duko. Sartu. Erref.: 1487. 
Tel.: 94 620 04 49

GAINERAKOAK

Abadiño. Igeltseroa behar
da, 1. mailako ofiziala. Barne-
erreformetan esperientzia
izatea baloratuko da. 
Tel.: 605-74 01 76.

Abadiño. Tornularia. Ezin-
bestekoa: planoen interpre-
tazioa, 3 urteko esperientzia.
Sartu. Erref.: 1406. 
Tel.: 94-620 04 49

Berriz. Pagotxa kultur eta
aisialdi elkartea begirale bila
dabil, lan poltsan sartzeko
Kurrikuluma: pagotxakultu-
relkartea@gmail.com. 

Bilbo. Saltzailea. Ezinbeste-
koa: 40 urtetik beherako
emakumea,talde lana,erres-
petuzkoa. Euskara eta infor-
matikako ezagupenak. Hile-
ko soldata gordina: 1.000tik
1.100bitartekoa. Sartu.
Erref.: 2774. 94-620 04 49

Durango. Aseguru saltzai-
lea. Ezinbestekoa: esperien-
tzia. Hileko soldata: 500
euro (lanaldi osoarengatik) +
komisioak. Sartu. Erref.:
582. Tel.: 94-620 04 49

Durango. Esperientziadun
dendaria behar da. Ezinbes-
tekoa: euskara jakitea eta 35
urtetik gora izatea. Athos.
medea@hotmail.com

Durango. Ileapaintzailea.
Ezinbestekoa: heziketa, 2 ur-
teko esperientzia. Sartu.
Erref.: 2307. 94 620 04 49

Durango. Eragilea. Ezin-
bestekoa: ikasketak, eskar-
mentua antolakuntza lane-
tan, gidabaimena eta autoa
izatea, ofimatika menpera-
tzea.Jarrera konprometitua,
izaera planifikatua eta dina-
mikoa. Sartu. Erref.: 2495.
Tel.: 94 620 04 49

Durango. Ileapaintzailea.
Ezinbestekoa: heziketa, es-
perientzia. Sartu. Erref.:
2581. Tel.: 94 620 04 49

Galdakao. Lorezaintza eta
basozain lanetan espezialis-
ta, lanetan eta konponkete-
tan esperientziarekin ados-
tutako prezio batengatik lan
hori egiteko prest. 
Tel.: 680-83 74 11

NEGOZIOAK
Durango. Harategia aloka-
gai zein salgai daukat, auke-

ran. Tel.: 605-77 36 11.

LANEKO MATERIALA
Durango. Bulegoko altza-
riak salgai: mahaiak, aulkiak,
batzar gela... 656-73 77 79.

Denetarik
SALDU/EROSI

Agria motokultorea sal-
gai. Diesela. 94682 45 90.

Auma ederrak salgai. Bi-
zirik 5 euro/kg. Hilda 10
euro/kg. 667939370

Isolatzailea salgai. Teila-
tuak, paretak eta lurra aisla-
tzeko balio du.661-82 93 59.

Mahaiak eta aulkiak sal-
gai. Txoko baterako egokiak.
Tel.: 695-76 84 21

Txakurrak salgai. Pitbull
kumeak. Gurasoak ondo he-
zitakoak, jatorrak eta man-
tzoak. Tel.: 688-69 87 56.

Zilarra erosten dut. 
Tel.: 657-70 43 16. 

Ibilgailuak
AUTOAK

Audi a4 salgai. Diesela.
2003 urtekoa. 160.000 km.
Egoera onean. 673-49 36 39

Fiat punto salgai.2007.
48.425 km. 8.000 euro.
Tel.:665-74 56 03.

Volkswagen Touran-a
salgai. 2004. 120.000 km.
1.9 TDi. 6.500 euro. Oso
egoera onean. 699 097 536 

Autokarabana salgai. 94.
Urtekoa. 5 plaza. Egoera oso
onean. Ekipamendu osoa.
15.500 euro. 671-84 15 63

Aisia/kirola
KIROLAK

Bizikletarako umeen aul-
kia salgai. Ume txikia atze-
an eramateko, erosoa. Oso
gutxi erabilia, eta merkea.
Tel.: 648 63 58 06

Txirrindulari zapatillak
salgai. Txirrindulari zapati-
llak salgai. Northwave evolu-
tion fbs leopard-trek. 43 zen-
bakia (27,5 zm-ko plantilla).
Ia berriak (3 aldiz erabiliak).
Prezioa: 125 euro. Tel.: 626-
46 44 22. Mikel.

ANIMALIAK
Astoak salgai. 2 asto eme
salgai. 3 urtekoak eta txikiak.
Tel.: 616-919 061

Bildotsak eta ahuntzak
salgai. Gorbeiako zelaietan
hazitakoak. Ardi latxa arraza-
ko bildotsak, jaioberriak.
Ahuntz azpigorriak. Tel.: 94-
633 05 74 / 690-73 27 01.

Hauntzumak salgai.
Hauntzumak ernaldian. Az-
pizuri eta azpigorria. Mugi-
korra: 688-60 95 60. Tel.:
94-466 81 37

Seter txakurkume ehiz-
tariak salgai. 150 euro.
Tel.: 695 71 00 68

eskari gehiago 
webgunean

iragarki gehiago 
webgunean
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ELORRIO
›› Apirilaren 20an,

ipuin kontalaritza saioak,
Ateneoan: Beatriz Egizabal-en 
Ni... ta punto; Mimi Barthelemy-
ren El fulgurante; Carolina
Rueda-ren Cuentos por defor-
macion profesional; Pepito
Mateo-ren El arbol de los
deseos; eta Alexis Diaz-en
Ensalada de palabras con
pimienta (o cómo hacer poesia 
y no subir de peso)

JAIAK
IURRETA (Oromiñoko
San Marko jaiak)
›› Apirilaren 24an, 

Donien Atxa altxatzea, iluntzean.
Ostean, parte hartzen duten
guztientzat, makailau errea. 

›› Apirilaren 25ean, 
Kalejira goizean. Ostean, meza.
Herri bazkaria. Arratsaldean,
briska eta igel txapelketa. 

›› Apirilaren 28an, ume dantza eta
jolasak. Arratsaldean, tortilla
lehiaketa. Ostean, Luhartz
taldeagaz erromeria. Atsedenal-
dian, piroteknia eta txokolatea.

›› Apirilaren 29an, meza. Mikel
Deuna dantza taldearen emanal-
dia. Goizean zehar, trikitilariak.
Herri kirol erakustaldia. Arratsal-
dean, probak. Ondoren, errifaren
zozketa eta Donien Atxa kentzea. 

ANTZERKIA
ABADIÑO
›› Apirilaren 21ean,

Glu Glu Producciones taldearen
La lechuga, 20:00etan, 
Errota kultur etxean.

BERRIZ
›› Apirilaren 20an,

Los animales de Don Baltasar,
18:00etan, Kultur Etxean.

›› Apirilaren 21ean,
Cristina Castilloren Yo que tu
me compraba una Harley,
20:00etan, Kultur Etxean.

DURANGO
›› Apirilaren 22an,

Don Baltasarren animaliak,
18:00etan, San Agustinen.

ZORNOTZA
›› Apirilaren 21ean,

Los animales de Don Baltasar,
18:00etan, Zornotza Aretoan.

BERTSOAK
ELORRIO
›› Apirilaren 20an, bertso afaria

Andoni Egaña eta Sebastian
Lizasogaz, Gazetako elkartean.

ERAKUSKETA
DURANGO
›› Maiatzaren 6 arte,

Javier Valverderen margolanak,
Durangoko Arte eta Historia
Museoan.

IRTEERA
DURANGO
›› Apirilaren 24an,

bisita gidatua Alhondigara. 
Izena emateko, nagusien 
udal egoitzan, Astarloa kalean.

KONTALARIA
DURANGO
›› Apirilaren 20an,

Carolina Rueda eta Pepito
Mateo. Helduentzako saioa,
20:00etan, udal liburutegian. 

IURRETA 
›› Apirilaren 27an, 

Rai Bueno ipuin kontalaria,
17:30ean (3 eta 4 urtekoentzat)
eta 18:00etan (5 urtetik gora-
koak), Herri Bibliotekan. 

›› Apirilaren 27an, 
Primigenius. Helduentzako
saioa, 20:00etan, Bibliotekan.

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

Berrizko kultur etxean,
apirilaren 21ean, 20:00etan 

YO QUE TU 
ME COMPRABA 
UNA HARLEY

Amparo izeneko emakumea da
Cristina Castillok antzezten duen
obraren protagonista. Bizitzagaz
nazkatuta dago Amparo, eta
antzerkiak ematen dio bizipoza.
Iragan ilun batetik etorkizunera
abiatuko da Yo que tu me compraba
una Harley lanean.

AGENDA

ZINEMA

DURANGO

Zugaza

La fria luz del dia
Zuzendaria: Mabrouk El Mechri   

barikua 20: 19:00

zapatua 21: 19:30

domeka 22: 18:30

astelehena 23: 19:00

martitzena 24: 18:00

El exótico hotel
Marigold
Zuzendaria: John Madden   

barikua 20: 22:00

zapatua 21: 22:30

domeka 22: 20:30

astelehena 23: 22:00

martitzena 24: 20:00              

Umeen zinema     

Ira de titanes 3D
Zuzendaria: J. Liebesman   

zapatua 21: 17:00

domeka 22: 16:30

Zineforuma     

¿Y ahora adonde
vamos?
Zuzendaria: Nadine Labaki   

eguena 26: 20:30

ELORRIO

Arriola

Intocable
Zuzendaria: Eric Toledano  

zapatua 21: 22:30

domeka 22: 20:00 

astelehena 23: 20:00 

ZORNOTZA

Zornotza Aretoa

Los Idus de Marzo
Zuzendaria: George Clooney  

domeka 22: 20:00

astelehena 23: 20:00

Umeen zinema     

Una aventura
extraordinaria
Zuzendaria: Ken Kwapis   

domeka 22: 17:30

Zineforuma     

Bi anai
Zuzendaria: Imanol Rayo   

martitzena 24: 20:00

Apirilaren 21ean, 21:30ean, Otxandion

KRUDERS
Abadiñoko Kruders taldeko bost musikariek joko dute, 
Udaberri Jaia amaitzeko, Otxandion antolatu duten kontzertuan.
Mañariako maketa lehiaketa irabazi eta lau urtera Morir viviendo
diskoa kaleratu dute, eta, batez ere, disko berriko kantak
eskainiko dituzte kontzertuan, 21:30etatik aurrera.

OTXANDIO 
(Udaberri Jaia)
›› Apirilaren 21ean, 

Jolasen hasiera 13:00etan.
Bazkari herrikoia, 15:00etan.
Gozo-Gozo taldearen erromeria,
19:00etan. Bootbons, G.R.T,
Kruders eta Eskean. Ondoren,
Gozo-gozo taldeagaz erromeria. 

MUSIKA
DURANGO 
›› Apirilaren 20an, II. Greatest Hits

Gauaren lehenengo emanaldia,
21:00etan, Plateruenean.

›› Apirilaren 21ean,
Tronperri dantza taldearen 50.
urteurrena ospatzeko ekitaldia:
Bogoroditsie abesbatza, Herri
Maite akordeoi taldea eta
Silboberri txistu elkartearen
emanaldia, 19:30ean, Andra
Mariako elizpean.

›› Apirilaren 26an,
Kantuzaleen Kantulagun txokoa:
Josu Zabala eta Batbihirulau,
20:00etan, Plateruenean.

›› Apirilaren 27an,
II. Greatest Hits Gaiaren
bigarren emanaldia, 21:00etan,
Plateruenean.

ELORRIO 
›› Apirilaren 26an, Ateneo Jazz jam

session, 21:00etan, Ateneoan.
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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..............670 409 330
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, 20
09:00-09:00 
• Navarro (Artekale 6, Durango)
Zapatua, 21
09:00-09:00
• Campillo (Montebideo 24- Durango)
09:00-22:00
• Larrañaga-Balentziaga 

(Berrio Otxoa 6 - Elorrio)
09:00-13:30
• Navarro (Artekale, 6, Durango)
• Sagastizabal 

(Askatasun Etorb. 19 - Durango)
• SanRoma (Uribarri 5 - Durango)
• Balenciaga 

(Ezkurdi plaza 8 - Durango) 
• Unamunzaga 

(Muruetatorre 2C - Durango)
• Urizar (Gabiola 2 - Berriz)
09:00-14:00
• Irigoien 

(Bixente Kapanaga 3 - Iurreta)
Domeka, 22
09:00-09:00
• Sagastizabal 

(Askatasun Etorb. 19 - Durango)
Astelehena, 23
09:00-09:00
• Gaztelumendi 

(J.A. Abasolo 2 -Durango) 
Martitzena, 24
09:00-09:00
• Navarro (Artekale 6, Durango)
09:00-22:00
• Eguren, Isabel 

(Trañabarren 15 - Abadiño)
Eguaztena, 25
09:00-09:00
• Mugica (Andra Maria 9 - Durango)
Eguena, 26
09:00-09:00
• Irigoien 

(Bixente Kapanaga 3 - Iurreta)

EGURALDIA

6

15o

7

13o DOMEKA

11

18o ASTELEHENA

5

13o ZAPATUA

9

13o BARIKUA

MARTITZENA

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

Letxuga............................... 0,80 euro
Porruak........................... 1,80 euro/tx 
Kalabaza...................... 2,20 euro/kg
Azenaorioak.................... 1,50 euro/tx
Azelgak................................ 2 euro/kg
Bruselazak............................... 3 euro/kg
Espinakak............................ 1,50 euro/tx
Indabak............................. 15 euro/kg
Idiazabal gazta...................16,50 e/kg
Espeltazko ogia..................... 3,60 euro

AZOKA-BASERRITIK PLAZARA

ASTEKO SALNEURRIAK:

S
O

LU
Z

IO
A

K

zorionak@anboto.org•Eguazteneko 17:00ak arteko epeaZORION AGURRAK

Laida Zamalloak, atzo, 
apirilaren 19an, urte bi egin zituen.
Zorionak eta musu handi-handi
bat familiaren partez!

Zorionak Irati zure 4. urtebete-
tzean! Zure aita, ama, aitita,
amama, osaba, izeko eta
familia osoaren partez!

DENBORAPASAK

Atzo, apirilak 19an, Amaiak 5 urte
bete zituen. Zorionak! Besarkada
eta musu potolo bat Iurretako
familiaren partez!

Zorionak, Jabier! Martitzenean
bizarra ondo ebaki musuak
jasotzeko. Bizi poz horrekin
jarraitu! Familiaren partez.

Gaur, apirilak 20, Amaiurrek
urteak betetzen ditu, eta 29an
Uxuek. Zorionak eta musu bat
etxeko danon partez!

Zorionak Ipar Arriagari
15 egunean behin zotz egin
dugun tarta zuri egokitu zaizu.
Txartela gura duzunean jaso
dezakezu, Iurretako Bixente
Kapanaga 9an.

Asteburu honetan Iñigok eta izeko Begok urteak beteko dituzte.
Zorionak eta musu handi bana etxekoen partez!

Salbadore eta Labia artean
biziko litzatekeen baserritar
artista honi, Martxel, domekan 
7 kandela amatatzen lagunduko
dio bere arrebatxo Maianek! 

Joseba Murgoitiobeñak, neskatila eder horien
erdian dagoen mutikoak, 44 urte bete ditu
apirilaren 17an. Zorionak familiaren partez,
bereziki bere alaba Aneren partez. Musu asko!

Ongi etorri bikote! Martxoaren 23an ezkondu 
eta egun batzuk Thailandia aldetik ibili ostean,
berriro ere gure artean ditugu 
Unai eta Izaskun!
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AKUILUAN Markel Onaindia   

Eskubideak 
erraustu orduko

“Zer atarako ete dau karreti-
llan serriñaz batera?”, pentsa-
tu zuen bere baitan zinez azka-
rra zirudien atezainak, behar-
gin baldar zaharra hurreratzen
ikustean. Agurea zerrauts
esku-orga bat tatarrez zeroa-
la irteten zen lantegitik aste-
ro, eta atezainak ia aldioro gel-
diarazten zuen zerrauts artean
zer edo zer ezkutatzen zuela-
koan: “Zetako biher dozu
horrenbeste serrin?” eta agu-
reak: “Zetako ixengo dok ba,
etxeko ornillue isiotzeko”. “Itzi-
dazu orduen bertan eskue sar-
tzen!”. “Sartik gurebok, eztok
hemen ezebe topauko-ta!”.

Lantegian erreminta
dezente falta izaten zela tar-
teko, eguneroko ogia bihurtu
ziren ate inguruko talkak, bai-
na agurea, behinik behin, ez
zuen inoiz ezer lapurtzen
harrapatu. Lanak osasuna
higaturik erretiroa hartzeko
garaia heldu zitzaionean,
herritik paseoan atera zen
batean, gutxi eman eta horren-
beste kendu zion fabrikaren
atariarekin egin zuen tupust.
Aldaba jo edo alde egin pen-
tsatzen hasi, eta nor ikusiko eta
atezain begiluzea agertu zen:
“Aspaldiko! Serrin bille zatoz
oin be ala?”, eta agureak
orduan “ez, lasai, hemendik
hartuteko karretillak saldute
irabaziteko diruaz sukalde
barri bat ipini naixuan”, eta aho
zabala aho zabalik utzita egin
zuen ospa.

Istorio hau Durangon jazo
zen, irudimena irudipenari
gailentzen zitzaion garaian.
Orain, murrizketek eraginda-
ko egoera itogarrian, irudime-
na berreskuratu, eta martxo-
aren 29ko mugarritik aurrera
eginez, dagozkigun eskubide-
en alde kalean lanean jarrai-
tzea da daukagun arnasbide
bakarra.

LAUHORTZA

Endika
Blanco
Ikaslea

Murrizketen aurrean gure
eskubideen alde kalean
lanean jarraitzea da
irtenbide bakarra

“Bakarrik, surfak 
ez dauka zentzurik”

barik banago umore txarrez ego-
ten naiz. Hasi ahal zara pentsatzen
olatuak nondik datozen-eta, mis-
tizismoan, baina horretara joan
barik ere, uretan egon eta kirola
egitea itzela da niretzat.

Surferako leku gogokoena?
Munduko lekurik onenean
egon zaitezke, baina baka-
rrik bazaude ez dauka
zentzurik. 

I p u i n a k
k o n t a -
t z e a
e r e
gus-
tuko
duzu.
A p u r
b a t
anekdoti-
k o a  i z a n
z e n .  A l a i t z
Murogaz [konta-
laria da] DVD bat gra-
batu nuen, eta esan
zidan ipuinak kontatzen
ikusten ninduela. Egun baten
animatu nintzen. Astiro-astiro hasi
eta gustura sentitzen nintzen,
umeekin hartu-emanean. Ni ere
asko sartzen nintzen rolean eta
ikusten nuen umeek ondo pasa-
tzen zutela. Irakasle legez ordez-
kapenak egiten hasi nintzenean
saio kopurua jaitsi egin nuen, bai-
na oraindik ere lantzean behin
egiten dut. Umeak adi manten-
tzeak poz handia ematen du.

Irakurle klubak gidatzen dituzu,
bestalde.
Horretan ere Alaitz Muroren bidez
hasi nintzen, Iurretan, bere ordez.
Laugarren urtea da hau, gaztee-
kin. Iaz Ermutik deitu ninduten

helduekin euskaraz eta gazteleraz
egiteko, eta aurten Eibarren ere
banabil. Gustura hartzen dut, ira-
kurtzeko aitzakia on bat daukat.
Azkenean, hilean hiru-lau liburu
irakurtzen ditut. Aberasgarria da
liburuetaz berba egitea jendeagaz
batera.

Zelakoa izan zen komertzial
beharra?

Haur Hezkuntza aurretik Huma-
nitate eta Enpresak ikasi nituen
Eskoriatzan. Elkar argitale-
txean ibili nintzen diskoak
saltzen. Oso akordu polita
daukat. Herrietatik ibili,
liburu-dendetan nobeda-
deak saldu... Taula sartzen

nuen autoan. Behin
nagusiak deitu

zidan: “Txo-
min, non

zaude?”.
“Ger-

n i k a t i k
ir teten”,  esan

nion. Atzetik, “begira zela-
ko olatua!” entzuten zen. Baina
lana ondo egiten nuen, e! Pentsa,
hobetu egin nituen salmentak!
Bilbotik patineteagaz ibiltzen nin-
tzen, gainean makutoa hartuta.
Dendetakoek flipatu egiten zuten!

Ez zara surfzale hasiberria.
Txikitan Zarautzeko hondartzara
joaten hasi ginen, uretan zein
haretan jolastera. Hasieran boo-
gie-agaz [bodyboard] ibiltzen nin-
tzen, etzanda. Gero, zortzi-hamar
urtegaz ohol bat utzi zidaten. Udan
egiten nuen surfa, neguan hemen
futbolean eta beste kontu batzue-
tan nenbilelako.  Futbola utzi nue-
nean, hamazazpi urtegaz, urte
osoko kontua bihurtu zen. Azke-
neko sei urteetan, elurra ala eguz-
kia, ahal den guztietan joaten naiz. 

Aspaldiko taula ekarri duzu.
Miarritzen ekoizten den marka
bateko taula da. Ez dakit zein urte-
takoa den, baina 70eko hamarka-
dakoa dela esango nuke. Etxera
heldu zen, baina ez dakit zelan,
egia esan. Txikia nintzen orduan.
Kariño itzela diot; lantzean behin
sartzen naiz uretara beragaz. 

Zutundu surf eskolako sortzailee-
takoa ere bazara.
Durangaldean jende asko ibiltzen
da skatean, snowboardean eta
surfean. Horri bidea egin edo
errazteko sortu genuen Zutundu.
Zarautzeko surf-udalekuak egi-
ten ditugu, baina Durangaldean
sortua denez hemengo gazteei
begira egiten dugu lan, batez ere.
Irlandako gazteekin Aste Santuan
egindako elkartrukea ere hemen
kokatu dugu. Zaparroak oso pozik
etorri dira handik. Abuztuan datoz
irlandarrak.

Zer ematen dizu surfak?
Galdera kuriosoa da, eta jendea oso
mistiko ipintzen da halakoak eran-
tzutean.  Ez dakit, ni zoriontsu sen-
titzen naiz surfa egiten. Une horre-
tan ez naiz beste ezertaz akorda-
tzen. Aste bitan hondartzara joan

TTxxiikkiittaann  hhaassii  zzeenn  oollaattuuaakk  hhaarrttzzeenn  TTxxoommiinn..  GGeerroo,,  KKuurruuttzziiaaggaa
IIkkaassttoollaann  ffuuttbboollaa  eezzaagguuttuu  zzuueenn..  GGaazztteettaann  bbeerrttssoollaarrii  eettaa
iippuuiinn--kkoonnttaallaarrii  bbiihhuurrttuu  eettaa  oorraaiinn  iirraakkuurrllee  kklluubbeenn  ddiinnaammiizzaa--

ttzzaaiillee  eerree  bbaaddaabbiill..  IIrraakkaasslleeaa  ddaa  ooffiizziioozz..  EEgguurraallddiiaakk  llaagguunndduu  eezz  aarrrreenn,,
aassppaallddiikkoo  ssuurrff--oohhoollaaggaazz  aaggeerrttuu  ddaa  eellkkaarrrriizzkkeettaarraa..

Kirol eta arlo askotan ibilitakoa da Txomin Magdalena; surfzalea ere bada, eta dioenez, ezinbestean lagunekin praktikatzeko kirola da

29 urte dauzka.
Irakasle da lanbidez.

Txomin Magdalena •


