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Bertsolarien sintesi gaitasunaz
ariko da Lujanbio Plateruenean
DF Bertsozale Eskola egingo dute maiatzeko
eguenetan, eta lau hitzalditan, bertsolarien, epaileen
eta gai-jartzaileen gorabeherak landuko dituzte.
Maiatzaren 31n bukatuko dute, bertso-trama bategaz.
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Astelehenetan zarratu egingo
dute BBKren bulegoa
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Etxebarria eta 
Murgoitio Saharako
desertuan zehar
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EAJren abstentzioak Abadiñoko 
aurrekontuak onartzea ahalbidetu du

Herririk Herri 2
Durangoko zazpi gune hartuko dituzte
L’atelier eskolakoek Dantza Egunean

Kultura 12
Gaitz neurologikodun ume eta gurasoei
laguntzeko kooperatiba sortu dute

Berbaz 8

David Etxebarria eta Egoitz Murgoitio
txirrindulariak Marokora bidean dira, 
Milenio Titan Desert lasterketan parte hartzeko. 
Mendi-bizikletak prest dituzte, 680 kilometrotan
sei etapa gogor zeharkatzeko.

Zaloa Fuertes

Iturriza historialaria
omenduko dute
Juan Ramon Iturriza hil zeneko 200.
urtemuga dela-eta, udalak eta Gerediagak
ekitaldia antolatu dute domekarako. Jon
Irazabalek hari buruzko liburuxka idatzi du.

BERRIZ 6
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Herriko kirolgune publikoak
kudeatzen dituen erakunde auto-
nomoari, Durango Kirolei, 60.000
euro ematea onartu dute osoko bil-
kuran, laster martxan ipiniko dituz-
ten hobekuntzak egiteko.

Diru-atal hori kreditu aldake-
ta bidez bideratu du udalak . Alda-
ketaren alde bozkatu dute alder-
di guztiek, Aralarrek izan ezik; abs-
tenitu egin da. Dani Maeztu
Aralarren zinegotziak azaldu due-
nez, kreditu aldaketak "beharrez-
koak" dira, "baina, urtean zehar,
gastu puntualak barik, asko erre-

pikatzen diren aldaketak dira".
Aurrekontuen eztabaidan sakon-
tzeko premia ikusten du Maeztuk,
"soberakinekin” zer egin eztabai-
datzen ibili beharrean".

Landako kirol guneko saski-
baloi kantxak margotu eta barni-
zatu behar dituzte, eta 23.000 euro-
ko kostua izango dute lanek. Irai-
lerako, federerazioaren araudi
berrira egokitu ezean, ezingo litza-
teke kantxan jokatu.

Landakon, eskalada-horma
alboko futbito zelaietan, 30.091
euro erabiliko dituzte, larrialdie-
tarako ate bi ipintzeko . Horrez gai-
nera, Tabirako igerilekuetan klo-
roa eta produktu kimikoak dosi-
fikatzeko makina apurtuta dago,
eta berri bat erosteko 6.839 euro
beharko dituzte. A. U.

EAJk, Bilduk, PSE-EEk eta PPk kreditu aldaketaren
alde bozkatu dute, eta Aralar abstenitu egin da

Durango Kirolak
elkarteari 60.000 euro
emango dizkio udalak

Udalekuetako lehenengo edizioko ume eta hezitzaileak, Ibaizalen.

Udan Olgetan udalekuetarako
izen-emate epea hasi dute
Berbarok antolatutako udalekuak 3-10 urte arteko umeei zuzenduta daude

Ekainaren 25etik uztailaren
27ra izango dira udalekuak
eta hiru eta hamar urte

bitarteko umeek eman ahal dute
izena. Bost aste horietan edo aste
bakoitzerako aukera eskaini du
Berbarok. Izena emateko epea,
maiatzaren 11n amaituko da.
Dagoeneko plazen erdiak beteta
daudela-eta udalekuen bigarren
edizioak izandako harreragaz
pozik daude Berbaron: “Ume eta
gurasoek udalekuak ezagutzen
dituztenez, orokorrean iaz baino
ume gehiagok izena eman dute”,
azaldu du Oihane Barrutia Berba-

ro elkarteko gazte saileko ardura-
dunak. 

Tabirako igerilekuetan bai-
nualdiak, egun osoko irteerak,
tailerrak, jolasak, kirola... Bost
asterako egitaraua prestatu du
Berbaro elkarteak, Udan Olgetan
izeneko udalekuetarko. Joan zen
astera arte, bazkideek lehentasu-
na eduki dute izena emateko.

Aste honetan hasi eta maiatzaren
11ra arte, izena edonork eman
ahalko du. 

2002 eta 2008 artean jaiota-
ko umeei zuzendutako eskaintza
da. Bost aste diren arren, aste
bakoitzerako izena emateko auke-
ra ere badago.  Goizez izango dira
udalekuak, 09:00etatik 13:30era,
eta astean behin egun osoko irtee-
ra egingo dute 16:30 arte. Behar-
gintzaren egoitzan ibiliko dira
aurten ume eta hezitzaileak. Ize-
na eman ahala lortuko dute pla-
za apuntatzen direnek: 946202540
/gazteak@berbaro.com. A. U.

Aralarrek 
osoko zuzenketa
aurkeztu die
aurrekontuei
Aralarrek osoko zuzenketa aur-
keztu zien joan zen astean EAJren
aurrekontuei. Gobernu taldearen
proposamenari babes soziala fal-
ta zaiola uste dute eta kritikatu egin
dute talde politikoei “informazio
garrantzitsua erraztu ez izana”.

“Parte-hartzea politika uler-
tzeko eta egiteko modu bat da,
batez ere herri mailan”, dio Arala-

Landakoko kirol guneko
saskibaloi kantxak margotu
eta barnizatu behar dituzte

LABek manifestazioa deitu du
‘Langileok Euskal Herria
helburu, lotu borrokari’
lelopean, 12:30ean

Primeran pasatu nuen iaz
Udan Olgetanen. Uda
sasoian bost astez jolasetan,
tailerretan eta beste hain-
bat gauzatan parte hartu
genuen. Gehien gustatu
zitzaidana Mungiako Olen-
tzeroren etxera egin genuen
bisita izan zen. Ikaragarri
gustatu zitzaidan. Hezitzai-
leekin ere oso ondo kon-
pondu nintzen. Aurten ere
gogotsu nago Berbaroren
udalekuetara joateko. 

Jon Barruetabeña

Ikaslea

Esperientzia oso ona izan
genuen iaz Berbarok anto-
latutako udalekuetan. Ixo-
ne lau urteko alaba berta-
ra joan zen lau astean, eta
ezin hobeto pasatu zuen.
Sopuertara egin zuten irtee-
ra batean tirolinan-eta ibi-
li zen, eta asko gustatu
zitzaion. Udalekuetara noiz
joango den berriro galde-
tzen eman du urte osoa.
Inguruko guztiei gomen-
datu diet esperientzia.

Udan Olgetan udalekuak
lehenengoz antolatu geni-
tuen iaz. Taldea berria zen
(14-15 hezitzaile) eta anto-
lakuntza oso ondo joan zen.
Gure helburua eskolaz kan-
poko ekintzak euskaraz
antolatzea da, eta  giro eus-
kalduna sortu genuen.
Astean gai bat aukeratu eta
horren inguruan hainbat
ekintza antolatu genituen.
Batez ere irteerak gustatu
zitzaizkien umeei. 

Tabirako igerilekuetan
bainuak, egun osoko irteerak,
tailerrak, jolasak, kirolak...,

rrek. Gaur egungo testuinguruan,
diru sarrerak murriztu direnez,
gastuaren kudeaketa egiterakoan
“iritzi eta ikuspegi ezberdinak izan
behar dira eta oinarrizkoa da herri-
tarrei galdetzea non inbertitu gura
duten”. Proposamenean ageri
diren inbertsioen garrantzia zalan-
tzan ipini barik, “horien oinarrian,
babes sozialak egon behar luke eta
ez babes politikoak bakarrik”.

Aralarren ustez, gobernu tal-
dea “parte-hartze politikoari ateak
irekitzearen aurka dago”, aurrekon-
tuak “berandu” aurkeztu dituzte,
eta gainerako alderdiei euren lan-
keta egiteko “informazio garran-
tzitsua” falta zaie. J. D.

Maiatzaren 1ean
mobilizatzeko
deia egin du 
LAB sindikatuak
Maiatzaren 1a dela-eta, Duran-
galdeko LABek manifestazioa dei-
tu du Langileok Euskal Herria hel-
buru, lotu borrokari lelopean,
12:30ean Durangoko udaletxe pla-
zatik irtenda.

Ondoren, 15:00etarako bazka-
ria antolatu dute Andra Marian.
LABeko arduradunek azaldu dute-
nez, txartelak salgai daude sindi-
katuaren egoitzetan eta baita bes-
te hainbat lekutan ere: Durango-
ko Intxaurren, Alpinon eta Mesoi
Barrian, Zornotzako Herrikoan
eta Elorrioko Portalekuan. Txar-

telak 15 euro balio du; ikasle eta
langabetuentzako, 8 euro. 

Sindikatuak aldarrikatzen
duenez, “bide bakarra dago sartu
nahi gaituzten zulo horretatik irte-
teko: Euskal Herria eta euskal
herritarrak burujabeak izatea”.
Gaineratu dutenez, “momentua da
bestelako Euskal Herria eraikitze-
ko. Patronalaren asmoak lantokiz
lantoki eta sektorez sektore geldi-
tzeko, bankari gure bizitzekin ez
dela jolasten argi uzteko, institu-
zioak herritarron  zerbitzura eta
ez kapitalaren mesedetan kokatze-
ra behartzeko”. J. G.

Saioa Bengoa

Gurasoa

Garazi Etxebarria

Berbaroko Hezitzailea
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IURRETA

OTXANDIO

Merkatua jarriko dute
hamabostean behin
Hamabost egunean behin merka-
tua edukiko dute Iurretan, maia-
tzaren 4tik aurrera. Hileko lehe-
nengo eta hirugarren eguenak
izango dira merkatu egunak.

Frai Juan Askondo kalean eta
Dantzari auzunean 25 postu ingu-
ru ipiniko dituzte: hamabost,
oihal eta telekin, eta hamar ber-
tako baserriko produktuekin. 

Merkataritza eta ostalaritza
jarduerari bultzada handiagoa
ematea lortu gura dute merkatua-
gaz, herrigunea “suspertzeko”. Bide
horretan jarraitzea da udalaren
asmoa, arduradunen arabera.
Horrez gainera, “herriko eta ingu-
ruko baserritarren produktuen
kontsumoa sustatzea ere bai”,
zehaztu dutenez. A. B. 

Megafonia berria ipini
dute Mainondo eskolan
Aste Santuan, megafonia berria
estreinatu zuten Mainondo herri
eskolan. Aurrekoak baino aukera
gehiago eskaintzen ditu. Adibidez:
ikasleen sarrera-irteeretan musi-
ka lasaia jarri, edo mezuahelaraz-

teko, bozgorailua aukeratu eta
dagokion klaseari bakarrik esan.

Bestalde, Gorbeialdea Landa
Garapen elkartearengandik jaso
duten diru-laguntza bat, armairu
berri bat egiteko aprobetxatuko du
Udalak, eskolako gimnasio ingu-
ruan. Eskola materiala gordetze-
ko balioko du. Dagoeneko armai-
rua egiteko neurriak hartzera joan
direla adierazi dute herri eskola-
ko ordezkariek. J. D.

Gimnasio inguruan materiala
batzeko armairu berria ere
ipiniko dute laster

Bihar, apirilak 28, 75 urte beteko
dira Montejurra tertzioko karlistak
Durangora sartu zirela. Urte askoan
ospatu egiten zen Liberazio Egu-
na. Herria hartu eta gero egon
ziren hilketa, bortxaketa, lapurre-
ta eta gehiegikeriak gaitzetsi ditu
Durango 1936 Kultur Elkarteak:
“Handik 75 urtera, krimen horiek
guztiek zigor barik diraute”. 

Faxistek preso hartutako herri-
tarrak esklabo erabili zituztela
nabarmendu du Durango 1936-k,
ohar bidez: “Bonbardaketak birrin-
dutako Durango garbitu eta berre-
raiki behar izan zuten”. Testuan kri-

tikatu duenez, etxeak okupatu eta
lur-sailak lapurtu zituzten faxistek,
eta hainbat sexu eraso egin zituz-
ten. Zornotzan, adibidez, tradi-
zionalistek 30 andra aste betera-
ko bahitu zituztela azaldu dute.

Testigantzak
Elkarteak nabarmendu duenez,
“desagertu eragin zituzten lagunen
kopurua eta izen-abizenak ez
dakizkigu oraindino”. Durango
1936-k gerran eraildako eta desa-
gertutako pertsonen datu basea
osatzen eta testigantzak batzen
jarraitzen du.  A. U.

Karlistek Durango hartu zuten egunaren urtemugan,
herrian egindako gehiegikeriak salatu ditu elkarteak

Durango 1936 elkartea:
“75 urtera, krimenek
zigor barik diraute”

Itxiera aginduaren osteko batzarra, urtarrilean.

Erralderen administrazio
kontseiluaren azken batza-
rrean, elkartearen inguruko

jarrera bi azaleratu dira. Erralde liki-
datzea  edo berkapitalizatzea izan
dute eztabaidagai. Bilduko lau
ordezkariek berkapitalizazioaren
aldeko botoa eman dute.  Likida-
zioa gura dute, ostera, Elorrio,
Berriz eta Ispasterko EAJk, eta bai-
ta Abadiñoko Independienteek ere
(AI). Gainera, alderdi horietako
lau ordezkariek administrazio kon-
tseilutik irtetea erabaki dute. 

Abadiñoko osoko bilkuran
Bilduko Aitor Azuetari erantzunez,
Jose Luis Navarro alkateak (AI)bere

dimisioa baieztatu du asteon. Arra-
zoitu duenez, “egoera dramatikoa
da”. Erralde elkartea kiebra egoe-
ran dagoela azaldu du. Alkatearen
berbetan, merkataritza abokatu

batek azaldu dio  irtenbidea
“enpresa disolbatzea” izango litza-
tekeela. Osoko bilkuran Navarrok
azaldu duenez, “Durangoko hilte-
giak 2,6 milioiko zorra dauka, eta

4 milioi falta zaizkigu proiektu
berrirako”.

Enplegu erregulazioa
Otsailetik, hiltegiko langileak
enplegua erregulatzeko dosierrean
sartuta daude, sei hilerako. Juan-
jo Elgezabal CCOOko ordezkariak
esan duenez, oraindik ez dakite zer
gertatuko den, baina beltz ikusten
du gaia: “Egoera luzatu beharrean,
logikoena kontratuak etetea da”. 

Inork zorra abalatzea “gaitz”
ikusten du Elgezabalek, eta proiek-
tuak aurrera egiteko administra-
zioen eta politikarien arteko ados-
tasuna falta da, bere ustez. A. U.

Bilduk berkapitalizazioa eskatu du; EAJk eta AIk likidazioaren alde egin dute

Erralderen administrazio
kontseilua utzi dute EAJ eta AIk

Abadiñoko alkateak Erralde
kiebra egoeran dagoela
azaldu du osoko bilkuran
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ABADIÑO

MALLABIAELORRIO

Eneko Etxebarria eta Sarai Mimenza (EAJ), eskua altxatzen.

Azken bi urteetan udal aurre-
kontua onartzeko adostasu-
nik ez dute lortu alderdiek

Abadiñon. Martitzeneko plenoan,
EAJko zinegotzi bien abstentzioak
ahalbidetu zuen alderdi horrek eta
gobernuak adosturiko 2012rako
udal aurrekontua onartzea. 

“Ez da aurrekonturik onena,
ezta gustokoen duguna ere”, esan
du Eneko Etxebarria jeltzaleak.
Hala ere, EAJk gobernuaren proiek-
tuak aurrera egitea ahalbidetu du,
“herriarentzako ezinbestekoak
diren hainbat inbertsio gauzatzea
dakarrelako”, eta aurrekontu pro-
posamenean gastua murrizteko
“saiakera” egiten delako. Horrela
azaldu zuen abstentzioaren alde-
ko erabakia Etxebarriak. 

Hiru kreditu, bi urtean
Antonio Serrano AIko zinegotziak
azaldu duenez, udalaren gastu
arrunta murriztea izan dute hel-
buru aurrekontua diseinatzera-
koan. Eguneroko gastua eta per-
tsonalarena %3 gutxitzea aurrei-
kusi dute, eta herriko jai nagusi
bietako aurrekontua ere 20.000
euro gutxituko dute.

Hiru kreditu aurreikusi ditu
udalak, aurtengo eta datorren
urteko inbertsioak finantzatzeko.
Kredituok ere datozen bi urteo-
tan bueltatzeko konpromisoa har-
tu du Abadiñoko Udalak.

Besteak beste, Traña-Matie-
nako eta Zelaietako haurreskola
berriak eraikitzeko diru-atalak
jasotzen ditu aurrekontuak. Jose
Luis Navarro alkateak aurreratu
duenez, uda honetan hasiko dituz-
te Traña-Matienan haurreskola
eraikitzeko lanak, eta 2013an egin-
go dituzte Zelaietan haurreskola-
ko obrak. Eusko Jaurlaritzak altxa-
tuko duen eraikin berriaren behe-
ko solairuan atonduko du udalak

haurreskola. Guztira, 1.700.000
euroko inbertsioa aurreikusi dute,
haurreskolen proiektuak bi urtean
burutzeko.

Datorren urtera arte luzatu-
ko diren lanen artean, Zelaietako
Kalbario ingurua berregituratze-
ko proiektua ere jaso dute. Sanea-
mendua eta irisgarritasuna hobe-
tzeko lanak egingo dituzte. 

Bilduko Aitor Azuetak gogor
kritikatu du aurrekontua: “Ez da
herritarren lehentasunaren arabe-
ra diseinatu”. Azuetaren berbetan,
“ez dugu proposamen hau onar-
tuko, bat ez gatozen herri eredu
bat garatzen duelako”. Kontra  boz-
katu zuten. I.E.

AI alderdiak azaldu duenez, aurrekontuko gastu
arrunta gutxitzea izan da euren helburu nagusia

EAJ abstenituta,
aurrekontuak
onartu ditu udalak

Bilduko Aitor Azuetak gogor
kritikatu du aurrekontua: “Ez
dute herritarren lehentasunen
arabera diseinatu”

2012rako INBERTSIO 
NAGUSIAK

Traña-Matienako 
haurreskola: 600.000 €

Zelaietako Kalbario ingurua
berregituratu: 454.000 €

Eraginkortasun energetikoa
hobetu: 376.746 €

Traña-Matienako eskolako
energia sistema: 357.754 €

Errota kultur etxeko teilatua
konpondu: 99.747 €

Jolasguneak: 75.000 €

Haizetarako kirolgunea
atondu, erabilera anitzeko
eraikin alboan: 35.000 €

Emakume
Eskola eratu
dute, lau
ikastarogaz
"Berdintasuna lortzeko, emaku-
meon jabekuntza pertsonal eta
kolektiboa ezinbestekoa da".
Motibo horregaz antolatu dute
Emakume Eskola.  “Emakumeok
eguneroko bizimoduan oztopoak
aurkitzen ditugu, diskrimina-
zioaren ondorioz”. Elorrioko
Emakume Eskolaren antolatzai-
leek helburuen berri eman dute:
elkarrengandik ikastea, hartu-
emanak bultzatzea, sareak era-
tzea eta ekarpenak jasotzea, bes-
teak beste. 

Lau ikastaro antolatu dituz-
te. Emozioen lanketan oinarri-
tutakoa izango da lehenengoa,
eta maiatzaren 4an hasiko da.
Zoru pelbikoa indartzeko ikas-
taroa, autodefentsa tailerra eta
internetegaz lotutako saioak eto-
rriko dira ondoren.

Emakume Eskolarako, uda-
letxean eman behar da izena, eta
bost euro ordaindu; epea zaba-
lik dago. M. O.

Emozioen lanketan
oinarritutako ikastaroa
izango da lehenengoa 

Kiroldegiaren kudeaketa eraginkortzeko asmoa dute.

Lan-taldeetan aztertuko
dute herriko kirol arloa
Kirolaren sustapena eta azpiegiturak baloratuko
dituzte prozesuan, plan estrategikoa garatzeko

Joseba Mujika alkateordearen ber-
betan, udaletik ez da orain arte sus-
tapen-politikarik eta zuzendari-
tzarik egon. Hori dela-eta, plani-
fikazioa egin gura dute, klubak
"abandonatuta" ez uzteko. Poli-
tika zehazteaz gainera, “instala-
zioak indartzea" gura dute. 

Kirol saileko zinegotziak,
Aitor Agirrek, aldaketen beharraz
egin du berba. Kiroldegiaren

kudeaketa eraginkortzea dute
helburu, "badakigu-eta arazoak
daudela".

Bost hilabetekoa izango da
plan estrategikoaren garapena.
Hiru batzorde eratuko dituzte:
kirolagaz lotura daukatenena,
herritar guztiei zabaldurikoa eta
udal ordezkariena. Azken hauek
jarraitu eta koordinatuko dute
prozesu osoa. M. O.

Datorren
ikasturterako
izena eman ahal
da haurreskolan
Maiatzeko matrikulazioa mar-
txan jarri dute Mallabiko haurres-
kolan. Maiatzaren 2tik 11ra bitar-
tean 0 eta 2 urte arteko umeak
haurtzaindegira eroateko izena
eman daiteke haurreskolan ber-
tan. Behin betiko zerrendak uztai-
laren 12an ezagutzera emango
dituzte.

Esti Arrizabalaga hezitzai-
leak azaldu duenez, datorren
irailetik aurrera 2011n jaiotako
umeentzako sei plaza izango
dituzte, eta 2012koentzako zor-
tzi. Hezitzailearen berbetan,

haurtzaindegia beteta dagoen
arren, momentuz ez dute leku
arazorik izan: “Hainbat gazte
etorri dira etxe berrietan bizitze-
ra eta ume kopuruak gora egin
du azken urteotan”. 

Ikasturte honetan, Mallabi-
ko haurtzaindegian hiru hezitzai-
le ari dira, lanaldi osora, hamahi-
ru ume zaintzen. J.G.

Datorren irailetik aurrera
2011n jaiotako umeentzako
sei plaza izango dituzte,
eta 2012koentzako zortzi

Gaur hasi eta
zortzi egunean,
jai egingo dute
Traña-Matienan
San Prudentzio jaietako zortzi egu-
nerako egitaraua abiatuko dute
gaur iluntzean, Traña-Matienan.
Jai egunak elkarregaz pasatzeko
prest, Trañako zubian batuko dira
koadrilak, 19:00etan. 

Traña plaza izango da jaiagaz
gozatu gura dutenen elkargune
nagusia egunotan. Umeentzako
jolasak eta ikuskizunak eta herri
bazkariak hartuko ditu egunez,
esaterako, eta kontzertuak gauez. 

Durangaldeko Jaizale txistu-
lari taldearen emanaldia egongo
da domekan, 12:00etan. Done
Zezili Abadiño abesbatzagaz jar-
dungo dute txistulariek, hiruga-
rren urtez. Eleder Iturrietak zuzen-
duko du txistulari taldea, eta Yolan-
da Etxeitak, abesbatza.  

Azkenengoz orain hogei urte
altxatu zuten hamabost lagunek
jasoko dute gaur Donien Atxa.
Urteko herritar ospetsuenari ome-
naldia egingo diote, 20:00etan,
eta auzoko Iluntze dantza taldea-
ren emanaldia ere izango da jaien
lehenengo egunean. I. E.

Traña plaza izango da
egunotan, jaiagaz gozatu gura
dutenen elkargunea
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BERRIZ

MAÑARIA

IZURTZA

Konposta egiteko 25 ontzi
eskuratu gura ditu udalak

Nork bere etxean konposta egite-
ko aukera eskaini gura du udalak.
Horretarako, diru-laguntza eska-
tu du Bizkaiko Foru Aldundian, eta
hile biko epean erantzungo dio.
Udalak laguntza jasotzen badu,
konposta egiteko 25 ontzi erosi-

ko dituzte, eta interesa erakutsi
duten herritarren artean banatu.
Ontzi bat gura duenak, udaletxe-
ra joan besterik ez dauka, eta inte-
resa agertu. Herritarrek ez dute
ordainketarik egin beharko kon-
posterako ontziengatik.

Aldundiaren diru-laguntzaren esperoan daude

Bere sasoian Azterlanek  hon-
dakinen berrerabilpenerako pro-
grama landu zuen udalarentzat
eta, ondorioz, teknologia-zentroak
egingo du bitartekari lana.  Azter-
lan arduratuko da konposta zelan
egin irakasteko ikastaroak anto-
latzeaz, dudak argitzeaz nahiz
jarraipena egiteaz.

Programa ekainean edo  uztai-
lean martxan ipintzea gura dute,
diru-laguntza jaso eta berehala.
Ekimenak arrakasta badu hurren-
go urterako ontzi gehiago lortzen
saiatuko dira. J.D.

Herritarrek edukiko dute
preferentzia frontoian 

Frontoiaren erabilera eta alokai-
rua arautzeko ordenantza berria
daukate Mañarian. Joan zen bari-
kuko udalbatzarrean onartu zuten
ordezkariek, aho batez. Hemen-
dik aurrera, sei hilabeteko ziklo-
tan alokatu ahalko da pilotalekua,
orduka. Erreserbatu ezin izan

dutenek lehentasuna edukiko dute
hurrengo zikloa hastean. Gainera,
mañariarrek beti edukiko dute
preferentzia. Herritarrek 8 euro
ordainduko dute alokatutako
orduagatik, eta kanpokoek 10 euro.

Areitio, UEMAko ordezkari
Barikuan, Udalerri Euskaldunen
Mankomunitatean sartzea onar-
tu zuen korporazioak. Bertako
ordezkaria nor izango den ere era-
baki zuten, aho batez: Bilduko
Ainara Areitio, Kultura zinegotzia.
Mañaria ekainean izango da, ofi-
zialki, UEMAko kide. M. O.

Hemendik aurrera, sei
hilabeteko ziklotan alokatu
ahalko da pilotalekua

Alokairua merkeago ipini dute mañariarrentzat

Maite Arrizabalaga (Berriz 1936 Gogoratzen), berbaldian.

Kolpistak herrian sartu
zirenekoa oroitu dute

Intxortako frentea jausi eta kolpis-
tak Durangaldean sartu zirela 75
urte bete ziren apirilaren 25ean.
Gaztelekuan solasaldia egin zuten
Berrizko gazteek eta sasoi hartan
ume edo gazte ziren hamahiru
lekukok: frentetik ihesi zetozen
gudariak euren gurasoek zelan
etxean hartu zituzten, Sarriko
baserritik Anbotora begira gerra-

ko hegazkinak zelan ikusi zituz-
ten, babeslekuan beldurrez orduak
eta orduak eman zituztela... Oroi-
tzapenak eta sentipenak konpar-
titu zituzten Gerra Zibila bizi izan
zutenek gazteekin.

Berriz 1936 Gogoratzen elkar-
teak batutako dokumentazioan
oinarrituta sortu duten antzezla-
na eskaini zuten, aldiz, gazteek. 

Berriz 1936 Gogoratzen elkarteak antolaturiko 
solasaldian batu ziren eguaztenean Gaztelekuan

Iturriza omenduko
dute, historia batzen
egin zuen lanagatik

Juan Ramon Iturrizari  omenal-
dia egingo diote domekan,
historialari lanean egindako

ibilbidea gogoratzeko. Aurten 200
urte dira hil zela, eta bere jaiote-
guna aukeratu dute ekitaldirako.
12:00etan, Gernikako Arbolaren
adaxka bat landatuko dute udale-
txeko lorategian, eta 12:30ean eki-
taldi nagusia egingo dute. 

XVIII. mendeko historialari
“interesgarrienetakoa” izan zen,
Orlan Isoird alkatearen berbetan.
Bizkaiko historia jaso zuen, eta

bere dokumentazioa erreferen-
tzia da egungo ikerlarientzat.

Iturrizari buruzko liburuxka
idatzi du Gerediagako Jon Iraza-
balek: “Pertsona polifazetikoa zen”.
1741eko apirilaren 29an jaio zen
Berrizen; 1812ko irailaren 10ean
hil zen Munitibarren. Gaztetan
hasi zen idazten, aitak –maisua
zen– erakutsita. Hamasei urtegaz
Mexikora joan eta osabagaz okin
ibili zen. Gerora, bueltatu eta
fedeari lotuta erromesaldi asko
egin zituen. Maisu ere izan zen

Herritarrek Juan Ramon Itu-
rrizaren bizitzaz eta beharraz
gehiago jakiteko aukera edukiko
dute, datorren astean ipiniko
duten erakusketagaz, udaletxeko
harrera-gelan. M. Onaindia.

Berrizen. “1779tik aurrera  paper
eta artxibo artean” egin zuen bizi-
tza, Irazabalek dioenez. Baserrien
izenak, Ziortzako planoak...“Bera-
ri eskerrak dakigu sasoi hartan
nesken soka-dantza egiten zela”.

Hil zeneko 200. urtemuga da aurten, eta udalak 
eta Gerediagak ekitaldia eratu dute domekarako

Iturrizaren omenezko ekitaldia eta liburuxka aurkeztu dituzte Isoirdek eta Irazabalek.

“XVIII. mendeko historialari
interesgarrienetakoa izan
zen”, alkatearen berbetan
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Durangaldean labur

ATXONDO DURANGALDEA

Eskola berriaren proiektua
bozkatuko dute herritarrek

Eskola berria eraikitzeko ideia-
lehiaketara aurkezturiko proiek-
tuak ikusgai izango dira, apirila-
ren 30etik maiatzaren 6ra, Olea
kalean (Unzueta altzari denda
egon zen lokalean). Bilduren udal-
gobernuak azaldu duenez, 116
proposamen jaso dituzte. 

Jasotako proiektuen artean,
zortzi-hamar egokienak aukera-

tuko ditu epaimahai batek. Epai-
mahaian egongo dira udaleko
alderdi politikoen ordezkariak,
elkarteenak, eta hezkuntza eta
hirigintza arloetako teknikariak. 

Maiatzaren 5ean eta 6an,
Olea kaleko lokalean eman ahal-
ko dute herritarrek botoa. Azken
erabakiaren %10 egongo da herri-
tarren esku. I. E.

Guztira 116 proiektu aurkeztu dituzte eta horien
artetik zortzi aukeratuko ditu epaimahai batek

ZALDIBAR

GARAI

Astean hiru egunetik bira
murriztu dute Atxondoko
BBKren zerbitzua. Orain

arte, astelehen, eguazten eta osti-
raletan eskaintzen zuten kudeake-
tak aurrez aurre egiteko aukera.
Joan zen astetik aurrera, astelehe-
netan itxita egongo da. Gainerako
egun bietako ordutegia honako
hau izango da: 08:30etik 14:15era.

BBKren ordezkari batek eman
zion udalari murrizketaren berri.
“Arrazoi ekonomikoak eta erre-

kurtsoen optimizazioa”. Berba
horiek izan zien jasotako argu-
dioak, Juanjo Nora alkateordearen
esanetan. 

“Hainbat kudeaketa internet
bidez egin daitezkeela diote, eta
gainerako gestioak egiteko astean
egun bi nahikoak direla. Gainera,
Durango edo Elorrioko bulegoe-
tara ere joan daitekeela diote”.
EAJk udal legez kexa ofiziala aur-
keztearen komenentzia azaldu
zuen azken udalbatzarrean. J. D.

Astelehenetan zarratu
egingo dute bankua

Eguazten eta bariku goizetan zabalduko dute bulegoa.

“Hainbat kudeaketa internetez egin ahal direla 
dio BBK-k”, Juanjo Nora alkateordearen berbetan

Ezkio-Itsasorako
argindar linea
bertan behera
geratu ahal da
Baliteke ez egitea Gueñesetik
Ezkio-Itsasora arteko goi ten-
tsioko linea. Durangaldeko bost
herri zeharkatu behar zituen:
Iurreta, Garai, Berriz, Mallabia eta
Zaldibar. Energia azpiegituren
aurreko planaren epea amaitu da
eta planfikazio berria egiteko,
egungo egoera makroekonomi-
koa eta datozen urteetarako
aurreikusita dagoen eskaria kon-
tuan hartzeko agindu dio Espai-
niako Gobernuak Red Electrica
de Españari, dekretu bidez. Ekai-
naren 31 baino lehen aurkeztu
behar dute plan berria.

Energia kontsumoa jaitsi
egin dela da eskaeraren argudioa:
“Gobernuak gero erabakiko du
zein azpiegitura lehenetsi eta
zein ez. Beraz, oraindik baliteke
goi tentsioko linea egitea, den-
bora batez atzeratu behar izatea
edo bertan behera geratzea”, Red
Electrica Españako ordezkarien
berbetan. J. D.

Egoera makroekonomikoa
eta eskaria kontuan hartzeko
agindu dute, dekretu bidez

Udalekuetan
izena emateko
aukera eman 
du udalak
Hiru eta hamairu urte artekoen-
tzako udalekuak prestatuko ditu
Garaiko Udalak. A zaldu dutenez,
uztailaren 2tik 20ra bitartean gara-
tuko dituzte aisialdirako ekintzak.
Udalekuetan parte hartu gura
dutenek izena eman behar dute
udaletxean, maiatzaren 11 baino
lehen.

Matrikularen prezioa  kale-
ratu dute antolatzaileek. Herrian
erroldatuek 30 euro ordaindu
beharko dute, eta erroldatu
bakoek 40 euro.

Ahoan, etxean eta kanpoan
Udalekuetan euskararen erabile-
ra sustatuko dute. Eslogana, horre-
gaz lotutakoa da: Euskara ahoan,
etxean eta kanpoan. 

Ordutegiari dagokionez, egu-
nero 09:00etatik 13:00etarakoa
izango da, adierazi dutenez. Edo-
zelan ere, arratsaldeko 17:00ak
arte luzatuko dute irteeraren bat
egiten dutenetan. M. O.

Durangaldeko dantza taldeekin Euskal Jaia ospatu-
ko dute Elorrion, domekan. Goizean, 11:30ean,
kiroldegian batuko dira dantza talde guztiak. Eguer-
dian kalejira hasiko dute herriko kaleetan zehar eta
13:30 inguruan bazkaritara joango dira. Bazkalos-
tean, 17:00etan, berriro kiroldegian batu eta alar-
dea erakutsiko dute plazan. Elorrioko Besaide tal-
deak antolatu du ekimena.

Eskualdeko dantza taldeekin
Euskal Jaia, etzi, Elorrion  

Garai Jauregiko
lanak amaitu dituzte

Maiatzaren 5erako Mugarri Eguna  antolatu dute
Durangon, eta ekimenerako izena eman gura
duenak maiatzaren 4ra arteko epea du Pinon-
do Etxean (informazioa@durango-udala.net).
Zapatuan 08:00etan irtengo dute Andra Maria-
ko elizpetik. Dolometa eta Mendigainetik Nebe-
rondora joango dira. Ibilbideak 6,5 kilometro
ditu eta lau ordutan osatzea aurreikusi dute. 

Mugarri Egunerako, hasi
da izen-ematea Durangon

Guztira, 154.800 euro inguruko inber-
tsioa egin dute lanetarako. Erabat
konpondu dute estalkia, udal ardu-
radunen esanetan. “Beti ere, hasie-
ratik zuen itxura mantenduta". Argi-
tu dutenez, "arbel eta zinkezko estal-
k i a  h o n d a t u t a  z e g o e n  e t a ,
horrexegatik, aldatu beharra zegoen”. 
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BERBAZ
“Gaitz neurologikodun umeek baino
oztopo gehiago dituzte euren familiek”
Zesatenjuenaz kooperatiba sortu eta neska gazte baten gaia hartuta, kontzientziazio proiektu bat garatu dute 

Goiuri Aldekoa-Otalora •
Lore Perez de Albeniz •

Aldekoa-Otalora durangarra da

Perez de Albeniz elgoibartarra da

ratzen dutenak: jendearen ezjakintasu-
na,  gastuak, oztopo arkitektonikoak…
Zerrenda luzea egin daiteke.   

Bere gurasoak indartsu daude? 
Eredugarria da gurasoek erakusten
duten indarra. Lan handia egiten dute
aurrera ateratzeko, eta duintasunez
“hemen nago eta nire alaba maite dut,
begiraiozue” esatera heltzeko. Beste
asko, askoz gutxiagorekin itota egongo
ginateke. 

Zelakoa izango da dokumentala?
Fikzioa, testigantzak eta animazioa era-
biliko ditugu. Familiekin konektatu nahi
dugu, eta ahal bada, umeekin ere bai.
Hezkuntzara bideratutako unitate didak-
tikoak ere landu gura ditugu. Dokumen-
taleko materialarekin eskoletan erabil-
tzeko materiala sortu nahi dugu.

Antzeko kasuen gaineko sentsibilizazioa
ere zabaldu gura duzue.
Azken finean, horrelako ume bakoitzak
eta familia bakoitzak istorio bat dauka,
baina egoera denentzat antzerakoa dela
pentsatzen dugu: jendearen ezjakintasu-
na, familien bakardadea, arazo ekono-
mikoak, komunikatzeko arazoak, beldu-
rrak, pozak... Hori guzti hori bere gain
hartzeko gaitasun berezia daukate!
Errealitate hori ezagutzera emateko isto-
rio eredugarri bat aukeratu dugu, Itxaso-
rena, bera ezagutzen dugulako. Baina
beste edozein istoriok ere balioko zukee-
lakoan gaude, horrelako ume bakoitza-
ren atzean, maitasun eta autosuperazio
istorio hunkigarria dagoelako. A.Ugalde 

http://emadazueskua.blogspot.com.es/

Itxaso Larrañaga Elgoibarren bizi
den 14 urteko neska da. Lau
hilabetegaz gabezia neurologi-

ko baten sintomak agertu zitzaiz-
kion, eta ordutik familiak lan han-
dia egin du alabaren bizitza duina-
go egiteko. Euren eta antzerako
egoera bizi duten pertsonen errea-
litatea ezagutarazteko premia sen-
titu dute Lore Perez de Albenizek
eta Goiuri Aldekoa-Otalorak. Doku-
mentala grabatzea izan zen lehe-
nengo ideia, eta hortik egitasmo
zabalago bat hasi dute. 

Zelan sortu zen dokumentalaren ideia? 
Itxaso eta Maier [bere ama] ezagutzen
genituen, eurek pasatutakoa ezagutzen
genuen, eta nahi genuen gainontzeko
jendeak horrelako umeak nolakoak diren
eta zelako laguntza behar duten jakitea.
Ondoan horrelako umerik ez daukanak
ez daki zer den hori: familiak zer pasa-
tzen duen, zelakoak diren umeak, nola
komunikatzen diren…  Horrela sortu zen
istorio hau kontatzeko ideia, jendeari
gaitz neurologikoak dituzten umeen eta
euren familien egoera ezagutzera emate-
ko, haiekiko gertutasuna sustatu nahian.

Kooperatiba sortu duzue. Zergatik? ‘Zesa-
tenjuenaz’ izena nondik dator?
Proiektuaren barruan, dokumental bat
egitea zen pisu gehien zeukan zatia, eta
dokumentala egiteko kooperatiba sortu
genuen. Aspalditik geneukan gure kon-
tura lanean hasteko gogoa eta hau akui-
lua izan zen. ‘Zesatenjuenaz’ sarritan
esaten dugun esaldi bat da eta gu bion
izateko era laburtzen du: horrenbeste
gauza edukitzen ditugu egiteko eta esa-
teko, sarritan irteten zaigula esaldia.

Zelako gaixotasuna dauka Itxaso 
Larrañagak?
Rett sindromeari dagozkion ezaugarri
denak dauzka, baina proba genetikoetan
ez diote sindrome horri dagokion muta-
zio genetikoa topatu. Rett sindromea

neskatilek bakarrik edukitzen dute,
berez, X kromosoman ematen den
mutazioa delako eta mutikoak ez direla-
ko jaiotzera iristen. Jaio zenean hasiera
bateko proba denak normaltasunaren
barruan zegoela adierazten zuten baina
lau hilabeterekin burua ondo eusten ez
zuela ikusi zuten eta orduan pediatrak
neurologoarenera bidali zuen. Hamaika
proba egin dizkiote, eta gaur egun orain-
dik ez dauka diagnostikorik.

Mugak muga bizitza aurrera ateratzen
dabil. Zeintzuk izan dira lorpenak? 
Familiak lan mordoa egin du umea
aurrera ateratzeko: ama Bilbora joan zen
bizitzera, bakarrik, Itxaso estimulazio
zentro batera eroateko. Estimulazioa txi-
kitatik hasi nahi izan zuen, ume hauek ez
dutelako besteek bezala aurrera egiten.
Garunean arazoak dituztenez gorputzak
ez du behar bezala erantzuten, eta atro-
fiak sortu daitezke hezurretan, bizka-
rrean… Gaur egun laguntzagaz zutik
mantentzen da eta ez da gutxi, urteak
aurrera egin ahala etxean eduki ahal iza-
teko laguntza handia delako hori. Kogni-
tiboki ere pila bat aurreratu du. Berba ez
du egiten, baina komunikatzeko bere
modua garatu du, eta ulertu ere, esaten
diozun dena ulertzen du.

Zeintzuk dira oztopo nagusiak?
Itxasorentzat? Asko dauzka. Agian Itxa-
sorentzat okerrena muskulu falta da.
Ezin da oinez ibili, eta guk uste, berari
ibiltzea asko gustatuko zitzaiola. Beti
beste baten ardurapean ibili behar izatea
da oztopo handiena. Familiarentzako,
oztopo askoz gehiago daude, azken
finean eurak direlako Itxaso aurrera ate-

“Gaitz neurologikoak
dituzten umeekiko eta
familiekiko gertutasuna 

sustatu gura dugu”

“Itxasok komunikatzeko
bere modua garatu du
eta esaten diozun dena

ulertzen du” 
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Legeak dio,udal aurrekontua
Osoko Bilkurari aurreko urteko
abenduaren 31 baino lehen aur-
keztu behar zaiola, aurrekontua
eztabaidatu eta, horrela eraba-
kitzen bada, onartzeko. Horre-
gatik oposizioari dokumenta-
zioa urteko azken hiruhilekoan
zehar ematen hasi behar dute.

Aste honetan aurrekontuen
zirriborroa aurkeztu digute, ia
maiatzean gaude eta zirriborroa
ez da datorren urterako baizik eta
aurtengo urterako. Durangoko
udalgobernu taldea berriro
berandu dabil!

Orain gure txanda da, aurre-
kontuen zuzenketak aurkeztu
behar ditugu eta gero denon
artean eztabaidatu. Baina euren
jarrera ez da oposizioarekin akor-
dioetara iristekoa, nabaritzen
da!

Iazko aurrekontuak onartu
genituen, gure ustez Durango-
rako akordio ona lortu genuela-
ko. Baina urte osoan edozer
behar genuenean, zabor-edu-

kiontzi berriak, garbiketa gehia-
go , enplegu programak edo iaz-
ko akordioan hautsitako puntuak
eskatu genituenean, beti dirurik
ez zegoela erantzuten ziguten.
Asteon gobernu taldeak iazko
aurrekontuen likidazioa eman
digu, eta alkateak dio Udalak
950.000 euro inguruko sobera-
kina daukala, soberakina dauka!!
Ahoa bete hortz utzi nau. Eta zen-
bat zor, zenbat kreditu eta zen-
bat akordio dauka bete gabe?
Datuei itxura aldatu die. Datu
guztiak ondo eta argi eman behar
dira.

Krisialdiaren aurrean beran-
du eta txarto. Hau zer da? Aurre-
kontua edo desaurrekontua?

IRITZIA gutunak@anboto.org

Pobre zoriontsuak
Politikarien lana aberatsen mesederako txiroen  botoa lortzea
zela esan zuen baten batek. Garai hauetan inoiz baino argia-
go ikus daiteke hori. Grezia eta Espainia bezalako herrietan,
herritarrek aukeratutako gobernuak, ‘Europatik’ datozen neu-
rriak inposatzen ari dira. Europako banku handiek, Europa-
ko enpresa handiek eta Europako aberats handienek inposa-
tutako neurriak: azken finean, gehiago, gogorrago, eta baldin-
tza eskasagoetan lan egin eta bizi beharko dugu, ‘haiek’
gehiago irabazi eta hobeto bizitzeko. Jende xumea gehiago gara
munduan, baina ez gara ados jartzen ‘goiko’ horiei boterea
kentzeko eta mundu justuago batean bizitzeko. Eta ez da orain-
go kontua. Hala ere, badut Euskal Herria bezalako lekuetan
esperantza txiki bat etorkizunerako. Ea bada.

Baina gauzak horrela diren bitartean, bizimodu eta pentsa-
kera aldatzeko prest nago ni. Beharbada ezin izango dut 150 zal-
diko kotxe berria erosi. Ezin izango dut 8 MPixeleko internet-
dun smartphonea eduki. Platera janariz beharrean irudimenez
betetzen duten jatetxeak ahaztu beharko ditut, eta ezin izango
dut telebistan iragartzen duten alkandora fashion hori erosi. Izan
ere, zoriontsu izateko horiek guztiak behar izatea lortu dute. Gure
bizitzek zentzua izan dezaten, gai materialak pilatu behar iza-
tea. Eta kotxe berria, mobil berria, etxe berria eta azal berria ez
badaukagu, ezer ez garela sentiaraztea. Eta noski, horretarako,
lan asko egin behar izatea beraien enpresetan. Orain, gainera,
are gehiago. Horregatik ,ni prest nago nire kotxe zaharrean ibil-
tzeko. Txuri beltzezko argazkiak ateratzeko. Nire amaren inda-
bak jateko eta amamak egindako jertsea janzteko.

Izan gaitezen ezer ez daukaten pobre zoriontsuak.

Sugar Perez Zallo  - Abadiño

Kantatu gurekin 
Mendi garai eta itsaso zabalen artean, udaberrian loreak beza-
la loratutako herri txiki batean bizi zen Izarne.

Herri hura goibela zen ordea, herritar guztiak triste-triste
bizi ziren, baso, mendi eta itsasoetako animalia guztiak txioka,
marruka, uluka eta orroka zebiltzan artean, beraiek ez zekitela-
ko soinurik ateratzen.

Inork ez zuen goizetan egun on esaten, inork ez zuen nola
sentitzen zen esaten eta inork ez zuen zer nahi zuen esaten, ez
zuten esaten ez zekitelako esaten, eta horrek goibeltzen zituen.
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Izarne neska alaia zen ordea eta ez zitzaion gustatzen goi-
bel egotea, irribarre egitea baizik, eta hortaz, herri hartako ara-
zoa konpondu nahirik basora joan zen laguntza bila.

Bidean aurrera zihoala otsoa hurreratu zitzaion lehenengo
Izarneri. Begiratu zion eta honek begirada itzuli zion, eta hala-
ko batean ulu luze luze-luuuuze bat bota zuen otsoak. Izarne
harrituta geratu zen ez baitzuen sekula soinurik entzun. Alabai-
na otsoaren ulua tristeegia iruditu zitzaion, harekin ez zuen herri-
tarrak alai bizitzea lortuko. Beraz otsoa agurtu eta aurrera jo zuen.

Handik gutxira bele talde bat inguratu zitzaion eta ia bat-
batean karraka hasi ziren guztiak. Izarne izutu zen ia. Oso ozen
entzuten zituen soinu haiek bata bestearen gainetik, inork ez
zuen beste inor errespetatzen, eta Izarneri iruditu zitzaion
herrian ezingo luketela horrela bizi. Hala bada, korrika egin zuen
alde handik.

Hala zihoala, derrepentean, zuhaitz baten adarraren gaine-
an, urretxindor bat ikusi zuen. Izarneri izugarri polita iruditu
zitzaion urretxindorra baina are gehiago haren kantua, bizia eta
alaia, eta beraz urretxindorrarengana hurreratu eta haren melo-
dia hura ikasten saiatu zen. Baina Izarnek ezin zuen melodia
hura oroitu, bazuela uste zuenean berriz ahazten zitzaion, eta
berriz hutsetik ikasten hastera... Jope! 

Gutxira ideia bat otu zitzaion Izarneri ordea, urretxindorra-
ren kantuko soinu bakoitza ezagutzen zituen gauza eta elemen-
tu bakoitzarekin lotzen hasi zen. Hala, soinu bat bere amarekin
lotu zuen, beste bat aitarekin, hurrengo bat bere neba txikiare-
kin eta bere herria eta herrikideekin, kantu guztia buruz ikasi
arte.

Korrika itzuli zen orduan herrira eta herritar guztiak plazan
bildu zituen, eta behin guztiak han zeudela bere amaz oroitu
zen lehenengo, bere aitaz ondoren, bere nebaz, herriaz eta herri-
kideez, eta baratzeko tomate gorriez, eta medikuaren betaurre-
koez, eta... Eta horrela urretxindorraren kantua kantatzeaz bat,
Izarnek opari liezaiokeen oparirik ederrena oparitu zion herria-
ri, sentimenduak adierazteko era bat, zer nahi zuen esateko gai-
tasuna, hizkuntza bat eta horrekin batera alaitasuna.

Eta kantu hark ere izen bat behar zuenez eta ezagutzen zituen
hitz guztiak hartuta zeudenez ba bat sortzea beste aukerarik ez
zuen izan: “Gure herriaren kantu honi euskara esango diogu!”.
Eta behin kantatzen ikasita ez ziren sekula isildu.

Kimuak Aisialdi Elkarteak, bere sorreratik, euskara eta eus-
kal kultura sustatzea izan du helburu. Horregatik lantzen dugu
euskara, burutzen ditugun jarduera guztietan, gure nortasune-
rako horren funtsezko den balio bezala.

Uztailaren 16tik 28ra, bederatzi eta hamalau urte bitarteko
haurrentzat udaleku finko eta finko ibiltariak antolatu ditugu.
Ez dezagun gure herriaren kantua ahaztu, animatu zaitezte, kan-
tatu gurekin!

Kimuak Aisialdi Elkartea

Aste honetan aurrekontuen
zirriborroa aurkeztu digute.
EAJ berrio berandu dabil

Alkateak dio 950.000 euroko
soberakina dagoela. Zenbat
zor eta kreditu ditu bete gabe?

Idoia Agorria
PSE-EE

Alderdi, elkarte edo taldeko eritziak kide baten izenean sinatuta eta ANBOTOren eriz-
pideak jarraituz zuzenduta publikatuko dira. DATUOK BARIK EZ DA GUTUNIK ARGITARATUKO

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

zenbakiagaz batera bialdu behar dira.
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KULTURA
@anbotokultura

DF BERTSOZALE ESKOLA PLATERUENEAN

Lujanbiogaz abiatuko dute
aurtengo bertsozale eskola     

Bertsolari eta bertsozaleen inte-
reseko gaiak landuko dituzte, bost
berbalditan. Hori lotu dute anto-
latzaileek, Gorka Lazkanok eta
Eneko Abasolo Abarkas-ek, aur-
tengo DF Bertsozale Eskolan lan-
tzeko. Plateruena kafe antzokian
izango dira saioak, eguenetan.
Aurtengo saioetan parte hartu
gura duenak, maiatzaren 3ra arte
eman ahalko du izena.

“Lantzean behin bertsotan
jarduteko batzen garen moduan,
egitarau hau pentsatzeko batu
gara Eneko, Erika eta neu”, kon-
tatu du Lazkanok. Bertsoari, gai-
jartzailearen lanari eta epailea-
ren ardurei buruz berba egingo
dute lau saiotan,  denak maiatzean
zehar, eta bertso-trama bategaz
emango dute ikastaroa amaitutzat,
maiatzaren 31n. 

Lazkanok eta Abarkas-ek azal-
du dutenez, gaiak zeintzuk izan-
go diren erabaki eta gero, euren
hurrengo egitekoa hizlariak lortzea
izan da: “Gai hori jorratzeko zein
pertsona izan litekeen apropose-
na pentsatu dugu”. Hitzaldietara-
ko, bi bertsolari eta bi gai-jartzai-

le gonbidatu dituzte, eta azken
saioan, hiru bertsolarik kantatu-
ko dute. Esaterako, umorea izan-
go da maiatzaren 10eko ikasgaia,
eta Unai Iturriaga bertsolaria izan-
go da berbaldiaren arduraduna,
“ideia jenialak sortzen maisua den
durangarra”. 

Baina, Maialen Lujanbiok
zabalduko du egitaraua, maiatza-
ren 5ean. “Uste dugu bertsoaren
lanketan maila gorenean dagoe-
la Maialen Lujanbio: bere bertso-
kerari erreparatuta ikusten da zen-
bat lan egiteko gaitasuna daukan”,
azpimarratu du Lazkanok. Dioe-
nez, Maialen Lujanbioren hitzal-
diak, “bertsolari batek gaitasun
hori guztia nondik ateratzen duen
jakiten lagunduko du”.

Trama, prestatu eta egin
Eta bertsoa, epaitu liteke? “Aspal-
diko debatea da”, antolatzaileek
onartu dutenez. Horixe da Asier
Ibaibarriagak landuko duen gaia.
Bera ere epaile lanetan aritutakoa
da, eta erantzunak ematen ahale-
ginduko da maiatzaren 17an. 

Hurrengo saioan, bertso-tra-
ma bat prestatuko dute parte-har-
tzaileek, Josu Goikoetxea gai-jar-
tzailearen laguntzagaz, eta jardu-
naldien azken egunean praktikan
ipiniko dute prestatutakoa: Oiha-
na Bartra, Igor Elortza eta Jon
Maia ariko dira bertso-traman,
maiatzaren 31n.  I.Esteban

Eneko Abasolo ‘Abarkas’ eta Gorka Lazkano bertsolariak aritu dira Platerueneko aurtengo DF Bertsozale
Eskolaren jardunaldiak antolatzen; bost saio izango dira, eta maiatzaren 3ra arte eman daiteke izena

Bertsoari, 
epailearen ardurei 

eta gai-jartzailetzari
buruz jardungo dute

Maiatzaren 3an, 19:30ean, 
Plateruenean 

Maialen Lujanbio, 
Euskal Herriko txapelduna

‘10 segundo, 11 erabaki. Nola
lan ordu luzeak istante labu-
rrean sarrarazi’

Maiatzaren 10ean, 19:30ean, 
Plateruenean 

Unai Iturriaga, 
Bertsolaria

‘Umorea epaitzen: zeri egiten
diogu barre txapelketetan’

Maiatzaren 17an, 19:30ean, 
Plateruenean 

Asier Ibaibarriaga, 
Gai-jartzailea eta epailea

‘Bertsoa epaitu liteke?’

Maiatzaren 24an, 19:30ean, 
Plateruenean 

Josu Goikoetxea, 
Gai-jartzailea

Bertso trama prestatzen

Maiatzaren 31n, 20:00etan, 
Plateruenean 

Bertso trama

Igor Elortza, Jon Maia  eta Oiha-
na Bartra, bertsolariak

“Uste dugu bertsoaren
lanketan maila

gorenean dagoela
Maialen Lujanbio”
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DANTZA

L’atelier eskolakoek antolatu dituzte
Dantzaren Egunerako emanaldiak 

D urangoko zazpi gune izango dira
dantzarientzako oholtza. Udale-
txean, Sanagustinalden, Platerue-

nean, Ezkurdin, Andra Marian eta Goien-
kalen jardungo dute, 11:30ean hasi eta
22:00etara arteko programazioan. 

Jone Erzilla, Lexuri Armentia eta Gorka
Pagonabarra saritu egin dituzte Euskadi
2012 Gazte Interpreteen lehiaketan. Martxoa-
ren 30ean eta 31n egin zen lehiaketa, Gas-
teizko Jesus Guridi kontserbatorioan. Duran-
goko musika eskolako ikasleak dira hirurak.

Haize instrumentuekin nabarmendu
dira hiru gazteak, metal saxofoi eta txistua-
rekin: Jone Erzillak metal eta haize instru-
mentuen espezialitateko lehenengo saria
jaso zuen; Lexuri Armentia saxofoi ikasleak
ohorezko aipamena jaso zuen; eta  Gorka
Pagonabarrari, txistu espezialitateko sari
nagusia eman zioten. I.E.

Gazte Interpreteen
saria jaso dute
Durangoko hiru ikaslek

Dantzaren Nazioarteko Eguna ospatze-
ko hainbat emanaldi antolatu dituzte bihar-
ko. Durangoko L’atelier dantza eskolakoek
hartu dute egun osorako egitaraua antola-
tzeko ardura.

Dantza eskolako txikienFlashmobbate-
gaz abiatuko dute eguna: udaletxeko pla-
zan batuko dira, 11:30ean, ekintza jende-
tsua egiteko asmoagaz. Goizeko gainontze-
ko emanaldiak, Sanagustinalden izango
dira: barra handian zein txikian jardungo
dute L’atelier-eko balleteko kideek.

Musikariekin eta abeslariekin
Plateruenean bazkalduko dute eguerdian
dantzariek, senideek eta lagunek. Arratsal-
dean, era askotako dantzaldiak eskainiko
dituzte. Jada iluntzean, Bartolome Ertzilla
musika eskolako abesbatzak eta Bogoro-
ditsie abesbatzak lagunduta jardungo dute
eskolako dantzariek, 20:00etan, Andra
Marian. Leku beretik abiatuko dute pintxo-
poteo berezia, 21:00etan: hip-hopa, funk-
ya eta breakdance-a dantzatuko dute
bidean. I.E.

Hilarriei egindako argazkiak
egongo dira ikusgai Iturrin 

Pedro Zarrabeitiak Euskal Herriko hilarriei
egindako argazkiak bildu dituzte Elorrio-
ko Iturri kultur etxeko erakusketan. Maia-
tzaren 19ra arte izango da argazki bilduma
hau Elorrion ikusteko aukera.

Euskal etnografia eta artea dira Zarra-
beitiaren zaletasunak. “Irudien, sinboloen
eta sentimenduen adierazpenak bilatzen”,
horretan jardun du Euskal Herriko zazpi
lurraldeetan azken urteotan, eta argazki-
laritza artistikoaren bitartez gizarteratu
gura ditu bere aurkikuntzak.

Euskal hilarrien inguruko ikerlan zorro-
tza egin du. Batutakoen lagin bat da Elo-
rrion ikusgai dagoena: hileta-errituetatik
haratago, datu etnologikoen, historikoen
eta artistikoen bilduma. I.E.

MUSIKA ERAKUSKETA

Argazkilaritza artistikoaren bidez gizarteratu gura du egileak bere ikerketa

Euskal hilarrien inguruko

ikerlan zorrotza egin du. 

Lagin bat da ikusgai dagoena

Haize instrumentuekin 

nabarmendu dira hiru gazteak,

metal, saxofoi eta txistuarekin 

Dantza eskolako txikien 

‘flashmob’ bategaz abiatuko

dute eguna, 11:30ean

Bihar izango da Dantzaren Nazioarteko Eguna; Durangoko zazpi gunetan ariko dira dantzan, egun osoan zehar

Benita
Uribarrena 
1922ko martxoaren 3an jaio zen Duran-
gon Benita Uribarrena. Hamalau urte
zuelarik guda sufritu zuen, eta suposa-
tzekoa da Durangoko bonbardaketa ere
baietz. Urte hartako maiatzean beste
milaka umerekin batera Habana itsason-
tzian Frantziarako bidea hartu zuen.
Normandiara bidali zuten eta bertan bizi
izan zen urte bi familia batekin. 1939ko
irailean ama eta neba-arrebekin bildu
zen Toulousen. 

Guda batetik ihesean, beste baten
barneratu ziren eta ez ziren bestaldera
begira gelditu. Erresistentzian sartu zen
Benita. Hasiera  batean, Toulouseko gar-
tzelan atxilotatutako kideei laguntza
eskaintzen, jarraian maqui talde desber-
dinen artean korreo funtzioak betetzen,
eta gero Gallac-eko (Tarn) talde gerrila-
riaren artekari funtzioetan. Bere ahizpa
Nati ere talde honetan lan berdinean ari-
tu zen. Tarn-eko gerrilari asko espaniar
errepublikanoak ziren.

1944ko uztailaren 13an St. Paul de
Fenouillet-en atxilotu zuen Montpe-
llier-eko poliziako talde bereziak. Nahiz
eta hainbat itaunketa sufritu, ez zuten
beregandik informaziorik lortu eta Per-
pignan-eko kartzelara eraman zuten.
Abuztuaren 16an, Perpignandik askatu
baino hamahiru egun lehenago, kartze-
lako zuzendariaren laguntzarekin ihes
egitea lortu zuten berak eta beste hiru
gerrilarik. Aske irtetean, Toulous-eko
gerrilari taldean sartu zen. Gero FFIko
153 dibisiora destinatu zuten. 1945eko
martxoan, 23 urtegaz ia bizitza guztia
askatasunaren alde eta faxismoaren aur-
ka borrokatu ondoren, desmobilizatu
egin zuten. Ezkondu eta gero, Benita Uri-
barrenak Benita Uster-en nortasuna har-
tu zuen.

2000. urtean Frantziako gobernuak
“faxismoaren aurka egindako lanaren-
gatik” omendu zuen eta iazko maia-
tzean Le Soler-en, bera bizi izan zen
herrian, beste borrokalari batzuekin
batera udalaren omena ere jaso zuen.
Hilabete batzuk geroago, urriaren 12an
zendu zen. Aintza eta ohore Benita!

Post-data: Norbaitek ezagutzen du
senitartekorik edo beste berririk? Esker-
tuko da informazioa: jon@gerediaga.com 

GEURE DURANGALDEA

Jon 
Irazabal
Gerediagako
kidea
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IILLEEAAPPAAIINNDDEEGGIIAAKK

EESSTTEETTIIKKAA  ZZEENNTTRROOAAKK

EDERTASUN GIDA

EElloorrrriiookkoo  NNuukklleeoo  iilleeaappaaiinnddeeggiikkoo
AAmmaaiiaa  SSaallaazzaarrrreekk  aammoonniiaakkoo  bbaakkoo  
ttiinnddaaggaaii  bbeerrrriieezz  eeggiinn  dduu  bbeerrbbaa..
AAbbaannttaaiillaakk  zzeeiinnttzzuukk  ddiirreenn  aazzaalldduu  dduu..

TTiinnddaaggaaii  bbeerrrrii  hhaauueekk  zzeerr  aabbaannttaaiillaa
ddaauukkaattee??  AAuurrrreezz  ssoorrttuuttaakkoo  aarraazzooaakk
ddeessaaggeerrttzzeenn  aall  ddiirraa??
Amoniako bako tindagai berriek
kalte gutxiago eragingo digute
ilean eta buruan. Gainera, ileak kali-
tate hobea edukiko du: distira
gehiago, iraupen luzeagoa... Orain
artean, bazeuden amoniako bako
tindagai batzuk, baina euren kalita-
tea ez zen onena. Arazoak ekartzen
zituzten. Adibidez, ile urdinak ez
zituzten estaltzen, eta jendea ez
zegoen pozik. Tindagai berriek ez
dute halako arazorik ekartzen: ezin
hobeto tindatzen dute eta emaitza
oso ona da beti.

KKoolloorreeeeii  ddaaggookkiieenneezz,,  zzeeiinn  ddaa  ttiinnddaa--
ggaaii  bbeerrrriieenn  bbeerrrriittaassuunnaa??  BBeezzeerrooaa
mmooddaann  eeggootteeaa  aahhaallbbiiddeettzzeenn  dduuttee??
Orain artean, tindagai mota hauen
kolore-gama oso itxia zen, eta horri
dagokionez asko zabaldu dela
esango nuke. Tindagai berriak era-
bilita, estilo gaurkotua eduki eta
modan egoteko aukera izango
dugu.

AAmmoonniiaakkoo  bbaarriikk,,  ffiissiikkookkii  zzeerr  ddaa
ggeehhiieenn  iiggaarrrrii  ddaaiitteekkeeeennaa??
Amoniako bakoak izanda, tinda-
gaiak sortzen duen azkura asko
murrizten dela nabarmenduko
nuke. Bestalde, ezkatatzea ere
gutxiagotzen dela ikusiko dugu.
Estetikoez gainera, tindagai berriek
beste abantaila batzuk ere badituz-
te, beraz.

AAmmoonniiaakkoo  bbaakkoo
ttiinnddaaggaaiiaakk  

• Amaia Salazar

• Nukleo 
ileapaindegia 
dauka Elorrion
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KIROLAK
@anbotokirola

“Bero handia, kilometro asko, harea…
Lasterketa berez sufrimendu handia da”

ZZeeiinnttzzuukk  iizzaannggoo  ddiirraa  zzuueenn  ttaallddee--
eenn  hheellbbuurruuaakk??
DDaavviidd  EEttxxeebbaarrrriiaa:: Roberto Hera-
sek lasterketa irabazi dezan lan
egitea izango da gure zeregina.
EEggooiittzz  MMuurrggooiittiioo::  Gure helburua
justu kontrakoa izango da;
Herasek ez irabaztea eta gure
taldekoren batek irabazi dezan
ahalegintzea (barreak).

ZZeellaann  ssoorrttuu  zziittzzaaiizzuueenn  llaasstteerrkkeettaa
hhoonneettaann  ppaarrttee  hhaarrttzzeekkoo  aauukkeerraa??
DD..  EE..:: ONCE taldeko txirrindula-
rien afari batean geundela iaz
lasterketa hori lehiatu zuen Mar-
cos Serranori komentatu nion
niri ere gustatuko litzaidakeela
probatzea. Handik denbora
batera Roberto Herasen deia
jaso nuen. Koplast-Unidos talde

amateurreko zuzendaria ere
banaizenez, egutegia begiratu
nuen eta egun horietan lasterke-
tarik ez geneukanez, baiezkoa
eman nion.
EE..  MM..:: Lasterketa, aurretik ere
ezagutzen nuen eta beti izan dut
noizbait lehian aritzeko interesa.
Andoni Balboak [taldeko ordez-
karietako batek] eta Jose Luis
de Santosek [Espainiako selek-
zioko hautatzaileak] komentatu
zidaten eta onartu egin nuen.

ZZeerr  ddaakkiizzuuee  llaasstteerrkkeettaarrii  bbuurruuzz??
DD..  EE..:: Ia denek diote oso gogo-
rra dela. 
EE..  MM..:: Niri ere gogorra dela esan
didate. Kilometro asko, bero
handia, hareak gorputzeko atalak
narriatu ditzake… Lasterketa

berez sufrimendu handia bada,
zauriak sortuz gero zer esanik ez.
DD..  EE..:: Zauriak arazo handia izan
daitezke. Beroa ere ez zait gus-
tatzen. Profesionala nintzenean
euritan hobeto ibiltzen nintzen.
Tenperaturarena erronka bat
izango da niretzako.

LLeehheenneennggoo  aallddiiaa  dduuzzuuee  eettaa  iirraa--
bbaazztteekkoo  ffaabboorriittoo  ddiirreenn  ttaallddee
bbaannaattaann  zzaauuddeettee..  EEzz  aall  ddaa  eerraann--
ttzzuukkiizzuunn  hhaannddiiaa??
DD..  EE..:: Ez niretzako. Bai nik eta
bai taldeak argi dugu zer eman
dezakedan. Herasi esan nion
hasierako kilometroetan lagun-
du nezakeela, baina ordutik
aurrera ezetz. Fisikoki ez nago
hasi eta amaitu laguntzeko
moduan.   
EE..  MM..::  Nahi nukeen bezain ondo
ez naiz helduko, baina ondo
nagoela uste dut, entrenamendu
onak egin ditut eta badut zelan-
baiteko erantzukizuna. Nire alde-
ko apustua egin dute lasterke-
tan lehiatzeko nahiz hiruron arte-
an lan ona egiteko. 

GGAAEESS--eenn  aarrggii  ddaaggoo  nnoorr  ddeenn  ttaall--
ddeekkoo  bbuurruuaa..  LLiiddeerr  IImmppoorrtt--eenn??
EE..  MM..:: Printzipioz, lasterketa hasi
aurretik, ez dago taldebururik.
Denok maila berean goaz. Las-
terketak berak ezarriko ditu
buruak eta laguntzaileak.

ZZeellaann  pprreessttaattuu  dduuzzuuee  llaasstteerrkkeettaa??
DD..  EE.. :: Hiru hi le daramatzat
entrenatzen: hasieran korrika
eta pilotalekuan ere bai; gerora
bizikletan, astean bost egune-
tan, egunero hiru-lau orduz. Ez
nago espero bezain ondo, baina
bai beldur barik joateko adina
prestatuta.
EE..  MM..:: Ziklo kros denboraldia
amaitu eta hilabeteko atsedena
hartu nuen. Gero errepidean
hasi nintzen bolumena hartzeko.
Azken hiru asteetan mountain

bike-agaz aritu naiz batez ere,
bizikletara egiteko.

BBiizziikklleettaakk  oohhiikkooaakk  ddiirraa??
EE..  MM..:: Gurpiletan dago aldea; 26
zentimetroko erradioa dutenak
beharrean, 29koak eroango
ditugu. Lasterketa laua da, tal-
dean egitekoa eta abiadura
bizietan jarduteko hobeak omen
dira gurpil hauek.

GGaallttzzeekkoo  aarrrriisskkuurriikk  bbaaddaaggoo??
EE..  MM..:: Bai, badago, batez ere
aurrean dabiltzanen artean.
GPSa erabili daiteke. Aurreko
urteetan, izan dira galdu direnak,
baina aurten horrelakorik ez
gertatzea espero dut, guri ez
behintzat (biek egin dute barre)

ZZeerr  eerrrreennddiimmeenndduu  eesskkaaiinnii  ddeezzaa--
kkee  EEggooiittzz  MMuurrggooiittiiookk??
DD..  EE..:: Aurrean egongo da, segu-
ru. Seietatik etapa bat bereziki
gogorra da. Horrelako egunetan
esperientziak asko balio du eta
GPSa ondo erabiltzen jakitea
garrantzitsua da. Hori du kon-
tran. Bestela seguru nago
aurrean ibiliko dena.

ZZeerr  eerrrreennddiimmeenndduu  eesskkaaiinnii  ddeezzaa--
kkee  DDaavviidd  EEttxxeebbaarrrriiaakk??
EE..  MM..::  Ni seguru nago berak dio-
ena baino hobeto dagoela eta
gerra emango digula.

ZZeerr  bbiizziippeenn  bbiizziittaa  iittzzuullii  gguurraakkoo
zzeennuukkeettee??
DD..  VV..::  Lehiatzeaz gainera, espe-
rientzia berria bizitzea gura dut.
Lasterketa osteko giroa, iluntze-
koa, ezerezaren erdian 400
lagun… Hori guztia bizi nahi dut.
EE..  MM..::  Beste hainbeste. Eguneko
sufrimenduaren ondoren egon-
go da bromarako tartea ere,
seguru. J.Derteano

Marokon hasiko den Milenio Titan Desert lasterketan parte hartuko dute
Egoitz Murgoitio eta David Etxebarria txirrindulariek. Mendi-bizikletan. Deser-
tuan eta Atlas mendietan. Sei etapa. 680 kilometro. Lehenengoz parte
hartuko dute, biek ala biek eta esperientzia bizitzeko gogoz daude. 

Gurpiletan dago
aldea. Abiadura

bizietan hobeak dira
gurpil hauek 

Badago galtzeko
arriskua aurrean

dabiltzanen artean.
GPSa erabili daiteke .

Egoitz Murgoitio
Adina: 28 urte
Altuera: 1,83 metro
Pisua: 72 kilo

Taldea: Lider Import
Taldekideak: Milton Ramos
(iaz bigarren) eta Israel
Nuñez (2009ko irabazlea).

David Etxebarria
Adina: 38 urte
Altuera: 1,64 metro
Pisua: 69 kilo

Taldea: GAES
Taldekideak: Roberto Heras
(hiru bider irabazi du) eta 
Raul Hernandez

Zaloa Fuertes
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Orain arte Durangaldeko areto futbolean izan dugun sasoi
oparoa amaitzear dago. Izan ere, gure lehen lerroko talde-
ek ez dute espero genuen urte ona izan. Ahaztuta ditugu
azken urteotan Sasikoak, Elorriokok edo Kurutziagak lor-
tutako igoerak, edota Kurutziagako neskek lortutako Biz-
kaiko Kopa. Aste honetan, eskualdeko taldeak begiztatze-
ko, ligako azken postuetara begiratu behar dugu.

Hirugarren mailan azken bi sailkatuak Elorrioko eta
Sasikoa dira, eta mirari bat behar da bietako bat ez jaiste-
ko. Nahiz eta azken partiduetan Sasikoak nabarmen hobe-
tu duen, bere aurretik dagoen taldea bederatzi puntura
dago (liga amaitzeko lau partiduren faltan); horiek puntu
asko dira egoerari buelta emateko. Elorrioko Buskantza
aldiz, azken tokian dago, eta geratzen diren partiduetan
itxura polita emateak izan beharko luke euren lana.

Euskal ligan egoera antzerakoa da, eta azken bi tokie-
tan daude Sasikoa B eta Kurutziaga. Sasikoa Bk aukera
gutxi ditu jaitsieratik libratzeko, nahiz eta Kurutziagaren
aurretik egon, Sasikoa Aren jaitsierak Sasikoa Brena ere
badakarrelako automatikoki. Kurutziagaren kasuan, Sasi-
koa B aurreratzea du aukera bakarra, aurten talde bat
bakarrik jaisten delako Maila gorenera. Horretarako
gutxienez sei puntu lortu beharko ditu azken lau partidue-
tan (Sasikoak lau puntu gehiago ditu baina bi jardunaldi
gehiagorekin), eta urtean zehar markagailuekin falta izan
zaien zortea aldatzeko gogoz eta kemenez jokatu beharko
dute. Denboraldi oparoagoen zain… Animo guztiei!

ADITUAREN
TXOKOA

Iker Saenz de la Cuesta
Areto futbol entrenatzailea

Egoera larrian

Martitzenean, 17:00etan, San
Prudentzio pilota txapelketako
finalak jokatuko dira gazteetan
eta nagusietan Traña-Matienako
pilotalekuan. Final biak lau t’er-
diaren barruan izango dira.

Gazteen mailako finalak
ikusmina sortu du, hamasei urte
izanagatik (kadetea oraindik)
finalera heltzea lortu duelako
Iker Irr ibarria gipuzkoarrak.
Aurrez aurre Arrankudiagako
Ibarrondo izango du. Irribarria
faborito argia da. 1,85 metroko
garaieragaz, ezkerra da, baina
eskuinarekin ere dotore molda-
tzen da eta esku biekin astin-
tzen du indartsu pilota. Airez ere
badaki Sebastian Gonzalezen
antzerako ezker boleak egiten.

Nagusietan Rober Uriarte
eta Igor Azpiri lehiatuko dira.
Azpiri izango da faborito. J.D.

Iker Irribarria, ikuskizuna
emateko prest pilota finalean
16 urtegaz heldu da gazteen arteko finalera 

Ibarrondok dena ondo egin beharko du aukerak izateko. K.A.

Gaur hasiko dute pilotan
‘Peter’ oroitzeko txapelketa
Nagusietan Uriona eta Ajuria txapela
berrizteko faboritoen artean daude

Gaur hasiko da Jose Maria Agi-
rre ‘Peter’-en oroimenezko txa-
pelketa. Hirugarren aldia egin-
go du aurten. Oraingoan ere,
kanporaketa bidezko sistema-
gaz jokatuko dute, eta beraz,
partidu bakoitza final baten
antzekoa izango da. 

Maila bi antolatu dituzte,
22 urtez azpikoa eta nagusiak,
eta maila bakoitzean zortzina
bikotek jardungo dute. Bariku-
ro, 19:30ean, partidu bi jokatu-
ko dituzte Ezkurdi Jai-Alai pilo-

talekuan. Finalak ekainaren
9an izango dira. 

Gaur neurketa bi daude:
22 urtez azpikoan Azkarai-Gar-
doki eta Bizkarra Agirre bikote-
ek neurtuko dituzte indarrak.
Nagusietan, berriz, Agirrezabal-
Zabala eta Zuheros-Kantxo
bikoteek.

Iaz nagusietan txapeldun
izan ziren Urionak eta Ajuriak
aurten ere bikotea osatuko
dute, eta txapelketa irabazteko
faboritoen artean daude. J.D.

Motor gidari onenak ariko
dira goi mailako arrapaletan

Traña-Mat ienako ja ien
barruan estreinatuko dute,
apirilaren 30ean eta maia-

tzaren 1ean, gerora Bilbo, Donos-
tia eta Gasteizko aurtengo aste
nagusietan erakutsiko duten 
freestyle ikuskizun berbera. 

“Goi mailakoak izango dira
motor pilotuak zein arrapalak”,
azaldu du Aitor Martinez gida-
riak. Maikel Melero eta Pedro
Moreno pilotuak etorriko dira,
freestyle modalitatean gaur

‘Freestyle’ ikuskizuna antolatu dute Traña-Matienan, jaien barruan 

egun Espainian dauden piloturik
onenak, Dani Torresen atzetik.
Arrapalak, Madrilgo zezen pla-
zan erabilitakoak dira, baita
Gasteizko Buesa Arena erabe-
rritua inauguratzeko ekitaldian
ere: “Normalean 30 euro balio
duen ikuskizuna dohainik egon-
go da Matienako plazan”.

Lehenengo saioa astelehen
gauean egingo dute, 23:00eta-
tik aurrera,  ekitaldirako beren
beregi atondutako argiztapena-

gaz.  Hurrengo egunean,
12:30etik 13:30era izango da
bigarren saioa, plazan.

Martitzeneko saioak irauten
duen artean lasterketa ofiziale-
tako hogei motor eta autorekin
osatutako erakusketa ere egon-
go da, pilotalekuan: 80ko eta
90eko hamarkadako klasikoak
batuko dituzte, baita gaur egun-
go autoak eta motorrak ere, Igor
Urien eta Iban Tarsicio gidarie-
nak, esaterako. J. D.

Euren errepertorio zabala eskainiko dute Melerok eta Morenok. 
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FUTBOLA
HIRUGARREN MAILA
KKuullttuurraallaa  --  PPoorrttuuggaalleettee
Domekan, 11:30ean, Tabiran
OHOREZKO MAILAN
EElloorrrriioo  --  SSoommoorrrroossttrroo
Zapatuan, 16:00etan, 
Eleizalden
MAILA GORENA
IIuurrrreettaakkoo  --  MMuunnggiiaa
Zapatuan, 18:00etan, 
Larrakozelain
LEHEN ERREGIONALA
(emakumeak)
EElloorrrriioo--  AArrrraattiiaa
Zapatuan, 18:00etan, 
Eleizalden

ARETO FUTBOLA
HIRUGARREN MAILA
SSaassiikkooaa  --  EEggiinnttzzaa
Zapatuan, 18:15ean, 
Landako kiroldegian
MAILA GORENA
KKuurruuttzziiaaggaa  --  
BBeerrrriioo  OOttxxooaa
Asteartean, 12:00etan,
Landako kiroldegian

SASKIBALOIA
LEHENENGO MAILA
(Gizonak - Jaitsiera fasea)
TTaabbiirraakkoo  BBaaqquuee  --
MMoonnddrraaggoonn  UUnnii..
Zapatuan, 17:00etan, 
Landako kiroldegian
LEHENENGO MAILA
(emakumeak)
TTaabbiirraakkoo  BBaaqquuee  --  DDPPII
CCaammbbiioo..
Domekan, 12:00etan, 
Landako kiroldegian

Agenda

Maiatzaren 11tik 13ra, Cacere-
sen (Extremadura, Espainia)
jokatuko den Espainiako Judo
Txapelketarako sailkatzea lortu
du Maria Bazanek, haurren
kategorian. Durangoko judo 
klubak hainbat probatan batuta-
ko puntuei esker lortu du sailka-
pena: Gasteizen, Frantzian, 
Durangon...

Eneko Diaz izango da Baza-
nen ordezkoa. Eider Vivanco eta
Dani Grigorek, aldiz, ezin izan
dute sailkatu. J.D.

Bazan Espainiako
judolari onenen
artean ariko da

Bidezabalgo emakumeek Eus-
kadiko txapelketa nagusi biak
irabazi dituzte aurten: pista
estalikoa eta aire librekoa.
Azken hori Gasteizen jokatuta-
ko jardunaldin eskuratu zuten,
Atletico SS eta Tolosarra tal-
deen aurretik sailkatuta.

Gizonen taldeak ere badu
zer ospatua, Espainiako Lehen
mailara igotzea lortu duelako,
Maila berria asteburuan estrei-
natuko dute Donostian jokatu-
ko den jardunaldian. J.D.

Bidezabal taldea
Euskadiko lehia
bietan irabazle

Hirugarrenez irabazi zuen Biz-
kaiko txapelketa Eneritz Itu-
rr iagak (Lointek taldea) ,
Durangaldeko Bizkaikoloreak
klasikoan. Beste biak 1997an
eta 2002an lortu zituen. 

Abadiñarrak ez du atsede-
nik hartzeko denborarik. Aste-
an zehar Italian eta Luxenbur-
gon ibili ostean, domeka hone-
tan Espainiako Kopako lidertza
defendatu beharko du Madri-
len jokatuko den San Isidro
Sarian. J.D.

Berriro Bizkaiko
txapeldun izan
da Iturriaga 

Orain lider postuari eustea dute helburu. Jon Iglesias

Futbol erregionaleko Lehen
mailara sailkatzea lortu zuen
Abadiñok, domekan, Derio

Bren zelaian:  0-3. “Denak irten
zigun ondo”, aitortu du Oier Gon-
zalez entrenatzaileak. “Baloiaren
jabetza, presioa, paseak… Den-
boraldiko partidurik onena joka-
tu genuen”.

Igoera handik ordu betera
ziurtatu zuten, matematikoki,
Zamudion. I raultza taldeak
Mungia Bren aurka ez irabaztea
behar zuten, eta Zamudiora
joan ziren hamabi jokalari eta

entrenatzailea, bigarren zatia
ikustera: “Mungiak 86. minu-
tuan lortu zuen berdinketaren
gola. Geurea izango bazen
moduan ospatu genuen. Ingu-
rukoak harrituta geratu ziren”.

Ospakizuna antolatzeko
asmoa dute: “Zuzendaritza
batzen denean erabakiko dugu
zer eta non. Ez gara aberatsak
eta ditugun baliabideen arabera
izango da”, adierazi du Agustin
Murua presidente ordeak. Aste-
buruan berriro kanpoan jokatu-
ko du Abadiñok, Gorlizen. J.D.

Urteko partidurik onena
jokatuta igo da Abadiño
Derio Bren aurka dena egin zuen ondo
eta erregionaleko Lehen mailan ariko da  

Errugbiko Ohorezko B mailan
jarraitzeko, maila bat beherago
dabilen Belenos menderatu
behar du Durango Ilarduyak;
bestela Espainiako Lehen mai-
lara jaitsiko dira. Joaneko neur-
keta asteburu honetan jokatuko
dute Asturiasen, eta bueltakoa
hurrengoan, Arripausuetan.

Bestalde, Elorrioko Rugby
Taldeak esan du ez duela igoera
fasea jokatuko. Ez dute Gazte
mailako talderik, eta Federazioa-
ren baldintzetako bat da.

Mailari eustea
du jokoan DRTk
Asturiasen
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Interneten eta paperean, doan: Erregistratu zaitez, www.anboto.iragarkilaburrak.com webgunean eta jarri zure
iragarkia (paperean argitaratu aukerari eman) edo bidali mezua anboto@anboto.org-era. Tel.:  94-623 25 23
Paperean, ordainduta: Iragarki laburretatik bereiztuta eta lauki batean nabarmenduta. Hainbat prezio eta neurri
aukeran. Kontsultatu 94-621 79 02 telefonoan.

Higiezinak
ETXEBIZITZAK

SALDU

Cuzcurrita (Errioxa). 3 lo-
gela, sukaldea, egongela eta
komuna. Guztiz jantzia. Gara-
jea. Igerilekua. Leku lasaia. 76
m2-ko terraza. 670-360 363

Abadiño. Matienan. Guztiz
berriztatua, kalitate handiko
altzariekin. 3 logela, bainuge-
la, 18 m2-ko egongela, bal-
koia eta sukalde hornitua.
246.000 euro. Tel.: 615 73
85 52 edo 688 86 18 78. 

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

Durango. Madalena auzo-
an. Leku ona. Bi logela, eskatz
berri-berria. Bi logela, egon-
gela handia.Garaje/trastele-
kua aukeran. 656 781 021

Elorrio. 75 m2. 3 logela, 2
bainugela eta 8 m2-ko tras-
telekua. Sukalde ekipatua.
Igogailua. 230.000 euro. Ga-
rajea aukeran. 634 45 72 01

Garai. Oarbeaskoa baserria
S. Migel auzoan. 6. Zbk. 300
m2-ko zorua. 10.000 m2-ko
lursaila. 8.500 m2-ko belar-
dia. Bifamiliarra egiteko au-
kera. Tel: 639833489. 

Gasteiz. 57 m2. Igogailua. 2
logela, 2 komun, sukalde eki-
patua, balkoia. Garaje itxia.
Piszina. 665 757807 

Iurreta. Arriaundin. 78.000
euro. Tel.: 685-72 80 42.

Otxandio. 90 m2. 4 logela,
egongela, sukaldea, komuna
eta balkoia.  150.000 euro.
Berritua. Tel.: 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 handia, despentsa
eta bi komun. 656 78 02 15

Durango. 3 logela, 2 komun.
Garajea eta trastelekua. Zo-
nalde lasaia. Animaliarik ez.
Tel.: 625-70 41 12

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

Zaldibar. Erdialdean, guztiz
berriztua. 660 45 87 56

ERRENTAN HARTU

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

Durangaldea. Zure etxebi-
zitza konpondu eta bizirik
mantenduko dogu trukien
bertan bizita. Errenta baju ba-
ten truke be. 659 990 740. 

OPORRETAKO ETXEA
Puerto rico (Gran kana-
ria). Apartamentu bat aloka-
gai. Itsasorako bistak. Aste-
beterako edo 15 egunerako.
Oso merke. Abuztutik  mar-
txora arte. 670-31 12 23

PISUA KONPARTITU
Berriz. Logela alokagai, ba-
serrian. Lur sailarekin. Nahia-
go emakumea. 619 66 58 57.

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
Gasteiz. Tailer mekanikoa.
Garbitzeko, engrasatzeko eta
ibi lizentzia ditu. Altzariak eta
garajeko atea. Autobus gelto-
kiak hurbil. Alokatzea posible:
800euro/hil.  665757807 

GARAJEAK

SALDU

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

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

Elorrio. Itxia. Erdialdean,
20.000 euro. 660-45 87 56. 

Iurreta. Eleixalden. 
Tel.: 636 22 07 96

EROSI

Durangaldea. Karabana
gordetzeko garaje edo pabe-
lloi bila. 691-70 69 13 .

ERRENTAN EMAN

Berriz. Learreta-Markinan,

lurpeko garaje itxia(erosteko
aukerarekin). 666 34 14 02.

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

Durango. Lurpeko garaje
irekia Murueta Torren. Tras-
tero itxia.645 72 24 05 (Jon). 

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

Bernedo. Eraikigarria urtu-
rin. Gasteizetik 40km-tara.
308m2 eraikitzea posible. In-
guruan beste etxebizitza eta
golfeko hotela. 665757807 

Teknologia
Bidali zure ordenagailua
boliviara. Zaborretara bota
behar baduzu, jaso, konpon-
du eta kainaberaren bitartez
bialduko dugu 2. mailako es-
koletara. Tel.: 655-71 76 66.

Lana/negozioak
LAN ESKARIAK

OSTALARITZA

Abadiño. Emakume batek
espezialtasunak eskaintzen
ditu (kroketak, piper beteak,
tortilak, euskal pastela, hos-
topilak, ...), jatetxe edota
edozeinentzako. 670 772 901

Durango. Neska gaztea,
zerbitzari lanak egiteko prest,
esperientzia. 615 716 232

ETXEKO LANAK

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

Durangaldea. Etxeko lante-
rako prest, baita ume eta na-
gusien zaintzarako, bulego
edo tabernen garbiketara-
ko,...  Tel.: 648-845 554

Durango. Durangoko ema-
kumea orduka etxeko lanak
egiteko prest, informeekin.
Tel.: 688-65 90 90.

Durango. Emakume euskal-
duna etxeko lanak egiteko
prest. Esperientzia handi-
koa.Tel.: 675-70 32 61.

Durango. Garbiketan zein
ume edo nagusien zaintzan
lan bila. Lanaldi osoan, ordu-
ka. Tel.: 618-35 37 18

Durango. Emakume ardura-
tsua pertsona nagusiak zain-
tzeko prest, baita garbiketa
edo sukalde lanetarako. 
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 na-
gusiak zaintzeko lan bila. 
Tel.: 637-14 62 42

Durangaldea. Nagusien
edo umeen zaintzan edo gar-
biketan lan bila. Tel.: 659-73
92 65 edo 697-12 64 38

Durangaldea. Umeen edo
nagusien zaintzarako lan bila.
Tel.: 696-63 95 21

Durangaldea. Umeen edo
nagusien zaintzarako lan bila. 
Tel.: 632-99 96 92

Durangaldea. Nagusien
edo umeen zaintzan edota
garbiketarako. 679-71 64 42

Durangaldea. Nagusien
edo umeen zaintzan zein gar-
biketarako. 3 urteko espe-
rientzia. 681-21 82 30

Durangaldea. Pertsona na-
gusien edo umeen zaintzara-
ko, garbiketarako, sukaldera-
ko,... edota fabrikarako. 
628-34 98 11. Juana

Durangaldea. Neska per-
tsona nagusien zaintzarako
edo garbiketarako lan bila. 
Tel.: 660-70 66 18

Durangaldea. Neska nagu-
sien zaintzarako edo sukalde
lanetarako prest. Asteburue-
tan edo gauez. 645-89 89 38

Durangaldea. Umeen edo
nagusien zaintzarako, garbi-
ketarako zein taberna edo ja-
tetxe lanetarako lan bila. 
Tel.: 673-55 25 91

Durangaldea. Pertsona na-
gusien zaintzarako edota
edozein garbiketa lanetarako
prest. Externa. 630 08 82 97

Durangaldea. Interna. Na-
gusiak zaintzeko lan bila. 
Tel.: 632-33 15 65

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

Durangaldea. Pertsona na-
gusien edo umeen zaintzara-
ko edo garbiketarako lan bila.
Externa. Tel.: 690-68 73 95

Durangaldea. Nagusien
edo umeen zaintzarako prest
dagoen neska. Baita garbike-
tarako ere. 638-42 20 30

Durangaldea. Nagusiak
zaintzeko lan bila.
Tel.: 681-38 40 24

Durangaldea. Asteburue-
tarako edo gauetarako lan
bila. Nagusien edo umeen
zaintzan. Tel.: 664-73 38 75

Durangaldea. Umeen edo
nagusien zaintzarako, porta-
len, etxeen, tabernetarako
prest. 620 82 85 79

Durangaldea. Nagusien
edo umeen zaintzarako lan
bila. Gau, arratsalde edo aste-
buruetan. Tel.: 696-75 35 30. 

Durangaldea. Nagusiak
zein umeak zaintzen lan  bila.
Garbiketan ere bai. Interna
edo externa.  660-64 20 89

Abadiño. Umeak zaintzeko
edo etxeko lanetarako prest.
Tel.: 697-25 87 24.

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

Durango. Nagusien zain-
tzan edo garbiketan aritzeko
lan bila. Tel.: 603-95 41 94.

Durango. Nagusien zaintza-
rako lan bila. Interna. 
Tel.: 632-86 92 82.

Durango. Neska orduka, la-
naldi osoan, interna edo ex-
terna modura lan bila. Nagu-
sien edo umeen zaintzan. 
Tel.: 678-80 96 01.

Durango. Nagusien edo
umeen zaintzan lan bila. 
Tel.: 603-07 13 83.

Durango. Nagusien zain-
tzan edo garbiketetan lan bila.
09:00etatik 13:00etara. 
Tel.: 633-03 86 09.

Durango. Nagusien edo
umeen zaintzan edo garbike-
tan lan bila. 650-61 01 94.

Durango. Barne zein kanpo-
zaintza, orduka, gauez edo
asteburuetan. 608 65 90 55.

Durango. Umeen edo nagu-
sien zaintzarako edota garbi-
ketarako lan bila. 669 32 11 75

Durango. Etxe barrurako
edo kanporako lan bila. Nagu-
sien edo umeen zaintzan edo-
ta garbiketa lanetarako. 
Tel.: 619 15 58 04

Durango. Emakume euskal-
duna eta arduratsua haurrak
eta nagusiak zaintzeko lan
bila, baita etxeko lanak egite-
ko ere. Tel.: 659 08 81 85

Iurreta. Nagusiak zein gaixo
daudenak zaintzeko prest
nago. Urteetako esperientzia.
Tel.: 699-74 57 23. Ines.

Zornotza. Umeak zaintze-
ko, jantoki edo garbiketara-
ko... lan bila. Esperientziadu-
na. 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 filolo-
gia duen neska euskara klase
partikularrak emateko prest.
Gazte zein helduei. Esperien-
tziaduna. Tel.: 686-809 628

Durangaldea. Ikasteko tek-
nikak eskeintzen dira. 
Tel.: 679-38 23 69

Durango. Irakasle euskaldu-
na klase partikularrak emate-
ko prest. LH zein DBH. 
Tel.: 653 70 20 49.

GAINERAKOAK

Durangaldea. Nagusien
zaintzan, peoi, igeltsero-
tzan,... lan bila. 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 fabrikan lan egiteko
prest. 646 41 89 07. Santiago

Durangaldea. Kutxazain,
biltegi lanetan, okindegian,
harategian edota pastelerian
lan egiteko prest. Nagusien
zaintzan ere. 650-37 61 88 

Durangaldea. Andra sukal-
dari laguntzaile modura, na-

gusien eta umeen zaintzarako
edota garbiketarako lan bila.
Tel.: 678-23 02 66

Durangaldea. Igeltsero-
tzan, arotzegian, margoketan
edo basorako prest. Txofer
bezala ere. Tel.: 646-25 81 74

Durangaldea. Abeltzain-
tza, finken zaintzan edota
beste lanerako prest. 
Tel.: 669-10 24 12

Durango. Nagusien zain-
tzan, garbiketan, segurtasu-
nean, lorezaintzan, okintzan,
gurdi-garraiolari,... Lan bila.
Tel.: 622-47 39 41. Julian.

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

LAN ESKAINTZAK
Abadiño. Tabernaria behar
da, aste bitartean lan egiteko.
Tel.: 634 77 37 69

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

Abadiño. Tornularia.Ezin-
bestekoa: planoen interpreta-
zioa, 3 urteko esperientzia.
Lanaldi: osoa zatituta. Sartu.
Erref.: 1406.  94-620 04 49

Bergara. Komertziala. Ezin-
bestekoa: DBH edo LH , espe-
rientzia, autoa. Hileko soldata
gordina: 1.000 euro. Sartu.
Erref.: 2946.  94-620 04 49

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

Durango. Aseguru saltzai-
lea. Ezinbestekoa: esperien-
tzia. Sartu. Erref.: 582. 
Tel.: 94-620 04 49

Durango. Esperientziadun
dendaria behar da.Euskara.
35 urtetik gora. Athos. me-
dea@hotmail.com

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

Durango. Ileapaintzailea.
Sartu. Erref.: 2581. 
Tel.: 94 620 04 49

NEGOZIOAK
Durango. Harategia aloka-
gai zein salgai.  605-77 36 11.

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

Denetarik
Agria motokultorea sal-
gai. Diesela. 94-682 45 90. 

Aumak ederrak salgai.
Bizirik 5 euro/kg. Hilda 10.
667939370 (20:00etatik)

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

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

Txakurrak salgai. Pitbull
kumeak. Jatorrak eta man-
tzoak. Tel.: 688-69 87 56.

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

Ibilgailuak
Audi a4 salgai. Diesela.
2003. 160.000 km. Oso
egoera onean. 673-49 36 39

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

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

Aisia/kirola
Bizikletarako umeen aul-
kia salgai. Oso gutxi erabi-
lia, eta merkea.648 63 58 06

Txirrindulari zapatillak
salgai. Northwave evolution
fbs leopard-trek. 43. Ia be-
rriak. 125 euro. 626 46 44 22

ANIMALIAK
Astoak salgai. 2 asto eme.
3 urte. Tel.: 616-919 061

Bildotsak eta ahuntzak
salgai. Gorbeiako zelaietan.
Ardi latxa arrazako  jaiobe-
rriak. Ahuntz azpigorriak. 94
633 05 74 edo 690-73 27 01. 

Hauntzumak salgai. Azpi-
zuri eta azpigorria. 688-60
95 60 edo 94-466 81 37

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

Arratoi txakurrak opari. 
Tel.: 656-74 34 57

Txakurkumeak oparitzen
dira. mzubizaga@yahoo.es

Arratoi txakurra opari.
Tel.: 645-71 48 59

OPORRAK/BIDAIAK
Labeska eta argi-lanpara
salgai. Bakoitza bere bonbo-
na urdin txikiarekin (beteta)
50 euro. Tel.: 692-71 85 00 

Familia/etxea
Casualplay s6 karrotxoa
salgai. Kapazua, prima easy
arrautza eta karritoa. Eurita-
rako 3 burbuila eta bi zaku
opari. 275 euro.  618 21 38 62

Umea eramateko motxi-
la. Vaude jolly light. Estreina-
tzeko. 100 euro.94 6032502 

Ohe elektrikoa salgai.
Akaroen kontrako koltxoia,
oheburukoa eta segurtasun
barra.  30 zm-tik 95 zm-tara.
700 euro. Tel.: 636 43 00 20

Estimulazio tailerrak. Psi-
kologoa. Alzheimera duten
pertsona edota dementzia-
dunantzako. 679-38 23 69

Elorrioko haurreskolan (0-2 urte) 
ate irekiak maiatzaren 2tik 11ra. 
Astean zehar 16:30etik 18:30era. 
Larunbatetan 11:00etatik 13:00etara.
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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: 108m2. Erdi berria. 3
logela, egongela, sukaldea guztiz jantzia, 2 komun,
garajea eta ganbara. Balkoi oso handia etxebizitza
osoan zehar.
• ASKATASUN ETORBIDEA: 74 m2. EZINHOBEA.
ETXE OSOAK KANPORA EMATEN DU. 2 logela.
Garajea eta ganbara.
• ASKATASUN ETORBIDEA: 70 m2. 2 logela.
Igogailua. Eguzkitsua eta ikuspegi politekin.
• 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, 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.
• MADALENA: Erdi berria. 50 m2. Logela, egongela,
sukalde jantzia eta komuna. Eskegitokia.
• 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.
• 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.
• FRANTZISKO IBARRA: 95 m2. 3 logela, egongela,
sukaldea eta 2 komun. Garajea eta trastelekua.

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.

BASERRIA
• BERRIZ: Abadiño-Gerediaga. 275 m2. 3 solairu.
8.800 m2-ko lursaila eta ortuarekin.

ETXEBIZITZAK SALGAI
• MIKELDI: 100 m2. 4 logela, egongela, sukaldea eta
komuna. 2 terraza. Ganbara. 210.400€. 
• OÑITURRI: Ezkurdi. Erdi berria. 80 m2. Eguzkitsua.
1. mailako materialak. Ganbara eta 2 autorentzako
garajea.
• SAN ROKE: 80m2. 3 logela. 2 Terraza. Ganbara.
Ikuspegi polita.
• DUPLEX: Erdi berria. 3 logela. 2 bainugela. 10m2-
ko terraza. Trastelekua. Garajea. 256.000€.
• MATIENA: 2. solairua. 3 logela, egongela, sukaldea
eta despentsa. Berriztua. 179.800€.
• ASKATASUN ETORBIDEA: 90m2. 3 logela. 
2 bainugela. Ganbara eta garajea.
• MURUETATORRE: 95 m2. 3 logela eta 2 komun.
Terraza. Garajea aukeran. 220.000€.
• ASKATASUN ETORBIDEA: 80 m2. 2 logela eta 
2 komun. Terraza. Eguzkitsua. 216.000€.
• SAN IGNAZIO: 3 logela. 2 bainugela. Ganbara.
Garajea. Terraza. Eguzkitsua. 270.000€

• TXIBITENA: Apartamentua. Erdi berria. Altzairuekin.
144.950€.
• AUKERA: 90 m2. 3 logela eta egongela handia.
Berogailua. Igogailua. Ganbara. 205.000€.
• DUPLEXA: 85 m2. 3 logela, 2 komun eta 40 m2-ko
egongela. 180.000€.
• TABIRA: 2 logela eta 2 komun. Trastelekua eta
garajea.
• KOMENTUKALEA: Apartamentua. Argitsua.
• FRANZISKO IBARRA: 100 m2. 4 logela eta 
2 komun. Ganbara eta garajea. 288.500€.
• FRAY JUAN DE ZUMARRAGA: 90 m2. 3 logela,
sukalde-jangela eta egongela. Terraza.
• SAN FAUSTO: 2 logela. Berriztatua. 132.000€.
• ERRETENTXU: 75 m2. Sukaldea eta egongela
handia. Garajea.
• MIKELDI: 4 logela eta 2 komun. 2 terraza. Ganbara.
• PLATERUEN PLAZA: 120 m2. 3 logela eta 
2 komun. Trastelekua eta garajea. 299.900€.
• URIBARRI: 102 m2. 4 logela. Eguzkitsua.
Ikuspegiak. 179.700€.
• TXIBITENA:(Landako). 95 m2. 3 logela eta 
2 komun. Trastelekua eta garajea.
• DANTZARI: 3 logela. Bizitzen sartzeko moduan.
Alokairuan; 600€. Erosteko aukerarekin.
• MONTEBIDEO: 80 m2. 3 logela eta egongela.
Igogailua. Ganbara. 210.300€.
• ERDIALDEAN: (Maristak ingurua): 90 m2. 3 logela
eta 2 komun. Ganbara eta garajea. 
• FRANZISKO IBARRA: 6 urteko aintzinatasuna. 
2 logela. Ganbara. Garajea. 252.400 €.
• F.J. de ZUMARRAGA: DUPLEXA. 2 logela, 2 komun
eta egongela. Terraza. EGUZKITSUA.
• MAÑARIA: 110 m2. 3 logela eta egongela handia.
Terraza. Etxe osoak kanpora ematen du. Eguzkitsua.   
• ALLUITZ: Erdi berria. 2 logela. Ganbara eta garajea.
• HERRIKO GUDARIEN: AZKENEKO etxebizitza. 
3 logela, eta 2 komun. Terraza. Ganbara eta garajea.
• EZKURDI: 70 m2. Etxebizitza edo bulegoa.
180.000€ . Alokairuan: 400€

• SASIKOA: Erdi berria. 90 m2. 3 logela eta
eskegitokia. Balkoia. 52 m2-ko terraza. Eguzkitsua.
• ARTEKALE: Berria. 80 m2. 2 logela. Polita.
• MADALENA: 2 logelako atikoa. Terraza. 
• LANDAKO: 5ª solairua. 90 m2. 2 terraza. Ganbara
eta garajea. Polita. Altuera ona. 312.500€.
• DURANGO: Txaleta. 400 m2. Garajea. Lorategia.
• IBAIZABAL: Negozioa traspasoan. 50 m2-ko lokala.

ERAIKUNTZA BERRIA
• 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.
• IBAIZABAL: 3 logela eta 2 komun. Terrazak. Garajea
eta trastelekua barne. 247.000€-tik aurrera.
• MAÑARIA: Etxebizitzak estreinatzeko. 189.500€.
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elizan. Perretxiko pintxoak,
13:00etan, Pinoko plazan.
Iluntze dantza taldearen
emanaldia, 13:00etan. Jubila-
tuen bazkaria, 14:00etan. Los
Txikis, 16:00etan, Traña plazan.
Xake erakusketa, 17:00etan,
Pinoko plazan. San Prudentzio
pilota txapelketaren finalaurre-
koak, 17:00etan. Tute-txapelke-
ta, 17:30ean, eskolako aterpean.
Entzierroa, 18:00etan, Trañaba-
rren etorbidean. Olot-La Garro-
txako produktuen dastaketa,
20:00etan, eta Lotxo, 20:00etan,
Traña plazan. Correfocs-ak,
23:00etan, Traña plazan. 

›› Apirilaren 30ean, Meatzarien
jolasak, 11:00etan, Praza
Galizian. Herriko jokoak,
17:00etan, Praza Galizian.
Frontenis txapelketaren finala,
20:30ean. Freestyle, 23:00etan,
Traña plazan. Dj. Mr Chase,
00:00etan, Traña plazan.

›› Maiatzaren 1ean, Saskibaloi
partidak, 10:00etan, erabilera
anitzeko eraikinean. Lasterketako
auto eta motorren erakusketa,
11:00etan, frontoian. Freestyle,
12:00etan, Traña plazan. Paella
txapelketa, 12:00etan, Merkatu
plazan. Motoplastiko sari
nagusia eta lasterketako
taldearen aurkezpena, 12:30ean,
Traña plazan. Freestyle finala,
13:00etan, Traña plazan. Ugaxixo
txapelketa, 15:30ean, Merkatu
plazan. Txoro eta Mokoko
pailazoak, 16:30ean, Anbulato-
rioko plazan. San Prudentzio
pilota txapelketaren finala,

ANTZERKIA
BERRIZ
›› Apirilaren 28an, Hil arte bizi,

20:00etan, Kultur Etxean.

DURANGO
›› Apirilaren 29an, Rojo al agua,

18:00etan, San Agustinen.

ZORNOTZA
›› Apirilaren 27an, Cao que morre

no ladra, 21:00etan, Zornotza
Aretoan.

BERBALDIA
DURANGO
›› Maiatzaren 3an,

10 segundo, 11 erabaki: nola
lan ordu luzeak istante laburrean
sarrarazi. Maialen Lujanbiok
eskainia. DF Bertsozale eskolan,
19:30ean, Plateruenean.

ERAKUSKETA
BERRIZ
›› Apirilean, Desagertuak. 

Gervasio Sanchezen argazkiak,
Kultur Etxean.

ELORRIO
›› Maiatzaren 19ra arte,

Euskal Herriko hilarriak. Pedro
Zarrabeitiaren argazkiak, Iturri
kultur etxean.

IRTEERA
ERMUA
›› Maiatzaren 13ko Herri Urrats.

Autobusa antolatu du Euskal
Birusak. Izena emateko, 
688 632 874 edo euskalbiru-
sa@euskalnet.net helbidean.

JAIAK
ABADIÑO 
(Traña-Matiena)
›› Apirilaren 27an, Donien Atxa

Eguna. Donien Atxa jasotzea,
20:00etan, Bizkarra fanfarrea-
gaz. Iluntze dantza taldearen
emanaldia, eta urteko lagun
ospetsuena saritzeko ekitaldia.

›› Apirilaren 28an, Umeen Eguna.
Aretoko futbol partidak,
09:30ean, eskolan. Txanbolin
taldeko txistularien kalejira,
10:00etan. Umeentzako quad-
ak, 10:30ean, Traña plazan.
Meza nagusia, 11:00etan. Malas
Compañias-en umeentzako zirku
ikuskizuna, 13:00etan, Traña
plazan. Mus txapelketa,
16:00etan, eskolan. Umeentzako
Disko Pottoka. Su artifizialak,
22:15ean. Orion Child, Leihoti-
kan eta Seiskafes, 23:00etan,
Traña plazan. Onda Futura,
23:00etan, Trañabarren-en.

›› Apirilaren 29an, Nagusien
Eguna. Durangaldeko txistuza-
leen Jaizale elkartea eta Done
Zezili abesbatza, 12:00etan,

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

Elorrioko Ateneoan,
maiatzaren 4ean, 22:30ean 

ACOUSTIC GLORIOUS

Iban Nikolaik, Eneko Larrañagak 
eta Antonio Linazak martxan
ipinitako proiektua da Acoustic
Glorious. Instrumentu akustikoak
ditu oinarri. Hainbat soinu-tresna
ekarriko dituzte Ateneora: 
didgeridooa, aho-arpa, perkusioa,
kora (kalabaza-gitarra), gitarra,
saxoa, zeharkako xirula eta kantua.

AGENDA

ZINEMA
DURANGO
Zugaza

Los vengadores 3D
Zuzendaria: Joss Whedon   

barikua 27: 19:00/22:00
zapatua 28: 17:00/20:30
domeka 29: 17:00/20:30
astelehena 30: 17:00/20:30
martitzena 1: 17:00/20:30
eguaztena 2
(ikuslearen eguna): 20:00

Zineforuma     
Tres veces 20 años
Zuzendaria: Julie Gavras   

eguena 3: 20:30

ELORRIO
Arriola

¿Y ahora 
a dónde vamos?
Zuzendaria: Nadine Labaki  

zapatua 28: 22:30
domeka 29: 20:00 
astelehena 30: 20:00 
martitzena 1: 20:00

ZORNOTZA
Zornotza Aretoa

Intocable
Zuzendaria: Eric Toledano  

domeka 29: 20:00
astelehena 30: 20:00
martitzena 1: 20:00

17:00etan. Tortilla txapelketa,
17:30ean, Merkatu plazan. 

IURRETA (Oromiño)
›› 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.   

KONTALARIA
BERRIZ
›› Apirilaren 28an, Ines Bengoa.

12:15ean, Kultur Etxean. 

ELORRIO
›› Maiatzaren 2an,

Ipuin berotikoak. 19:00etan,
Iturri kultur etxean. 

IURRETA 
›› Apirilaren 27an, Rai Bueno,

17:30ean; eta helduentzako
Primigenius, 20:00etan,
Bibliotekan.

MUSIKA
DURANGO 
›› Apirilaren 27an, II. Greatest Hits

Gauaren bigarren emanaldia,
21:00etan, Plateruenean.

ELORRIO 
›› Apirilaren 28an, Kruders eta N.C.K.,

22:30ean, gaztetxean.

›› Maiatzaren 4an, Acoustic Glorious
taldea, 22:30ean, Arriolan.
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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, 27
09:00-09:00 
• Etxebarria (Montebideo 2 - Durango)
Zapatua, 28
09:00-09:00
• Unamunzaga 

(Muruetatorre 2C - Durango)
09:00-13:30
• SanRoma (Uribarri 5 - Durango)
• Etxebarria (Montebideo 2 - Durango)
• Campillo (Montebideo 24- Durango)
• Balenciaga 

(Ezkurdi plaza 8 - Durango) 
• Sagastizabal 

(Askatasun Etorb. 19 - Durango)
• SanRoma (Uribarri 5 - Durango)
• Jaio-Olabarrieta (Erreka 6 - Elorrio) 
• Urizar (Gabiola 2 - Berriz)
09:00-14:00
• Irigoien 

(Bixente Kapanaga 3 - Iurreta)
Domeka, 29
09:00-09:00
• SanRoma (Uribarri 5 - Durango)
09:00-22:00
• Egaña (Bekoetxe 4 - Zaldibar)
Astelehena, 30
09:00-09:00
• Mugica (Andra Maria 9 - Durango)
Martitzena, 1
09:00-09:00
• De Diego (Intxaurrondo 22 - Durango) 
Eguaztena, 2
09:00-09:00
• Campillo (Montebideo 24- Durango)
09:00-22:00
• Bengoa 

(Jose Antonio Agirre 1 - Atxondo) 
Eguena, 3
09:00-09:00
• Sagastizabal 

(Askatasun Etorb. 19 - Durango)

EGURALDIA

9

18o

8

18o DOMEKA

6

14o ASTELEHENA

7

12o ZAPATUA

10

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

Domekan Uxuek 6 urte egingo
ditu eta familia osoa elkartuta
ospatuko dugu. Musu pila Jauri-
txikitik eta jarraitu beti bezain alai!

Zorionak Markel eta Danel,
apirilaren 19an eta 14an 5 eta 3
urte egin dituzuelako. Musu
handi bat etxekoen partez!

DENBORAPASAK

Zorionak Jon! Apirilak 20an 20
urte, zenbaki borobila! Musu pila
Jauritxikitik, batez ere lehengusi-
na Amaiur eta Uxuen partez!

Zorionak Imanol! Ondo pasa zure
urtegunean! Musu pila eta
besarkada handi bat Abadiñoko
eta Zaldibarko familiaren partez!

Eskerrik asko 10 urte zoragarri
hauengatik eta biok dugun
altxorrarengatik. Maite zaitut!

Bihar, Gontzalek 10 urte beteko
ditu. Zorionak! Bizi poz horrekin
jarraitu!  Besarkada handi bat eta
musuak Durangotik!

Behin, malko bat utzi nuen jausten ozeanoan. 
Zu maitatzeari utziko diot... topatzen dudan
egunean. Amatxi auzokoak zuetaz oroitzen gara!

De la Torretar anai bihurri hauek urtebetetzea
ospatu dabe apirilean. Zorionak Pello eta Aitor!
Ainhoa, amatxo eta aitatxoren partez!

Ekainaren 8an 43 urte izango dira Elorrioko Eleizalde futbol zelaian jokatu
genuen partidutik. Parte hartu genuenok deialdia daukagu ekainaren 9an
egingo den bazkarirako. 943 08 14 46 - 635 710 036 (Bego).

Hamabostero, zorion-
agurren artean tarta
bat zotz egingo dugu.
Bidali mezuagaz
batera
kontak-
turako
datuak.

Maiatzaren 1ean eta 2an Juanjok eta bere seme
Ibaik urteak betetzen dituzte. Zorionak etxekoen
partez eta musu handi bat!

Pasa den 23an Jontxuk 11 urte bete ebazan eta
datorren 28an aitite Jose Marik XX beteko dauz.
Zorionak biei famili osoaren partez!
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Sasikume

Gizon
izena

Doinua

Aritzea

Hitzen
etorkia

Pl., danbor
mota

Zabaldu

Xume

... egin,
goitik ari
Europako
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*Irudiko
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Ogi, hitz
elkarketan
Bizkaieraz,
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ateak
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Ukitzeko
ahalmena

Zaren
horrek

Yankien
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Potasioa
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Adi ezak!
Sufrea

1000

Funts

Galdetzaile
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Zerga
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orratza
Kontso-
nantea

1

Ateak

HN
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AKUILUAN Markel Onaindia   

Holan jarraitzea
hobe!

Jatetxe entzutetsuan, eztegu-
bazkaria. Euskal Herritik kan-
poko lagunekin jardunean.
Nik eurei: “Begira, zerbitzen
diharduan hori, jatetxe hone-
tako jabea da, etxekandrea”.
Eurek, oker entzun dabela-
koan: “Zer esan dozu? Jana-
ria ekarten eta platerak eroa-
ten dituan horrena dala jate-
txe ospetsu hau? Ez zenduan
hori esango! Ezin daiteke izan
holakorik. Ez da hori inon
ikusten”. Nik, lehengoari
eutsiz, harro samar: “Ba, gure
artean, ez da harritzekoa,
bidezkoa baino. Zergaitik ez
dau zerbiduko ba etxekan-
dreak?”. Gure kanturik ospe-
tsuenetarikoak dinoana
d a k a r s t  g o g o ra  h o r re k :
“Denok Jainkoak eginak gire,
zuek eta, bai gu ere”.

Euskal Herritik kanpoko
nire ikaskide izandakoekin,
hemengo lagunarteko txoko
bat ikusten. Bere giltzagaz
tokia edegi ondoren, bertako
bazkide batek: “Hemen dago-
enetik orain hartuko doguna,
asko edo gitxi izan, txartel
baten jarriko dot, hor sartu…
eta urtearen azkenean egin-
go doguz ordainketak eta
diru-kontu guztiak” Kanpo-
tar nire adiskideek: “Hori ezin
leiteke izan! Gure artean ame-
setan be ezin daiteke egin
holakorik… sartu, gura dozu-
na hartu eta zure esku egon
h a r t u  d o z u n a  j a r t e a ? ”.
Hemengo bazkideak: “Ez uste!
Ez gara aingeruak eta urtero
izaten da hutsen bat, baina
neurririk  handienean, ia oso-
an, zaintzen doguz jarritako
arauak”.

Ez behin eta birritan,
urteak zehar sarri baino, bizi
izan ditut goian jarritakoak.

Holan jarraitzen ete dogu
eta jarraitzeko ustea ete dogu?
Ohiturak aztertu beharra
dago beti, ondo dagoana egi-
ten jarraitzeko eta indartze-
ko. Eta ez ete doguz aldatu
beharreko ohituren batzuk?
Aztertzekoa izango litzateke
hori be.

LAUHORTZA

Juanito
Gallastegi

Abadea“Umeekin berba
egitea magikoa da”

aitari asko
g u s t a t ze n
z i t z a i o n
jaietan edo
ur tebete-
tzeetan txo-
txongiloekin
ibiltzea. Beha-
rretik etortzen
z e n e a n
a n t z e z t e n
zuen gure-
t z a k o .
H a m a s e i
u r t e g a z ,
aktore hasi
nintzen lagune-
kin.  Azkenean,
pertsona bi geratu ginen,
eta proposatu nion biok ezkon-
tzeko eta txotxongiloa egiteko.
Baietz esan zuen. Hamazazpi urte
egon ginen. Duela zortzi urtetik,
emakumea, herria eta antzerki
mota aldatu dut.

Zer dauka txotxongiloak, berezi
izateko?
Berez, panpina zerbait bizigabea
da. Zuk ahotsa, mugimendua eta
azken batean bizia ematen dio-
zu. Oso gauza polita da jendeak
sinestea. Emanaldiak amai-
tzean, beti dago umeren bat
atzera etorri eta esaten duena:
“Zuk mugitu dituzu, e!”. Eure-
kin berba egitea gauza magi-
koa da. Hori da erakarga-
rriena.

Hainbeste urtetan, ikus-
learengan aldaketa iga-
rri duzu?
Gero eta ume gutxiago
dago. Lehen umeak
bakarrik etortzen
ziren, eta orain
g u r a s o a k  e re

badatoz eurekin. Familiarentza-
ko lana egiten dut. Lehen esa-
ten zuten “zer polita den txo-
txongiloa!”, eta orain “umea-
ri gustatu egin zaio eta

e m a n g o
didazu?”.

Gu zortzi
g i n e n
etxean, eta

“zuk jan

duzu gaur?” gal-
detzen ziguten ia.
Gaur egun ume

bakarra daukate
eta gura duen guz-

tia ematen dio-
te.

An t ze r -
k i a k
zuzene-
koaren
m a g i a
dauka.
Antzer-

k i a
komuni-

kazioa da.
Behin, eskola

batean,  nire
pertsonaiak gal-

detzen zuen ea non-
dik joan zitekeen leku bate-
ra, eta ume guztiek oihuka:
“Handik!”. Moja bat txilibitua
jotzen eta isiltzeko esanez hasi

zen. Antzerkia hori da, baina!

Titiriteroa zarela diozu,inon-
go lotsa barik.
Nire lehenengo emaztearen
errolda-agiria aldatzen joan
ginenean, lanbidea galdetzen
zuen formularioak. “Zer gara
gu?”, esan zidan. “Ipini titirite-
roa!”, esan nion. Udaltzaina
barrez lehertu zen. Orain ez
dakit, baina Aldundiko aktibita-
te ekonomikoetan, ez zen ager-
tzen titiriteroa. Funtzionarioak
Director de escena edo Marione-
tero proposatu zidan. Nik ezetz,
titiriteroa nintzela. Karikato ipi-
ni nuen, eta geroztik hori naiz.

Artekale Eguna lehenengoz egin-
go duzue domekan.
Ilusioz gaude. Eguraldiari begira
ere bagaude apur bat, baina euria
eginez gero ikuskizun gehienak
frontoian, aterpeetan eta taberne-
tan mantenduko ditugu. Ez da
gauza bera, kale antzerkia delako
eta ez aterpekoa. Baina tira, jen-
deak zerbait ikusi ahal izango du.
Jendeak jakin dezala doan izango
dela guztia; guk ere borondatez
egingo dugu beharra. 

Toni La Sal legez ere ezagutzen zai-
tu hainbatek.
33 urte daroat honetan. Lehena-
go Antzezkizuna konpainiagaz,
baina orain Toni La Sal pertso-
naia eta taldea daukat. Beste ere-
du bat asmatu dut: aktorea naiz
eta txotxongiloak erabiltzen ditut
aldi berean. Toni La Sal kasko
gorriagaz eta betaurrekoekin ager-
tzen da beti. Antzezlan guztietan
azpikontratatutako enpresa
batean egiten du lan, prekarieta-
tean. Nagusi oso maltzurra dau-
ka. Adibidez, garbitzaile dabil eta
nagusiak esaten dio banku bat
lapurtu behar duela beretzat.
Domekan, Teleipuinak lana eskai-
niko dut, eta hor ere berdin: erre-
pidean seinaleak ipintzen dabil eta
nagusiak esaten dio telebista bat
konpontzera joateko. Kritika bat
da, gazteek zerbait ikasi eta azke-
nean beste edozein gauza egin
behar dutelako. 

Zelan hasi zinen honetan? 
Nondik datorkizu zaletasuna?
Beste batzuk aktore izan dira eta
hortik pasa dira txotxongiloekin
ibiltzera. Ni ez. Ni hasieratik txo-
txongilolaria izan naiz. Nire ama-
ma margolaria zen eta beragaz egin
nuen lehenengo txotxongiloa. Nire

BBiillbboonn  jjaaiioo  zzeenn  AAnnttttoonn  BBaasstteerroo,,  zzoorrttzzii  nneebbaa--aarrrreebbaadduunn  ffaammii--
lliiaann..  AAmmaammaarrii  eettaa  aaiittaarrii  iikkuussiittaakkooaaggaazz  zzaalleettuu  zzeenn  aannttzzeerr--
kkiiaarreenn  eettaa  ttxxoottxxoonnggiillooeenn  mmuunndduurraa..  3333  uurrttee  jjooaann  ddiirraa  ddaaggooee--

nneekkoo  ppaannppiinneeii  bbiizziiaa  eemmaatteenn  hhaassii  zzeenneettiikk..  GGeettxxoonn  bbiizziittzzeenn  eeggoonn
oosstteeaann,,  oottxxaannddiiaarr  bbiihhuurrttuu  ddaa  aazzkkeenn  zzaazzppii  uurrtteeoottaann..  

Toni La Sal pertsonaiaren janzkeragaz eta txotxongiloekin agertu da: domekan Otxandioko Artekale Egunera joateko deia egin du

53 urteko titiriteroa. 
Otxandion bizi da.

Antton Bastero  •


