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Durangaldeak ere egingo
du bultza Bukaresten
Athleticen hamaikakoan ariko dira Iturraspe
abadiñarra eta Amorebieta iurretarra 

Europako finalean, Durangaldeko hainbat
zale egongo dira animatzen, maiatzaren 9an

KIROLA 15-16

Kepa Aginako

“Aurten oso talde ona
daukagu. Edozein
egoeratan aurpegia
emateko prest dago”
Txema Lasa
Athleticeko jokalari ohia
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Elkarretaratzea, udaletxe aurrean.

Lan arloan, kristauen
konpromisoa eskatu dute

"Prekarietatea handitu da, kontra-
tu laburretan ez dago formaziora-
ko ia astirik eta murrizketak segur-
tasunean egin dituzte hainbat
enpresek". Lan arloan kristau
komunitateak konpromisoa har-
tu behar duela aldarrikatu dute
Tabira Pastoral Barrutiak eta Lan-
gile Pastoraltzako Elizbarrutiko
Idazkaritzak.

Lana bizigai kanpainan ari
dira eta, horren baitan, gaixotasun
profesionalak eta lan istripuak
aitortzeko eta biktima eta familiei
elkartasuna adierazteko ekitaldia
egin zuten, pasa den barikuan, Lan
Osasunaren Nazioarteko Eguna-
ren bezperan. Krisi garaian lan
istripu kopurua hazi egin dela kri-
tikatu zuten. A.U.

Elizbarrutia ‘Lana bizigai’ kanpaina egiten dabil 

Durango eta Izurtza arteko
mugarriei bisita, bihar

Durango eta Izurtza arteko 30
mugarri ingurutatik ibilaldia egin-
go dute bihar goizean. Alpino
mendizale taldeak eta udalak 13.
aldiz antolatu dute Mugarri Egu-
na. Herriko mugetatik egiten den
ibilaldiaren lehen etapa izango da
biharkoa; Andra Mariako elizpe-

tik irtengo dira, 08:30ean, eta Dolo-
meta eta  Mendiganetik pasatuta,
Neberondoraino joango dira ibi-
laldian. Lau ordu inguruko ibilal-
dia dela kalkulatu dute; guztira 6,4
kilometro egingo dituzte.

Eguraldi onagaz 200 bat per-
tsona batu izan dira jaian. Gaur da
izena emateko azken eguna, bai-
na bihar bertan han agertzeko ara-
zorik ez da egongo. Azaldu dute-
nez, “jendea eguraldiari begira ego-
ten da, eta azken orduan ematen
dute izena askok”. Ibilaldia amai-
tzerakoan hamaiketakoa eta oroi-
garriak banatuko dituzte. A.U.

Dolometa eta Mendiganetik
pasatuta, Neberondoraino
joango dira ibilaldian

30 mugarri inguru dira, 6,4 kilometroko bidean

200 landare zozkatuko
ditu merkatarien elkarteak

Maiatzaren 25era arte, Durango
Txartelagaz erosketak egiten
dituzten herritarren artean
kalanchoe motako landareak zoz-
katuko ditu +Dendak merkatarien
elkarteak. Durango Txartelaren
erabiltzaileak “saritzea” da kanpai-

naren helburua. Durangaldean  87
denda daude Durango Txartelera
batuta.

Merkatarien elkarteak 200 lan-
dare ditu zozketatzeko. Erostera-
koan, tiketean ipiniko du  erosleak
saria lortu duen edo ez, eta irabaz-

Durango Txartela erabilita eskuratu ahalko dira

leek Nafarroako Rural Kutxara jo
beharko dute landereen bila.

Txartelaren abantailak
Elkartekoek gogorarazi dutenez,
Durango Txartela doako kredituz-
ko visa txartela da. Ez dauka komi-
siorik eta edozein bankutan  hel-
bideratu daiteke. Maiatzean abia-
tu duten kanpaina honen antzeko
egitasmoez gainera, nabarmendu
dute %3ko deskontua egiten dute-
la elkarteko kide diren gasolinde-
gietan; Otxandioko eta Izurtzako
Avia gasolindegietan.  A.U.

Tabirako Fundifes enpresa aban-
donatuan gertatu diren bi erasoen
aurrean, enpresako jabeek “eran-
tzunkizunez” jokatu dutela adie-
razi dute: “Okupazio ilegala sala-
tu genuen Ertzaintzan, eta polizia
indarren esku utzi dugu bertan ger-
tatzen dena”. Hainbat pertsonak
bizilekutzat hartua du abandona-
tutako eraikina. 

Azken gertaera, joan zen egue-
nean jazo zen. Ertzaintzak 34 urte-
ko gizon bat atxilotu zuen eraiki-
nean, ustez emakume bati sexu
erasoa egin ziolakoan. Ertzain-
tzaren bertsioa honakoa da: Tabi-

ra auzoan, 22:00etan, gizon batek
fabrika batean lo zegoen emaku-
me bati hartu-eman sexualak iza-
tea proposatu zion, eta, ezetz eran-
tzun ostean, gizonak emakumea
heldu eta arrastaka eroan zuen;

emakumearen oihuak entzun
zituzten bere senide eta lagunek,
eta laguntzera joan ziren. Ustez-
ko erasotzaileak suzko arma bate-
gaz mehatxu ere egin ziela zabal-
du du Ertzaintzak. Biktimaren
hurrekoek Ertzaintzari deitu eta 34
urteko gizona atxilotu zuten. 

Joan zen ekainean, berriz,
abandonatutako fabrikako bule-
goko leihotik jausita, Bilboko 31
urteko emakume bat hil zen. Egun
batzuk beranduago, Ertzaintzak
emakumearen bikotekidea atxilo-
tu zuen, hilketa egotzita. 

Birkalifikazio eskaera
Fundifes enpresaren jabeak, ber-
tan eta Otsaila XXI enpresetan jar-
dun zuten langileak dira. Urteak
daramatzate udalari 16.000 metro
koadrodun lurren birkalifikazioa
eskatzen. Urteotan hainbat mobi-
lizazio antolatu dituzte. 2010eko
martxoan itxialdia egin zuten uda-
letxean. Udalak birkalifikazioa egi-
ten denean lurzoru horri dagokion
dentsitateagaz egingo dela azaldu
du. M. O. / J.G.  

Gizon bat atxilotu zuten bertan sexu erasoagatik;
eta iaz andra bat hil zen, leihotik behera erorita

“Okupazio ilegala”
salatu dute Fundifes
enpresaren jabeek

Fundifes enpresa Durangoko Tabira auzoan kokatuta dago.

Udalak Fundifesen kasua gai zibil
edo penala dela azaldu du, “ez
administratiboa”. EAJren gober-
nu taldeak dioenez, “jabego pri-
batua denez, udalak ezin du gau-
za handirik egin”. Montebideon
eta Artekalen antzeko kasuak
gertatzen direla diote jeltzaleek:
“Egin dezakegun bakarra jabeak

informatzea da eta, gura badu-
te, jabeei laguntzea”. 

Bilduk kritikatu egin du uda-
lak eta udaltzaingoak oraindik
informaziorik eman ez izana:
“Eraso sexista honen aurrean
gure elkartasun osoa adierazi
gura diogu erasoa jasan duen
emakumeari”. 

PSE-EEko Pilar Riosen ustez,
udalak gai honetan badu zer egi-
nik: “Eraikina erortzeko dagoe-
ladeklara dezake, baina proze-
su horrek urteak iraun ditzake.
Hobeto da jabeekin akordio bate-
ra heldu bota edo tapiatzeko”.

Ildo beretik jarraituta, Ara-
larreko Dani Maezturen berbe-
tan, udalak hondamen espe-
dientea zabaldu beharko luke,
“eraikina eta hari atxikita dagoen
pabilioiaren hondamena dekla-
ratzeko”. 

EAJ:“Jabego pribatua denez,
udalak ezin du ezer egin”

Urteak daramatzate udalari
16.000 metro koadrodun
lurren birkalifikazioa eskatzen
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Udaletxe alboan eta tren geltokian egokitu dituzte; aitzindari da Bizkaian

Kontainer berriak ipini dituzte,
bilketa selektiboa errazteko

Orlan Isoird alkatea, udaletxe alboko edukiontzia estreinatzen.

Arropa jasotzeko herrian
egon diren edukiontziak
kendu eta beste bi ipini

dituzte, berriak. Udaletxe alboan
eta tren geltokian ipini dituzte
edukiontziak. 

Arropa eta tresnen berrera-
bilpena bultzatzeaz gainera, orain
pilak, CDak eta tonerrak ere bota-
tzeko aukera dago. Bizkaian
aitzindari da sistema, kontainer
berriek bilketa selektiboa erraz-

ten dutelako, objetu bakoitza
dagokion zuloan botata. Telefono
mugikorrak, etxetresna elektri-
koak, jostailuak edota liburuak
ere bertan bereiztu ahal dira. 

Orlan Isoird alkateak, sastar
kopurua asko murriztuko dela
uste du. Iaz, arropen ontzian
28.000 elementutik gora batu ziren.
“Berrerabilpenaren bidez, tres-
nen bizitza luzatu eta hondakin
bihurtzea ekiditen da”.

Ingurumena zaintzen lagun-
tzen duela azaldu du Isoirdek,
kausa ondorio adibideekin: “Hiru
liburu berrerabiliz, 84 litro ur
aurrezten da”. M.Onaindia.

Zerbitzu honegaz hondakin
kopurua asko murriztuko dela
aurreikusten du Isoirdek

Jai Batzorde
biziberrituak
kartel lehiaketa
berreskuratu du
Santamaña jaiak antolatzen dihar-
duen Jai Batzordea biziberritu egin
dute. Ohiko bost-sei  lagunak barik,
25 bat dabiltza orain, eta ekitaldiak
prestatzeko aukera zabalagoa dute.
Horrela, aurten Santamañetako
kartel lehiaketa berreskuratzea
erabaki dute. Orain arteko aldi

bakarra 2008an izan zen. Lehiake-
ta adinaren arabera banatu dute:
hamasei urtera artekoak eta hor-
tik gorakoak. Lanak aurkezteko
epea maiatzaren 29an amaituko
da, eta  udaletxean edo helbide
honetan aurkez daitezke lanak: 
jaibatzordea@gmail.com.

Ekaineko lehen asteburu bie-
tan lanak kontzejupean ipiniko
dira ikusgai eta herritarren botoek
erabakiko dituzte irabazleak. Nagu-
sientzako saria Orio hotelean aste-
buru pasa eta spa saio bat da. Gaz-
teen saria irabazlearen adinaren
arabera erabakiko dute. J. D.

Abadiñoko alkateak, pasa den
astean, Erraldek 2,6 milioiko zorra
duela adierazi eta gero, adminis-
trazio kontseiluko kide ohiek elkar-
tearen zorraren inguruko azalpe-
nak eman dituzte EHNEren aldiz-
karian. Diotenez, bi milioi pasatxo
dagokie hiltegi berriko lanen 1.
faserako eskatu zen maileguari.

Oharra izenpetu dute Jabier
Azpitarte presidente ohiak, Niko
Moreno presidenteorde ohiak eta
Alberto Llona idazkari ohiak. Euren

ustez, “Erralde disoluzio proze-
suan dagoela esateko  azalpen
bakarra esparru baten proiektua
likidatzea erabaki dutela da”.

Berrizko hiltegiko eraikitze
faserako 7,5 milioi beharko direla
azaldu dute: “%40 Eusko Jaurlari-
tzak emango du”. Falta dena lortze-
ko “udal berrien eta administrazioen
inplikazioa” lortu gura izan dela esan
dute. “Diru guztia eduki arte lane-
kin ez hastea erantzukizunez joka-
tzea dela uste dugu”. A. U.

Hiltegi berriko obretarako,
“inplikazioa” eskatu dute
Lanetarako 7,5 milioiren %60 behar omen dute  
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IURRETA

ZALDIBAR

Kale Azokak bisitarien jakinmina biztu du lehen egunean. A. B.

Iurretarrek merkatua izango
dute hamabost egunean behin:
Kale Azoka. Hileko lehenengo

eta hirugarren eguenetan egingo
dute, Frai Juan Askondon eta Dan-
tzarin, 09:00etatik 13:30era. Urkio-
la Landa Garapen elkarteagaz bate-
ra sortu du udalak. Merkataritza
eta ostalaritza jarduerari bultza-
da handiagoa ematea lortu gura
dute Kale Azokagaz, herrigunea
“suspertzeko”.

Iñaki Totorikaguena alkateak
gaineratu duenez, inguruko base-
rritarren produktuen kontsumoa
ere sustatu gura dute. 25 postu
egongo dira: hamabost, oihal eta
telekin, eta beste hamarrak, ber-

toko eta inguruko baserritarren
produktuekin.  

Alkateak dioenez, orain
herrian dagoen komertzio eta
ostalaritza establezimenduekin
“osagarria” izango da azoka. Oihal
postuetan, arropak, kirola egite-
koak, oinetakoak, bitxiak  edota
etxerako osagarriak egongo dira.
Baserritarren produktuak, Aba-
diño, Mallabia, Zornotza, Duran-
gotik ekarritakoak izango dira:
ortuaria, fruta, ogia, sagardoa,
txakoliña, eztia eta gazta.

“Beste kolore bat”
Herriari "beste kolore bat" eman
diezaiokeela uste du alkateak:
"Erakargarriago egin dezake
herria, giroa sortu. Horregatik,
kalitatea lehenetsi dugu,  postu
kopurua barik.  Inguruetatik eto-
rritakoek gure merkataritza eta
ostalaritza ezagutzeko aukera
izango dute". Harrera ona izatea
espero dute. A .B.

Urkiola Landa Garapen Elkarteagaz batera eratu
du udalak; hileko 1. eta 3. eguenetan izango da 

25 postugaz
abiatu du bidea
Kale Azokak

Totorikaguena: “Erakargarri
egin dezake herria, giroa
sortu. Horregatik, kalitatea
lehenetsi dugu”

Udako tailerretan
izena emateko,
maiatzaren 14ra
arte dago aukera
Umeen aisialdia “hezitzailea eta,
aldi berean, dibertigarria” izatea da
udako tailerren helburuetako bat.
Baita ikasteko interesa era ludikoan
piztea ere, edota, genero ikuspun-
tu batetik, umeen garapen integra-
la sustatzea.

Hiru eta hamalau urte arteko
neska-mutilentzako izango dira
udako tailerrak, eta uztailaren 2tik
30era egingo dituzte. Izena ema-
teko epea zabaldu dute dagoene-
ko, eta maiatzaren 14ra arte eman
ahalko dute izena interesa dauka-
tenek. 

Ibarretxe kultur etxean edota
udaletxean aurkeztu daiteke izen-
emate orria. Matrikularen zenba-
tekoa, berriz, bankuaren bidez
ordaindu behar da. Herrian errol-
datuta daudenentzat eta Maizte-
giko ikasleentzat 194,75 euro; eta,
gainerakoentzat 292,12 euro. Onar-
tutakoen zerrenda maiatzaren
24an argitaratuko dute. A. B.

Umeen aisialdia “hezitzailea
eta dibertigarria” izatea da
tailerren helburuetako bat 

Piboteekin aparkalekuak
erregulatu gura dituzte

“Behar ez den lekuan aparkatzen
duten gidariekin arazo larria
geneukan”. Horregatik hartu
dituzte aparkalekuak erregula-
tzeko neurriak, Bilduren udal
gobernuak azaldu duenez. Muni-
be eta Euskal Herria kaleetan eta

Haurreskolaren sarrera  inguruan
ipini dituzte aparkatzea debeka-
tzeko piboteak. 

Jaietarako kartela
Bestalde, uztaileko jaiak iragarri-
ko dituen kartela aukeratzeko,
lehiaketa antolatu du udalak.
Maiatzaren 25 artekoa da epea,
eta 250 euroko lehenengo saria
eta 150eko bigarrena banatuko
dituzte, eta baita hamalau urte-
tik beherakoen saria ere. I. E.

Haurreskola sarrera inguruan, Munibe kalean
eta Euskal Herria kalean ipini dituzte piboteak

Bildu: “Behar ez den lekuan
aparkatzen duten gidariekin
arazo larria geneukan”

Goiuriako ibarbideen auzia
argitzeko galdetegia prest dago

Lukupeko Troka eta Luku-Txiki
ibarbideak (Luku-Baso S.A) lurrez
betetzeko lizentzia aprobetxatuta
izan diren ustezko legez kanpoko
jarduerak argitu guran pauso berri
bat eman du udalbatzak. Horre-
tara, eta Goiuriako kofradiak Iña-
ki Totorikaguena alkateaten kon-
tra aurkeztutako errefusatze-intzi-
dentziaren barruan, alkateak eta
onartutako lekukoek erantzuteko
galderak onartu dituzte. 

Iazko ekainean eta uztailean
baimen barik ehunka kamioien
edukia isuri zela salatu zuten Goi-

arrazoitu dute kofradiakoek erre-
fusatze-intzidentzia tramitera
eroateko. 

Lukupeko Troka eta Luku-Txi-
ki ibarbideen betetze egitasmoa-
ri buruzko espedientean, 2007tik
ibarbideotako mugimenduei
buruzko txostena batzea ere onar-
tu dute udalbatzarrean. Txoste-
nean jasotakoak baino ez dira
onartuko errefusatze-intzidentzia
prozeduran. Kofradiak aurkeztu-
tako froga gehienak baztertu dituz-
te. Hori berretsi dute EAJ, PP eta
PSE-EEk; Bilduk ez. A. B.

Alkatearen kontrako errefusatze-intzidentziaren prozedura aurrera doa

Alkateak eta onartutako
lekukoek erantzuteko
galderak onartu dituzte

riako kofradiakoek, 2009ko lur-
jausiak sortutakoak konpontzeko
sarbide-pistaren “legez kanpoko”
obratarako baimena aprobetxa-
tuz; 2006tik ezin zitekeen ezer isu-
ri. Jarduera ez zutela eten ezta
zehapen espedienterik agindu
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ATXONDO

IZURTZA

MAÑARIA

MALLABIA GARAI

Autobusaren
ordutegi
aldaketagatik
kexatu da udala
EuskoTreneko autobusen ordu-
tegi berriak, zerbitzua nabarmen
kaltetu duela kritikatu du udalak.
Orain arte Mallabitik ordu erdi-
ro ateratzen ziren autobusak.
Mendarora zihoan bata, eta bes-
tea Ondarrura. Apirilaren 16an
ordutegi berria martxan jarri
zutenetik, hogei minutuko tar-
tean bi autobusek irtetzen dute
herritik, eta beste 40 minutuan
ez dago zerbitzurik Ermura, Eiba-
rrera edo Mendarora joateko,
azaldu dutenez. “Autobus guztien
ibilbidea Mendaron bukatzen
da eta Ondarroarainoko zerbi-
tzua, guztiz kendu dute. Orain
arte orduro geneukan kostalde-
ra joateko aukera, orain, behin
ere ez”. 

Irtenbidea proposatu dute
udalekoek, Ermutik hamar gutxi-
tan irteten duena eta Ondarru-
raino laurden gutxitan doana,
biak Mallabitik ateratzea. Bi auto-
busak Mallabitik abiatzen ziren,
bidaiaririk hartu ez arren. J.G.

Auzobideak argiztatzeko
araua onartu du udalak

Udalak auzoetako argiteria publi-
koaren zerbitzua erregulatzeko
ordenantza onartu du. Etxe baka-
rrak diren kasuetan, eraikineko
sarrera nagusiko auzobidea argi-
tuko dute. Baserri nukleoa denean,

nukleoaren sarrerako auzobidea
argiztatzea proposatu dute.

Udalak ipini eta mantendu-
ko du argiteria. Salbuespena eza-
rri dute: "Sortu berri diren etxee-
takoak izan ezik; izan ere, argi-pun-
tuak titularren kontura joango
dira". Herrian erroldatutakoen
eremuan, udalak berak lagundu-
ko du diruz kontsumoa. Farolak,
kontsumo baxuko LED bonbiladu-
nak izango dira. M. O.

Farola berriak kontsumo baxukoak izango dira

Herrian erroldatutakoen
eremuan, udalak lagunduko
du diruz kontsumoa

Arrankariak
askatuko
dituzte errekan
Foru Aldundiaren ekimenez,
milaka arrain askatuko dituzte
Bizkaiko erreketan. Horien
artean, Mañaria erreka ere auke-
ratu dute. Azaldu dutenez, arran-
kari autoktonoak ekarriko dituz-
te datozen asteetan.

Bizkaian ia 25.000 amua-
rrain jaregitea da Aldundiaren
asmoa. Horretaz gainera, udaz-
kenean 9.000 izokin edo barba-
rin ere askatuko dituzte Lea,
Karrantza, Barbaduneko ubidee-
tan. M. O.

Abal-emailea aurkitu duela
jakinarazi dio Norvisak udalari

tuak aurrera egitea gura du, “Nor-
visari dirua aurreratu dioten nor-
banakoak daudelako eta horiek ere
kezkatzen gaituztelako; baita
enpresaren inguruan mugitzen
diren gremioek ere”.

Barraski eremuan bost erai-
kin eta 52 etxebizitza egiteko
proiektua dago. Horietako eraikin
bi egiten hasi ziren sustatzaileak
eta oso aurreratuta zeudenean
agindu zuen udalak geratzeko.

Arratoiak obretan
Agenda 21ari zegokion batzarre-
tako batean, herritarrek erdi egin-
da dauden etxebizitzetan arra-
toiak zebiltzala adierazi zuten.
Alkateordeak dioenez, “sortu dai-
tekezkeen osasungarritasun ara-
zoek asko kezkatzen gaituzte, bai-
na eremu hartako erantzukizuna
Norvisarena da”. Dena den, lasai-
tasun mezua zabaldu du: “Sarritan
egon gara obretan eta ez dugu osa-
sun egoera arriskuan ipintzeko
egoerarik somatu”. J.Derteano

Barraski zonaldean etxebizi-
tzak egiteko proiektua gel-
diarazi egin zuen udalak

2010ean, Norvisa enpresa susta-
tzaileak ordainketak egiteari utzi
ziolako. Guztira, Norvisak udalari
zor dion diru kopurua 305.000
eurokoa da, eremua berriro par-
tzelatzeko eta urbanizatzeko.
Zorrek sortutako egoera, desblo-
keatu egin daiteke orain. Konfian-
tzarako tarte hori agertu du Juan-
jo Nora alkateordeak. “Dirua utzi-
ko dieten abal-emailea badutela
esan digute”. Zehazki, Bancaja ban-
kua da abal-emailea.

Noraren esanetan, “negozia-
zioak bide honetik doaz eta, orain
eta hemen, proiektua aurrera joan-
go dela ematen du”. Udalak proiek-

Barraskiko lanak 2010ean geldiarazi zituen udalak, Norvisak zorrak zituela argudiatuta.

J. Nora: “Negozioazioak bide
honetik doaz eta ematen du
proiektua aurrera joango dela”

Barraskiko etxebizitzen proiektua berriro martxan egon daiteke laster

Jaien antolakuntzan parte
hartzera deitu du udalak
Irailean ospatuko dituzte Erdoitza-
ko Andra Maria jaiak, eta antola-
tzeko batzarrak egiten hasi dira api-
rilean. Lehenengo batzar horreta-
ra herriko elkarteak (Argintxu,

jubilatuen elkartea…) eta norba-
nakoak batu ziren, zortzi bat lagun
guztira. Dena den, udal ordezka-
riek ahalik eta jai parte-hartzailee-
nak izatea gura dute: “Herritarrei

hurrengo batzarrera joateko dei
egiten diegu, ideia berriak eztabai-
datu eta ahalik eta jai egitaraurik
zabalena lotzeko”. Hurrengo batza-
rra maitzaren 2an izango da, aste-
lehena, 19:30ean, udaletxeko batzar
gelan.Lehenengo batzarra eman-
korra izan zela azaldu dute udal
ordezkariek: “Ideia interesgarriak
egon ziren”. J. D.

Herriko jaiak 
antolatzen hasi
dira Trumoitte
elkartekoak
Aurtengo herriko jaiei begira
lanean hasi dira dagoeneko Tru-
moitte kultur elkarteko kideak.
Hilabete pasatu da lehenengo
batzarra egin zutenetik, eta
eguaztenetan batzeko asmoa
dute, hamabost egunetik behin.

Uztailaren 24tik 31ra ospa-
tuko dituzte jaiak Garain. Iaz
abuztuaren 1ean amaitu zituz-
ten, baina aurten ez dituzte luza-
tuko, azaldu dutenez. Santiago
eguna aste barruan tokatzeak
eragina izango ei du egitarauan.
Musika taldeak kontratatzeak
denbora eskatzen duela-eta zere-
gin horretan murgilduta dabil-
tza . Gainera, herri-afaria eratzea-
ri garrantzia eman diote, jende
asko batzen duelako. M. O.

Herri-afaria eratzeari
garrantzia eman diote,
jende asko batzen duelako
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ELORRIO

ABADIÑO

Durangaldean labur

Parte-hartze
handiagaz 
hasi dira San
Prudentzio jaiak
Hiru egun barru, domekan,
Donien Atxa kendu arte, gaur,
bihar eta etzirako programazio
zabala egongo da Traña-Matie-
nako jaietan.

Joan zen asteburuan egural-
diak ez zituen ospakizunak larre-
gi lagundu. Hala ere, balorazio
positiboa egin du Jose Luis Nava-
rro alkateak, orain arteko egunez:
“Urtero bezala, herritarren par-
te-hartze handia egon da”. Anto-
laturiko ekitaldiak ondo joan
dira orain arte, alkateraren ber-
betan. “Aparteko arazo barik”.

Hala ere, hainbat hiri-altza-
ri kaltetu dituzte egunotan: zabo-
rrontziak eta  jardinerak apurtu-
ta agertu dira. Etxebizitza baten
atarian eta igogailuan ere kalteak
eragin dituzte. I. E.

Jubilatuen etxeko ekitaldia; hainbat opari jaso zituen Plazak.

Mende oso bat bete du
Lorenza Plaza abadiñarrak

Mende oso bat bete du. Ehun urte
betetzeko bere sekretua, lana
“gogor” egitea izan dela esan zuen
Lorenza Plazak. Apirilaren 30ean,
Traña-Matienako jubilatuen
etxean jaso zuen Lorenza Plazak
senide eta lagunen omenaldia.
Udalaren eta Bizkaiko Aldundia-
ren ordezkariek ere parte hartu
zuten ekitaldian.

Hiru lore-sorta, plaka eta oroi-
garria jaso zituen Lorenza Plazak
omenaldi horretan. 

Ekitaldi amaieran, Traña-
Matienako jubilatuen elkarteko
bere lagunek urtebetetze pastela
ere eskaini zioten omenduari. Tal-
de Batuak dantza taldekoek ema-
naldia eskaini zuten, eta luntxa
egin zuten gero. I. E.

Omenaldia egin diote agintariek eta bere lagunek

Hainbat hiri-altzari 
kaltetu dituzte egunotan:
zaborrontziak eta jardinerak

Leiz Miñotako Plan Berezia
urtebetean egingo du udalak

Leiz Miñota auzoko Plan Bere-
zia diseinatuko du udalak.
Korporazioak hirigintza anto-

lamenduaren gaineko hitzarmena
sinatu du auzoko lurjabe bategaz,
eta plana urtebetean egiteko kon-
promisoa hartu du.

Iaz onartutako Hiri Antola-
mendurako Plan Orokorrak
(HAPO) landa guneentzako esku-
bide urbanistikoak zehazten ditu.
Hamasei etxebizitza daude Leiz
Miñotan, eta zortzi gehiago egin
ahalko dira. Udalagaz hitzarme-
na sinatu duen jabeak, hiru etxe-
bizitza egin ahalko ditu, bi eraiki-
netan. Udalak lurjabe horren
12.000 metro koadroko lurra jaso-
ko du. Hitzarmenak, lurrak jaso-
tzeko epea aurreratzea dakar, Plan
Berezia egin ahal izateko. Urbani-
zazioak, ura eta argiaren instala-

zioak edota eraikin berrien koka-
pena zehaztuko dituzte Plan Bere-
zian, besteak beste.

Bildu: “Onura handiegia”
EAJk eta PPk alde bozkatu dute, bai-
na  Bilduk ezezkoa eman dio hitzar-
menari. Xabier Orbegozoren ustez,
jabeari “onura handiegia” ematen

zaio, eta “eskubide urbanistikoak
baldintzatzen dira”. Bestelako dis-
tribuzio baten alde agertu da, eta
auzotarren iritzia ez dela kontuan
hartu kritikatu du. Bestalde, jabea
auzoan granja bat zeukan enpre-
sa bat da, eta eraikin hori erortze-
ko zorian dagoela-eta, arriskutsua
dela dio Bilduk. Ahal den arinen
botatzeko konpromisoa eskatu dio
gobernu taldeari.

Granja botatzeagaz, ados 
Joseba Mujika alkateordea ados
agertu da, erortzeko dagoen gran-
jaren kasuan, eta eraisteko kon-
promisoa hartu du. Baina, gai-
nontzean, erantzun du eskubide
urbanistikoak HAPOn ezarrita-
koak direla, eta auzotarren iritzia
Denon arteanparte-hartze proze-
suan hartu zela. M. Onaindia.

Hitzarmenak, lurrak jasotzeko
epea aurreratzea dakar, Plan
Berezia egin ahal izateko

Lurjabe bategaz hitzarmena sinatu du udalak, EAJk eta PPk babestuta

Hamasei etxebizitza daude
Leiz Miñotan, eta zortzi
gehiago egin ahalko dira

Barne garapenari
buruzko tailerra 
Elorrion, Lourdesko Ama ikastetxean,
barne garapenari eta programazio
neurolinguistikoari buruzko tailerra
emango dute. Helburuak hauek dira:
“Sakonean norbera izatea eta giza
hartu-emanak hobetzea”. Maiatza-
ren 12an eta 13an izango da tailerra.
Izena emateko: 658 726 654. 

Berrizko igerilekuetan, nagusiek
uretan ariketa fisikoa egiteko jar-
duerak egiten  hasi dira. Eguaz-
tenetan 10:30etik 11:30era egi-
ten dituzte saioak, eta ez da derri-
gorrezkoa igerian jakitea.
Animatuz gero, izena edonoiz
eman daiteke jubilatuen etxean.

Nagusientzako
ariketak uretan

Axpeko Etxebarri jatetxeak mun-
duko jatetxe onenen zerrendan
50.postua lortu berri  du.
Nazioarteko 800 kritikari gastro-
nomikok iritzia eman eta gero,
Restaurantaldizkariaren 50 jate-
txe onenen San Pellegrino
zerrendan  sartu da Etxebarri. 

Munduko 50.
jatetxe onena
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BERBAZ
“Ekonomia komunitatearen zerbitzura egon
behar da, merkatuen zerbitzura egon ordez” 
‘Krisiaren irtenbidea: ekosoziofeminismoa’ berbaldia emango du Juradok, gaur, 18:30ean, Durangoko Andragunean

Nekane Jurado •

Ekonomialaria 

Egoera ekonomikoari
buruz hainbat liburu
argitaratu ditu

tzeko prest daudela. Valentzian eta
Madrilen badabiltza horrelako pausuak
ematen. Momentu historiko honen gau-
zarik onena da karetak kentzen dabiltza-
la. Gerra Hotza amaitu zenetik, ongizate
estatua deusezten ibili dira, eta krisiak
azkartu egin du prozesu hori. Duela
urteak lege bidezko prekarizazioari
buruz berba egiten genuenean jendeak
ez zuen ulertzen. Orain hori azaleratu
egin da, eta horregatik, aldaketarako
egoera hobea dago.

Krisiak emakumeengan eragin handia-
goa duela esan duzu inoiz. Zer ekarpen
egin diezaioke feminismoak egoera honi?
Baloreak: elkartasuna, babesa, lan
komunitarioa... Balore horiek denak
femeninoak izan dira. Etxera begiratu
behar da, barnera, komunitatera, eta
bizitza premiei erantzun. Gure ama eta
amamek gauza gutxigaz guztien premiak
asetzeko lana egiten zuten, eta emaku-
meek beti eduki dituzte baliabideak pre-
miei beste era batera erantzuteko. 

Praktikan, ze ekintza proposatzen duzu?
Auzolana. Baserrietan beti izan den hori
herri eta hiri guneetara zabaldu behar
da. Elkarbanatu eta gauzak beste era
batera egiteko ekimen ugari sortu dira.
Denboraren bankua lako egitasmoak,
komunitatearen premietan komunitate
osoa inplikatzeko moduak dira. Heldu
gura dugun eredura heltzeko bidean
laguntzen dute horrelako ekimenek.

Baikorra zara? Eredu hau aldatzeko
modurik ikusten duzu?
Aldaketa horren zantzuak nabaritzen hasi
naiz hainbat lekutan. Ez dakit zelan, bai-
na uste dut eredu berrira bultzatuko gai-
tuen zerbait etorriko dela. Ez dakit langa-
beziak zifra handiak gaindituko dituen,
lurrikara bat edukiko dugun edo petro-
lioaren prezioa bikoiztu egingo den... Kri-
si guztiak zabalik daude, eta euretako bat
beste guztiak azaleratzeko detonagailua
izango da. Gazteengan eta pertsona
nagusiengan aldaketa horretarako gogo
handia ikusten dut. Auzolana eta balo-
reak landu behar dira.  A. Ugalde 

Nekane Juradoren berbetan,
egungo krisia ez da ekono-
mikoa bakarrik. Amalurra

eta balore femeninoen bidea har-
tuta aldaketarako pausoak emate-
ko premia ikusten du.  Egungo ere-
du ekonomikoa guztiz aldatu, eta
auzolana aldarrikatuko du gaurko
berbaldian, Andragunean.

‘Ekosoziofeminismoa’zer den labur azal-
du ahal duzu?
Bizi dugun krisia ez da ekonomikoa
bakarrik; estrukturala da. Lehengaien
krisia dago, energiarena, osasunarena,
genero hartu-emanena, baloreena...
Horregatik, erabat berria izango den ere-
du bat behar dugula pentsatzen dut.
Amalurra errespetatuko duen eredua
izan behar da, eta sozialista, zentzu
sozialean; ekonomia komunitatearen
zerbitzura egon beharko da, merkatuen
zerbitzura egon ordez. Horretarako,
balore batzuk behar dira: elkartasuna,
babesaren ekonomia, baztertzailea izan
beharrean inklusiboa izango dena...
Balore horiek femeninoak dira.

Balore horiek krisian badaude, egoerari
buelta emateko aldaketa handia egin
beharko da.
Erradikala izan behar da. Gertatzen
dabilena ez da krisi ekonomikoagatik
gertatzen; zibilizazioaren krisiagatik bai-
no. Oraindik aurre-krisian gaude, ez
dugu krisiaren hondoa jo, eta honek
1929koa gainditu dezake. Horrez gaine-
ra, sistema globala lorpen sozialak
deseuztatzen dabil, eta jendea horretaz
konturatzen hasi da. Merkatuak Txina
lako herriekin dabiltza lehiatzen, eta han
ez dute ongizate estaturik. Ba, han
gutxiengoak ipini barik, hemen kentzen
dituzte eskubideak. Egoera ez da kon-
ponduko merkatuek nahikoa irabazten
dutenean, burtsa igotzen denean edo
Barne Produktu Gordina (BPG) igotzean.
Ematen du lana sortzeak eta gizarte
babesa edukitzeak ez daukala garran-
tziarik. Aldaketak iraultzailea izan behar
du, bestela sistema honen esklabu izaten
jarraituko dugu.

Hazkunde ekonomikoa baino,zentzuagaz
eroandako desazkundea proposatzen duzu.
Daroagun bizitza erritmoagaz jarraitze-
ko ia hiru Euskal Herri beharko genituz-
ke: beste herrietako energia errekurtsoak
erabiltzen ari gara, hondakinak beste
leku batzuetara eroaten ditugu... Ezin
dugu muga barik hazten jarraitu. Lurra-

gaz dugun oreka zaindu behar dugu. 

Ekonomiaren osasuna baloratzeko BPG
hartzen da kontuan. Bada, Prestigen gar-
biketa lanek diru asko mugitu zuten, eta
horrek BPG igo zuen. Errepideak egoera
txarrean badaude istripuak egoten dira,
eta txapisten, lora saltzaileen eta funera-
rien gastuekin BPG igotzen da. BPG igo-
tzea ez da bizitza kalitate ona edukitzea.
AEBetan arma industriagaz igotzen da
BPG. Ongizate soziala sortzeko jardue-
ren bidez igo beharko litzateke BPG.
Dirua hor dago; bankuei dirua ematen

jarraitu edo hezkuntzan inbertitu, horiek
aukera politikoak dira. 

Murrizketak osasuna eta hezkuntza lako
arloetan egiten dituzte.Arlo  horiek ez dire-
lako errentagarriak?
Hori esaten dute, baina hain justu erren-
tagarriak direlako pribatizatu gura dituz-
te. Hasteko, esaten digute sektore publi-
koan zor handiak daudela, eta gero,
AEBetan legez, sektore pribatuak bete
dezala paper hori. Jendeak beti beharko
du osasun zaintza eta formazioa, eta
badakite familiak hori lortzeko ordain-

“Barne Produktu Gordina igotzea ez da 
bizitza kalitatea hobetzea; AEBtan arma 

industriagaz igotzen da BPG” 

“Etxera begiratu behar
da, komunitatera, eta

bizitza premiei erantzun”

“Bizi dugun krisia ez da
ekonomikoa bakarrik;

estrukturala da” 
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Honezkero denok izan dugu Iñi-
go Cabacasen heriotzaren berri.
Zoritxarrez, ez dugu benetan zer
gertatu zen jakingo, ez behintzat
iturri ofizialetatik. Han ez zen
ezbehar bat gertatu; poliziak kale
hartan kargatzeko zeukan agindua
ez zen ezbeharra izan; gomazko
pilotak jaurtitzen dituzten esko-
petak patruila guztietan eramatea
ez da ezbeharra; eta erantzukizun
politikoa dutenak autopsia bat
egongo zela jakin arte publikoki
ez agertzea ere ezin da ezbehar-
tzat hartu. Horiek guztiak aldez
aurretik pentsatutako erabakiak
dira, eta fakultatean irakatsi zigu-
ten moduan, borondatea tartean
sartzen denean, ezin da ezer
ezbehartzat hartu. Bake garaian,
gerran egongo bagina bezala jar-
duten den polizia izateak hausnar-
ketarako bidea eman behar ligu-
ke. 

Gertaera horren ondorioz,
Durangon, beste garai baten ohi-
koagoak ziren pintada mehatxa-
garriak agertu ziren, PSE eta Are-
sen aurka. Horiek ere salatu egin
behar direla uste dugu. Pintadak
gaitzesteko EAJren udal gober-
nuak Bozeramaileen Batzordea
deitu zuen, adierazpen bateratua
hitzartu guran. Baina EAJk, PSEk
eta PPk adostu zuten testuan auzi
honen hanka bakarra aipatzen
zen, alegia, pintadak gaitzesten
ziren bai, baina Cabacasen herio-
tzaren nondik norakoak aipatzea-
ri muzin eginez. Erabilitako argu-
dioa, gainera, herrena zen: Duran-
gon gertatutakoa soilik aipatu
behar omen zen. Ez zuen ba udal-
batza honek, Aralarrek barne,
Madrilgo T4ko atentatua gaitze-
tsi? Hurbiltasun geografikoaren
argudioa erabiltzen bada eta
Madrilen gertatutakoa gaitzestu
bazen, orain zergatik ez da Bilbon
gertatutakoa gaitzesten?   

Ez da geografia kontua. Urliak
ez zuen zalantzan jarri gura izan
urtetan eratu duen alderdi-poli-
zia; eta Sandiak Aresen hipokre-
sia eta gezurrak estali gura izan
ditu. Emaitza: hiru adierazpen
ezberdin eta, garai berrietan, ira-
ganeko mezuak. Politikariok kale!

IRITZIA gutunak@anboto.org

Euskaraz bizi gura dugulako…
Udaltzainarengana laguntza eske jo, saiatu eta ezin. Udalaren
idazkariarenera paper kontuak egitera hurreratu, saiatu eta
ezin. Herriko politikariarengana proposamen bat luzatzera ger-
turatu, saiatu eta ezin. Gura, saiatu eta ezin. Ezin euskaraz jar-
dun, ezin euskaraz bizi. Euskararen herrian, erdaraz.

Eta zer egiten du udalak egunerokotasunean herritarrok eus-
karaz jarduneko dugun ezintasunaren aurrean? Zer egiten du
euskaldunon hizkuntza eskubideak errespetatzeko? Ahoa ber-
ba potoloz betetzen dute udal-agintariek, Euskara Biziberritze-
ko Plan Nagusia, Euskararen Udal Araudia eta Udal barnerako
Euskara Plana badirela esanez. Baina, zer dago horien guztien
atzean? Txakurraren putza! Plan eta sasi-araudi horiek guztiek
Euskal Herriko berezko hizkuntza den euskara antzokietako apain-
garri legez azpiratua izatera kondenatzen dute. Izan ere, inda-
rrean dagoen erdararen menpeko hizkuntza-politikan oinarri-
tzen dira; jaietako urteroko bertso saioa eta euskarazko antzer-
k i a k  e u s k a r a  s u s t a t z e k o  p l a n e a n  j a s o t z e n  d i t u e n
hizkuntza-politikan. Negargarria.

Euskaraz bizi ahal izateko, udalak ere behar du izan euskal-
dun. Eta, gure iritziz, bai udala eta bai herria berreuskalduntze-
ko, euskarari lehentasuna eman, eta  erdararekiko asimilazioa
gaindituko duen hizkuntza politika burujabea behar dugu.
Beraz, esan dagigun ozenki: euskaraz bizi gura dugulako, hiz-
kuntza-politika burujabea!

Durangoko Euskal Herrian Euskaraz

Martxoak 31.
Ibilbide kaltetu baten kronika.
Udaberriko eguraldi zoragarri bategaz agurtu gintuen 2012ko
martxoaren 31k. Astean zehar hainbat ekintza egin ziren
Durangon, eta gogora ekarri ziguten 75 urte arinago gertatu
zen bonbardaketa. Zilar Astean parte hartu genuen kultura
eragileok mota askotako euskarriak erabili genituen,  histo-
riako egun latz hura irudikatzeko: komikiak, pintura, bideoak,
antzerkia, poesia, bertsoak, musika…

Durangoko bonbardaketa gogoratzeko hainbat egitarau
antolatu ziren. Zilar Asteak, beste batzuen aldean, aurrekontu
apala izan zuen. Dena dela, goazen Zilar Astearen barruan egin
genuen ibilaldia errepasatzera.

Ibilaldi horretan, Durangoko kultur eragileak 1937ko egun
hura eta hurrengo urteak gogora ekartzen saiatu ginen. Kuru-
tziagako Kurutzea,  Santa Susana, San Agustin, Nevers, Ezkurdi
eta Andra Mariako elizpea aukeratu genituen. Eraztun antzeko
bat Durangoko alde zaharrean. Kanpai hotsak entzuten dira; udal
agintariak hilerrian daude, eurek antolatutako omenaldia has-
teko prest, herritik eta herritarrengandik urrun. 

Herriko kaleetan, ordea, festa giroa da nagusi. Une horre-
tan ezerk ez du gogora ekartzen 75 urte arinago gertatu zena.
Konturatu barik, 18:15. Ibilbidea hasteko ordua gainean dugu.
Baina, itxaron, duathloi froga dago ordu honetan. Batzuen iri-
tziz, bi ekintzak ‘osagarriak’ dira, baina gure ibilbidearen abia-
puntura iristeko, korrikalariei ixkin egin, petodun bidezainak
saihestu eta zintak zeharkatu behar ditugu. 
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Iritsi gara eta gogoz gaude. Txori erraldoi bat hegoak astin-
tzen eta danborjolearen erritmoa. Hasi da ibilbidea eta mezu
bat daroa: justizia, egia eta erreparazioa. Bidaia emozioz bete-
rikoa da; hor goaz, duathloiko korrikalarien artean. Kafka. Surre-
alismoa. Santa Susana, San Agustin, Nevers…Gero eta herritar
gehiago txoriaren eta danborjolearen atzetik. Gero eta biziago
daroagun mezua. Ezkurdin mahaiak, hesiak eta jendea. Jendez
gainezka dago. Plazaren albo batean, pantaila txiki bat. 1937ko
egun hartako lekukoak ari dira berbetan. Plazan bildutako
batzuk, testigantzek eragiten duten negar gogoa ezin eutsi. Bes-
te batzuk arratsaldeko aperitiboa hartzen, terrazetan eroso. Iru-
di eskizoideak. 

Ibilbidea bukatzear dago. Danborjoleak eta txoriak azkenen-
go indarrak gorde dituzte Andra Mariako elizpean sartzeko. Jen-
dez goraino dago. Aulkiak beteta. Alboko terrazak ere bai. Has-
tera doa azken ekitaldia. 

Poza sentitzen dugu ibilbidea burutu dugulako. Amorrua
eta etsipena ere bai, zelako baldintzatan lan egin behar izan dugun
konturatuta. Eta galdera hauek ditugu egiteko: 
-Ibilbidea eta Duathloia ekintza osagarriak ziren?
-Bonbardaketaren 75. urteurrenak nahasmen hau merezi
zuen?
-Ikusirik egin den lan guztia, Udalaren Kultura, Kirola eta Gaz-
tediko sailak ez zuen beste ardura edo interesik agertu behar? 
-Inork imajinatu dezake Gernikan horrelakorik?     

Hurrengo ekimen batzuetarako ekitaldi bakoitzaren garran-
tzia herri ikuspegiarekin adostu eta modu egokian koordinatu
ahal izango dugulakoan: baziren, bagara, memoria da lotura,
ezin dogu ahaztu ta ez doguz ahaztu gura.

Berbaro taldea, Durango1937, Gerediaga, Karrika eta Kriskitin

Dani Maeztu
Aralar

Klik batean

Txapligu kaxak 
Igandean,  arratsaldeko zazpietan Matienan aterata dago argaz-
ki hau, eta  bertan larunbat gauean botatako txapliguen kaxak,
kableak barne,  ageri dira. Uste dut  norbaiten ardura izango
dela berauek erretiratzea. Baten bat eztanda egin gabe geratu
ezkero, gertatuko litzatekeenari buruz, pentsa dezatela eztan-
darazi dituztenek.

Ibon Lizundia Leturiaga - Abadiño

@

Gomazko pilotak jaurtitzen
dituzten eskopetak patruiletan
eramatea ez da ezbeharra



anboto 2012ko maiatzaren 4a, barikua 11 K

KULTURA
@anbotokultura

PAULO LAMEIRO MUSIKARIA

“Helduok gaitasun
murritza dugu umeei
ezer erakusteko”

Asteburu honetan Bilbora eta Durangora
zatoz. Zelako emanaldiak izango dira?
Emanaldi guztiz desberdinak izango dira Bil-
bokoa eta Durangokoa. Bilboko Orkestra Sin-
fonikoak gonbidatuta, Euskalduna Jauregian
egingo duguna umeentzako kontzertu bat
izango da. Bigarren aldia da hau Bilbora goa-
zena. Prokófiev, Messiaen eta  Stravinsky kon-
posatzaileen lanak hartuko ditugu oraingoan
oinarritzat, XX. mendean sorturiko doinuak.
Durangon egingo duguna, aldiz, tailer bat
izango da. Musika irakasleak umeekin egin
daitekeen lanaz kontzientziatzeko helburua-
gaz jardungo dugu. 

Zer doinu eskainiko dituzue?
Musika klasikoa da proiektuaren oinarria,
baina jazz musika, inprobisazioa eta musi-
ka tradizionala ere  asko jotzen dugu. Umeei
eskaini ahal diegun gauzarik txarrena umeen-
tzako musika deitzen duguna da, gure ustez,
eta beti gogoan izaten dugu hori. Musika
garaikideagoagaz jardungo dugu, horrega-
tik, Bilboko emanaldian.

Zelan antolatzen duzue agertokia?
Eszenatokian publikoa ere egoten da. Ez
dago palkorik edo jesarlekurik. Musikariak
erdian ipintzen dira, eta euren inguruko kol-
txonetetan jesartzen dira gurasoak eta
umeak. Kontzertua hasi aurretik oso oina-
rrizko arauak ematen dizkiegu: “Ez ditugu
umeak txalo jotzen ipiniko, eta inor ez da
hasiko umeei ezelako azalpenik ematen,
konforme?”, esaten diegu. Ikasten umeak
dira espezialista handienak, guk baino ahal-
men askoz handiagoa daukate gauza berriak
ulertzeko. Helduok oso gaitasun murritza
dugu umeei ezer erakusteko.

Umetxoentzako kontzertuaz gainera,ber-
baldia ere eskainiko duzu Durangon.
Bai. Hamabi hilabete arteko umetxoekin
egingo dugu tailerra, eta hitzaldia eskaini-
ko dut, gero. Gure lanaren oinarri teorikoez,
eta neuk eta ni bezalako profesionalek
dauzkagun zalantzez ere jardungo dut. 

Egunerokoan ere egiten duzu lan hain ume
txikiekin, ala zerbait puntuala da?
Haurdun dauden emakumeekin hasten
gara lanean gure musika eskolan. Zero eta
bost urte arteko ehundaka ikasle dauzka-
gu, eta egunero ematen ditugu umetxoe-
kin eskolak. Musika, antzerkia eta dantza
uztartzen ditugu. Gure ikasleen %50ek bai-
no gehiagok bost urte baino gutxiago dauz-
ka, eta hogei urte daramagu kontserbato-
rioan umetxoekin lan egiten.

Zelan erantzuten dute umetxoek kontzer-
tu horietan? Eta gurasoek?
Umeak oso ohituta daude euren bizitzetan
aurkikuntza inportanteak egitera. Sei hila-
beteko umetxo bat 45 minutuz aho-zaba-
lik musika oso landua entzuten egon dai-
teke, eta gurasoak ohartu egiten dira. Euren
umetxoak uste zutena baino konplexuagoak
direla konturatzen dira gurasoak. 

Adi eta geldi egoten dira umeak?
Begiak eta ahoak zabal-zabalik egoten dira
umetxoak, bai, gozamena izaten da euren-
tzat. Batzuetan, mugimendurako bultzada
izaten da musika, oinez edo katamarka
ikasten dabiltzan umeentzat: musikarion-
gana hurreratzen dira, instrumentuak uki-
tzen dituzte, dantza egin gura dute... Eta libre
egiten dute hori guztia. Musika ez dela CD
distiratsuetan, autoetako irratietan edo
kutxa beltz batzuetan jaiotzen ikasten dute
gure tailer hauetan umeek: musika zerbait
bizia, arnasa hartzen duten pertsonek sor-
tzen dutena dela ikasten dute.

Zelan hasi zinen honetan?
Hainbat faktoreren eraginez hasi nintzen
umeekin lan egiten. Edwin Gordon AEBe-
tako ikerlariaren lanak bultzatu nau zentzu
batean alor honetan aurrera egiteko eraba-
kia hartzera. Musikaren hezkuntzako teo-
rialaria da Gordon, eta berak defendatzen
duenez, jaiotzen garenekoa da gizakiok
musikarako trebetasun gehien daukagun
momentua. Hein batean berak inspiratuta
sortu genuen eskola. I.Esteban

Portugalgo Pousos herriko SAMP Arte Eskolaren zuzendaria da
Paulo Lameiro. Urtebete arteko umetxoentzako eta musika
irakasleentzako tailerra eskainiko du Durangoko Musika Eskolan 

“Gure ikasleen %50ek baino
gehiagok bost urte baino

gutxiago dauzka”

Helduek ere gustuko duten
musika jotzea da gakoa

Umea magalean daukan amak kontzertu-
ko musika ez badu sentitzen, ez bazaio gus-
tatzen, igarri egiten du umeak: amaren
arnasa hartzeko edo umea eusteko moduak
transmititzen dio hori guztia umeari,
Lameirok baieztatzen duenez. Horregatik,
helduek ere gustoko izango duten musi-
ka egiten dute Musicalmente izeneko saioe-
tan. Umetxoak sumatu egiten baitu ama
emozionatzen den edo ez.

“Umetxoak ez dira etorkizuneko publi-
koa”, diosku Paulo Lameirok, “jaiotzatik
dira entzule”. Oso publiko zorrotza, gai-
nera, musikologo portugaldarrak dioe-
nez: “Ume batentzat jotzean ez baduzu ezer
interesekorik eskaintzen, negarrez, mugi-
tzen edo zarataka hasiko da”. 

Umeak musika eskoletara berandu
ailegatzen direla uste du Paulo Lameirok.
Bere ustez, oso garrantzitsua da dantza,
antzerkia eta musika jaiotzatik lantzea, eta
helduak umeek gauza berriak ulertu eta
ikasteko duten gaitasunaz ohartzea. 

“Musika irakasleak umeekin
egin daitekeen lanaz

kontzientziatzeko
helburuagaz jardungo dugu”



KulturaK 2012ko maiatzaren 4a, barikua anboto12

Izenburua ikusita, badirudi telebistako
programa bati buruz idazten ari naize-
la, baina ez da horrela.

Aurreko bi asteburuetan, Platerue-
nean, jaialdi ederra antolatu zan Duran-
galdeko hainbat talderekin, nahiz eta
eszenatoki gainean eraldatuta agertu.

Mundu osoko artistak bildu ziren,
batzuk berpiztuta ere! AC/DC, Elvis Pres-
ley, Lenny Kravitz, Off Spring, Amy
Winehouse, Bon Jovi, Eskorbuto, Her-
tzainak... Izugarria horrelako kartel bat
izatea. Kontzertu laburrak baina borti-
tzak izan ziren. Jendeak ez zuen hutsik
egin eta giroa bero-bero mantendu zen
emanaldi guztietan zehar.

Klasiko ugari zuzenean entzuteko
aukera izan genuen eta antzokia jendez
gainezka ikustea ere poztekoa da. Nor-
malean zaila izaten da publiko beroa edu-
kitzea, baina kasu honetan lehenengo
taldearen lehen akordetik hasita jaial-
dia amaitu arte jendea gogotsu egon zen.
Askok abestu zituzten entzun ahal izan
zituzten klasikoak.

Horrek, musikariak asko motibatzen
ditu eta taldeek ez zuten hutsik egin. Tau-
la gainera igotako talde bakoitzak bere
gustoko musika aukeratu eta mozorroa-
rekin eszenatokian rock izar sentitzeko
aukera izan zuen. Azken asteetako entse-
guak eta gero, zuzenean ederto aritu ziren
musikari guztiak.

Jaialdiak, gainera, Durangaldeko
talde asko elkartzeko aukera eman du.
Giro ezin hobea egon zen musikarien
artean eta argi dago gure eskualdeko
musika indartsu dagoela.

Zorionak guztioi eta eskerrik asko
antolatzaileei! 

Jendeak ez zuen hutsik egin

eta giroa bero-bero mantendu

zen emanaldi guztietan 

Azken asteetako entseguak

eta gero, zuzenean ederto

aritu ziren musikari guztiak

BERTSOLARITZA

Bizkaiko kanporaketetan kantatu ahal
izateko txartela dago jokoan Abadiñon

Bizkaiko 63 bertsolarik jardun dute
aurten lurraldeko eskualdeetako
bertsolari txapelketan. Horietariko

sei dira Durangaldekoak: Garikoitz Sarriu-
gartek, Eñaut Uruburu Lepotxok, Gorka Laz-
kanok, Julen Sololuzek, Ander Salaberriak
eta Peru Magdalenak jardungo dute Duran-
galdeko finalean. Maiatzaren 11ko Aba-
diñoko probalekuko saioan.

Beste zazpi eskualdeetako finalak ere
maiatzean eta ekainean jokatuko dituzte:
Enkarterrieak, Hego-Uribe, Arratia, Lea-
Artibai, Uribe Kosta, Uribe Butroe eta Bus-
turialdea. Eskualdeetako final horietako
txapeldunak zuzenean sailkatuko dira Biz-
kaiko txapelkatako kanporaketa faserako, eta
puntuazioaren arabera sailkatuko dira  gai-
nontzeko bertsolariak (guztira, 30). 

Eguaztenean aurkeztu zuten txapelke-
ta, Bilbon. Besteak beste, txapelketa inter-
net bidez jarraitzeko aukera eskainiko dute-
la iragarri zuten antolatzaileek aurkezpen
horretan. Saioei buruzko informazioa,
www.bizkaikotxapelketa.biz webgunean
eskainiko dute. 

Bertsozaleen parte-hartzerako, Plaza
izeneko bloga sortu dute webgune horren
baitan: gura duenak bideoak, bertsoak,

argazkiak, etabar argitaratzeko aukera izan-
go du blog horretan. Sare sozialetan ere egin
ahalko da txapelketaren jarraipena.

Bertso-eskolek urtean zehar egindako
lana zabaltzeko eta eskolatik plazara salto
egiteko asmoagaz jardungo dute.  I.E.

Durangaldeko dozena bat kantari ariko dira
Euskal Kantu Txapelketaren lehen saioan

Besteak beste, Ermua, Lekeitio, Durango,
Atxondo eta Abadiñoko kantariek hartuko
dute parte Euskal Kantu Txapelketaren Biz-
kaiko lehenengo kanporaketan. Bihar,
19:00etan, Plateruenean izango da saioa. 

Durangaldeko dozena bat abeslarik
kantatuko dute Platerueneko saio horre-
tan: Atxondoko eta Abadiñoko Leire Pago-
nabarraga eta Irati Armentia, eta Bi Gehi
Bi, Geu Be, Anbotopekuek eta Xaramel tal-
deetako kantari gazteak ariko dira bihar
Durangoko kafe antzokian.

Iaz, Euskal Herriko Haur Kantarien
txapelketaren bigarren saria jaso zuen Xara-
mel taldeak. Taldekako lehiaketan, Ainhoa
Devesak, Amaiur Azkaratek, Itziar Muger-

zak, Maialen Izagirrek eta Maite Molinak
kantatuko dute. Xaramel taldeko gazteek,
binaka eta bakarka ere parte hartuko dute,
gainera. Maite Molinak Malko bi kantatu-
ko du eta Amaiur Azkaratek Itsasoa gara
interpretatuko du. 

Finalak Bilbon eta Donostian
Euskal Kantuzaleen elkarteak antolatzen du
txapelketa hau. Durangokoaren ostean
beste hiru saio egongo dira,Bizkaiko bes-
te horrenbeste herritan, eta ekainaren 3an,
BBKren Bilboko aretoan izango da Bizkai-
ko lehiaketaren hamargarren finala. Eus-
kal Herriko finala, ekainaren 16an izango
da, Donostiako Antzoki zaharrean. I.E.

MUSIKA

Plateruenean izango da aurreneko kanporaketa, bihar; eskualdeko lau taldek eta bi neskak parte hartuko dute

Euskal Herriko Haur Kantarien

txapelketaren bigarren saria

jaso zuen Xaramel taldeak

‘www.bizkaikotxapelketa.biz’

webgunean eta sare sozialetan

jarraitu ahalko da txapelketa

Maiatzaren 11n kantatuko dute sei bertsolarik Durangaldeko saioan, eta lehenengoa zuzenean sailkatuko da

GH 2012 

GEURE DURANGALDEA

Iñaki 
Etxezarraga 
Musikaria

Ekainaren 3an, Bilbon 

izango da Euskal Kantu 

Txapelketaren Bizkaiko finala
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MUSIKA ANTZERKIA

Lehenengo kontzertua
joko du Boston Jai
taldeak Traña plazan

“Erromeria tradizionaletik alden-
du eta festarako musika egitea da
gure asmoa”, adierazi du Boston
Jai taldeko ‘Etxe’ abeslariak, Iña-
ki Etxezarragak. Besteak beste,
euskal taldeen bertsioak jo eta
herrietako plazetan jai giroa zabal-
tzea dute asmoa taldekideek. Hain-
bat estilotako kantak eta trikiaren
doinuak nahasten dituzte.

Maiatzaren 5ean, bihar,
23:00etan, Traña-Matienako San
Prudentzio jaietan joko dute euren
estraineko kontzertua.

Iban Larrebourek, Oskar
Estangak, Iban Gurrutxagak, ‘Tasu’
Santanak eta ‘Etxek’ osatzen dute
Boston Jai. Iaz Trikizio taldean
jotzen zuten musikariek. Azaldu
dutenez, aurreko management
enpresarekin desadostasunak izan
zituzten. Trikizio taldeak beste
musikari batzuekin jarraitzen du
orain, “eta guk gure bidea egitea
erabaki dugu talde honekin”.
Horrela, aurrera egiteko helburuz
sortu dute Boston Jai. Matienan,
“jai giro paregabea sortzeko
asmoarekin irtengo gara agerto-
kira”, esan dute. 

Traña-Matienako jaietan hasi,
eta “jaiak bezala, kontzertuak ere
bata bestearen atzetik etor daite-
zela”, espero dute Boston Jai tal-
deko musikariek. I. E.

Iaz Trikizio taldean aritu ziren musikariek sortu dute Boston
Jai; Iñaki Etxezarraga ‘Etxe’ berriztarra da taldeko ahotsa

PINTURA

“Jaigiro paregabea 

sortzeko asmoarekin

irtengo gara agertokira”

Kaleko pintura
lehiaketa
burutuko dute
Berrizen, bihar
Bizkaiko eta inguruetako margo-
lariak batuko dira Berrizko kale eta
txokoetan, bihar. Aire libreko pin-
tura lehiaketa egingo dute bertan. 

Goizetik eguerdira arteko tar-
tea izango dute parte-hartzaileek
euren margolanak osatzeko, eta lau
sari banatuko ditu epaimahaiak. 

Bihar bertan, 18:00etan egin-
go duten ekitaldian banatuko
dituzte 600 euroko lehenengo
saria, 500eko bigarrena, eta 400eko
hirugarrena. Gainera, 300 euroko
sari berezia eskainiko diote lan
onena aurkezten duen berriztarra-
ri. Aurkezturiko lan guztiak maia-
tzaren 23ra arte  egongo dira ikus-
gai, Berrizko kultur etxean. I. E.

Lan guztiak maiatzaren

23ra arte egongo dira

ikusgai, kultur etxean

POESIA

Aritz Gorrotxategi
ariko da gaurko
Pentsamenduaren
Poesia saioan
Durangoko Arte eta Historia
Museoa da Pentsamenduaren
V. Poesia jardunaldien egoitza.
Atzorako eta gaurko antolatu
dituzte berbaldiak eta errezital-
diak. 

Gaur, 19:00etan ekingo dio-
te jardunaldien bigarren saioa-
ri. Tolstoi:zer da artea? Kanona-
ren haustura berbaldia eskaini-
ko du Aritz Gorrotxategi idazleak,
eta Eva Veiga eta Antonio Casa-
do da Rocharen errezitaldiagaz
amaituko da Durangoko jaialdia-
ren bosgarren edizioa.

Atzo, Anjel Lertxundi
Heidegger, artelanaren basobi-
dean berbaldia eskaini zuen
Anjel Lertxundi idazle oriota-
rrak, atzo. Hitzaldi horrek zabal-
du zuen emanaldia, eta ostean,
Oier Gillanek, Nerea Beldarrai-
nek eta Martin Etxeberriak erre-
zitaldia eskaini zuten. I. E.

M aiatzaren 5ean Duran-
gon eta 12an Zorno-
tzan burutuko dituzte

Zugan Ni Egunak. Iurreta, Duran-
go eta Zornotzako udal ordezka-
riek eta Markeliñe antzerki talde-
ko Joserra Martinezek aurkeztu
zuten ekimena, atzo.

Bihar, San Agustin antzokia
izango da Durangoko Zugan Ni
Egunaren kokaleku nagusia, bai-
na kalean ere ikusaraziko dute gaz-
teen lana. 12:00etan hasita, hain-
bat ekintza eta musika emanaldi
egongo dira, eta Barrenkalen kale
antzerkia eskainiko dute Jesuitak
ikastetxekoek. Elkarrekin bazkal-
du, eta arratsaldez antzokiko ohol-
tzan ariko dira aktore gazteak.
Zortzi obra izango dira San Agus-
tinen ikusgai, 17:00etan hasita.

Markeliñe antzerki taldeak
kudeatzen du orain bost urtetik
Zugan Ni ekimena. Markeliñeko

Joserra Martinezen esanetan,
“gazteen unibertso kreatiboa”
zabalduko dute emanaldiotan.
Iurreta, Durango, Zornotza, Igo-
rre eta Elorrioko gazteek ikastur-
te honetan sorturiko lanak kale-
ra aterako dituzte Durangon. Guz-
tira, ehun gazte aritu dira Zugan
Ni proiektuan, aurten: hamalau
eta hamazortzi urte artekoak. 

Antzezlanen sorkuntza pro-
zesu osoa gazteek eurek burutu
dezatela bultzatzen du Zugan Ni
antolatzen duen Markeliñek. 

Horrela, gidoia idaztea euren
lana izan da, jantziak edota esze-
nografia pentsatu eta prestatzea
ere bai, eta baita argiak eta soi-
nua lantzea ere. 

Durangon emango dituzten
obrak prestatzeko, ‘krisia’ gaia
izango dute oinarri edo abiapun-
tu bihar. 

Antzezlanetako batzuk, bes-
te herri batzuetan ere ikusi ahal-
ko dira: Iurretako kultur etxean,
gaur; maiatzaren 8an, Elorrion; eta
maiatzaren 10ean Igorren.

Antzerkia da ekimenaren
ardatza, baina, musikak ere izan-
go du San Agustinen tokirik:
Durangoko musika eskolako txe-
lo-jotzaile gazteen taldeak joko du
antzezlanen arteko tarteetan. I.E.

Barrenkalen kale

antzerkia eskainiko dute

Jesuitetako gazteek

“Gazteen unibertso kreatiboa”
agerian, Zugan Ni Egunean 
Bost urte dira gazteak antzerkira gerturatzeko helburua duen ekimena abiatu zutenetik,
eta aurten egun bi antolatu dituzte estrainekoz; bihar izango da lehenengoa, Durangon

Durangaldeko eta

Arratiako ehun gaztek

hartu dute aurten parte
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AISIALDIA auzorik auzo

Zenita auzoa, urak oparotasuna eta
bizimodua ekarri zuen sasoia gogoratuz
XIX. mendeko bainuetxe ezaguna, errotak, liho putzuak… Errekaren bidea jarraituz altxor historikoak aurkituko ditu bisitariak

Zenitaren historia, Elorrioko auzoa
goitik behera zeharkatzen duen erre-
kari estu lotuta dago. Zerutik begira-

tuta, emari etengabe horrek marraztutako
lerroa da auzoaren bizkarrezurra, eta sasoi
batean haren inguruan sortutako bainue-
txe, errota, liho putzu eta baserriak, aldiz,
bihotza. Denboraren joanak zimurtu ditu
hormak eta higatu harriak, baina balio his-
torikoak inoiz baino biziago dirau eta memo-
ria apur bat egitea nahiko da XIX. mende-
ko loraldia zelakoa izan zen imajinatzeko.

Orain Lourdes ikastetxea dena, Baños
Viejos izeneko bainuetxe garrantzitsua izan
zen 1840tik 1907ra. Udarik onenetan, 900
bisitari jaso zituen Madrildik, Zaragozatik
eta Bartzelonatik; eta auzoari ez ezik herria
osoari lana eta etekina ekarri zion, Ane
Solozabal historialari eta irakasleak gogo-
rarazi duenez: “Belle Epoque antzeko bat era-
gin zuen”. Bainuetxeak eraikinaren azpial-
dean eta iparraldean zituen iturburu pre-
ziatuak, gaixoak hobetu zitezen propietate
aproposak zituztenak.  Ur hori Uratsa ize-
neko iturrian dago, eta arraultza ustel usai-
na badu ere bere propietateengatik prezia-
tua izaten jarraitzen du. Bainuetxeak,sasoi-

rik emankorrenean, 150 bat logela, liburu-
tegia eta aisialdi guneak izan zituen. 

Gaur egun, jatorrizko eraikinetik man-
tentzen den egitura bakarra fatxada da.
Errekan gora eginda, sei errota aurkitu ditza-
ke bisitariak, XVIII. eta XIX. mendetik hasi
eta “erdi arora arte” eramaten dutenak.
“Auzoaren bizitza zirela esan daiteke, erro-
tak jana ematen zuelako”. Liho putzuak ere

ikusi ahal dira errekaren gune batean: “XVIII.
mendean liho landareak ekoizteko joera
zabaldu zen. Zenitan ikusi ahal diren putzuak
lurrezkoak ziren, eta hantxe sartzen zuten
landarea, bigundu eta zuntza ateratzeko”. 

Auzorik auzorako ibilaldi honetan behe-
tik gora joanda azkenengo geltokia Argiñe-
tako nekropoli ezaguna da, bisitariarentza-
ko derrigorrezko geralekua dena.

Madril, Zaragoza eta
Bartzelonatik etortzen
ziren bisitariak Baños

Viejos bainuetxera

Liho putzuak ere ikusi
ahal dira: landarea
uretan bigundu eta

zuntza ateratzen zuten 
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KIROLAK
@anbotokirola

“Aurtengo denboraldian atsedenaldietako
otartekoek gozoagoak ematen dute”

11997777kkoo  UUEEFFAA  ffiinnaallaa  JJuuvveennttuu--
sseekk  iirraabbaazzii  zzuueenn  kkaannppooaann  ssaarrttuu--
ttaakkoo  ggoolleenn  bbaalliioo  bbiikkooiittzzaaggaattiikk..
ZZeerr  oorrooiittzzaappeenn  dduuzzuu??
Gogoan dut irabaztea merezi
genuela.  Han 1-0 galduta
hemen partiduari buelta ematea
posible zen, baina nahiko hasie-
ran sartu zuten gola erabakiorra
izan zen. Aukera asko izan geni-
tuen, baina Dino Zoff-ek jaurti-
tako dena geratu zuen. Ikaraga-
rria izan zen atezain horrena.
Bera barik partiduak 4-1 amai-
tuko zuen. Epaileak ere ez zigun
mesede handirik egin. 

OOsstteeaann,,  uurrttee    bbeerreeaann,,  EErrrreeggee
KKooppaa  ggaalldduu  zzeennuutteenn,,  BBeettiisseenn
kkoonnttrraa  eettaa  ppeennaallttiieettaann..
Partidu horretan lesionatu egin
nintzen gainera. Bigarren zatian
aldatu egin ninduten. Nire ustez
f inalean zorte txarra izan
genuen. Partidua kontrolpean
izan arren, ez genuen asmatu.
Ondoren, penaltiak etorri ziren
eta ez ginen ondo ibili. 

TTxxaappeelldduunnaarreenn  lloorriiaa  bbiizziittaakkooaa
eerree  bbaazzaarraa..  AAtthhlleettiicceenn  eemmaannddaa--
kkoo  lleehheenneennggoo  uurrtteeaann  EErrrreeggee
KKooppaa  iirraabbaazzii  zzeennuueenn..
Bai, 1972-73 denboraldian ira-
bazi genuen, Castelloren aurka.
Harmailetako giroa ikaragarria
izan zen. Castellok lau mila bat

zale eraman zituen Santiago
Bernabeura eta gainerako
denak Athletic zaleak ziren.
Ospakizunak ere hunkigarriak
izan ziren. Autobusez bueltatu
ginen eta Otxandion eta Duran-
gon geraldiak egin genituen;
txanpanagaz ospatu genuen
garaipena. Ez dut berbarik egun
haiek deskribatzeko. Ortuan
lanean zebiltzan baserritarrak,
aitzurra utzi eta korrika etortzen
ziren autobusera, txaloak jo eta
euren poza agertzera. Hunkiga-
rria zen, ezin genuen sinestu.
‘Hau guztia posible da?’ esaten
genion elkarri.

EEuurrooppaa  LLeeaagguueekkoo  ffiinnaalleeaann  zzeerr
aauukkeerraa  iikkuusstteenn  ddiizzkkiioozzuu  aauurrtteenn
AAtthhlleettiiccii??
Simeonegaz hobetu egin da
Athletico Madrilen jokoa, baina
badakigu zer eman dezaketen,
eta ez da sorpresarik egongo.
Irabazi dezakegula uste dut.
Valentzia arerio arriskutsuagoa
zela esango nuke.

OOnnddoorreenn,,  KKooppaakkoo  ffiinnaallaa  eettoorrrriikkoo
ddaa..  BBaarrttzzeelloonnaarreenn  aauurrkkaa  zzeerr
aauukkeerraa  dduu  AAtthhlleettiicceekk??
Athlet icek eta Bartzelonak
antzerako jokamoldea dute.
Gertatzen dena da Bartzelonak
begiak itxita jokatu dezakeela
urte asko daramatzalako filoso-

fia berdinagaz. Athletic aurten
hasi da eta emaitza oso ona
eman dio orain arte. Partidu oso
polita ikusiko dugula uste dut,
baina irabazteko zailagoa da.
Europa League irabazteko
aukera gehiago ikusten dut.

NNoonn  iikkuussiikkoo  ddiittuuzzuu  ppaarrttiidduuaakk??
Etxean, tabernan edo txokoan
lagunekin. Durangon, urrun
barik ibiliko naiz.

ZZeeiinn  aannttzzeekkoottaassuunn  eettaa  ddiiffeerreenn--
ttzziiaa  iikkuusstteenn  ddiizzkkiieezzuu  oorrdduukkoo  eettaa
oorraaiinnggoo  ttaallddeeeeii??
Diferentzia asko daude, futbola
bera ere asko aldatu delako.
Prestaketarena eta elikadurare-
na adibide argia da. Lehen asko
pentsatu barik jaten genituen
tortilak, okela xerrak, arrau-
tzak… Orain zorrotz daramate
hori guztia. Gure sasoian, Patxi
Angulo izan zen elikadura arau-
tzen hasi zitzaiguna, gaur egun

Athletic-eko medikua den Paco
Anguloren aita. 

MMaarrcceelloo  BBiieellssaarreenn  llaannaa  zzeerr  iirruuddii--
ttzzeenn  zzaaiizzuu??
Iazkoagaz alderatuta ia talde
bera du Athleticek eta Bielsak
bere jokatzeko modua eta bere
filosofia gehitu ditu. Alde horre-
tatik aldaketa izugarria jasan du
taldeak. Aurreko urteetan teni-
seko partiduak ematen zuten
Athleticen partiduek. Iaz ere
zelai erdikoek mugitzen zuten
baloia, ez diot ezetz, baina aur-
ten desberdina da.  

AAuurrtteenn  SSaann  MMaammeesseerraa  jjooaatteeaa
ggoozzaammeennaa  ddeellaa  aaddiieerraazzii  dduuzzuu..
Halaxe da-eta! Atsedenaldiko
otartekoak ere gozoagoa ema-
ten du aurten. 

AAtthhlleettiicceekkoo  zzeeiinn  jjookkaallaarriikk  eerraakkaa--
rrrrii  dduu  zzuurree  aarrrreettaa  aauurrtteenn??
Izan duen garapenagatik, De
Marcosek. Motorren bat du non-
bait ezkutatuta; atzean, aurrean,
alde guztietan dago! Iturraspe
ere maila handian dabil. 

BBeerrrriirroo  ffiinnaall  bbiittaarraa  hheellttzzeeaa  zzaaiillaa
iizzaannggoo  ddaa..
Aurten oso talde ona dugu, edo-
zein egoera, une eta partidutan
aurpegia emateko prest dagoe-
na. Hori gutxi balitz, jokalari
asko oso gazteak dira. Kontua
da, aurten lako denboraldi bat
errepikatzeko hainbat faktorek
bat egin behar duela eta hori
zaila da. Baina oraindik aurten-
goa ez da amaitu! J.Derteano

Txema Lasak 1976-77 denboraldian UEFA eta Errege Kopako finalak joka-
tu zituen Bilboko Athleticegaz. Biak galdu zituen. Aurten, bere talde ohia
beste final biren atarian dagoen honetan, garai hura nola bizi izan zuen eta
datozenak nola biziko dituen kontatu digu.

Diferentzia asko
daude, futbola bera

ere asko aldatu
delako

Baserritarrak,
aitzurra utzi eta

korrika etortzen ziren,
poza agertzera

Txema Lasa

Adina: 64 urte
Herria: andoaindarra da eta
Durangon bizi da 1972tik
Atheticen: sei denboraldi eta
222 partidu ofizial
Finalak: 1972-73an Errege
Kopa irabazi zuen. 1976-77an
UEFA eta Errege Kopako
finalak galdu zituen

Aurten oso talde
ona dugu, uneoro
aurpegia emateko

prest dagoena

K.Aginako

Txema Lasa besoak jasota Juventusen kontrako finalean.



Bukarestera goaz!

Iñigo Landaburu - Durango

Kiniela: 1-3 

“Athleticek aukera guztiak ditu Bukaresten ira-
bazteko. Manchester eta Shalkeri irabazi eta gero
finalean ere garaipena eskuratzea itxaroten dugu
Athletic zale guztiok”
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Enrike Jauregi- Atxondo

Kiniela: 1-3

“Lehengusuaren sarreragaz noa Bukarestera.
Madrilera ere joateko asmoa daukat. Gatxa da,
baina irabaziko dugulakoan nago. Gabarra irten-
go da Bilbotik zehar eta itzela izango da!”

Koldo Zarate - Durango

Kiniela: 1-2

“Lisboako Sportingen kontrako finalerdian inoiz
baino urduriago egon nintzen. Finala bizitzan
behin bakarrik pasatu ahal da, eta tituluari ezin
diogu eskapatzen utzi”

Alex Gallastegi - Abadiño

Kiniela: 1-3

“Aurrean izango dugun taldeak kalitate handia
izan arren, Athleticek bere neurria ematen badu,
edozein talde garaitzeko ahalmena dauka. Aupa
Athletic!”

Ane Abanzabalegi - Durango

Kiniela: 1-2

“Gabarra itxaroten dut maiatzaren 26an Bilbotik
zehar, zergatik ez. Athleticeko jokalariak gazteak
diren arren, joko ona egiten dabiltza eta irabazte-
ko aukera asko dituzte”

Antxon Gallastegi - Durango

Kiniela: 0-2

“Lehengusuak deitu zidan sarrera bat libre zuela
esanez eta, birritan pentsatu barik, Bukarestera
noa. Bidaia hori guztia egiteko prest egonda, ira-
baztea itxaroten dut”

Asier Bilbao - Durango

Kiniela: 1-2

“Edinburgon (Eskozia) ingelera ikasten nabil eta
bertatik joango naiz partidura. Nire ustez Toque-
rok sartuko ditu gol biak. Bigarrena, 96. minutuan
eta eskuagaz, jokoz kanpo dagoela ”

Iñigo Lasuen - Abadiño

Kiniela: 1-2

“Partidu gaitza izango da, baina aukera asko ditu-
gu irabazteko. Athletic zaleok Denboraldi hau
inoiz baino poztasun handiagoagaz bizitzen 
ari gara”

Nerbioak jai giro
bihurtzeko prest
doaz Bukarestera

Europa Leagueko finala
hurreratzen doan heinean,
ilusioa eta urduritasuna

maila berean ari dira hazten. Gehie-
nek etxe inguruan eta lagunarte-
an biziko dute finala, baina Duran-
galdea ondo ordezkatuta egongo
da Bukaresten (Errumania), bai
zelaian eta bai harmailetan. 

Partiduak ikusmin handia
eragin du eskualdean ere, eta
UEFAk talde bakoitzari eman
dizkion 7.000 sarreren zozketan,
Durangaldeko athlet ic zale
batzuk zorteko izan dira.

Haien animoak eta oihuak
beharrezko izango dituzte Athle-
ticeko jokalariek, azken aldian
hazita dabilen Atletico Madril

Bai zelaian, bai harmailetan, Durangaldea 
presente egongo da eguazteneko finalean

taldea menderatzeko. Athleticen
jokalari batzuk, gainera, Duran-
galdekoak dira. Marcelo Bielsa
entrenatzailea hamaikako finko-
en zalea denez, Ander Iturraspe
abadiñarra eta Fernando Amo-
rebieta iurretarra hasieratik ipi-
niko ditu. Abadiñarrak lasaitasu-
na, oreka eta jokoa ematen dio
Athletici eta Bielsaren sisteman
funtsezko pieza da. Iurretarrak,
aldiz, sendotasuna eta indarra
eskaintzen dizkio, beharrezko
dohaiak beti erasora jokatzen
duen talde batean.

Koikili Lertxundi otxandia-
rrak eta Xabier Castillo iurreta-
rrak ere hurretik jarraituko dute
finala, jokatu ez arren.

Finala zuzenean, Elorrion
Elorrion finala zuzenean eta
konpainian ikusteko aukera
egongo da. Udalak jakinarazi
duenez, eguaztenean pantaila
erraldoia ipiniko baitu Gernikako
Arbola Plazan. J. D.

2009ko Errege Kopako finala ere ikusmin handiz jarraitu zuten Durangaldean. 
Fernando Amorebieta
eta Ander Iturraspe
titular izango dira

Plateruena kafe antzokiak
pantaila erraldoian eta zuzene-
an eskainiko ditu Europa Lea-
gueko eta Espainiako Errege
Kopako finalak: “Gertakari
honen aurrean, jai giro herrita-

rra sortzea da helburua”, dio
Beñat Gaztelu-Urrutia Plate-
rueneko arduradunak.

Eguaztenean, 20:00etatik
aurrera, saiheskia, patatak eta
garagardoa edo freskagarria

banatuko dituzte bost euroren
truke. Ostean, 21:05ean hasi-
ta, Bukaresteko finala eskaini-
ko dute. Maiatzaren 25ean ere
prezio berean errepikatuko
dute menua. Gainera, Madrilgo
finalaren aurretik, 20:00etan
hasita, 1984ko kopako finala
eskainiko dute. Athleticeko 50
kirol kamiseta ere zozkatuko
dituzte. J. D.

Plateruenak final biak
eskainiko ditu zuzenean
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Azken egunotan pilota munduan mugitzen garenon aho-
tan binakakoaren finalak bete dizkigu berbaldi gehienak.
Titin III.a-Merino II.a eta Xala-Laskurain izan dira egunka-
rietan, irratian, telebistan eta edozein tertuliatan agertu
diren izarrak. Aurtengo lehiaketan Irujo, Aimar, Barriola…,
izar handienek baino lan hobea egin dutenak eta ondorioz
merituz jantziak. Eta finala jokatu ostean David Merino eta
Augusto Ibañez ‘Titin’ aipatu behar, bata gaztea izanagatik
txapelketako pilotari onena izan dena (gaixotasun larri
bati gaina hartu ostean), bestea koadroko pilotari betera-
noena (43 urte) baina bideari ekiten dion ume batek bai-
no ilusio, gogo eta indar gehiago adierazten duen ‘profe-
sionala’. 

Dena den, badira beste maila batzuetako izarrak ere,
beraien meritua errekonozitu behar zaienak eta oraingoan
Bizkaiko trinketistak aipatuko nituzke, asko bertokoak
(Mikel Gonzalez, Rober Uriarte, Aitor Arabiourrutia…) zei-
nak bukatu berri den federazioen arteko GRAVN txapel-
ketan sei txapeletik lau jantzi dituzten, azpitxapeldun eta
hirugarren postu bategaz jokamoldeko izarrak direla 
nabarmen adieraziz. 

Eta neska pilotariak ere merituzkoen artean sartuko
nituzke. Zergatik? Orain urte gutxi pilota munduan ez zeu-
katen protagonismoa lortzen ari direlako lehenengo EH-
ko gomazko paleta zirkuitu eratu berriarekin, bertan Itsa-
so Pradera mallabiarra tarteko.

ADITUAREN
TXOKOA

Kepa Arroitajauregi
Pilota teknikaria

Merituzkoak denak

Txanpana, txapliguak eta
prozesioa igoera ospatzeko 

Azken denboraldi bietan bes-
te hainbeste igoera lortu
ditu Iurretakok, eta dato-

rren urtean Ohorezko mailan lehia-
tuko da. Liga amaitzeko lau jar-
dunaldiren faltan segurtatu zuten
igoera, etxean Mungia 3-2 men-
deratuta. Larrakozelai lepo bete
zen egun historikoa ospatzeko. Izan
ere, Ohorezko maila Iurretakok
inoiz jokatu duen mailarik altue-
na izango da.

Epaileak azken txistua jo
zuenean hasi zen ospakizuna:
“Zelai erdian batu ginen denok,
elkar besarkatuz, salto eginez…

Ohorezko mailarako igoera Rafa Zugazartazari eskaini dio Iurretakok

Txanpana ere atera genuen”,
gogoratu du Iñigo Goenaga
jokalariak. Irudi hunkigarriak ere
utzi zituen partidu osteak. Rafa
Zugazartaza, urte askoan klube-
ko presidentea izana, iaz hil zen
eta berari eskaini zioten lorpena:
“Eguzkiñe Uriondo, Rafaren
emaztea, zelaira jaitsi zen eta
denok besarkatu gintuen. Hun-
kigarria izan zen. Igoera Rafari
eskaini nahi diogu, urte askoan
zuen dena eman ziolako klubari”.

Ospakizuna ez zen futbol
zelaira mugatu. Iaz legez, kamioi
berezi batera igo, Iurretako uda-

lerriaren bandera eskegi eta
Larrakozelaitik herrigunera jaitsi
ziren jokalariak eta klubeko
ordezkariak. Gozokiak eta beren
beregi igoera ospatzeko 150
kamiseta banatu zituzten.

Entrenatzaileak baiezkoa
Datorren urtera begira taldea
sendotzen saiatuko direla dio
Jose Antonio Legorburu presi-
denteak. Aulkian, aldiz, ez da
aldaketarik egongo: “Beste den-
boraldi batez behintzat gurekin
jarraituko duela hitz eman digu
Jon Gurutz Vazquezek”. J. D.

Partidua amaitzeko hamar minuturen faltan sartu zuten gol erabakiorra. Jon Iglesias 

FUTBOLA
OHOREZKO MAILA
BBeerrrriizz  --  BBaassuurrttoo
Zapatuan, 17:30ean, 
Berrizburun
ZZaalldduuaa  --  LLooiiuu  
Domekan, 17:30ean, 
Solobarrian
HIRUGARREN ERREGIONALA
EEzzkkuurrddii  --  BBeerrrriizz  BB
Zapatuan, 18:00etan, 
Arripausuetan
ZZaalldduuaa  BB  --  EElloorrrriioo  BB
Zapatuan, 17:00etan, 
Solobarrian
LEHEN ERREGIONALA
(emakumeak)
IIuurrrreettaakkoo  --  EErraannddiiookkoo
Zapatuan, 18:00etan, 
Larrakozelain

ERRUGBIA
OHOREZKO B MAILA
DDuurraannggoo  IIllaarrdduuyyaa  --
BBeelleennooss
Domekan, 13:00etan, 
Arripausuetan
EErrrruuggbbii  ttrriiaanngguullaarrrraa::
EElloorrrr iioo--AArrrraassaattee--DDuurraannggoo
Zapatuan, 16:00etan, 
Arripausuetan

PILOTA
SAN TROKAZ TXAPELKETA
--  LLaabbaakkaa--AAbbuurruuzzaa  //

GGoorroossttiizzaa--AArraannddiiaa
--LLeeggoorrbbuurruu--GGaallaarrzzaa  //
DDoorrrroonnssoorroo--LLeejjaarrrreettaa

--  AArraabbiioo--AAzzppuurruu  //
AAggiirrrreezzaabbaall--OOllaallddee

Barikua, 19:00, Zelaietan 
--  LLaarruunnbbee--SSaarraassuuaa  //

OOllaaiizzoollaa--MMaarrttiinneezz
--  GGaalllluurrrraallddee--SSaanncchheezz  //

EEnnddooiirroo--AAppeezztteeggiiaa
--  IIrriioonnddoo--MMuurrggiioonnddoo  //

AArrrriieettaa--AAnnssootteeggii
Domeka, 11:00, Zelaietan 

Agenda

Berrizek maila galdu du eta
Lehenengo maila erregionale-
an ariko da datorren denboral-
dian. Urte osoan zehar atzean
ibili dira, salbaziotik nahiko
urrun, eta honezkero onartua
zeukatela adierazi du Agustin
Alkorta entrenatzaileak. Beraz,
azken urte bietan jaitsi egin da
Berr iz :  Ohorezko mai lat ik ,
Lehen erregionalera.

Maila berean, Zaldua ez
jaisteko borrokan murgilduta
dago. Orain hiru puntura du
salbazioa. Hurrengo partidu
biak sailkapeneko goialdean
dabiltzan Loiu eta Padura tal-
deen kontrakoak dituzte.
Azkenengo neurketa biak,
aldiz, arerio zuzenen aurkako-
ak izango dira: Otxarkoaga
kanpoan eta Ugao etxean.

Maila bat gorago, Elorriok
hurrago du salbazioa Somo-
rrostro hirugarren sailkatua 
2-0 menderatu ostean. Orain
sei puntura dute jaitsiera. Bihar
lasaiago bisitatuko dute Deus-
to liderraren zelaia. J.D.

Berriz jaitsi egin
da eta Zaldua
zein Elorrio 
estu dabiltza

Saltoki Trikideak taldean ari da
Gorka Bizkarra mañariarra,  eta
sasoi betean ekin dio triatloi
denboraldiari. Joan zen astebu-
ruan Senpereko hiru probatan
lehiatu zen eta horietako bat,
sprint modalitatekoa, irabaztea
lortu zuen.

gorkabizkarra.blogspot.com
blogean iragarri zuen Bizkarrak
proba guztiak entrenamendu
gisa erabiliko zituela, Bilbokoa
eta Zarautzekoa lako hitzordu
garrantzitsuetarako prestaketa
moduan. Asteburu horretako
balantzea oso ona izan da. 

Zapatuan taldekako tria-
tloian parte hartu eta 13. amaitu
zuen. Domeka goizean etorri
zen garaipena. Itsasotik 12. irten
eta bizikletan bigarren postura
arte igo zuen; korrikako tartean
ipini zen lider eta hantxe man-
tendu zen helmugara arte.

Arratsaldean, distantzia
olinpikoan, nekeak jota egon
arren, 12. sailkatzea lortu zuen
mañariarrak. J.D.

Bizkarrak hiru
triatloi egin ditu
egun bitan, eta
bat irabazi du

Durangoko Kulturala klubak
futbolaren inguruko campusa
antolatuko du, aurten lehenen-
goz, ekainaren 25etik uztaila-
ren 6ra, Tabira futbol zelaian.
Sei eta hamasei urte arteko
gaztetxoei zuzenduta dago tek-
nifikazio eta ikasketa campusa

eta astebetekoa edo aste bikoa
izan daiteke. Tabira futbol
zelaian bertan garatuko diren
entrenamenduez gainera, hain-
bat bisita kultural ere prestatu
dituzte egun horietarako. Gai-
nera, aurten parte-hartzaile
berezi baten bisita izango dute:
Oskar Tabuenka Athletic-eko
jokalari ohiarena.

Izena emateko azken egu-
na ekainaren 16a da eta plaza
muga dago. Honako webgu-
nean eman dai teke izena:
www.tucampusdefutbol.com/
campus-durango/. J.D.

Lehenengoz
futbol campusa
antolatuko du
Kulturala taldeak

San Prudentzio Pilota Txapel-
ketako finalek ez zuten zaleen
pilota gosea ase. Iker Irribarria
eta Igor Azpiri erraz nagusitu
zitzaizkien Gorka Ibarrondori
eta Rober Uriarteri, hurrenez
hurren. 

Gazteetan Irribarriak (Ara-
ma, Gipuzkoa) erakustaldia

eskaini zuen (22-6). Hamabost
urtegaz bera baino pi lotari
nagusiagoen kontra aritu da
txapelketa osoan, baina ez da
nabaritu. Ezkerrez tanto guztiak
menderatu eta aurrean mota
guztietako erremateak eskaini
zituen. Zalantza barik hurretik
jarraitu beharreko pilotaria da.

Nagusien f inalean Igor
Azpiri elorriarrak partidu serioa
jokatu zuen Uriarteren aurka
(22-9). Piloteoan agindu egin
zuen eta argi geratu zen fisiko-
ki orain bertan prestatuago
dagoela. Uriartek sakez baka-
rrik egin zion min. J.D.

Irribarria eta
Azpirik irabazi
dute Abadiñoko
pilota txapelketa

Berriz taldea jaitsi 
egin da azkenengo
denboraldi bietan
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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. 2 logela, 2 komun, egongela eta
sukalde amerikarra.

ABADIÑO
• ITURRITXO: Logela bakarra, sukalde amerikarra,
egongela, komuna eta eskegitokia. Ganbara, garaje
bikoitza eta trastelekua.
• 2 logela, 2 komun, sukalde-jangela, egongela eta
eskegitokia. Garajea, trastelekua eta ganbara.
Ikusgarria.

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.

MATIENA-ABADIÑO
• 2.000 m2-ko lursaila. Laua eta fruitarbolekin.

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
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.

AUKERA
• ZALDIBAR: % 100 finantziazioa, 512 /hileko kuota.
2 logela eta 2 komun. Terraza. 171.000 . Garajea eta
trastelekua. Etxe osoak kanpora ematen du,
eguzkitsua.
• ZALDIBAR: % 100 finantziazioa, 512 /hileko kuota.
3 logela eta 2 komun. Terraza. 201.000 . Garajea eta
trastelekua. Etxe osoak kanpora ematen du,
eguzkitsua.
• DURANGO: 3 logela. Polita. 139.000 .
• FRAY JUAN de ZUMARRAGA: 110 m2. 4 logela,
sukaldea eta egongela handiak. 184.500 .
• INTXAURRONDO: 75 m2. 2 logela eta 2 komun. 27
m2-ko ganbara. Garaje itxia aukeran. Terraza.
Eguzkitsua. 260.000 .

ETXEBIZITZAK SALGAI
• IURRETA: Alokairuan; 600 . Jantzia. 
• IURRETA: Bidebarrieta. 85 m2. 3 logela, egongela
handia. Erdi jantzia. Ganbara. 205.000 .
• ZEHARMENDIETA: 3 logela. Bigarren solairua.
Berogailua. 155.000 .
• TRONPERRI: 3 logela. Igogailua. Eguzkitsua.
• EZKURDI: 175 m2. 4 logela eta 4 komun.
Trastelekua.
• BERRIZ: Baserria. (Abadiño-Gerediaga). 275 m2. 3
solairu. Ortua eta 8.800 m2-ko lursaila. 
• ZALDIBAR: 3 logela eta komuna. 9 m2-ko
trastelekua. Alokairuan erosteko aukerarekin. 600 .
• ABASOLO: 3 logela eta komuna. Igogailua. 200.000

.
• BARRENKALE: Berriak. 2 logelako duplexak. 2
komun. Estreinatzeko. “Erosi alokairuan”. 252.500 .
• EZKURDI: Alokairuan, 400 . Salgai, 180.000 .
• MURUETATORRE: 3 logela. Terraza. Ganbara.
Garajea. Etxe osoak kanpora ematen du. 330.000 .
• MAÑARIA: BERRIAK. 189.500 -tik aurrera.
• MIKELDI: 95 m2. 3 logela, 2 komun, sukaldea eta
jangela-egongela. 2 terraza. Eguzkitsua. 225.000 .
• ASKATASUN ETORBIDEA: 124 m2. 4 logela eta 2
komun. Terraza. Ganbara eta garajea.
• HERRIKO GUDARIEN: Pisu altua. 110 m2. 3 logela,
2 komun, egongela terrazarekin eta eskegitokia.
Ganbara eta garajea. Eguzkitsua. 
• ANTZO EZTEGIZ: 120 m2. 4 logela eta 3 komun. 2
terraza. Ganbara eta garajea. ARGITSUA.
• ERROTARITXUENA: Estreinatzeko. ATIKOA. 40 m2-
ko 2 terraza. Garaje itxia.
• ZEHARKALEA: 3 logela. Igogailua. 180.300 .
• MIKELDI: 105 m2. 3 logela, egongela eta sukalde-
jangela. 2 terraza. Igogailua. BERRIZTATUA.
• SASIKOA: 70 m2. 3 logela. Eguzkitsua. 
• TABIRA: 4 logela. 2 terraza. Igogailua. Berogailua.
Ikuspegi politak.
• ZUMARPARKEA (TABIRA): Erdi berria. 2 logela eta
2 komun. Eguzkitsua. Garajea eta trastelekua.
• ALLUITZ: 2 logela eta sukalde-egongela. Eguzki-
tsua. Ganbara. Garaje itxia.
• PLATERUEN PLAZA: 105 m2. 3 logela eta 2
komun. Eguzkitsua. Ganbara eta garajea.

BESTE ZONALDE BATZUK
• MATIENA: 3 logela eta 2 komun. Balkoia eta terraza.
14 m2-ko ganbara.
• MATIENA: 3 logela eta egongela eta despentsa.
Berriztua. 179.900 .
• IURRETA: Bixente Kapanaga: 2 logela, egongela eta
sukalde-jangela. Igogailua. Berria. 210.000 .
• IURRETA: 2 logela. Igogailua. Polita. 201.300 .
• MASPE: 3 logela, sukaldea eta egongela. Igogailua. 
• MAÑARIA: 110 m2. 3 logela. Jantzia. Terraza.
Igogailua. Etxe osoak kanpora ematen du. 199.000 .
• ATXONDO: Landa etxea. 100 m2-ko lorategia.
Berezia.
• BERRIZ: Iturriza. Erdi berria. 3 logela eta 2 komun.
Trastelekua eta garajea.
• BERRIZ: 2 etxebizitza. 260 m2. Igogailua. Terraza
eta 700 m2-ko lursaila.
• ZALDIBAR: Erdialdean. 80 m2. Trastelekua eta 2
autorentzako garajea.
• ZALDIBAR: Txaleta. Lursaila eta igerilekuarekin.
• ZALDIBAR: Baserria. 420 m2. 7.000 m2-ko
lursailarekin.
• ZALDIBAR: Erdialdean. 3 logela, egongela, sukaldea
eta despentsa. 162.000 .
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ETXEBIZITZAK SALGAI
ELORRIO
• 74 m2-ko pisua. 2 logela, 2 komun eta egongela-
sukaldea. Lorategia. 246.200€.
• 53 m2-ko apartamentua. Logela, komuna eta
sukalde-egongela. 190.000€. 
• 70 m2-ko pisua. 3 logela, egongela, sukaldea eta
komuna. 155.000€.
• 76 m2-ko pisua. 3 logela, komuna, egongela eta
sukaldea. Balkoia. Altzariekin. 191.500€.
• 120 m2-ko pisua. 5 logela eta komuna. Trastelekua
duplex bihurtzeko aukerarekin. Eguzkitsua. 230.000€.
Negoziagarria.
• Eraikuntza osoa salgai berriztatzeko.
• Lokalak salgai toki paregabean, dimentsioak; 
121 m2, 101m2, 62,5 m2 eta 105 m2.
• 76 m2-ko pisua. 3 logela, komuna eta egongela-
sukaldea. Altzariekin. 145.000€.
• Apartamentu berriak. 60 m2. 2 logela eta komuna.
165.000€.
• 130 m2-ko pisua. 4 logela, egongela, sukaldea 
eta 2 komun. Garajea. 
• Labakua kalean garajea salgai; 22.500€.
• 140 m2-ko lokala salgai. Taberna jartzeko
proiektuarekin.
• Lursailak: Unifamiliarra eta bifamiliarra eraikitzeko
aukera.

ABADIÑO
• MUNTSARATZ: 120 m2. Duplexa. 4 logela,
sukaldea, egongela eta 2 komun. Terraza. Trastelekua
eta garajea. Kontsultatu.
• Etxebizitza berriak. 1,2 eta 3 logelakoak. 
161.400€ -tik gora.
• Txaleta. 4 logela, 2 komun, bainugela, sukaldea eta
egongela. Berria dago. 570.000€.

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

ZALDIBAR
• Erref. 387: 95 m2-ko lokala alokairuan. 400€.
Erosteko aukerarekin, prezio interesgarria.
• Erref. 392: 75 m2. 3 logela, komuna, egongela eta
sukaldea. 150.000€.
• 15 m2-ko garaje irekia. 12.500€.
• Erref. 272: Duplexa. 200 m2. 3 logela, 2 komun,
egongela eta sukaldea. 306.000€.
• Pisu berriak, trastelekua eta garajearekin. 240.000€

• 17 m2-ko garaje itxia. 21.000€.
• Erref. 391: 70 m2. 3 logela, komuna, egongela eta
sukaldea. 150.000€.
• Erref. 390: 3 logela, komuna, egongela eta
sukaldea. Garajea. 162.000€.

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

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

ALOKAIRUAN
• ELORRIO: 70 m2-ko bulego berria. Komuna. 390€.
• ELORRIO: 115 m2-ko pisua. 3 logela eta 2 komun.
Altzariekin. 550€.
• ELORRIO: 120 m2-ko duplexa. 3 logela eta 2
komun. Altzariekin. 
• ELORRIO: 70 m2. 2 logela eta komuna. 
Negoziagarria.
• ZALDIBAR: 50 m2. Logela bakarra eta komuna. 1.
solairua. 600€.
• ATXONDO: Baserria alokairuan. 1000€.
• ELORRIO: Baserria alokairuan. 950€.
Sartu gure webgunean: www.inmobiliariaetxelan.com

1 HIGIEZINAK

2 TEKNOLOGIA

3 LANA/NEGOZIOAK

4 DENETARIK

5 IBILGAILUAK

6 HARREMANAK

7 AISIA/KIROLA

8 FAMILIA/ETXEA

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

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

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

Higiezinak
ETXEBIZITZAK

SALDU

Cuzcurrita (Errioxa). 3 lo-
gela. Jantzia. Garajea. Igeri-
lekua. 76 m2-ko terrazare-
kin. Tel.: 670-360 363

Abadiño. Matienan. Berriz-
tatua, kalitate handiko altzari
ekin. 3 logela, bainugela, 18
m2-ko egongela, balkoia eta
sukaldea. 246.000 euro.
615 73 85 52 / 688 86 18 78. 

Abadiño. 98 m2. Muntsa-
ratzen. 3Tel.: 678 83 60 50

Durango. Madalenan. 2 lo-
gela, eskatz berria. Kapritxoz
jantzia. Egongela handia. Ga-
raje/trastelekua aukeran.
Tel.: 656 781 021

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

Garai. Oarbeaskoa baserria
S. Migel auzoan. 300 m2-ko
zorua. 10.000 m2-ko lursai-
la. Bifamiliarra egiteko auke-
ra. Tel: 639833489.

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

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

ERRENTAN EMAN

Villarcayo (Burgos). 2
gela, sala, sukaldea eta ko-
muna. Tel.: 610-61 52 60

Berriz. 3 logela, egongela
handia, sukalde handia, des-
pentsa eta bi komun. 
Tel.: 656 78 02 15

Durango. 3 logela eta 2 ko-
mun. Berogailu zentrala. Ga-
raje eta trastelekua. Anima-
liarik ez. Tel.: 625-70 41 12.

Elorrio. 3 logela, egongela,
sukaldea eta komuna. Guztiz
jantzia. Tel.: 696 701 345.

Elorrio. 2 logela, egongela,
sukaldea eta komuna, balkoi
handi batekin.Ganbara. 
Tel.: 669 39 56 47.

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

ERRENTAN HARTU

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

Durangaldea. Hutsik
dauen etxe baten jabie bazara
zure etxebizitza konpondu,
zaindu eta bizirik mantendu-
ko dogu bertan bizi bageinke.
Tel.: 659 990 740. 

OPORRETAKO ETXEA
Bastida (Errioxa). Torre -
otxandi urbanizazioa. 2 loge-
la, sukaldea, sala eta bainua.
Hamabostaldia eta hilabe-
tea. Piszina. 620-62 92 45

Puerto rico (Gran kana-
ria).Bistak itsasora. Astebe-
terako edo 15 egunerako.
Abuztutik 2013ko martxora
arte. Tel.: 670-31 12 23

PISUA KONPARTITU
Berriz. Logela alokagai, ba-
serrian. Nahiago emakumea.
Tel.: 619 66 58 57.

Durango. Logela alokagai
Tabiran. Tel.: 645 00 96 02

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

GARAJEAK

SALDU

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

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

Iurreta. Eleixalden. 
Tel.: 636 22 07 96

EROSI

Durangaldea. Karabana
gordetzeko garaje itxia erosi-
ko nuke. Tel.: 691-70 69 13

ERRENTAN EMAN

Berriz. Learreta-Markinan,
lurpekoa. 666 34 14 02 .

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

Durango. Lurpekoa Mu-
rueta Torren. Trastero itxia-
rekin. 645 72 24 05 (Jon). 

Teknologia
Bidali zure ordenagailua
boliviara. Hondatuta ba-
daukazu, jaso, konpondu eta
kainaberaren bitartez bialdu-
ko dugu 2. mailako eskoleta-
ra. Tel.: 655-71 76 66.

Lana/negozioak
LAN ESKARIAK

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

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

Durangaldea . Etxeko lane-
tarako prest, baita ume eta
nagusien zaintzarako, garbi-
ketarako,... 648 845 554

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

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

Durango. Emakume ardu-
ratsua nagusiak zaintzeko
edo garbiketarako prest. 94
466 82 12 edo 653 33 06 05 

Durangaldea. Pertsona
nagusiak 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
garbiketa lanetarako.
Tel.: 679-71 64 42

Durangaldea. Nagusien
edo umeen zaintzan zein gar-
biketarako lan bila.  3 urteta-
ko esperientzia. 681 21 82 30

Durangaldea. Nagusien
edo umeen zaintzarako, gar-
biketarako, sukalderako,...
edo fabrikarako lan bila. 
Tel.: 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
nagusien zaintzarako edota
edozein garbiketa lanetarako
prest. Tel.: 630-08 82 97

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

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

Durangaldea. Nagusien
edo umeen zaintzarako edo
garbiketarako lan bila. 
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, garbi-
ketarako edo edozein laneta-
rako prest.  620-82 85 79

Durangaldea. Nagusien
edo umeen zaintzarako lan
bila. Gauez, arratsaldez edo
asteburuak. 696-75 35 30. 

Durangaldea. Nagusiak
zein umeak zaintzeko prest.
Garbiketan ere.6606420 89

Durangaldea. Etxeen, por-
talen, tabernen... garbiketa-
rako, ume edo nagusien zain-
tzarako lan bila. 650 17 24 33

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

Durango. Interna modura
lan bila. Esperientzia alzhei-
merdun eta dementziadune-
kin. Tel.: 630-25 32 25.

Durango. Nagusien zain-
tzan edo garbiketan aritzeko

lan bila. Tel.: 603-95 41 94.

Durango. Nagusien zain-
tzarako lan bila. Interna.
Tel.: 632-86 92 82.

Durango. Neska nagusien
edo umeen zaintzarako prest.
Tel.: 678-80 96 01.

Durango. Nagusien edo
umeen zaintzarako prest.
Tel.: 603-07 13 83.

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

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

Durango. Emakumea  per-
tsona nagusiak zaintzeko
prest. 608 65 90 55 Nieves.

Durango. Umeen edo na-
gusien zaintzarako edota
garbiketarako lan bila. 
Tel.: 669 32 11 75

Durango. Nagusien edo
umeen zaintzan edo garbike-
tarako prest. 619 15 58 04

Durango. Emakume eus-
kalduna eta arduratsua hau-
rrak eta nagusiak zaintzeko
lan bila, baita etxeko lanak
egiteko ere. 659 08 81 85

Durango. Garbiketarako
edota pertsona nagusiak
zaintzeko prest. Inguruetan.
Tel.: 628 65 50 31

Durango. Neska gazte eus-
kalduna umeak zaintzeko
prest udan. 615-71 62 32.

Durango. Uztailean umeak
zaintzeko prest dagoen neska
euskalduna. 646 538 390.

Iurreta. Pertsona nagusiak
zein gaixo daudenak zaintze-
ko prest. Urteetako esperien-
tzia. Tel.: 699-74 57 23. Ines.

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

Zornotza. Pertsona nagu-
siak zaintzeko eta garbiketa-
rako lan bila. 688 68 66 08
Geraxane. 678 21 39 67 Rafa

Durangaldea. Euskara kla-
se partikularrak emateko
prest, gazte zein helduei. 
Tel.: 686-809 628

Durangaldea. Ikasteko
teknikak. Tel.: 679-38 23 69

Durango. Klase partikula-
rrak  Lehen Hezkuntza zein
DBH. Tel.: 653 70 20 49.

Durangaldea. Nagusien
zaintzan, peoi modura, igel-
tserotzan,... lan bila. 
Tel.: 663-62 57 43

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

Durangaldea. Nagusien
zaintzan, mendiko lanetan,
lorezaintzan, biltegietan edo
edozein fabrikan lan egiteko
prest. 646 41 89 07Santiago

Durangaldea. Kutxazain,
biltegietan, okindegian, ha-
rategian edo pastelerian lan
egiteko prest. 650-37 61 88 

Durangaldea. Sukaldari la-
guntzaile, nagusien eta ume-
en zaintzarako edo garbike-
tarako lan bila. 678 23 02 66

Durangaldea. Igeltsero-
tzan, arotzegian, margoketa
lanetan edota basoan laneta-
rako prest. 646-25 81 74

Durangaldea. Abeltzain-
tza, finken zaintzan edota
beste edozein lanetarako
prest. 669-10 24 12

Durango. Nagusien zain-
tzan, segurtasunean, lore-
zaintzan,... 622 47 39 41. 

Durango. Kontabilitatea
eramateko prest. Esperien-
tziaduna. Tel: 619 555 216

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

LAN ESKAINTZAK
Abadiño. Espezialtasunak
eskaintzen ditut (kroketak,
piperrak, ...), baita postreak,
jatetxe, txoko edo edozeinen-
tzat. Tel.: 670 772 901.

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

Abadiño. Igeltseroa behar
da, 1. mailako ofiziala. 
Tel.: 605-74 01 76.

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

Bergara. Komertziala.
Ezinbestekoa: DBH, espe-
rientzia, gidabaimena, autoa.
Soldata: 1.000 euro. Sartu.
Erref.: 2946. 94-620 04 49

Bilbo. Saltzailea. Ezinbeste-
koa: 40 urtetik beherako
emakumea,talde lana, eus-
kara, informatika. Soldata:
1.000-1100. Sartu. Erref.:
2774. 94-620 04 49

Durango. Aseguru saltzai-
lea. Soldata: 500 euro + ko-
misioak. Sartu. Erref.: 582.
Tel.: 94-620 04 49

Durango. Esperientziadun
dendaria. Ezinbestekoa: eus-
kara eta 35 urtetik gora. at-
hos. medea@hotmail.com

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

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

Iurreta. Delineatzaile
proiektugilea. Ezinbestekoa:
Autocad eta Solidwork 5 ur-
teko esperientzia. Sartu.

Erref.: 3039. 94 620 04 49

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

Durango. Bulegoko altza-
riak salgai. 656-73 77 79.

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

Aumak ederrak salgai.
Bizirik 5 euro/kg. Hilda 10.
Tel.: 667939370.

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

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

Ibilgailuak
Audi a4 salgai. Diesela.
2003. 160.000 km. 
Tel.: 673-49 36 39

Autokarabana salgai. 94.
urtekoa. 5 plaza. Egoera oso
onean. Ekipamendu osoa.
15.900 euro. 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. 125
euro. Tel.: 626-46 44 22.

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

Bildotsak eta ahuntzak
salgai. Gorbeiako zelaietan.
Ardi latxa arrazako bildotsak.
94 633 05 74 /690 73 27 01. 

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

MUSIKA
Silofoia eta perkusioa
salgai. Honsuy. 50 euro.
Tel.: 94 681 25 58. Ander.

OPORRAK/BIDAIAK
Labeska eta argi-lanpara
salgai. Kanpingerako. Ba-
koitza bonbona urdin txikia-
rekin. 50 euro. 692-71 85 00 

Familia/etxea
Casualplay s6 karrotxoa
salgai. 3 burbuila eta bi zaku
opari. 275 euro. 618 21 38 62

Umeak eramateko kid-
sit salgai. Kleine Dreumes.
Tel.: 619 555 216.

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

Estimulazio tailerrak.
Alzheimera duten pertsonei
edota dementziadunei zu-
zendutakoak. 679-38 23 69
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Elorrioko haurreskolan (0-2 urte) ate irekiak
maiatzaren 2tik 11ra. Astean zehar 16:30etik
18:30era. Larunbatetan 11:00etatik
13:00etara. Tel.: 94 658 49 07
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JAIAK
ABADIÑO 
(Traña-Matiena)
›› Maiatzaren 4an, San Prudentzio

Texas Holdem poker txapelketa,
21:00etan, frontoian. Akerbeltz,
23:00etan, Traña plazan. 

›› Maiatzaren 5ean, Umeentzako
kalejira, 11:00etan. Herri
bazkaria, 14:00etan, Traña
plazan. Koadrilen arteko jokoak,
17:00etan, Traña plazan.
Koadrilen kalejira, 19:00etan.
Sebastian Lizaso, Igor Elortza,
Onintza Enbeita eta Odei
Barrosoren bertso saioa,
22:00etan, Errota kultur etxean.
Mozorro txapelketaren sari
banaketa, 22:45ean, eta Boston
Jai, 23:00etan, Traña plazan.

›› Maiatzaren 6an, Geu Be taldeak
txahala erreko du goizean.
Nekazaritza azoka, 10:00etan,
sagardo festa 11:30ean, eta
herri kirolak, 18:00etan, Traña
plazan. Donien Atxa kentzea,
20:00etan. 

IURRETA (Goiuria)
›› Maiatzaren 6an, Meza,

11:30ean. Iurretako dantzarien
emanaldia, ondoren. Zaldi
probak, 18:00etan. 

ANTZERKIA
BERRIZ
›› Maiatzaren 4an, Etxean goxo,

18:00etan, Kultur Etxean.

DURANGO
›› Maiatzaren 5ean, Zugan Ni

Eguna. Musika eta ekintzak,
12:00etan.17:00etatik
20:30era, gazteen antzerki
emanaldiak, San Agustinen.

ELORRIO
›› Maiatzaren 6an, No toquen 

mis manos, itzal txinatarren
antzerkia, 17:00etan, Arriolan.

›› Maiatzaren 8an, Zugan ni,
19:00etan, Arriolan.

›› Maiatzaren 11n, Nadie lo
quiere creer. La patria de los
espectros, 22:00etan, Arriolan.

IURRETA
›› Maiatzaren 4an,

Zugan Ni, 20:00etan, Arriolan.

BERBALDIA
DURANGO
›› Maiatzaren 10ean,

Umorea epaitzen: zeri egiten
diogu barre txapelketan. Unai
Iturriaga. DF Bertsozale eskolan,
19:30ean, Plateruenean.

DANTZA
ZORNOTZA
›› Maiatzaren 5ean, Elirale taldearen

Ninika, 18:00etan, Zornotza
Aretoan.

ERAKUSKETA
BERRIZ
›› Maiatzean, Jaietako kartel

lehiaketara aurkeztutako lanak
ikusgai, Kultur Etxean.

DURANGO
›› Maiatzaren 13ra arte,

Jinhee Kim-en margolanak,
Ezkurdiko erakusketa aretoan.

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, 
euskalbirusa@euskalnet.net 
helbidean edo 688 632 874
telefono zenbakian.

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

AGENDA

ZINEMA

DURANGO
Zugaza

American Pie. 
El reencuentro
Zuzendaria: Jon Hurwitz   

barikua 4: 19:00/22:00

zapatua 5: 19:30/22:30

domeka 6: 19:30/22:30

astelehena 7: 19:00/22:00

martitzena 8: 20:00

Umeen zinema     

Fucsia la mini
bruja
Zuzendaria: Johan Nijenhuis   

zapatua 5: 17:00

domeka 6: 17:00

Opera HDan     

Cyrano de
Bergerac
eguena 10: 20:00

ELORRIO
Arriola

La invención de
Hugo
Zuzendaria: Martin Scorsese  

zapatua 5: 22:30

domeka 6: 20:00 

astelehena 7: 20:00 

ZORNOTZA

Zornotza Aretoa

De Nicolas a
Sarkozy
Zuzendaria: Xavier Durringer  

domeka 6: 20:00

astelehena 7: 20:00

MUSIKA
DURANGO 
›› Maiatzaren 4an, Jero Romero,

22:00etan, Plateruenean.

›› Maiatzaren 5ean, Euskal Kantu
txapelketaren Bizkaiko kanpora-
keta, 19:00etan, Plateruenean.

›› Maiatzaren 6an, Jabier Muguru-
za, 20:00etan, Plateruenean.

ELORRIO 
›› Maiatzaren 4an, Acoustic

Glorious, 22:30ean, Arriolan.

›› Maiatzaren 12an, Bastards On
Parade, Dirty Brothers eta
Txabolakumeak, 22:30ean,
Elorrioko gaztetxean.

GARAI 
›› Maiatzaren 5ean, Abesbatzen

Udaberriko kontzertuak,
20:00ean, San Migel elizan.

IZURTZA 
›› Maiatzaren 5ean, Abesbatzen

Udaberriko kontzertuak,
19:00etan, Bariko San Nikolas
elizan. 

ZORNOTZA 
›› Maiatzaren 5ean, Eleizetan

jaialdia. German Diaz-en
Metodo Cardiofónico, 20:00etan,
Boroako San Pedro baselizan.

ZINEMA
BERRIZ 
›› Maiatzaren 4an, El exótico hotel

Marigold, 22:00etan, Kultur
Etxean.

DURANGO 
›› Maiatzaren 11n, Gazta zati bat

dokumentala, 20:00etan,
Plateruenean. Jon Maia 
zuzendaria gonbidatu dute.

ELORRIO 
›› Maiatzaren 10ean, Mi fábrica

dokumentala, 19:30ean, Hilean
Behin zikloaren barruan, Iturri
kultur etxean.

Maiatzaren 6an, 20:00etan, Plateruenean

JABIER MUGURUZA
Bere 11. diskoa aurkeztera dator Jabier Muguruza, domekan,
Durangora: Bikote bat. Bernardo Atxaga, Iñaki Irazu, Harkaitz
Cano, Gerardo Markuleta, Jose Luis Padron, Lourdes Oñaederra,
Rikardo Arregi edo Javier Rodriguez Marcosen poemak musika-
tuko ditu Muguruzak Plateruenean. 

Maiatzaren 5ean, 19:00etan,
Izurtzako San Nikolas elizan

ABESBATZAK

Mañariako Kirikiño eta Bilboko
Lagundi abesbatzek eta Portugalete-
ko Orfeoiak emanaldia eskainiko
dute Izurtzako Bariko San Nikolas
elizan, bihar. Udaberriko Abesbatzen
Kontzertuak zikloaren barruko
emanaldiak eskainiko dituzte, 
era berean, maiatzaren 5ean Garain,
eta maiatzaren 19an Mañarian. 
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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, 4
09:00-09:00 
• Gaztelumendi (J. A. Abasolo 2 - Durango)
09:00-22:00 
• Jaio-Olabarrieta (Erreka 6 - Elorrio) 
Zapatua, 5
09:00-09:00
• De Diego (Intxaurrondo 22 - Durango) 
09:00-13:30
• Mugica (Andra Maria 9 - Durango)
• Gaztelumendi 

(J. A. Abasolo 2 -Durango)
• Campillo (Montebideo 24- Durango)
• SanRoma (Uribarri 5 - Durango)
• Balenciaga  (Ezkurdi plaza 8 - Durango) 
• Unamunzaga

(Muruetatorre 2C - Durango)
• Sagastizabal 

(Askatasun Etorb. 19 - Durango)
09:00-14:00
• Irigoien (Bixente Kapanaga 3 - Iurreta)
Domeka, 6
09:00-09:00
• Mugica (Andra Maria 9 - Durango)
Astelehena, 7
09:00-09:00
• Irigoien (Bixente Kapanaga 3 - Iurreta)
09:00-22:00
• Urizar (Gabiola 2 - Berriz)
Martitzena, 8
09:00-09:00
• Etxebarria (Montebideo 2 - Durango)
Eguaztena, 9
09:00-09:00
• Unamunzaga 

(Muruetatorre 2C - Durango)
09:00-22:00
• Larrañaga-Balentziaga 

(Berrio Otxoa 6 - Elorrio)
Eguena, 10
09:00-09:00
• SanRoma (Uribarri 5 - Durango)

EGURALDIA

16

25o

7

17o DOMEKA

14

23o ASTELEHENA

8

19o ZAPATUA

11

21o 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:
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S

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

Auritz Ugaldea Arteagak, gure etxeko
gizontxoak, 8 urte betetzen ditu gaur.
Elene, Aitor, Leire eta familia osoaren
partez zorionak eta musu handi bat!

Oihan Guridik gaur, maiatzak 4,
bere lehen urtetxoa egiten du.
Zorionak eta musu handi bat zure
familiaren partez!

Zorionak Paula! Domekan, maiatzaren
6an, 6 urte egingo ditu. Jarraitu beti
bezain zoriontsu! Amatxo, aitatxo eta
Iratiren partez musu handi bat!

Zorionak Haizea! Gaur, maiatzak
4, 3 urte bete dituzu. Besarkada
handi bat eta musu potolo
mordoa etxekoen partez!

Aitite Juan, zorionak bihotz-bihotzez
Laia, Ihara eta Alaitzen partez.
Domekan zure urteguna ospatzeko
denok elkartuko gara! Musu handi bat!

Zorionak Aratz! Maiatzaren 1ean
zure lehen urtetxoa! Musu potolo
mordoa Jauritxikitik, Amaiur 
eta Uxue.

Maiatzaren 1a, zu bai langilea! Eguraldi
ederrarekin fenomeno pasa genuen
familiarekin. Musu pila! Izugarri maite
zaitugu. Maddi eta amatxoren partez.

Zorionak Pekena! Hurrengoak, 
58, etxean pasatu behar dituzu.
Arrazolako zure egun berdineko
laguna! Besarkada handi bat!

Zorionak Juanjo eta Ibai!
15 egunean behin zotz egiten dugun
tarta zuei egokitu zaizue. 
Oparia eskuratzeko txartela gura
duzuenean jaso dezakezue, 
Iurretako Bixente Kapanaga 9an.

Nafarroako
herria

Morea

(Infin.)
Ekarri

Gaur

Gaixo

Kontinente
bat

Engainu

Ondorioak

*Irudiko
hondartza

Hasi!

Kasik

Amerizioa

Burdinola

Ekintza
egileak

1. eta 4.
bokalak

Sendotasu-
nik gabeak

Miatua

Bokala

Janari on-
gailua

Tentel

Lo ematen
den aldi

Aintzira

50

(Errep.),
Barrearen

onomatopeia

Marka

Bihi

Gona, bo-
kalik gabe

Frantziako
ibaia

Zintzoak

Bokala

Uranioa

Kanpo

Zren
horrek

AO

UBELA

EKAR

TERIA

ERAGINAK

ISUNTZA

EKINZUT

IALAKU

AMLOIRA

AOALE

SINGLEAK

LANDAA

ZUKIKUR



AKUILUAN Markel Onaindia   

Hauteskundeak 
Frantzian 

LAUHORTZA

Aitor 
Aurrekoetxea

EHUko
irakaslea“Orain, egunez

ibiltzen gara gehiago”

dakit zer egingo dugun beragaz
(barrez). Batek esaten zuen bakoi-
tzak urtebetez edukitzeko

etxean,
b a i n a  e z
dakit ba.

Zelan gogoratzen dituzu
j a i e t a k o  l e h e n e n g o
parrandak?
Ondo gogoratzen ditut
Traña-Matienako jaiak,
taldeko kamisetak ipin-
tzen hasi ginenekoak.
Asko gustatzen zait guz-
tiok berdin jantzita joatea.
Poztasuna ematen du.

Zer esango zenuke koa-
drilaz?
Ez da gauza bera bi lagu-
nekin edo hamarrekin irte-
tea. Aurreko batean, bazkal-
tzera joan ginen umeekin, eta
hamabost lagun elkartu
ginen. Poteoan irtetea gus-
tatzen zait. Gaur egun bal-
dintzak ez dira berdinak, eta
beste era batera disfutatzen
duzu. Lehen, parranda egin
eta 15:00ak arte ez ginen
altxatzen. 18:00etan irten
eta trago bat hartuta
berriro martxan.
Orain, umeak dauz-
kagunez, egunez
ibiltzen gara gehia-
go, txopoan edota pae-

lla lehiaketan, esaterako. Lehen
egitaraua ia begiratu ere ez genuen
egiten.

Jaietan anekdota alaiak sortzen
dira, baina tristeak ere bai...
Alairik ez zait orain bururatzen,

baina ondo gogoan
dut txopoa jausi

zitzaigunekoa.
Eguraldi txa-

rra zegoen
eta txopoa
oso altua
zen. Mutil
bati jausi
z i tzaion
g a i n e r a ,

eta ospita-
l e r a  e r o a n

behar izan zuten. Nik uste urterik
txarrena izan zela.

Zelan joan dira aurtengo san-
prudentzioetako lehen egunak?
Oso ondo. Oloteko su-ikuskizuna
zerbait originala iruditu zitzai-
dan. ‘Aharien entzierroa’ ikusten
nuen egitarauan eta galdetzen
nuen neure baitarako ia zer ote zen.
Harritu egin ninduen.

Zergatik uste duzu daukatela
arrakasta hemengo jaiek?
Nik uste leku ona delako. Eremu
ugari daude jairako. Bestalde, urte-
ko lehenengo jaiak dira eta jendea
gogoagaz etortzen da.

Oraindik geratzen zaizu festara-
ko egunik.
Familiako bazkaria daukat eta aka-
so apur bat apartatuta egongo
gara. Baina hartuko dut tarteren
bat lagunekin batu eta zerbait har-
tzeko.

Horrelako omenaldi bat ez da
egunero jasotzen.Sorpresaz har-
tu al zenuten?
N i r e t z a k o
g a u z a  o s o
polita izan
d a .  E z
g e n u e n
inondik inora
espero. Gainera, ez
geunden guztiok,
batzuek arratsaldez lan egin zuten-
eta. 

Zenbat zarete koadrilan?
Hogeitik gora bai. Urtero bazkari
bat egiten dugu eta horrelako tal-
deren bat batzen gara. Orain lehen
baino gutxiagotan egoten gara
elkarrekin, bakoitzak bere bizitza
egiten du-eta. Baina umeekin-eta
taldea handitu ere egin da.

Zuena koadrila mitikoa da,beraz.
Guztiok gara herrikoak, betidanik.
Jaietan laguntzen-eta ibili izan
gara. Komatxoen artean, ‘urteetan
gorantza’ ere bagoazela esango
nuke... Nik uste ez daudela, lehe-
nago legez, hainbeste koadrila.

Hainbeste lagun izanda, ez da
erraza izango tragoak ateratzea...
Horretarako bi-hiru prestatuta
dauzkagu koadrilan (barrez). Gai-
tza izaten da, eta jaietan gehiago.
Ni, behintzat, potoa ez eroaten
saiatzen naiz. Ez dut batere gogo-
ko.

Oroigarri bat eman zizueten ome-
naldian. Osorik ailegatu al zen
etxera?
Bai. Jaietako irudiagaz egindako
koadro bat eman ziguten. Nire
anaiak hartu zuen, eta segituan
koadrilako beste batek eroan zuen
etxera. Hainbeste lagun izatera, ez

KKaammiisseettaa  ggoorrrriiaa  eettaa  zzaappiiaa  jjaannttzziirriikk  eettoorrrrii  ddaa  ssoollaassaallddiirraa  CCaarr--
llooss  LLoozzaannoo..  SSaannpprruuddeennttzziiooaakk  iilluussiioozz  bbiizzii  ddiittuu  ffaammiilliiaa  eettaa
llaagguunneekkiinn..  KKooaaddrriillaa  hhaannddiiaa  ddaa  bbeerreeaa,,  uurrttee  aasskkooaann  ffeessttaann

mmuuggiilldduuttaa  iibbiilliittaakkooaa,,  oossppaattzzeenn  zzeeiinn  llaagguunnttzzeenn..  KKooaaddrriillaa  mmiittiikkoo  hhoorriiee--
ttaakkooaa  ddaa,,  eettaa  aauurrtteenn  jjaaiieettaakkoo  pprroottaaggoonniissttaa  eerree  bbaaddaa..

Traña-Matienako jaien antolatzaileek urtero omentzen dute auzotarren bat, eta aurten Carlos Lozanoren koadrilari eskaini diote 

36 urte dauzka. 
Traña-Matiena auzokoa da.

Carlos Lozano  •

Maiatzaren 6an Estatu Fran-
tsesean presidentea aukera-
tzeko hauteskundeen biga-
rren itzulia izango da. 

Lehian N. Sarkozy kon-
tserbadorea eta “zero defi-
zitaren” defendatzailea, eta
F. Hollande sozialdemokra-
ta eta printzipioz hazkunde
ekonomikoaren aldekoa
izango dira.

Euskal Herriari dago-
kionez, bata bestea bezain
jakobinoa dira, nahiz eta
Hollandek hizkuntza mino-
rizatuen aldeko eskutitza
idazteko prest dagoela adie-
razi duen.

Dena den, ‘hexagono’
osoan interes handiena piz-
tu izan duena M. Le Penek
eta Fronte Nazionalak era-
kutsi duten indarra izan da.
Eta, jakina, hori dela-eta, bi
lehiakideen artean inmigra-
zioa giltzarri bihurtu da
Frente Nazionaleko botoak
lortu ahal izateko. Izan ere,
esan genezake politikologo
gehienek ez dutela asmatu,
eta, azkenean, amorruaren
botoak ezker muturrera 
joan beharrean, FNra joan
direla. 

Mingarria izan daiteke,
baina langileriak aukeratu
duen lehenengo alderdia M.
Le Penena izan da botoen
%32rekin.

Harrigarria eta zalan-
tza barik Europako krisial-
di honetan hausnarketara-
ko fenomeno saihestezina!

Interes handiena piztu
duena Le Penek eta
Fronte Nazionalak
erakutsi duten indarra

Langileriak aukeratu
duen lehenengo alderdia
Le Penena izan da
botoen %32rekin


