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Zaleek esperantza gorde dute
Errege Kopako finalerako 
Durangaldean etsipena eragin zuen Europa League
finalean Athleticek jasotako porrotak. Baina baten
baino gehiagoren ahotik itxaropenerako mezua ere
zabaldu zen: “Errege Kopa irabaziko dugu, seguru”.
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Berbalagunak
audiogidekin
herria hobeto
ezagutu guran

Berbalaguneko kide batzuk audiogidekin, Lariztorre aurrean. Kepa Aginako

DURANGO 2

Hamalau geldialdiko ibilbide bat prestatu
dute Durangon, audiogidekin entzuteko 

Turistentzat ez ezik, herritarrentzat ere interesa
duten datuak daudela ikusi dute Berbalagunek
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Ekainaren 15erako igerilekuak
konpontzea gura du udalak
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Abadetxea konpontzeko lanak
hasi ditu gotzaitegiak asteon 

Elorrio  7
Nanuk-eko beharginek bertan
behera utzi dituzte mobilizazioak

Durangaldea  6
Ibaizabaleko kutsadura iturriak
aztertuko ditu Foru Aldundiak

Z. Fuertes
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Udaletxe aurreko plaza Gerra
Zibilaren ondoren eraiki
zuten. Iparraldean artile-

gileei durangiar deitu izan zaie.
Udaletxean antzina eskola egon
zen, eta geroago orain liburutegia
dagoen eraikinera eroan zuten.
Durangoren historiari buruzko
kontuak dira, herritarrentzako eze-
zagunak euretariko asko. 

Martxan ipini berri duten
audiogida sistemagaz, Durango-
ko historia ezagutzeko ibilbidea
egin daiteke. Turismo Bulegoan
daude audiogidak edonoren esku-
ra, eta bisitarientzako produktua
izateaz gainera, durangarrentza-
ko eurentzako ere pentsatu dute-
la adierazi du Natalia Naveran
turismo teknikariak.

Euskara praktikatzeko Ber-
balagun egitasmoan dabilen tal-
de batek asteon egin du proba. Hasi
aurretik, euskarazko bertsioa mar-
katu dute Turismo Bulegoan, Lariz-
torren bertan. Alde Zaharretik,
Ezkurditik, Kurutziagatik... Ibilal-
ditxoa egin dute, audiogidek
lagunduta. Bidean baldosa batzuk
topatu dituzte, zenbaki bategaz.
Audiogidan zenbaki hori zapaldu
eta lekuari dagokion azalpena
entzun dute.

Norbere herrian turista
“Ni ibilita nago amari errekan arro-
pak garbitzen laguntzen”. Berta-
koak izanda, Durangoren historia-
ri buruz zer edo zer badakite ber-
balagunek. Baina ibilaldiko beste

irudikatzeko goiz-pasa egin dute
audiogidarekin. 

Ordu eta erdi pasako ibilaldia
da eta hamalau geraleku dauzka.
Maiatzean bisita doan egin daite-
ke, eta ekainean euro bat kobra-
tzen hasiko dira. A. Ugalde  

kontu asko sorpresa izan dira.
Gehiago ikasi eta norberak histo-
riari buruz dakiena konpartitzeko
aitzakia izan da ibilalditxoa. Nor-
bereraren herrian, turistak legez,
begirada eraikinetara altxatu eta
beste sasoi batzuetako Durango

Hamalau geldialdiko ibilbidea arreta handiagaz
bisitatu du Berbalagun egitasmoko talde batek

Herria hobeto
ezagutu audiogida
baten laguntzagaz

Andra Maria alboan Berbalaguneko kideen geldialdi baten.

Ordu eta erdi pasako ibilaldia
da. Maiatzean bisita doan 
egin daiteke, eta ekainean 
euro bat kobratzen hasiko dira

23 urteko emakume baten
heriotza argitzea eskatu dute

Durangoko udaletxearen aurrean martitzen eguerdian egindako kontzentrazioa.

"Gertaera honen berri eman gura
dugu eta baita gertatutakoa argi-
tzea eskatu ere". Eskaera hori egin
dute maiatzaren 5ean hildako ema-
kumearen ikaskideek, lagunek  eta
senitartekoek. Juan de Iciar auzo-
ko etxebizitza bateko leihotik jau-
sita hil zen 23 urteko gaztea. 

Ertzaintzak gizon bat atxilo-
tu zuen heriotzagaz lotura izan
ahal zuelakoan. Emakumea leiho-
tik jausi aurretik giltzapetuta edu-
ki izana leporatu diote. Akusazio
horren pean, aske utzi dute gero,
epaileak deklaratzera noiz deitu-

ko zain. Ikerketak zabalik jarraitzen
duen arren, hilketa baztertu dute-
la azaldu du Ertzaintzak: “Istripua
izan zitekeen aztertzen gabiltza”.

Emakumearen hurrekoek elka-
rretaratzea egin zuten martitzen
eguerdian, Durangoko udaletxea-
ren aurrean, heriotza ezagutzera

eman guran. “Gertaera hau ez da
ez komunikabideetan ez beste inon
agertu”, kritikatu zuten. Ostean,
gaztea hilik aurkitu zuten lekura joan
ziren, Juan de Iciar auzoko etxe
arteko patio batera, eta baita por-
talera ere. Kandelak piztu zituzten
eta gertaera argitu dadila eskatzen
zuten kartelak ere eskegi zituzten
horman: "Badakigu, ikerketan hipo-
tesi ugari aztertzen ari direla. Beha-
rrezko ikusten dugu gertakari honen
berri ematea, informatzea eta ger-
tatu dena lehenbailehen argitu
dadin eskatzea". J. G.

“Heriotza hau ez da 
ez komunikabideetan 
ez beste inon agertu”

Gizon bat atxilotu dute, emakumea giltzapetu izana leporatuta eta aske utzi
dute gero; polizia-ikerketak hilketa baztertu duela azaldu du Ertzaintzak

Bezeroekin
hartu-emanak
hobetzeko saioa
prestatu dute
Adimen emozionala eta coaching
metodoa lantzeko ikastaroa pres-
tatu du +Dendak merkatarien
elkarteak. Azaldu dutenez, "mer-
kataritzan tresna teknologikoak
eta marketina erabiltzen dira
berrikuntzarako, baina azken tek-

nologiek gutxirako balio dute ez
badira salmentarako gaitasun
pertsonalak lantzen". Komuni-
kazio teknikak eta adimen emo-
zionala landuko dituzte, bezeroa
dendatik "konbentzituta eta ase-
beteta" irten dadin.

Maiatzaren 14an, 15ean,
16an, 21ean eta 22an eskainiko
dute tailerra +Dendak-eko pres-
takuntza gelan, 14:30etik 16:30era.
Izena emateko elkarteko telefono-
ra –94 681 81 41–  dei daiteke, edo
comercio@masdendak.com hel-
bidera idatzi. A. U.

Alarguntza-pentsioei
buruzko jardunaldia, etzi

Alarguntza-pentsioa:berdintasun
esperientzia?titulupean, alargun-
tza-pentsioaren legean egindako
aldaketen berri eman eta informa-
ziorako jardunaldia antolatu du
Euskadiko Emakume Alargunen
Federazioak Durangon. Domeka
honetan, Landako Gunean eskai-
niko dute berbaldia, 10:00etatik
aurrera. 

Jardunaldia alargunei eta
eurekin behar egiten duten pro-
fesionalei zuzenduta dago. Fede-
razioko presidente Maite Bilbao-
ren berbetan, emakume alargu-
nek  “desberdintasun egoera” bizi

dute. Horren adibide ipini du lan-
gabezia subsidioa eta alarguntza-
pentsioa bateragarriak ez izatea. 

Bilbaok nabarmendu du kri-
siak kaltetu egin dituela alargu-
nak: “Askok, pentsio miserablea
izanda ere,  langabezian gelditu
diren seme-alabei lagundu behar
diete”. Andra alargunen perfila
etxean behar egin duen emaku-
mearena dela gogoratu du: “Sena-
rrak kotizatu zuen, eta ez da balo-
ratzen alargunek etxean egin
duten lana; ekonomia familiar
hori ondo eroatea ezinbestekoa
da sistema osoarentzat”. A. U.

Emakume alargunak “desberdintasun egoeran”
daudela kritikatu du alargunen federazioak
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GARAI

ATXONDO

ZALDIBAR

Martitzenean
bazkaria egingo
dute San Isidro
eguna ospatzeko
Garaiko San Migel nagusien elkar-
teak bazkaria antolatu du datorren
martitzenerako. Baserritarren egu-
na ospatuko dute maiatzaren
15ean: San Isidro. Bazkariaz gaine-
ra, meza ere sartu dute egitarauan.

Elizkizunera 11:00etan elkar-
tzeko deia egin dute. Gero,

14:00etarako ipini dute jatordua.
Herriko Tabernan izango da baz-
karia, eta oraindik badago izena
emateko aukera. Tabernan bertan
eman behar dute izena interesdu-
nek, 30 euroren truke.

Herritar guztiei zabalik
Jai eguna nagusien elkarteak era-
tu arren, herritar guztiei zabalik
dagoela azaldu dute. Ohiturazko
ekimena da martitzenekoa. Nagu-
sien elkarteko bazkide ez direnek
aurreko urteetan ere parte hartu
izan dute, antolatzaileek jakinara-
zi dutenez. M. O.

Adostasuna haurreskola
proiektuaren inguruan

Udalak izendaturiko epaimahaia
eta herri galdeketan parte hartu
duten 156 herritarrak bat etorri
dira, eta Estudio Urgari taldeak
Ederto izenagaz aurkezturiko
proiektua aukeratu dute. Hau-
rreskolako eraikin berriarentze-

ko proposamen egokiena iritzi
diote, eta 85 puntu lortu ditu.

Hautaketa egiterakoan, esko-
la eremu osoa berrantolatzeko
Urgari taldearen proposamena
izan dute, kontuan, besteak bes-
te. Bestalde, biomasa eta eguzki
energia bidezko berogailu sistema
jasotzen ditu, esaterako, ideia
lehiaketako irabazleak. 

Eraikinaren diseinurako pro-
posamen hau oinarri hartuta egin-
go dute lan herriko hezkuntza
arloko arduradunek eta udalaren
ordezkariek datozen hileetan,
proiektua garatzeko. I.E.

Urgari Estudio taldearen ‘Ederto’ proiektua 
aukeratu dute epaimahaiak eta herritarrek

Biomasa eta eguzki energia
bidezko berogailu sistema
jasotzen ditu aurreproiektuak

Gazte lokalen erabiltzaileek loka-
lak arautzeko Durangoko Udalak
proposatutako ordenantza zorro-
tzegia zela kritikatu eta gero, inpli-
katutako eragileen iritzia jasotzen
hasiko dira, ordenantza berridaz-
teko. EHUko Politika eta Adminis-

trazio Zientzietako ikasle talde
batek bideratuko du prozesu par-
te-hartzailea. 

Lehen batzarra maiatzaren
26an izango da, eta lokalen erabil-
tzaileen eta lokalen jabeen iritziak
jasoko dituzte. Hurrengoa, auzo-
kideen eta auzo-elkarteen iritzia
jasotzeko izango da, ekainaren 2an.
Azkena, ekainaren 9an egingo dute,
eragile guztien arteko adostasuna
bilatzeko. Batzar guztiak Elkarte-
gian izango dira, 11:00etan.

Lokalen ordenantza
adosteko iritziak
jasotzen hasiko dira

Ordenantza salatzeko kalean lokal handi bat egin zuten martxoan.

Kritiken ostean, ordenantza berriro idatziko dute 
eta adostasunak lortzeko batzarrak deitu dituzte

Maiatzaren 26an, lokalen
erabiltzaileen eta jabeen
iritziak jasoko dituzte 

Isuria konpondu eta igerilekua
zabaltzeko asmoa du udalak

Igerilekua urik barik dago gaur egun; brigada barrualdea eraberritzen ere ari da egunotan.

Ekainaren 15ean igerilekua
zabalik izatea da Atxondo-
ko Udalaren asmoa. Baina,

horretarako, lehenengo eta behin
igerilekuak ura nondik galtzen
duen jakin behar dute, ostean
konpondu ahal izateko. Egunotan
azpiegitura eta hoditeria osoa
aztertzen ari da udalaren briga-
da. Ur isuria aurkitzen dutenean
martxan ipiniko dute “ohiko pro-
zedura”, Juanjo Nora alkateordea-
ren esanetan, eta matxurak “bene-
tan larria izan beharko luke ez

zabaltzeko erabakia hartzeko”.
Alkateordearen esanetan “posible
da irekiera eguna atzeratu behar
izatea, baina gure asmoa igerile-
kua ohiko epeetan zabaltzea da”.

Gogoratu duenez, igerilekua
“egin zen egunetik bertatik” ari da

ura galtzen: “Arazoa estrukturala
eta jatorrizkoa da”.

Herrien arteko lankidetza
Gaur egun Atxondo moduko herri
batek igerilekua izatea “luxu txiki”
bat dela azaldu du Norak: “Baina
Elorrion egin gura dutena zein bes-
te herri askotan dagoena ere luxua
dela uste dugu”. Bide horretatik,
eskualdeko hainbat herriren  artean
“lankidetza sistema bat” garatze-
ko ideia hausnartu beharko litza-
tekeela uste du. J. Derteano

Atxondo moduko herri batek
igerilekua izatea “luxu txiki”
bat dela azaldu du Norak

Ura nondik galtzen duen bilatzen ari da brigada; alkateordearen berbetan,
arazoak “benetan larria izan behar luke ez irekitzeko erabakia hartzeko”
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MAÑARIA IZURTZA

Euskara klaseen %80
finantzatuko du udalak

Euskara ikasteagatik eta kirola
praktikatzeagatik ematen dituen
diru-laguntzak aldatu ditu udalak.
Ordenantza berritu du, "Mañari-
ko biztanleen artean euskara ikas-
teko zein kirola egiteko grina piz-
teko". Orain arte, euskaltegietako

eta Hizkuntza Eskola Ofizialeko
euskara ikasleek %30eko diru-
laguntza zeukaten, eta hemendik
aurrera %80koa edukiko dute. Bar-
netegietan zebiltzanek ez zuten
ekarpenik jasotzen, eta arautegi
berriari esker, klaseen %30 ordain-
tzeko laguntza edukiko dute. 

Kirol ikastaroen kasuan, lehen,
Durango Kiroletan izena emanda
zutenek jaso zezaketen laguntza.
Orain, Durangaldeko gainontzeko
udal kirolguneetan dabiltzanek
ere eskubide bera edukiko dute. 

Klaseen asistentzia %80koa
izan beharko da gutxienez. M. O.

Euskaraz gainera, kirol eremuko ikastaroak diruz
laguntzea ere onartu dute ordenantza berriagaz

Euskaltegietako eta Hizkuntza
Eskola Ofizialeko ikasleek
%30eko laguntza zeukaten

Lekeitiora
irteera antolatu
du jubilatuen
elkarteak
Jubilatuen elkarteak Lekeitiorako
egunpasa antolatu du ekainaren
2ko zapaturako. Autobusa goize-
ko 10:00etan irtengo da aparka-
lekutik. Elkarteko kideek jakitera
eman dutenez, maiatzaren 27a
baino lehenago eman behar da
izena tabernan. Bazkide direnen-

tzako 20 euro balio du irteerak;
jubilatuen elkarteko bazkide ez
direnentzako prezioa, ostera,  25
euro izango da.

Ondarroan geldialdia
Goizeko lehenengo geraldia
Ondarroan egingo dute eta ber-
tan egongo dira eguerdira arte.
Ostean, autobusa hartu eta  Lekei-
tiora joango dira eta bertan baz-
kalduko dute. Makailaoa eta mar-
mitakoa daude menuan beste jaki
batzuen artean. Arratsaldea libre
utziko dute Lekeitioko portua eta
kaleak bisitatzeko. J. D.

Antzerki
Udalekuak
eratuko dituzte
lehenengoz
Berrizko gazteek udako aisialdia
betetzeko eskaintza berri bat edu-
kiko dute aurten: Antzerki Udale-
kuak. Uztailaren 16tik 27ra bitar-
tean egingo dituzte. Dagoeneko
badago izena emateko aukera Gaz-
telekuan, 60 euroren truke. Ekai-
naren 3an itxiko dute epea.

Pagotxa kultur elkartea, Txin-
txaun kolektiboa eta Karrika
antzerki taldea dabiltza udaleku
hauek antolatzen; udalaren lagun-
tza ere badute. Pagotxak  Gazte-
lekuaren kudeaketa daroa, eta
hango gazteen interesa kontuan
hartuta bultzatu dute egitasmoa.
Izan ere, gazteek antzerki talde bat
sortu dute. 

Herriko gazteak antzerki
munduan hasteko modu bat izan-
go da. Antzerkiagaz lotutako jola-
sak egingo dituzte, esaterako. Esze-
nografia, argiztapena eta soinua
ere landuko dituztela azaldu dute
arduradunek. M. O.

Pagotxa, Txintxaun eta Karrika
dabiltza antolatzen; udalaren
laguntza ere badute

Baserri eta auzoen informazioa ipiniko dute paneletan.

Amaitu dute leku-izenen
azterketa Berrizen. Udal-
batzarrak behin-behinean

onartu du, eta datozen hogei egu-
netan azalpen nahiz alegazioeta-
rako tartea  zabalduko dute. Auzo-
batzarrak egingo dituzte, eta uda-
letxeko harrera-gelan auzuneetako
mapak ipiniko dituzte ikusgai,
baserri eta eremuen izenekin.

2008an hasi zuten ikerketa
toponimikoa. Beka baten bidez,
behargin bik egin dute gaur arte-
ko lana. Lehenengo, artxiboetan
egin zituzten kontsultak. Auzoe-
tara hurreratu eta ahozko bilketa
burutu zuten gero. Jasotako infor-
mazioa fitxa berezituetan landu
zuten eta azkenik mapetan koka-

tu zituzten leku-izenak. Prozesua
Euskaltzaindiak jarraitu du.

Orlan Isoird alkateak ikerke-
taren garrantziaz egin du berba.
“Leku-izen edo toponimoak herri-
ko ondare dira”. Egungo izenak
aztertu eta beharrezko balitz alda-
tzea izan dute helburu. Baina
eraikin berriek ere izenak behar
dituztela-eta, horientzako irizpi-
deak ere ezarri gura izan dituzte.

Norabideak ere argitu
Ikerketa behin betiko onartzean,
auzoetako sarreretan panel infor-
matiboak ipiniko dituzte. Bertan,
baserrien izenak eta zenbakiak
kokatuko dituzte. Panelen bidez,
gainera, norabideak ere argituko
dituzte. Diotenez, anbulantziek
edo suhiltzaileek orientatzeko
arazoak eduki dituzte sarritan. 

Bestalde, mapa toponimi-
koaren 5.000 eskuorri banatuko
dituzte herrian, Isoirdek azaldu
duenez. M. Onaindia

Ikerketa toponimikoa onartu du udalbatzarrak, 
eta herritarrei azalduko diete auzo-batzarretan

Orlan Isoird:
“Herriko ondare
dira leku-izenak”

Udaletxeko harrera-gelan
auzuneetako mapak ipiniko
dituzte ikusgai

Oporrak herrian bertan
eta euskaraz, udalekuetan

Uztailaren 2tik 13ra burutuko
dituzte Abadiñoko Udalak herri-
ko umeentzako antolatu dituen
udalekuak. Hiru eta hamabi urte
arteko umeek eman ahalko dute
izena udaleku horietan, maiatza-
ren 25era arte.

Argi Abad zinegotziak esan
duenez, udako oporraldia herrian
bertan eta euskaraz gozatzeko
aukera eskaintzeko antolatu
dituzte udalekuak. Aurten, 220
umerentzako lekua eskainiko
dute uztaileko udalekuetan.

Goizez, 09:30etatik 13:30era,
herriko eskoletan izango dira uda-
lekuak. Informazio gehiago, ekai-
naren 21ean, Errota kultur etxean
egingo duten batzarrean eskaini-
ko dute. I. E.

Maiatzaren 25era arte eman ahal da izena 
udalak antolaturiko udalekuetan parte hartzeko

Hiru eta hamabi urte arteko
umeek eman ahalko dute
izena udalekuetan 

Jai egitarau “herrikoia” eskainiko
dute Zelaietako San Trokazetan

Bihar hasi eta maiatzaren 20ra
arte ospatuko dituzte San Trokaz
jaiak Zelaietan. Aurtengo jaiak
“are herrikoiagoak” izango direla
adierazi dute antolatzaileek. Uda-
lak eta Zelaietako jai batzordeak
antolatu dute jai-egitaraua.

Maleta sikubazkari herrikoia
egingo dute jaien lehenengo egu-
nean, bihar. Iaz berreskuratu zuten
ohitura hori: janaria etxetik era-
mango du parte-hartzaile bakoi-
tzak, eta baserritar jantzita joate-
ra animatu dute antolatzaileek.

zehar beste ekitaldi batzuk anto-
latzeko gordeko du Jai Batzordeak.
“Ekitaldi garestiak alboratu eta
kostu gutxiko jarduera herrikoiak”
gura izan dituzte bultzatu. Ohar
batean eskertu du Jose Luis Nava-
rro alkateak Jai Batzordeak egin
duen “lan handia”. 

Musika zaleentzako askotari-
ko eskaintza egongo da: Mikel
Markez, Erramun Martikorena,
Segismundo Toxicomano, Namek
Planet eta Gozategik jardungo
dute, besteak beste. I. E.

Iaz berreskuratu zuten ‘Maleta siku’ bazkari herrikoian elkartuko dira bihar

Aurrekontuaren %20 urtean
zehar beste ekitaldi batzuk
antolatzeko gordeko dute

Maiatzaren 19an burutuko
duten erlojupeko lasterketa da
aurtengo San Trokaz jaietako berri-
tasunetako bat: hilerritik Gaztelu
tontorrerainoko ibilbidea burutu-
ko dute parte hartzaileek.

Bestalde, jaietarako gordeta-
ko aurrekontuaren %20 urtean
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MALLABIA IURRETA

DURANGALDEA

OTXANDIO

Ibaizabaleko kutsadura
iturriak aztertuko dituzte

Ibaizabal ibaiaren kutsadura itu-
rriak saihestu eta neurriak anto-
latu gura dituzte. Bilbao Bizkaia Ur
Partzuergoak eta Uraren Euskal
Agentziak hitzarmena sinatu dute,
eta datozen hamabi hilabeteetan
azterketa bat egitea onartu dute.
Azken urteetan egindako lanaren

ondorioz, egoera ekologikoa hobe-
tu dela diote: “Inguru hori orain
dela urte batzuk pentsaezinak ziren
ekintzetarako erabiltzeko aukera
dago”. 

Hala ere, ingurumen-helbu-
ruak lortzea oraindik gaitza dela
adierazi dute. Horregatik, sanea-
mendu sistemak ikertuko dituz-
te, isurketen jatorria aurkitu eta,
gero, hobetzeko ekintzak zehaz-
tuko dituzte. Elorrioko estazio
araztailetik Bilborainoko eremua
hartuko dute kontuan. M. O.

Elorrioko estazio 
araztailetik Bilborainoko
eremua hartuko dute kontuan

Ur saneamendu arduradunek diotenez, azken
urteetako lanek egoera ekologikoa hobetu dute 

Mallabiko elkarteek  udalagaz bate-
ra maiatzerako antolatu duten Kul-
tur Hamabostaldia ekitaldiz bete-
ta dator. Gaur arratsalderako kan-
tu poteoa antolatu du Mendibil
Abesbatzak. Gauean, Bikustik tal-
deak Udaberri Kontzertua eskaini-
ko du Herriko tabernan. Zapatuan,
berriz, nesken saskibaloi txapelke-
ta antolatuko dute goizean. Arra-
tsaldean, truke azokak beteko du
plaza. 

Domekan, Punterengo ber-
tsolariak ariko dira pilotalekuan,
arratsaldeko 17:30etik aurrera.
Maialen Lujanbio, Andoni Egaña,
Amets Arzallus, eta Unai Iturriaga-
gaz batera Iker Zubeldia eta Arkaitz
Ugartetxea mallabiarra ere ariko
dira, Asier Ibaibarriaga gai-jartzai-
learen aginduetara. 

Orraittio euskara elkarteak
bertso saioaz gainera, Amaia Diaz
de Monasterio dietistak maiatza-
ren 18an eskainiko duen hitzaldia
prestatu du.  Dieta orekatua, osa-

suntsua, merkea eta aspertzen ez
duena zelan egin azalduko du die-
tistak: “Ez da ezinezkoa ganoraz
jatea, hau da, dieta orekatua jarrai-
tzea gure bizimoduko ohiturak eta
premiak aldatu barik”.

Kirola ere bai
Kirolak ere izango du bere lekua.
Pilotari ugari ezagutzera emateko
balio duen Biharko Izarrak IX. txa-
pelketa antolatu dute eguenerako:
21:30ean, udal pilotalekuan. J. G.

Bertsolari onenak ariko
dira Hamabostaldiaren
lehenengo asteburuan
Egaña, Zubeldia, Arzallus, Lujanbio, Iturriaga eta
Ugartetxea bertsolariak igoko dira oholtza gainera

Bikustik taldeak Udaberriko
Kontzertua eskainiko du gaur
Mallabiko Herriko Tabernan 

Amaia Diaz de Monasterio
dietistak dieta orekatuaren
gakoak azalduko ditu

Palestinari buruzko argazki
erakusketa bolalekuan

Orain urte bi Biladi Hadi brigada
Palestinan izan zen, Euskal Herri-
ko idazleekin, kazetariekin, ber-
tsolariekin batera, herrialde ara-
biarreko errealitatea bertatik ber-
tara ezagutu eta jasotzeko. 

Harrezkero, hainbat herritan
aurkeztu dituzte orduko materia-
lagaz osatutako liburua eta testuen
bidez jantzitako argazki erakuske-
ta. Asteburu honetan eta hurren-
goan  Otxandioko bolalekuko are-

Herrialde arabiarraren egoera bertatik ezagutu
dutenen argazkiak erakutsiko dituzte gaur hasita

toan egongo da ikusgai erakuske-
ta hori. Barikuetan 10:00etatik
21:00etara irekiko dute; zapatue-
tan  12:00etatik 14:00etara eta
18:00etatik 21:00etara. Domekan,
berriz, arinago zarratuko dute era-
kusketa arratsaldez, 20:00etan.

Biladi Hadi ekimenaren bai-
tan sortutako liburuaren aurkez-
pena ere egingo dute domeka
honetan, 19:00etan. Zuzeneko
musikaren laguntzagaz ariko dira.
Besteak beste, Jerusalem, Hebron
eta Aidako errefuxiatu guneetan
egon ziren. J. D.

Abadetxea konpontzeko
lanak hasi dituzte asteon

duten arren. Aurrealdea, barne-
egitura eta teilatua, sanmigeleta-
rako amaitzea aurreikusi dute.

1999an gazte asanbladak oku-
patu eta gero gaztetxea izan zen
abadetxea, 2006an erre zen arte.
Harrezkero, hutsik egon da.
Gotzaitegiagaz eraikina eskura-
tzeko trukea negoziatu zuen uda-
lak 2007an. Erosten ere saiatu zen,
baina ez zuen akordiorik lortu.

2010ean, behin betiko baztertu
zuen eraikina erosi eta berriztea,
ez zuelako erabilgarri ikusten.

Urrian gotzaitegiak teilatura
mugatzen zen egitasmoa aurkez-
tu zuen, hondamen-espedientea
saihestu guran. Udalak, baina,
birgaitze integrala eskatu zion,
oniritzia emateko.

Erabilera, zehaztu barik
Abadetxeari emango zaion erabi-
lera ez du argitu gotzaitegiak,
“parrokiako premiei” erantzungo
diela esan arren. Eraikina manten-
duko delako, “pozik” azaldu da Iña-
ki Totorikaguena alkatea. A. B.

Hasi dituzte Abadetxea
berrizteko lanak. Otsai-
lean eman zion Bilboko

gotzaitegiari obra baimena uda-
lak. Berrizte egitasmoan, aurreal-
dea eta burdinezko balkoiak ere
jaso dituzte, barne-egitura eta  tei-
latuaz gain. Hormigoizko eraiki-
na ere bota beharko du gotzaite-
giak. Lanak amaitzean, indar gabe
utziko du udalak abiatutako hon-
damen espedientea. 

Aurrekontua 350.000 euro-
koa da. Gotzaitegiak azaldu due-
nez, “parrokiako ondare izanik”,
lanei eliztarrek egingo diete aurre,
gotzaitegiaren laguntza edukiko

1999tik 2006ra bitartean Iurretako gaztetxea izan da Abadetxea. Erre egin zen 2006an. 

Aurrealdea, barne-egitura 
eta teilatua, sanmigeletarako
amaitzea aurreikusi dute

“Parrokiako ondare izanik”, eliztarrek egingo diote aurre inbertsioari
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Durangaldean labur

ELORRIO

“Ez gaitu krisitik aterako,
baina pauso bat da”

Batetik, ura, zaborra eta estolde-
riaren zergetan. Bestetik, kirolde-
gia, ludoteka, multikirola eta
Uztaila Oparo zerbitzuetan. Bil-
duk aurkeztutako ordenantzaren
helburua, premia duten herrita-
rrei udal zergak eta zerbitzuak

ordaintzeko diru-laguntza ema-
tea da. “Jakin badakigu proposa-
men honek ez gaituela krisitik ate-
rako, baina pauso bat da”. Fami-
l i a k o  k i d e  k o p u r u a re n  e t a
diru-sarreren arabera banatuko
dituzte laguntzak: gastuen %60,
%80 eta %100era artekoak.

Krisian dauden enpresetako
beharginak ere hartu dituzte kon-
tuan ordenantzan, langabezian
egon ez arren. Baldintza guztiak
betetzen badituzte, udal zerga eta
zerbitzuen ordainketa atzeratu
ahal izango dute, beraien egoera
finkatu arte. M. O.

Bilduk araudi bat aurkeztu du, premia dutenen
zergak eta zerbitzuak finantzatzen laguntzeko

Krisian dauden enpresetako
beharginak ere hartu dituzte
kontuan ordenantzan

71 postu,
bigarren eskuko
produktuen
merkatuan
Herritarren Merkatu Txikia. Horre-
la izendatu dute domekan Elo-
rrion egingo duten azoka. Antola-
tzaileen berbetan, ez da enpresa
eta artisauen saltoki bat izango.
Eredu anglosaxoiari  jarraituko
diote: etxean dauzkaten eta era-
biltzen ez dituzten gauzak ipiniko

dituzte mahaietan. Produktuen
arteko trukea eta salmenta onar-
tuko dituzte merkatuan. 71 herri-
tarrek parte hartuko dute.

Hobetzeko asmoz
Merkatu honen lehenengo edi-
zioa izango da domekakoa. Anto-
latzaileek diotenez, orain arteko
erantzuna ikusita ekimenak arra-
kasta eduki du. Datorren urtean ere
“hobeto eta handiago” egiteko
asmoa agertu dute.

Birziklapena bultzatu eta
berrerabilpen ohituretan eragin
gura dute. M. O.

Transportes Nanuk enpresa-
ko zuzendaritzak %5,5 jaitsi
gura zituen soldatak. Horren

aurrean, mobilizatzeko erabakia

hartu zuten beharginek. Joan zen
domekan 120 lagun batu ziren
kontzentrazioan, eta aurrera begi-
ra ere protesta eta lanuzteak dei-

tuta zituzten. Baina, atzo soldata
jaitsiera atzera bota zuen enpre-
sak, eta langileek bertan behera utzi
zituzten mobilizazioak. LABek
azaldu du negoziazio fasea zabal-
du dutela ekainera arte. Behargi-
nen gehiengoak martxoan kobra-
tu ez zuen aparteko ordainsaria ere
eztabaidagai izango da. 110 behar-
gin inguru daude Transportes
Nanuk enpresan. 

“Gestio txarra”
Enpresa batzordeak haserre har-
tu zuen enpresariek proposatuta-
ko soldata jaitsieraren neurria:
"Azken bi urteotan, Nanukeko
jabeek enpresa bi erosi dituzte.
Inbertsioetarako dirua badauka-
te, baina soldatetarako ez?". Ban-
ketxeek enpresari kreditu txikiagoa
eman eta errazena eurei kentzea
zela diote. “Gu ez gara euren ges-
tio txar edo erabaki okerren erru-
dun”. M. Onaindia

Nanukek soldatak jaitsi ez eta
gelditu egin dira protestak

Domekan, soldaten jaitsieraren aurka egindako protesta, Herriko plazan.

Enpresak %5,5 jaitsi gura zituen soldatak, baina negoziazioa zabaldu dute

Nanukeko enpresa batzordeak
haserre hartu zuen soldata
jaitsieraren neurria

95 elorriar hasi
dira erabiltzen
auzoetarako taxi
zerbitzu berria
Udalak otsailean ipini zuen mar-
txan auzoak eta herrigunea lotze-
ko taxi zerbitzua. Hiru hilabete
pasata, 95 herritarrek osatzen
dute erabiltzaile kopurua. Horre-
tarako, txartela eskatu behar izan
dute udaletxean. Otsailean eta
martxoan, 166 bidaia egin dituz-
te guztien artean. Ana Otadui
alkatearen ustez, datu horiek oso
positiboak dira. "Orain arteko
harrera ona izaten jarraitzea espe-
ro dut”.

Erabiltzaile gehienak nagu-
siak dira. Bidaien zergatia edo
helburuak ere zehaztu dituzte:
%39 aisialdirako, %18 erreka-
duak egiteko, %14 merkatura
joateko eta %11 osasun etxera
joateko. Eskola edota jubilatuen
egoitza ere badaude helmugen
artean. Leiz Miñotakoek erabili
dute gehien zerbitzua: bidaia
guztien %34 egin dute. M. O.

Durangoko Maristak eta Andoaingo La Salle Berroz-
pe ikastetxeek antolatutako ekimen baten bidez, kri-
si garaian, gazteek euren lanaren bitartez, “herrita-
rrak harritzeko gaitasuna” daukatela erakutsi gura
dute.  Zapatu honetan, 10:00etatik 14:00etara, Andra
Mariko elizpean egongo dira.  Esaterako, piezen disei-
nurako planoak eta euren 3Drako eraldaketa nola
egiten den erakutsiko dute. 

Krisi sasoian ideiak ez direla
falta erakutsiko dute Maristek

Izen-ematea ‘Uda
Topera’ udalekuetan

Apirilaren 13an Eusko Jaurlaritzako Barne Sai-
laren kontrako pintadak agertu ziren Elorrion.
Horietako asko eraikin historikoetan egin zituz-
ten. Ertzaintzak Bizkaiko Ingurugiro eta Hiri-
gintzako Fiskaltzari jakinarazi dio, eta ondare
historikoaren kontrako deliturik ote dagoen
aztertuko dute fiskalek. Udalari 2.500 euroko
kostua eragin zion pintada horiek garbitzeak.

Ikerketa, ondarearen aurka
delitua egin den argitzeko

Hiru urtetik hamalau urtera arteko
neska-mutilei zuzenduta, Uda Tope-
ra udalekuak antolatu ditu aurten
ere Durangoko Udalak, eta maiatza-
ren 16ra arte eman daiteke izena:
informazioa@durango-udala.net
helbidean. Ekainaren 25etik uztaila-
ren 6ra bitartean izango dira.

Atzo soldata jaitsieraren
eskaera atzera bota zuen
Nanuk enpresak
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BERBAZ
“Historiari buruz gutxi dakiten pertsonek
gauzak ‘oso argi’ izan ohi dituzte”
Pentsamendu politikoen historian sakondu eta dibulgazio liburuak idazten ditu Iñigo Bolinaga elorriarrak.

garrantzia; Robert Owen, adibi-
dez, kooperatibismoaren sor-
tzaileetako bat izan zen, eta
sozialista utopikoa izan zen.
Historian ahaztuta geratu den
jendea da. Mundu hobe baten
alde lan handia egin zuten, ondo
irten ez arren, agian benetan
utopikoak zirelako.  

Historiaren inguruan mito uga-
ri egoten dira.Ondo irakasten da
iraganean gertatutakoa?
Ez, ez da modurik egokiena. Eti-
ketekin funtzionatzen dugu gau-
za guztietarako, kontzeptuak
sinplifikatzeko, eta lehen pausua
emateko ondo dago, baina
sakontzen hasiz gero... Historiari
buruz gutxi dakiten pertsonek
gauzak ‘oso argi’ izan ohi dituz-
te. Baina sakontzen hasiz gero,
konturatzen zara gauzak ez dire-
la uste bezain xumeak. Ahale-
gindu behar gara jendeak oina-
rrizko ideia bat eduki dezan,
ahalik eta etiketa gutxienekin. 

Gaur egungo egoerak beste
momentu historikoren baten
antza al du?
Nik uste dut ezin dela konpara-
ziorik egin. Esaten dute zikloak
egoten direla, historia errepikatu
egiten dela; ez nago horrekin
ados. Katedratiko handiek baietz
esaten dute, eta ez diet eztabai-
datuko, baina nire iritziz ez dago
ziklorik. Nire ustez, ezin da
aurreikusi etorkizunean zer eto-
rriko den iraganean gertatuta-
koak aztertuta. Ulertu dezakezu
orainaldia, iraganari buruz dau-
kazun ezagutzarekin. Orainaldi-
ra egokitu zaitezke eta beste
mota bateko etorkizun bat eraiki
historia ezagututa. Baina etorki-
zunean zer gertatuko den jaki-
tea? Ez, ez dut uste hori egin dai-
tekeenik.  A. Ugalde

Ez beltza, ez zuria. His-
toriako ideologia eta
pertsonaietan gris

tonalitate asko daudela dio
Iñigo Bolinaga historiala-
riak. Alde guztien ikuspun-
tua ulertzen saiatzen dela
azaldu du elorriarrak. Faxis-
moa eta marxismoa lako
ideologietan sakondu du.

Faxismoa, sozialismo utopikoa,
Gerra Zibila,Errusiako Iraultza,
Nafarroako konkista... Oso gai
desberdinak landu dituzu libu-
ruetan.
Bai, ideologia politiko asko ukitu
ditut, beti interesatu izan zaizki-
dalako. Interesak mugitzen nau.
Niri historia izugarri gustatzen
zait, eta orduan, ez daukat justi-
fikatu beharrik esanaz ‘garran-
tzitsua da gizartearen garapene-
rako’. Beste barik, gustatu egiten
zait, eta dibulgatu gura dut.

Azken liburua, ‘El Testamento’,
Nafarroko konkistari buruzko
nobela da.
Ikuspuntu berri bat ekarri gura
nuen; 1512tik ia mende batera
Espainiako errege-erreginek
zeukatena. Ez zeukaten kon-
tzientzia garbi. 1598an pertsona
jakitunak batu zituzten batza-

rrean, Nafarroa Espainiako erre-
sumarena zela legitimatzeko.
Batzar horren akta kontserba-
tzen da, eta horretatik abiatuta
batzar hori teatralizatu egin dut.
Gaztelak eman zituen justifika-
zioak ikus daitezke. Zer pentsa-

tzen zuten irudikatu gura izan
dut. Ez da erraza izaten. Gaur
egun zer pentsatzen du Raxoik?
Diskurtso ofizial bat dauka, bai-
na benetan zer pentsatzen duen
bere emazteak baino ez du
jakingo. 

Kontatzen duen pertsonaren  ara-
bera, historia aldatu egiten da.
Inpartziala izaten ahalegintzen
zara?
Ez dut guztiz neutrala izan gura,
baina bertsio guztiak eman gura
izaten ditut. Gerra Zibilaren gaia
lantzerakoan, esaterako, esku-
mari egurra ematen diot, baina
ezkerrari ere bai. Ikuspegi denak
eman eta ulertzen ahalegintzen

naiz, besteen lekuan ipintzen.
Konpartitu ez arren, nik oso
ondo ulertu ahal dut Hitlerrek
zer pentsatzen zuen. Historiako
‘txarrak’ izan direnen kasuan
batez ere, euren ikuspegia uler-
tzen saiatzen naiz. Aberasgarria

dela uste dut. Historia bizitza
bezalakoa da: ez da ez zuria ez
beltza, gris eskala bat dago. Ez
daude onak eta txarrak, indio eta
bakeroen pelikuletan moduan. 

Historia laburtu eta liburuan
ipintzea gaitza izango da...
Nik uste dut errazagoa dela libu-
ru aspergarri bat idaztea gauza
xume bat idaztea baino. Lehen
liburuagaz, faxismoarenagaz
pasatu zitzaidan hasieran itzele-
ko liburua idatzi nuela pentsatu
nuela. Nire bikoteari eman, eta
bera ez zen ezertaz enteratzen.
Asko moldatu eta orraztu behar
izan nuen. Gaitza da laburtzea,
gauzak aukeratu behar dituzula-

ko. Adibidez, protagonistetatik
erreferentziazko gutxi batzuk
aukeratzen ditut. 

Zein libururekin geratu zara gus-
toren? 
La gran utopia-gaz. Sozialismo
utopikoaren gaineko liburua da,
ia nobela moduan idatzitakoa.
Pertsonaia horiei buruz berba
egin gura nuen, historian ahaz-
tuta geratzen direlako maiz.
Sozialismoa Marx eta Engelsen
ideologiatik datorrela esaten da,
eta sozialismo utopikoa mespre-
txuz tratatzen zuten. Baina ideo-
logia horrek eduki du bere

Iñigo Bolinaga •

Elorrio, 1974 

Historialaria da.
Dibulgazio lanak idatzi ditu,
artikuluak eta liburuak.
Irratian ere kolaborazioak
egiten ditu. 

“Historiako ‘txarrak’ izan direnen 
ikuspegia ulertzen saiatzen naiz. 

Aberasgarria dela uste dut” 

“Errazagoa da liburu
aspergarri bat

idaztea, gauza xume
bat egitea baino”

“Ezin da etorkizuna
aurreikusi iraganean

gertatutakoa 
aztertuta”
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Athletic, Athletic, Athletic da oihua
azken aspaldian, jendearen elka-
rrizketetan, kalean, etxe ugarita-
ko balkoietan baitago kolore zuri-
gorria. Giro alaia dago kaleetan eta
gozatzea tokatzen zaigu.

Baina badirudi guztiz zorio-
nekoak ezin gaitezkeela izan Eus-
kal Herrian. Gaur bertan jakin izan
baitugu bost euskal herritarri
(Arnaldo Otegi, Rafa Diez, Sonia
Jacinto, Arkaitz Rodriguez eta
Miren Zabaleta) 6 urteko eta 6
urte eta erdiko kartzela zigorra
ezarri dietela. Bai, Bateragune
kasuaz ari naiz.

Bost herritar hauek egin duten
delitua Euskal Herrian dagoen
gatazka indarkeria egoeratik ezta-
baida “demokratikora” eramate-
ko asmoa izan da. Asmoa diot,
eztabaida prozesua abiarazi behar
zuten momentuan atxilotuak izan
zirelako; baina atzerakoiek ez
zuten euren helburua lortu eta
Zutik Euskal Herria aldarria eka-
rri zuen eztabaida horrek.

Epaia irten denean berehala
alderdi politiko bakoitzak bere iri-
tzia eman du. PPk eta PSOEk auzi-
tegiaren erabakia onartu dute,
Aralarrek gogor gaitzetsi du era-
bakia eta PNVk zentzugabekeria-
tzat jo du. Zentzugabekeriatzat jo
dutenez beraien esku dagoen guz-
tia egingo dutela suposatzen dut,
zentzugabekotzat dugun oro alda-
tzeko joera izaten baitugu. Hala
egingo al dute?

Auzi honek, beste behin ere
argi uzten du nortzuk ez duten nahi
konponbiderik, nortzuk dabiltzan
egoera ahalik eta gehien luzatu
nahian, gaur hau esaten eta bihar
kontrakoa egiten. 

Batzuentzat indarkeria egoe-
rak zoritxarrez bere horretan dirau
eta ez dira gai gure herrian sortu
den garai berri honen sarrailak
zabaltzeko, edo hobe esanda, ez
dute nahi. Baina euskal herritarrok
hartu dugun bidea geldiezina da.
Argi dugu zer nahi dugun, beraz
lanera. Eta  Arnaldo Otegik dioen
bezala, irribarre egin, hortzak era-
kusteko beste modu bat da-eta. Ira-
baziko dugu!

IRITZIA gutunak@anboto.org

Emakumeon kontrako eraso bakoitzak
txikiago egiten gaitu!
Emakumeon kontrako eraso bakoitzak txikiago egiten gaitu, are
gehiago inbisibilizatutako eraso bakoitzak. Durangaldeko emaku-
meok nekaturik gaude, azken hile hauetan erasoz josiak izan bai-
titugu asteak.

Gure kaleetan emakumeen aurkako bortxatzaile, erasotzaile
eta hiltzaileak ditugu: asteburu honetako bortxaketa saiakera,
bikotekideek jipoituriko hainbat kasu, egunerokoan sotilagoak diren
eraso guztiak, Paul Abasolori emandako indultu ulergaitza… Haue-
tako bakoitza emakume guztion kontrako erasoa da, sinbolikoki
denok erasotuak garelako. Honi gehitu behar diogu ostiral gaue-
tik larunbat goizaldera Erretentxu kalean, Durangon, gertaturikoa.
Gabriela hilik agertu zen etxebizitza bloke bateko barruko patio-
an eta asteartera arte ez dugu honen arrastorik aurkitu prentsan!
Nola da posible? Nola da posible, gaur, hilak 8, inbestigazioaren
datu zehatzik ez izatea? Nola izan daiteke kaletarrok daukagun infor-
mazio eskasa lotzen ibili behar izatea zerbait ulertu ahal izateko?
Nork ulertu dezake emakume bat hilik agertzea eta inork ezer ez
esatea jendarteari?

Durangoko Bilgune Feministak eta Durangaldeko Txoko Femi-
nistak kasu hau lehenbailehen argitzea exijitzen dugu.

Emakumeon kontrako eraso bakoitzak txikiago egiten gaitu,
are gehiago inbisibilizaturiko eraso bakoitzak. Hala ere, eraso
bakoitzaren aurrean tinko eta burua makurtu gabe izango gaitu-
zue behar den tokian. Emakumeok autodefentsa! Deia egiten dio-
gu jendarteari, maiatzak 10, osteguna, iluntzeko 20:15etan Andra
Marin egingo den kontzentrazioan parte har dezan.

Durangoko Bilgune Feminista eta Durangaldeko Txoko Feminista

Hildako emakume gaztearen heriotza 
iluna azter dezatela
Andereak elkarteak Durangon hilda agertu den emakume gaztea-
ren heriotza iluna azken ondorioetaraino ikertzea eskatzen du. Indar-
keria matxistaren aurkako Andereak elkarteak bat egiten du pasa
den larunbatean Durangon  inguruabar  arraroan hil zen emaku-
me gaztearen lagun eta senideen saminarekin eta, kasua azken ondo-
rioetaraino ikertzeko egin duten eskabidearekin. Andereak elkar-
teak komunikabideen bitartez jakin izan du "legez kanpoko atxi-
kipenagatiko" delitua egotzi zaion gazte bat dagoela jazoera honekin
lotuta. Elkarte honek gogorazi nahi du emakumeen askatasuna
mugatzen duen edozein egintza indarkeria matxista dela eta horre-
lakotzat hartu behar dela politika arloan zein epailearen aurrean. 

Andereak elkarteak gaitzetsi egiten du jazoera tamalgarri hau
zein emakumeen kontrako beste edozein indarkeria mota, gutxi-
tu ez eze, etengabea suertatzen dena. Horregatik, behin eta berri-
ro eskatzen die erakundeei eta bereziki Durangoko Udalari ara-
zo honi arreta jartzea eta ahalik eta ahalegin handiena egitea bene-
tako berdintasuna eragozten duten ohiturak eta estereotipoak
behingoz baztertzeko. Azken boladan indarkeria eta sexu eraso
jazoera gehiegi gertatu dira gure udalerrian eta horrek zerbait
txarto egiten ari garela adierazten digu, batez ere hezkuntza espa-
rruan.

Andereak elkarteak herritarrei dei egiten die astero Durango-
ko Andra Marian antolatzen duen agerraldira, emakumeen aska-
tasunaren eta bizitzaren aurkako edozein erasoren aurkako jarre-
ra eta gaitzespena adierazteko. Ostegun honetan, bereziki hildako
Gabriela gaztea gogoraraziko da.

Andereak elkartea
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Koliseoa
Tabernan dagoen hori nerbioak jota dago, izerditan. Bere bizitza parti-
duaren emaitzaren arabera kolokan balego bezala. Faltek eta golek ezin-
besteko garrantzia dute eta barran dagoen bikote horren berriketak ez
du esataria entzuten uzten. Hau da hau errespetu falta, partida osoan
ez dira isildu. Zarataka “psssssss” handia bota diete. Penalti. Histeria
kolektiboa. Gizon bat garrasika ari zaio telebistari, guztiz onetik irten-
da, bere 5 urteko alaba aho bete hortz begira daukala.

Gidoia behin eta berriz errepikatzen da. Goizez klasean zein lane-
an hitz berberak esaten ditugu talde bizkaitarraren azken lorpena gorai-
patuz edo azkeneko porrotaz kexatuz. Honen gola, beste honen falta.
Gauez kaleak beteta, tabernak leporaino, balkoiak banderaz josita eta
audientziak mendi puntan, partidua amaitu bitartean munduan zein
gure herrian ezer gertatuko ez balitz bezala. Ez da harritzekoa. Telebis-
tako albistegien erdiak zein paperezko edizioen hamarnaka orrialdek
berdina errepikatzen dute egunero inor artaldetik irten ez dadin. Txint
batean atzoko partidako hamaika jokalarien izena bota dezakeen belau-
naldia gara, bere eskualdeko lauzpabost herrien izenak esaten ez dakiz-
kiena.

Aspaldi esan zuen esatari batek futbola XXI.mendeko gladiadore-
en borroka dela. Arrazoi zuen bizardun hark. Egungo sistemak dituen
baliabideak erabiltzen ditu jendartea itsututa mantentzeko. Erromata-
rren  garaian bezala, agintariek langile klasea poztasun faltsu batean
nahi dute, dena dutenen mesedetara. 

Gladiadoreak dira protagonistak eta hedabideak, berriz, mezua txo-
ko guztietara helduko dela bermatzen dutenak. Politika, ekonomia, kul-
tura eta abar  oso konplikatuak dira guretzako, baina jokaldi bat falta
izan den ala ez epaitzerakoan denok gara adituak. Entrenatzaileari hurren-
go partiduan nolako hamaikakoa atera behar duen esateko kapaz gina-
teke aurrean izanez gero. Garai hauetako kultura dominatzailea da fut-
bol-zaletasuna. 

Athletic da gure aberria, zeinetan berdin duen nor den elastiko zuri-
gorria daraman hori. “El fútbol une al pueblo, el pobre con el empresa-
rio”, Espainiar telebista kate batean atera zen gizon batek esan zuen
bezala. Fikzioa errealitate eta errealitatea fikzio bihurtzen duen hori da
futbola, egungo koliseoa.

Ea behingoz, gure belaunaldiak tabernara joateko moduko garai-
pen bat bereganatzen duen. Goizez lanean edo gauez tabernan bene-
tako arazoez hitz egiten hastea litzake lehen pausoa. Horrelakorik ema-
ten ez den bitartean libre gara kontsumitzeko eta askeak gara koliseo-
ra joateko. Libre gara gure kaiola erraldoietan. Telebistak ez du iraultza
zuzenean emango, baina Athleticen partidua bai.

Markel Sanchez Zelaia eta Gorka Ormaetxea Velasco - Durango

Amatxo
Gaur urtebete, maiatzaren 6ak  azkenak  ematen zituen hartan, zeure
azken hatsak bota zenituen Gurutzetako logela txiki hartan. Logela hura
gure etxe bilakatua genuen azken hiru asteetan; eta bertan, zure hiru
gizonez inguratuta, bizitza utzi eta Anboto aldera joan zinen, Marire-
kin batera Durangaldeko zaindari bihurtzeko.

Guretzat, zure agurra, hiru urteren ostean, gaixotasun luze eta gogor
baten amaiera izan zen; zuretzat, ostera, irabazi ezin izan zenuen hiru
urteko borroka latz baten bukaera.

Oso gogorra izan da azken urtebete hau, zuk utzitako hutsunea han-
diegia da-eta berehalakoan betetzeko. Hala ere, Urkiola dugu, han elkar-
tzen gara, eta zurekin izaten ditugun hizketaldiek ez ezik, gure inguru-
koen babesak eta Marik zaintzen zaituela jakiteak hutsunea eta mina
arintzen dizkigu. Eskerrik asko, amatxo, emandako guztiagatik eta gutxi-
tan esan badizut ere, izugarri maite zaitut!!!

Zure bizitzeko gogoak eta borrokatzeko grinak gugan bizirik darrai.

Urtzi Basabe Ereñaga - Durango

Urdaspal 
Bolinaga
Bildu

Baina, euskal herritarrok hartu
dugun bidea geldiezina da.
Argi dugu zer nahi dugun
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JON MAIA ZUZENDARIA

“Etorkizuna gure esku dagoela
sinestarazi dit dokumentalak”

Autodeterminazioaz aritu zara.
Nazioen Mundua ekimenaren ibil-
bidea da ardatz nagusia. Izan ere,
adierazi gura duguna da, jende
arruntak bere esku duela bere
etorkizuna, eta posible dela des-
berdinen artean adostasunetara
iristea. Dokumentalean esaten
den bezala, autodeterminazioa
gai garrantzitsuegia da politikoen
esku uzteko, eta gure ardura da
etorkizunaren jabe izatea eta zer
izan nahi dugun erabakitzea.
Herritarrok sinesten badugu gai
garela inoren zain egin gabe aurre-
ra egiteko, ez dago hori geldituko
duenik. Ikuslea dokumentalaren
protagonista bihurtzen dugu. 

Donostiako Giza Eskubideen
Zinema jaialdian erakutsi zenu-
ten lehenengoz.Zelakoa izan zen?
Bezperatan oso urduri nengoen.
Egun osoa txikle berdinagaz pasa-
tzen duzunekoa zen inpresioa:
dagoeneko zer zapore daukan ere
ez duzu jakiten. Egin duzun peli-
kula hori zelakoa den, nozioa gal-
du egiten duzu. 

Zelan erantzun zuen lehenengo
emanaldi haietan jendeak?
Ikusi genuen jendeak barre egin
behar zen momentuetan barre
egiten zuela, eta hunkitu behar
zenean hunkitu egiten zela, eta izu-
garrizko lasaitua hartu nuen.
Asteazkenean berriro bete zen
Victoria Eugenia, eta oraindik eta

erreakzio beroagoa izan zen ikus-
lego, esan dezagun, normalarekin.
Ez geneukan erronka erraza, gai
politiko batekin, herri txiki bate-
ko historia batekin artea egiteko,
eta ikusi dugu egin dugunak fun-
tzionatzen duela. Estilo aldetik
ere arriskatu gara, eta ikusi dugu
oso ondo hartu dela. 

deak  azken zortzi urteetan gra-
batu izan dituen gauzak. Denak
du making-off  itxura. Dokumen-
tal estandar batean hasieratik des-
kartatuko liratekeen eszenak dira
protagonismoa hartu dutenak.
Esango nuke baita, oso egiazaleak
izan garela: gauzak izan diren
bezala kontatzen saiatu gara. 

Bidaiatik ere badauka doku-
mentalak.
Euskal Herria eta Eskozia dira
dokumentalaren bi paisajeak. Idia-
zabalgo Nazioen Mundua taldea-
rekin Eskoziara egin genuen bidaia
batekin hasi zen dena. Beti fijatu
gara beste herri batzuetan, eta
Eskoziak isil-isilik bere bidea egin
du, eta demokrazia heldu baten
eredu bezala ageri zaigu. Inork
hemen aro aldaketa bat zetorrela
ikusten ez zuenean, desberdin
pentsatzen zuen jendearen artean
autodeterminazio eskubidea lan-
tzen hasi ziren Idiazabalen. 

Euskal Herriko egoera politikoan
emandako aurrerapausoek era-
ginda,hainbat aldiz aldatu behar
izan duzue gidoia, ezta?
Bai, ez genuen ikusten noiz amai-
tu genezakeen. Gauzak arrapala-
da batean aldatzen hasi ziren:
Ezker abertzalearen legalizazioa,
ETAren su-etena, Aieteko nazioar-
teko goi-bilera... Luzatzen-luza-
tzen joan behar izan genuen. 

Zelako esperientzia izan da?
Sakona. Etorkizuna gure esku
dagoela sinesteko aukera eman dit
dokumentalak: ez garela bulego
batean edo ezkutuko bilera
batzuetan zer erabakiko den zain
egon behar. Oso barrutik bizi dut
hemengo egoera politikoa eta
benetan suerte handia izan da lan
hau egin ahal izatea.  I.Esteban

Durangoko Plateruena kafe antzokian emango dute, gaur, 22:00etan, Jon Maia bertsolariak zuzendu duen
dokumentala: Gazta zati bat. Atzo, Hego Euskal Herriko lau hiriburuetako zinema aretoetan estreinatu zuten

“Autodeterminazioa
gai garrantzitsuegia 

da politikoen 
esku uzteko”

Aurretik zuzendu zituen Bidaia
intimoaketa Apaizac obeto lane-
tan dokumentala nondik nora
joango zen argi zeukala dio Jon

Maiak: “Garbi neukan zer nahi
nuen kontatu, eta nola; grabatzen
hasi aurretik nahiko definituta
neuzkan gauzak”. Honetan, aldiz,

ez nuen garbi ikusten nola plan-
teatu. Gazta zati bat grabatzen
hasi eta lasterrera, gainera, “Esko-
zian eta Euskal Herrian, bi

nazioen norabidea alda zezake-
ten gauzak hasi ziren gertatzen,
eta horrek ere eragina izan zuen
sormen prozesuan.” Aldaketa
horiek lehen lerrotik jarraitzeko
aukera eskaini dio dokumenta-
lak Jon Maia bertsolariari. 

Hiru urtean burutu dute
dokumentala, eta umoreari ere
lekua egiten saiatu dira, Jon Maia-
ren berbetan. “Ez da erraza horre-

lako gai batekin tarteka barre
egitea, baina nik uste euskaldu-
nok oso jende alaia garela, eta
hasieratik eduki dut argi ikuspun-
tu positibo bat eman behar nue-
la: sufrimenduan oinarritu gabe,
etorkizunari esperantzaz begira
jartzen gaituena”.

Euskal Herriaren eta Eskoziaren
etorkizunari esperantzaz begira

“Hasieratik eduki dut

argi ikuspuntu positibo

bat eman behar nuela”

Jon Maia zuzendaria (ezkerrean), dokumentalaren grabazioko une batean.

Estiloa aipatu duzu. Zer ezau-
garri nahi izan dituzu lortu?
Oso dokumental freskoa da. Ger-
takizunak izan diren momentuan
grabaturikoak dira irudi gehie-
nak. Saiatu gara oso benetakoa eta
hurbila izaten: konplexurik gabe
sartu ditugu etxeko bideo-kame-
rarekin Nazioen Munduko jen-
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Garai latzak igarotzen ari garela bista-
koa da, estu eta larri dabiltza  zenbai-
tzuk. Familia-ekonomiaren kalterako
politikak ezarri dizkigute, argi dago, eta
austeritate berba hotza bolo-bolo dabil. 

Uste dut euskaldunok ez garela ara-
zoen aurrean, burua lur-zuloan erraz sar-
tzen duen horietakoak. Ez horixe!  Kon-
tua da, egoeraren larriaz, edozeri heltzen
diogula animoa eta gogoa altxatzeko. 

Zorionekoak gara, zuri-gorriak eka-
rri digu-eta  salbazioa. Sentimendu sako-
nen eragile izateaz gain, entusiasmoa ere
pizten ei du…  Asteon gertatu denari erre-
paratzea baino ez dago. Paradisu edo
infernu izan zitekeen Bukarestera begi-
ra egon gara, eta hiria hona ekarri guran,
den-dena zuri-gorriz jantzi dugu, uda-
letxe, komunikabide, enpresa, etxe…
Partida ikusteko pantaila erraldoiak jarri
dizkigute, jaialdiak antolatu, zoramena... 

Sekula ez nuen esango, egunen
batean, futbolaren gaineko lerroak ida-
tziko nituenik. Pentsatzen hasita nago
sozializatzeko derrigorra dela futbol zale
izatea, baina ez nahikoa, Athletic zalea
ere izan behar da gurean. 

Bitxia da, Atletico Madril taldea
Espainiako hiriburura ikastera joanda-
ko bizkaitarrek sortu zuten XX. mende
hasieran. Derbia izan dugu, beraz, eta
batak zein besteak irabazi, zuri-gorria
garaile. Manzanaresetik barik, ordea,
hobe Gabarra Bilboko itsasadarretik
gorako ur uherretan kulunkan ikusten
badugu, garaipenak eragindako emozioz
beterik. Ahaztezina izango litzateke!
1983an egoera ekonomikoa ere kaska-
rra zen eta, hara non, zuri-gorriek Espai-
niako liga irabazteak herritarren animoak
goratu zituen, eta ondorengo ospakizu-
nak irudi gogoangarriak utzi zizkigun. 

Hala ere, bere handian, Gabarrare-
nak baino zirraragarriagoak eskaini ziz-
kiguten, duela zenbait denboraldi, gure
eskualdeak eman duen jokalari itzel bat
galtzontzilo hutsetan ageri zenean. Nik
horiek gurago. Barkatuko didazu atre-
bentzia Koi. Eta zuek ere, Athletic zale
amorratuok, barkatuko didazue, ez dut
negarrik egin, ez pozez ez tristeziaz. 

Euforia 

GEURE DURANGALDEA

Fernan 
Ruiz 
Berbaroko 
kidea

ANTZERKIA

2010ean Espainiako saria jaso zuen obra
Durangaldeko hiru aretotan antzeztuko dute

Espainiako antzerkigintzaren 2010eko
sari nazionala jaso zuen Nadie lo
quiere creer. La patria de los espec-

tros antzezlana ikusteko aukera egon da Zor-
notzan, eta egongo da Durangon eta Elo-
rrion, datozen egunetan. 

Izan ere, Zornotza Aretoan atzo eskai-
ni zuen La Zaranda taldeak obra. Elorrioko
Arriolan gaur eskainiko dute, eta Durango-
ko San Agustin kulturgunean bihar izango
dira. Bata zein bestea, 20:00etarako progra-
matu dute antolatzaileek. 

Hiru kulturguneok elkartzen dituen
3K taldeak gonbidatu du La Zaranda Anda-
luziako taldea Durangaldera. “Iraganak
elkarren kontra egitera daramatzan hiru
lagun dira lanaren protagonistak, gaixota-

sunak zatitu eta ahulduta dituztenak”.
Horrela laburbiltzen dute obra, antzezla-
naren aurkezpen orrian.

Cadizen sortutako taldea da La Zaran-
da. Hiru hamarkada daroatzate antzerki-
gintza independentearen arloan lanean, eta
Espainiatik kanpo ere harrera beroa izan
dute euren sorkuntzek. 

Ikuslegoa gogoeta egitera bultzatu
guran eta ezarritako formak iraultzeko hel-
buruagaz jardun izan dute La Zaranda kon-
painiakoek urte hauetan guztietan. I.E.

Joan zen barikuan, Iurretako Ibarretxe kul-
tur etxean banatu zituzten Iurretako Lite-
ratur Lehiaketako sariak. Kristina Marda-
rase epaimahaikideak aurkeztu zuen eki-
taldia. Aurkezpenean, Iñaki Totorikaguena
alkateak azaldu zuenez, ia 400 idazlan jaso
dituzte aurtengo lehiaketan.

Durangaldeko ikastetxeetako Lehen
Hezkuntzako, DBHko, eta Batxilergoko
ikasleek parte hartu dute Iurretako udalak
antolaturiko lehiaketan. Ipuinen eta ber-
tso idatzien atalera aurkeztu dituzte lanak
zazpi eta hamazazpi urte arteko Durangal-
deko idazle gazteek. 

Helduen sailean, Barakaldoko Gotzon
Hermosillak aurkezturiko Deabrua dut
iheskide ipuina saritu du epaimahaiak.
Bestalde, Julian Albistur eta Iñigo Legor-
buru errenteriarren lanak nabarmendu
dituzte bertso idatzien helduen sailean.

Urtero legez, Iurretako udalak argita-
ra eman duen liburuan jaso dituzte saritu-
riko lan guztiak. I.E.

LITERATURA

“Iraganak elkarren kontra

egitera daramatzan hiru lagun

dira lanaren protagonistak”

Zornotza, Elorrio eta Durangoko antzokiek elkarlanean ekarri dute La Zaranda taldearen ‘Nadie lo quiere creer’ 

Ia 400 idazlan jaso dituzte
Iurretako Literatur Lehiaketan
Gotzon Hermosillaren ‘Deabrua dut iheskide’ saritu dute helduen sailean 
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Herriko konposatzaileen
obrak eskainiko ditu
bihar, 20:00etan, Ezkurdi-

ko kioskoan Durangoko Bandak.
Bartolome Ertzillaren 1890eko La
prensa, eta Durangoko beste hain-
bat sortzaileren obrak inter- pre-
tatuko dituzte. 

Durangoko Bandaren zuzen-
dariak izan ziren Victor de Olaeta
eta Cristobal Marin, eta horien
Minué de los caballeritos de Azkoi-
tia eta Parque de Ezkurdi obrak ere
joko dituzte. Era berean, Eusebio
Bilbao Durangoko akordeonista-
ren Capa y espada ere eskainiko
dute, Andres Granadosek banda-
rentzako moldatuta.

Andres Granadosek berak
zuzenduko du musika banda.
Hamar urterekin hasi zen Grana-
dos Durangoko bandan, eta Bil-
bokoan dihardu orain. Granado-
sek azaldu duenez, urte hasieran
Bartolome Ertzillaren partitura
bat aurkitu zuten musika eskola-
ko artxiboan, eta horrela kontu-
ratu ziren Ezkurdiko kioskoa due-
la 110 urte eraiki zutela. 

Musika banda bi zeuden
Durangon  XIX. mendean, bakoi-
tza joera politiko batekoa. Grana-

dosek azaldu duenez, 1900ean
elkartu egin ziren banda horiek
biak, eta euren eskariz eraiki zuten
1902an kioskoa. Hamabost musi-
karik osatzen zuten XX. mende
hasierako urte haietan Durango-
ko musika banda.  

Hamazortzi urtekoak dira
Durangoko Bandako kide gaztee-
nak gaur egun, baina badago tal-
dean 60 urte daramatzan musi-
kari bat ere: Manuel Parada. Ema-
kumeak dira Durangoko bandako
55 kideetako asko, orain.

Ezkurdiko kioskoaren 110.
urteurreneko lehenengo ekitaldia
atzo izan zen: Iñaki Uriarte arki-
tekto bilbotarrak berbaldia eskai-
ni zuen. Euskal Herriko musika
kioskoen inguruko bere lana aur-
keztu zuen Uriartek. I.E.

Banda bi zeuden XIX.

mendean, bakoitza 

joera politiko batekoa

Ezkurdiko kioskoak 110 urte
bete dituela ospatuko dute
Durangoko musikarien piezak joko ditu Durangoko Bandak bihar, Ezkurdiko kioskoan
eskainiko duen kontzertuan; Iñaki Uriarte arkitektoak berbaldia eskaini zuen eguenean

Hamabost musikarik

osatzen zuten XX.

mende hasieran banda

Egitaraua
Bartolomé Ertzillaren
La prensa

Víctor de Olaetaren 

Minué de los 
caballeritos de
Azkoitia

Eusebio Bilbaoren 
CCapa y espada

Cristobal Marín-en       
Parque de Ezkurdi

Tribute to Louis
Amstrong

Bremengo 
musikariak

Film festival

ERAKUSKETA BERBALDIAK

Neolitikoa izango dute
Arkeologia eta Historia
jardunaldietan berbagai

Besteak beste, animaliak lehe-
nengoz etxeratu eta hezi ziren
aroa da Neolitikoa. Hori izango
da Durangoko Arkeologia eta His-
toria jardunaldien aurtengo gaia.
Atzo abiatu zituzten jardunal-
diok: Nekazariek eta abeltzainek
osatutako lehen gizarteak.Neoli-
tizazio-prozesua.

Garai horretan hasi zen gizar-
te antolakuntza sedentarioa ezar-
tzen, eta hainbat aldaketak era-
gin zuten, besteak beste, zerami-
karen eta beste eskulangintza
batzuen garapena. Testuinguru
horri guztiari buruz jardun zuen
EHUko Alfonso Alday irakasleak,
atzo, jardunaldien lehenengo
hitzaldian. 

Arloko ikertzaile eta profesio-
nalek, eta unibertsitateko irakas-
leek eskainiko dituzte zikloaren
barruko beste bi berbaldiak ere.

Datorren eguenean, maia-
tzaren 17an izango da bigarren
hitzaldia, eta Nekazaritzaren
sorrera Euskal Herrian gaiaren
bueltan jardungo du Lydia Zapa-
ta Peña irakasleak. Azken hamar-
kada bietako ikerketa arkeologi-
koak hartuko ditu oinarri Euskal
Herriko nekazaritzaren hastape-
nei buruz berba egiteko.

Maiatzaren 24an emango
dute zikloa amaitutzat. Juan Car-
los Lopez Quintana arkeologoak,
Monumentos megalíticos y paisa-
je de montaña del Gorbea entre
5000 y 3000 años antes del presen-
te: recientes investigaciones izen-
buruko hitzaldia eskainiko du
egun horretan. 

Durangoko Arte eta Historia
Museoan, 19:00etan izango dira
Arkeologia eta Historia jardunal-
diaren saio guztiak. I. E.

Bi arlo horietako ikerlariak eta profesionalak gonbidatu
dituzte jardunaldien barruko hiru hitzaldiak emateko

Durangoko Arte eta

Historia Museoan,

19:00etan dira saioak

Gizakiaren ohiko galderak margoen
bidez, Arte eta Historia Museoan
Gasteizko Berni Gonzalez eta Santurtziko Natalia Pedrero artisten litografia, ‘collage’
eta akrilikoagaz egindako lanak egongo dira Durangoko Museoan, maiatzaren 27ra arte

Izenburuak laburbiltzen du era-
kusketa zertaz den: ¿De dónde
venimos? ¿Quienes somos? ¿A dón-
de vamos? Bi margolari gazteren
lanak bildu dituzte: Berni Gonza-
lez de Zarate eta Natalia Pedrero
Tejadaren obrak. Erakusketa
eguaztenetik Durangoko Arte eta
Historia Museoan dago bisitarien-
tzat, maiatzaren 17ra arte. 

Gonzalez eta Pedrerok Weart
proiektuan elkarlanean sortutako
lanak jaso dituzte, besteak beste,
Durangoko erakusketa honetan.
Baina, artista bakoitzak bakarka
egindako lanak ere badaude. 

Arte Ederrak eta Arte sorkun-
tzako masterra ikasi zuen Berni
Gonzalezek (Gasteiz, 1982). Gas-
teiztarrak oihal eta zura gainean
akrilikoagaz egindako lanak, colla-
ge-ak edo teknika mistoagaz egin-
dako sorkuntzak, daude Durango-
ko Museoan ikusgai. Gainera, Gon-
zalezen Por la madriguera abajo
serie koloretsua ere jaso dute
Durangoko Museoan. 

Natalia Pedreroren (Santurtzi,
1980) zuri-beltzeko hiru litografia-
lan ere, maiatzaren 27 arte izan-
go dira Durangoko Arte eta His-
toria Museoko erakusketan. I. E.

Artista bakoitzak 

bakarka egindako 

lanak ere badaude

Weart proiektuan 

elkarlanean sortutako

lanak jaso dituzte

Datorren eguenean,

maiatzaren 17an izango

da bigarren hitzaldia 
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KIROLAK
@anbotokirola

Maila galduta, hausnarketa eta autokritika
egiteko sasoia dute Sasikoa eta Elorriokok

Durangaldeko areto futbo-
lak beherakada nabarme-
na izan du aurten. Batez

ere, mailarik altuenetan ari diren
ordezkarien artean. Sasikoa tal-
deak maila galdu du bi urtez
jarraian. Elorrioko Buskantza ere
Sasikoagaz batera jaitsi egingo da
Euskal ligara. Hirugarren mailari
eutsi diezaiokeen bakarra Malla-
bia da, baina estu eta larri dabiltza.
Estu sailkapenean eta larri ekono-
mikoki. Beraz, datorren denboral-
dian Euskal liga Durangaldeko
ordezkariz beteta egon daiteke,
aipatutako hirurei eta dagoeneko
maila horretan ari den Kurutziaga-
ri Abadiñoko Lagun gehitu dakie-
ekelako Maila gorenetik igota.

Sasikoak eta Elorriokok
autokritika egin eta etorkizunaz
hausnartzeko sasoia datorrela
diote. Durangoko taldeko entre-
natzaile Iban Urnietak onartu
duenez, urte bitan segidan maila
galduta, ezin dute balorazio
positiborik egin, baina lehenen-
go taldeko jokalariei ezin die
ezer aurpegiratu: “Inplikazio
osoa erakutsi dute eta partidu
askotan joko ona egin dugu”.

Beraz, zergatik jaitsiko dira?
Futbolean oinarrizkoak diren
jokalariak falta izan zaizkielako:
aurrelari errematatzailea eta ate-
zaina. “Atezainak lesionatuta izan
ditugu eta sarritan jokalariek
gorde dute atea; horrek asko
mugatu gaitu”. Sasikoa A euskal
ligara jaitsiko denez, maila horre-

tan ari den Sasikoa B taldea ere
Maila gorenera jaitsiko da auto-
matikoki. Bigarren taldea ere
eskas ibili da aurten (sei puntu
bakarrik 24 partidutan) eta
Urnietak “dezepzionatuta” dago-
ela onartu du. “Ez dut talde
nagusian adinako inplikaziorik
ikusi”. Horiek horrela, klubean
“berrantolaketa sakona” egingo
dutela iragarri du. “Jokalari asko
joan eta berriak etorriko dira”.

Elorriokon hausnarketa
Egon hadi lo eta jango duk
mehe atsotitzagaz laburbildu
daiteke Elorrioko Buskantzak
maila galdu izanaren arrazoieta-
ko bat; edo bestela esanda, Iñigo
Astarloa jokalariaren berbetan:
“Berandu hasi genuen aurreden-
boraldia, herriko jaiak ere bai tar-
tean… Eta jakina, arerioak
zelaian ordenatuta egoteagaz
bakarrik erraz irabazten ziguten”.

Ondoren, “desmotibazioa”
etorri zen, emaitzak ez zirelako
heltzen. Beste faktore batzuk
ere badaude: entrenatzaile finko
baten falta, taldea nahi baino
laburragoa izatea… “Gauza txiki
asko pilatu zaizkigu”. Laster klu-

beko batzar orokorra deitzeko-
tan dira: “Etorkizunari begira
egoerari buelta emateko  haus-
narketa sakona behar dugu”.

Federazioagaz tira-bira
Sasikoa eta Elorrioko ez daude
bat ere konforme Euskadiko

Federazioak aurten eman dien
tratuagaz. Kasu bitan araudia
gaizki aplikatu dietela uste dute
eta kaltetuta sentitzen dira.
Hona hemen auzia: Sasikoak eta
Elorriokok B mailako taldeak
dituzte. Araudiak dio talde horiek
filial modura izendatuta badaude
23 urtez azpikoek bakarrik joka-
tu ahal dutela talde nagusiagaz.
Aldiz, menpeko talde modura
izendatuta egonez gero, 23 urte-
tik gorakoek ere jokatu dezake-
te talde nagusiagaz.

Sasikoako Iban Urnietak eta
Elorrioko Buskantzako Iñigo
Astarloak diote eurenak menpe-
ko taldeak direla.

Kontua da, Sasikoak Gora
Naturgas Energiaren aurka
(Gernikako taldea) eta Elorrio-
kok San Jorge Santurtziren aur-
ka 23 urtetik gorako jokalariak
erabili zituztela (Elorriokoak 23
urte eta 11 hilabete zituen). Par-
tidu biak irabazi zituzten. Aurka-
riek Euskadiko Futbol Federa-
zioari jakinarazi ostean, federa-
zioak puntuak kentzeaz gainera
isuna jarri zien. Ondoren, biek
helegitea aurkeztu arren, ez zie-
ten onartu.

Sasikoak ez zuen Espainia-
ko Federaziora jo, epea pasatu
zitzaiolako, baina Elorriok epea-
ren barruan aurkeztu du apela-
zioa. Puntu horiek berreskuratuta
ere ez diote mailari eutsiko, baina
“justizia” gura dute: “Araudia
askotan irakurri dugu eta arra-
zoia dugula uste dugu”. J. D

Sasikoa bigarren urtez jarraian jaitsi da; Hirugarren mailan Mallabia da bertan geratzeko aukerak dituen talde bakarra

Iñigo Astarloa: “Laster
batzarra deituko dugu
hausnarketa egiteko”

Mallabiari igoerek ez diote
bertigorik eragiten. Azken
urteetan lau igoera lortu ditu
eta aurten Hirugarren mailari
eusteko aukerak dituzte. Jar-
dunaldi biren faltan, jaitsieran
dagoen Meatzari taldeak baino
hiru puntu gehiago dituzte  eta
azken partidua elkarren kontra
jokatuko dute.

Dena dela, baliteke kantxan
irabazitakoa finantziazio falta-
gatik galtzea. Aurreko legegin-
tzaldian Hierros Servando
enpresak kultur eta kirol talde-
ei laguntzeko konpromisoa
hartu zuen, Mallabiko Udala
bitartekari zela. Areto futbol
taldearen kasuan, lau urterako
laguntza, 3.000 euro urtero.

Aurten Hierros Servandok ez
die laguntza hori eman eta,
klubeko kideen arabera, kopu-
ru hori barik ezingo diote mai-
lari eutsi. Enpresagaz hartu-
emanetan ipintzen ahalegindu
dira, baina ez diete erantzun.
Beraz, finantziazioa beste bide
batzuetatik lortzeko hainbat
ekimen prestatu dituzte.

Maiatzaren 26rako eta
27rako, Bizkaiko eta Gipuzko-
ako hainbat herritatik etorriko
diren gaztetxoekin areto futbol
txapelketak antolatuko dute. 

Ekainaren 8tik 10era,
berriz, euskararen aldeko are-
to futbol maratoia egingo dute,
udalak babestuta. Izen-ematea
80 euro da eta ekainaren 3ra
artekoa da izena emateko
epea. Saria 1.800 euro dira.

Azkenik, ekainaren 15etik
17ra binakako frontenis txa-
pelketa antolatuko dute. Ekai-
naren 10era arte eman ahal
da izena. Telefono honetara
deitu daiteke apuntatzeko:
669 028 718. J. D.

Babesleak huts egin dio
Mallabiari eta larri dabil

Iban Urnieta: “Talde
bietan berrantolaketa
sakona egingo dugu”

K. Aginako

Juanra de la Cruz
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2012ko Italiako Giroa martxan da. Lasterketa oso gogorra da
txirrindulariarentzat. Etapa luzeak dira eta mendateak azken
astean kontzentratzen dituzte, indarrak justuen daudenean. Bai-
na parte hartzen duten txirrindulariek gehien nabarmentzen
dutena da etapa batetik bestera egoten diren lekualdaketak.
Sarritan, 200 kilometroko lasterketaren ondoren, autobusa har-
tu eta beste 200 kilometro egiten dituzte, eta hotelera afalor-
duan heltzen dira. Askotan ez da egoten ez atseden hartzeko
eta ez masajerik hartzeko astirik. Zaleek ez dute hori guztia
ikusten, baina lehia are gogorragoa egiten du. 

Batzuetan lasterketetako antolatzaileek ahaztu egiten dituz-
te xehetasun horiek eta etapa batetik bestera bidaia luzeak egin
behar izaten ditugu. Dena dela, seguru nago ez dela batere erra-
za lasterketa bat antolatzea, eta are gutxiago gaurko krisi egoe-
ran. Horregatik, antolatzaileei (batzuetan lana zailtzen diguten
arren), babesleei eta txirrindularitzaren alde lan egiten dutenei
eskertu egiten diegu.  

Kirol honek aurrera egin dezan, garrantzitsua da txirrindula-
ritza ikusaraztea eta zaleek gozatzea. Konfiantza irabaziko luke
txirrindulariak, eguneroko entrenamenduekin 21 egunez segi-
dan eta deskantsu mugatuekin lehiatzeko kapaz garela sentitze-
ko. Hori guztia dopin  eta antzekorik gabe, dena zalantzan ipin-
tzen den sasoiotan. Gaur egun, txirrindularitzan dopatzea Bal-
masedako tuneletik Maxcenterrena 150 kilometro ordura joan
eta radarren batek harrapatuko ez zaituela uste izatea lakoa da.

* Erredakzioan itzulia

ADITUAREN
TXOKOA

Ruben Perez
Euskaltel Euskadiko

Txirrindularia

Atseden gutxi

Gogoratzeko modukoa izan
da, garaipen goseari esker

Iaztik hona jokalari gutxi aldatu
diren arren, emakumezkoen
Tabirako Baque taldeak gaue-

tik egunerako aldaketa izan du.
Iaz beheko zuloan balantzan ibil-
tzetik, aurten onenekin borroka-
tzera pasatu dira. Denboraldia lau-
garren amaitu dute, liga hasi aurre-
tik indartsuagoak ziruditen Ardoi
eta Loiola taldeen aurretik. Alber-
to Molina entrenatzailearen ber-
bak dira: “Urte gogoangarria izan
da, eta espero baino askoz hobe-
to ibili gara”. Bigarren itzulian
hamahiru partidu jokatu eta hamar
irabazi dituzte.

Errendimendu on horren
arrazoiak bi dira. Batetik, taldeak
“garaipen gosea” erakutsi du:
“Mailari eustea segurtatuta
genuenean ere, garaipena bilatu
dugu beti”. Bestetik, Nuria Maor-
tua eta Miren Mancisidorren
jokoa eta esperientzia oso balio-

Tabirako Baque estu ibili zen iaz; aurten, onenen artean aritu dira

tsuak izan zaizkie. Iaz denboraldi
erdia bakarrik jokatu ahal izan
zuten eta aurten urte osoan
egon dira jokatzeko prest. 

Alberto Molinak bere etor-
kizuna ere argitu gura izan du:

“Gizonen taldea entrenatu neza-
keela esaten zen, baina beste
urtebetez emakumeak entrena-
tzen jarraitzea erabaki dut. Uste
dut taldeak merezi zuela nire
aldetik ahalegin hori”. J. D.

Denboraldia sasoian amaitu dute eta azkenengo zortzi partiduetatik sei irabazi dituzte. K. Aginako

Alberto Alonso: “Beste
urtebetez emakumeen
taldea entrenatzen
jarraitzea erabaki dut”

Tabirako Baque klubeko gaz-
teen taldea Espainiako saski-
baloi txapelketa jokatzeko
sailkatu da bigarren urtez.
Euskadiko txapelketan txa-
peldunorde geratuta lortu
dute eskubide hori. Espainia-

ko onenak Zaragozan lehiatu-
ko dira maiatzaren 13tik 20ra.

Molinak dioenez, “aurten
jokalari bat baino gehiago igo
dugu lehen taldera. Datorren
urtean maiztasun handiagoz
igoko ditugu”.

Gazteak Espainiako txapelketa
jokatzeko sailkatu dira

Anbotopeko saskibaloi taldeak
Lehen erregional bereziko
Lauko Finala jokatuko du
maiatzaren 19an eta 20an
Mungian. Irabaziz gero igotze-
ko eskubidea izango luke, bai-
na dauden mailari eusteko ere
komeriak dituzte. Izan ere,
federazioko eskakizun berriek
diote kadete eta gazte mailako
taldeak izan behar dituztela eta
Anbotopekok ez ditu. Irtenbi-
derik aurkitu ezean maila gal-
du dezakete. 

Klub indartsuago baten
barruko talde bihurtzea izan
daiteke aukeretako bat eta
hori posible egiteko lanean
dabiltzala adierazi dute. J.D.

Igoera lortuta
maila galdu ahal
du Anbotopekok 

Azkenengo kanporaketan
segurtatu du Durango Ilarduya
errugbi taldeak Ohorezko B
mailan beste urtebetez jarrai-
tzea. Denek espero zuten Ilar-
duya Asturiasko Belenos tal-
deari gailentzea, baina usteak
zelaian islatu behar izaten dira
eta Zorion Zabalaren eta Maxi
Mendezen gizonak goit ik
behera nagusitu dira bai Astu-
riasen (10-48) eta bai joan
zen asteburuan Arripausueta
zelaian (49-12). 

Helburua bete du Ilardu-
yak, baina Zabalaren ustez
“mailari liga erregularrean eus-
teko maila dugu, azken auke-
rari itxaron barik”. J.D.

Ohorezko B
mailari eutsi 
dio Ilarduyak 
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FUTBOLA
HIRUGARREN MAILA
KKuullttuurraallaa  --  LLaagguunn  OOnnaakk
Zapatuan, 18:00etan, Tabiran.
OHOREZKO MAILA
EElloorrrriioo  --  GGuurruuttzzeettaa
Domekan, 11:15ean, 
Eleizalden.
MAILA GORENA
ZZaalldduuaa  --  PPaadduurraa
Zapatuan, 17:30ean, 
Solobarrian.
HIRUGARREN ERREGIONALA
BBeerrrriizz  BB  --  MMoorraazzaa  BB
Domekan, 11:30ean, 
Berrizburun.
IIuurrrreettaakkoo  BB  --  EEzzkkuurrddii
Zapatuan, 16:00etan, 
Larrakozelain.
EElloorrrriioo  BB  --  OOttxxaarrkkooaaggaa
Zapatuan, 18:00etan, 
Eleizalden.

ARETO FUTBOLA
HIRUGARREN MAILA
SSaassiikkooaa  --  EElloorrrriiookkoo
Domekan, 12:00, Landakon.
EUSKAL LIGA
KKuurruuttzziiaaggaa  --  SSaassiikkooaa  BB
Zapatuan, 19:15ean, 
Landako kiroldegian.
LEHENENGO ERREGIONALA
AAbbaaddiiññookkoo  LLaagguunn  --
AAkkeellaarrrree
Zapatuan, 17:15ean, 
Berrizburun.

SASKIBALOIA
LEHENENGO MAILA 
(jaitsiera fasea)
TTaabbiirraakkoo  --  LLiizzuuaann  IISSBB
Zapatuan, 17:00, Landakon.

PILOTA
SAN TROKAZ (finalerdiak)
KKaaddeetteeaakk::
-- OOllaaiizzoollaa--MMaarrttiinneezz  //

AArrtteeaaggaa--AArraanngguurreenn
--  LLaabbaakkaa--AAbbuurruuzzaa  //

BBaakkaaiikkuuaa--GGooññii
PPrroommeessaakk::
-- LLeeggoorrbbuurruu--GGaallaarrzzaa  //

GGaalllluurrrraallddee--SSaanncchheezz
--  AArraabbiioouurrrruuttiiaa--AAssppuurruu  //

IIrriioonnddoo--MMuurrggiioonnddoo
Domekan, 16:30ean, Zelaietan.

Agenda

Unda Londresen da eta
Lejarreta hara bidean

Uztailaren 27an Londresen
hasiko diren Joko Olinpi-
koetarako gero eta gutxia-

go falta da eta orain lau urte legez
Durangaldeak ordezkari bi izan
ditzake lehian: Maider Unda ole-
tarra (34 urte) borroka librean eta
Iñaki Lejarreta berriztarra (28 urte)
mendi bizikletan. Undak joan zen
asteburuan lortu zuen sailkapena.
Lejarretaren parte-hartzea dato-
zen bi asteburuetan argituko da,
Munduko Koparako lasterketetan.

Undak azken aukeran lortu
zuen sailkapena, joan zen aste-
buruan Finlandian jokatutako
txapelketan: “Aurreko kanpora-
ketetan urduri egon nintzen, bai
egunean bertan eta bai aurreko
egunetan. Finlandian, aldiz, lasai
aurkitu nintzen eta horrek kon-
tzentratzen lagundu zidan”.

Maider Undak azken unean lortu du Joko Olinpikoetara sailkatzea; 
Iñaki Lejarretaren parte-hartzea datozen aste bietan argituko da

Orain atseden hartuko du
egun batzuetan: “Azken asteak
gogorrak izan dira fisikoki zein
mentalki”. Ostean, Joko Olinpi-
koak prestatuko ditu burubelarri:
“Batez ere etxean entrenatuko
dut, gusturen sentitzen naizen
tokian”. 34 urtegaz beharbada
azken jokoak izango ditu: “Hala
ere, oraindik ondo sentitzen naiz,
eta ez dut txapelketa ofizialetatik
erretiratzeko asmorik”. Joko
Olinpikoetan ariko den bigarren
aldia izango da. Beijing-en diplo-
ma olinpikoa irabazi zuen.

Lejarreta esperantzekin
Iñaki Lejarreta lehen aukera-
tuen artean dago, Hermida,
Coloma, Mantecon, Alvarez eta
Ruzafagaz batera. Horietatik
hiru joango dira Londresera.

Cristobal Sanchez hauta-
tzaileak Munduko Kopako lau
probetan egindako lana hartuko
du oinarri aukeraketa egiteko.
Orain arteko bietan, “ez naiz
espero bezain ondo ibili, baina
Hermida kenduta,  besteen
aurretik geratu naiz”. Hurrengo
proba biak asteburu honetan
eta hurrengoan izango dira Txe-
kiar Errepublikan eta Frantzian. 

Lejarretak ere bigarren aldia
luke Jokoetan. Beijing-en diplo-
ma olinpikoa irabazi zuen. J.D.

Kirolari biek diploma
olinpikoa irabazi zuten
orain dela lau urte

Ilusiotik etsipenera eta etsipe-
netik esperantzara. Ordu eta
erdian sentimenduen abaniko

zabala barru-barrutik sentitu zituz-
ten athletic zaleek Europa Lea-
gueko finalean. Sentimenduen
koktel horretatik zaleak zeinekin
oheratu ziren jakitea ez da erra-
za, baina barruari kasu eginez
edo mezu positibo bat zabaltze-
ko beharrizana nabaritzen zelako,
esperantzarena izan zen ahoz aho
zabaldu zena: “Maiatzaren 25eko
Errege Kopako finala irabaziko
dugu, seguru”, esan zion Platerue-
nean lagun batek burumakur zego-
en beste bati.

Durangaldeko hainbat
herritako plazetan edo kaleetan
(Elorrio, Abadiño, Mañaria…)

Elorrioko Herriko plaza zalez beteta. Zaloa Fuertes

Ilusioz hasi, etsipenez bizi eta
esperantzagaz amaitu zen finala 
Durangaldeko hainbat herritako plazak eta tabernak jendez bete ziren finala jarraitzeko

pantaila erraldoiak ipini zituzten
finala jarraitzeko. Durangon Pla-
teruena kafe antzokia ere lepo
bete zen. Jokalariak zelairatu
zirenean, Llorente, Muniain eta
enparauak hantxe bertan baleu-
de bezala txalotu zituzten Plate-
rueneko zaleek. Egiari zor, une
hartan porrota ez zen inoren
aurreikuspenetan sartzen. Ath-
let icen unea zela uste zen:
“1997an galdu egin genuen eta
gaur irabaztea egokitzen zaigu”.

Falcaoren lehenengo golak
ez zuen just iz ia gai lenduko
zenaren sentsazioa amatatu.
Asko falta zen oraindik. Zaleen-
gan etsipena zabaldu zuena, oro
har, minutuz minutu handitzen
joan zen Athleticen nahi eta ezi-
na izan zen: erritmo motela,
Atletico Madrilen proposatutako
amaraunean kateatuta… Falcao
eta Diegoren golek sumatzen
zena baieztatu besterik ez zuten
egin.

Hilaren 25ean beste aukera
bat izango du Athleticek, espe-
rantza zorion bihurtzeko. J.D.

“Errege Kopako finala
irabaziko dugu, seguru”,
lagun batek burumakur
zegoen beste bati

Gazte ugari pozarren partidua hasi aurretik, Plateruenean.

Iurretako alkate Iñaki Totorikaguena. Plateruenean partidua aurretik sahieskia afaltzen.
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AISIALDIA amalurra

Datozen zortzi urteetarako hausnarketa
hasiko dute Durangon, Agenda 21egaz
Parte-hartze foroa bost arlotan bereiztea proposatuko du udalak; orain artekoa ebaluatu eta ekintza berriak definituko dituzte

Orain arteko Agenda 21eko Ekintza
Plana agortuta, datozen urteetara-
ko egitasmoak pentsatzen hasteko

partaidetza foroak hasiko dira maiatzean
Durangon. 2007 eta 2011 urteen arteko
Ekintza Plana ebaluatu eta gaur egungo diag-
nostikoa egiten hasteko lehen hitzordua
maiatzaren 17an izango da, 19:00etan, Elkar-
tegian. Orain arte egin diren moduko herri-
tarren foro irekia izango da, baina ez foro
bakarra. Udalak ekintza plan berria egite-
ko taldeak egin gura ditu, arloka. 

Foro ekonomikoa, merkatarien foroa,
gizarte arlokoa, gazteena eta herritarren foro
irekia. Bost talde proposatu dituzte Duran-
goko udal arduradunek datozen zortzi
urteetarako Agenda 21 lantzeko. 2006 amaie-
ran diseinatutako Ekintza Planaren %90
beteta, plan berri bat diseinatzen hasiko dira;
maiatzean ipiniko dituzte martxan foroak.

Aitziber Irigoras Durangoko alkateak
azaldu duenez, foro ekonomikora enpre-
sak, sindikatuak eta eragile ekonomikoak
gonbidatuko dituzte. Merkatarien foroan,
berriz, PERCO mahaiaren parte-hartzaileak
batuko dira. Gizarte forora, arlo horretan
behar egiten duten elkarte eta GKEak  gon-
bidatuko dituzte; Irigorasek aipatu du gizar-

te arloan behar egiteko premia dagoela:
"Orain arte ingurugiroari eman zaio agian
garrantzia handiagoa". Gazteen forora,
ikastetxeak eta gazte elkarteak gonbidatu-
ko dituzte. Horiez gainera, herritarren foro
irekiak ere bere bidea jarraituko du.

Foroez gainera, Agenda 21eko webgu-
nean eta sare sozialetan ere badago auke-
ra diagnosia edota batzarretako aktak des-
kargatu eta ekarpenak egiteko.

“Inportantea da ekarpenak egitea”
Agenda 21eko lehen ekintza planaren hain-
bat egitasmo nabarmendu dituzte alkateak
eta Aitor Larruzea Agenda 21eko teknika-
riak: ikastetxeetan egiten duten Eskolako
Agenda 21 aipatu dute, eta hor, Landako
Eskolan egindako Eskola Bidea egitasmoa.
Aldaketa klimatikoaren kontrako plana,
mugikortasun jasangarriaren plana eta airea-
ren kalitatearen plana ere aipatu dituzte.

Aitor Larruzeak azaldu duenez, lehen
ekintza planerako 9 milioi euro aurreikusi
ziren, eta azkenean 15 milioi euro gastatu
dituzte: "Inbertsioa garrantzitsua dela jakin
behar dute herritarrek, eta horregatik dela
inportantea durangarrek ekarpen ugari eta
baliagarriak egitea".

Gaur egungo
diagnostikoa egiten

hasiko dira maiatzaren
17ko foro irekian

Agenda 21eko
webgunean eta sare

sozialetan jartzen dituzte
batzarretako aktak 

Sortu gura 
dituzten foroak

ba
be

sl
ea

:

URKIOLA

PARKE

NATURALA

EEkkoonnoommiikkooaa:: enpresekin, sindi-
katuekin eta Durangoko eragile 
ekonomikoekin.

MMeerrkkaattaarriieennaa::  PERCO mahaiko
kideekin, merkatari txikiekin.

SSoozziiaallaa:: gizarte arloan jarduten
duten elkarte eta gobernuz kan-
poko erakundeekin (GKE).

GGaazztteeeennaa:: ikastetxeekin eta gaz-
teen elkarteekin.

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

Higiezinak
ETXEBIZITZAK

SALDU

Cuzcurrita (Errioxa). 3 lo-
gela, sukaldea, egongela eta
komuna. Guztiz jantzia. Gara-
jea. Igerilekua eta belardi pri-
batua. Leku lasaia. Beheko
solairua 76 m2-ko terrazare-
kin. Tel.: 670-360 363

Abadiño. Matienan (Laubi-
deta). Guztiz berriztatua, ka-
litate handiko altzari eta ma-
terialekin. Hegoaldea. 3 loge-
la, bainugela, 18 m2-ko
egongela balkoiarekin eta su-
kalde hornitua, balkoi itxiare-
kin. 246.000 euro (negozia-
garriak). Tel.: 615 73 85 52
edo 688 86 18 78. 

Abadiño. 98 m2. Muntsa-
ratz auzoan. Bizitzera sartze-
ko prest dago. Prezio nego-
ziagarria. Tel.: 678 83 60 50

Durango. Herri erdi-erdian
(Madalena auzoan). Leku
ona. Bi logela, eskatz berri-
berria eta diseinuzkoa. Etxea
kapritxoz jantzia, altzari one-
kin. Bi logela, egongela han-
dia eta eguzkitsua, eta oso
polita. Nahi izanez gero, gara-
je/trasteleku eta guzti saltzen
da. Prezio ona. 656 781 021

Elorrio. Erdialdean 75 m2-
ko pisua salgai. 3 logela, 2
bainugela eta 8 m2-ko tras-
telekua. Sukalde ekipatua, 2
armairu horman sartuak eta
igogailua. 230.000 euro. Ga-
rajea aukeran. 634 45 72 01

Garai. Oarbeaskoa baserria
S. Migel auzoan. 6. Zbk. 300
m2-ko zorua. 10.000 m2-ko
lursaila. 8.500 m2-ko belar-
dia, nahiko laua, nekazal tu-
rismo, negutegiak edo ortua
jartzeko. Hegoaldera begira.
Berrikuntza behar du. Udale-
txea, osakidetza kontsulta, ...
eta bus geltokitik 150 m-tara.
Durangotik 10 minutura. A-8
autopistatik 5 minutara.
Udaletxean, proiektua aur-
keztuz bifamiliarra egiteko
aukera. Tel: 639833489

Gasteiz. 57 m2. Kalefakzioa
eta ura elektrikoak. Igogailua.
2 logela, 2 komun (biak bai-
nerarekin), sukalde ekipatua,
balkoia. Banakako garajea,
itxia. Piszina eta belardia ur-
banizazioaren barnean. Al-
tzariekin.  Tel.: 665-75 78 07. 

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

Otxandio. 90 m2. Oso
eguzkitsua, 4 logela, egonge-
la, sukaldea, komuna eta bal-
koia. Berritua. 150.000 euro.
Tel.: 675 90 52 27

ERRENTAN EMAN

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

Atxondo. Pisua alokagai
Atxondon. Berria eta guztiz
jantzia. 3 logela, 2 komun,
egongela eta sukaldea. Tel.:
680 42 77 02

Berriz. Pisua alokairuan Be-
rrizen. Hiru logela, egongela
handia, sukalde handia, des-
pentsa eta bi komun. Tel.:
656 78 02 15

Durango. Pisua alokairuan
durangon. Leku lasaia. 3 lo-
gela eta 2 komun. Berogailu

zentrala. Garaje eta trastele-
kua. Animaliarik ez da onar-
tzen. Tel.: 625-70 41 12.

Elorrio. Hiru logela, egonge-
la, sukaldea eta komuna. Guz-
tiz jantzia. Etxe argitsua eta
ondo kokatua. 
Tel.: 696 701 345 (19:00eta-
tik 21:00etara).

Elorrio. Bi logela, egongela,
sukaldea eta komuna, balkoi
handi batekin. Beheko solai-
ruan, ganbararekin. Etxebizi-
tza guztia berriztua eta altzai-
ruekin. Tel.: 669 39 56 47.

Mañaria. Hiru gelako etxea
balkoi handiarekin alokagai.
Prezio onean. Tel.: 94 682 41
08 (goizez).

Otxandio. Etxea alokagai
Otxandion. Guztiz berriztua.
Tel.: 605 77 37 21

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

ERRENTAN HARTU

Durangaldea (Bizkaia).
Pisu edo apartamentu baten
bila nabil durangaldean. 
Tel.: 645-00 96 02

Durangaldea (Bizakaia).
Durangaldien hutsik dauen
etxe edo pisu zahar baten ja-
bie bazara, hona hemen gure
proposamena: zure etxebizi-
tza hori konpondu, zaindu eta
bizirik mantenduko dogu tru-
kien bertan bizi bageinke.
Errenta baju baten truke be
izen leike. Deitu eta zehaztuko
geunkez bi aldeetatik baldin-
tzak. Kontaktu telefonoa:
659 990 740. 

OPORRETAKO ETXEA
Puerto rico (Gran kana-
ria). Apartamentu bat aloka-
tzen dut gran kanariako puer-
to rico herrian. Bista oso poli-
tak ditu itsasora.
Astebeterako edo 15 egune-
rako alokatzen dut. Oso mer-
ke. Abuztutik 2013ko mar-
txora arte. Tel.: 670-31 12 23

Bastida. Labastida (errio-
xan) pisua alokatzen dut pis-
zinarekin. Torre - otxandi ur-
banizazioan. Paisaia eta bista
ikusgarriak. 2 logela, sukal-
dea, sala eta bainugela. Ha-
mabostaldialdiak eta hilabe-
teka. Tel.:620629245

PISUA KONPARTITU
Berriz. Logela alokagai, ba-
serria konpartitzeko. Orain-
tsu berriztatua, lur sailarekin
eta leku paregabean. Auke-
ran, nahiago emakumea. In-
teresatuek deitu hona: 
619 66 58 57.

Durango. Logela bat aloka-
tzen da Durangon, Tabira au-
zoan. Tel.: 645 00 96 02

LOKALAK
Gasteiz. Azken erabilera:
tailer mekanikoa. Garbitzeko,
engrasatzeko eta ibi lizentzia
ditu. Bulegoko altzariak eta
garajeko atea. Portero auto-
matikoa eta alarma. 2 komun
ditu, bat mugikortasun urriko
pertsonei moldatua. Hiri erdi-
gunekiko komunikazio onak
ditu. Autobus geltokiak hurbil
daude. Alokatzea ere posible
da: 800euro/hil. Telefonoa:
665757807 (ana)

GARAJEAK

SALDU

Berriz. Garaje itxia salgai
Berrizen. 42 m2. Ate auto-
matikoa, komuna, sukaldea,
txokoa eta bodega txikia. Ura
eta argia. 3 auto sartzeko.
Tel.: 615 75 21 36

Durango. Garaje itxia salgai
Durangon, Konbentukale
23an. Tel.: 667 35 14 00

Iurreta. Garajea salgai Iurre-
tan, Eleixalden. 
Tel.: 636 22 07 96

EROSI

Durangaldea (Bizkaia).
Durangaldean karabana gor-
detzeko garaje itxia edo pabe-
lloia erosiko nuke. 30 eta 90
m2 artekoa. 2.5m-ko gutxie-
neko altuera (atea barne). Sa-
rrera zabala. Tel.: 691-70 69
13 (18:00etatik aurrera).

ERRENTAN EMAN

Berriz. Learreta-Markinan,
lurpeko garaje itxia alokagai
(erosteko aukerarekin). Tel.:
666 34 14 02 (Mikel).

Durango. Garajea alokai-
ruan durangon. 50 euro hile-
an. Tel.: 675-71 95 54.

Durango. Lurpeko garaje
irekia Murueta Torren, Lan-
dako gunearen alboan. Auto
ertain batentzako plaza ma-
niobragarria eta trastero itxia.
Trasteroak 2,35m x 1.65m
ditu, bizikletak eta bestelako-
ak gordetzeko geometria
egokia. Ikusgai interesa due-
narentzat. Prezioa eztabaida-
garri. Kontaktua: 
645 72 24 05 (Jon). 

LURSAILAK

SALDU

Bernedo. Lursail eraikiga-
rria urturin salgai dago, ber-
nedon. Gasteizetik 40km-
tara dago, eta izkiko golfetik
3minututara baino ez.
308m2 eraikitzea posible da,
7ml-ko eta bi solairuko altue-
ra maximoarekin. Inguruan
beste lursail eta etxebizitza
batzuk ditu; baita golfeko ho-
tela ere. Telefonoa:
665757807 (ana)

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

Lana/negozioak
LAN ESKARIAK

OSTALARITZA

Durango (Bizkaia). Neska
gaztea, zerbitzari lanak egite-
ko eskaintzen da, lan-erdi, lan
oso edota asteburuetarako,
esperientziaduna. Interesa-
tuak deitu:615 716 232

ETXEKO LANAK

Durangaldea. Etxeko lane-
tarako lan bila, garbiketan
umeen edo nagusien zain-
tzan. Jardunaldi osoan, er-
dian, orduka edota astebu-
ruetan. Esperientzia. 
Tel.: 638-88 98 57
Tel.:618-35 37 18
944668212 / 653 33 06 05

Tel.: 648-84 55 54

Durangaldea . Interna, ex-
terna edo ordukako garbike-
tetarako prest.  634 07 27 38

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

PERTSONAK ZAINDU

Durangaldea. Umeen edo
nagusien zaintzarako lan bila.
Interna, externa edota aste-
buruetan. Esperientzia. Erre-
ferentziak. Tel.: 696-63 95 21
Tel.: 632-99 96 92
Tel.: 679-71  64 42
Tel.: 660-64 20 89
Tel.: 638-42 20 30
Tel.: 650-17 24 33
Tel.: 619-15 58 04
Tel.: 678-80 96 01
Tel.: 603-07 13 83

Durangaldea. Nagusien
edo umeen zaintzan zein gar-
biketarako lan bila. Egunez. 
3 urtetako esperientzia. 
Tel.: 681-21 82 30

Durangaldea. Nagusien
edo umeen zaintzarako, gar-
biketarako, sukalderako,...
edo fabrikarako lan bila. Lan
baimena. Esperientzia eta
erreferentziak. 628-34 98 11. 

Durangaldea. Nagusien
zaintzarako edo garbiketara-
ko lan bila. Interna, externa,
orduka edota asteburuetan.
Esperientzia eta erreferen-
tziak. Tel.: 660-70 66 18
Tel.: 628-65 50 31
Tel.: 603-95 41 94

Durangaldea. Nagusien
zaintzarako edo sukalde lane-
tarako prest. Asteburu edo
gauez. Esperientzia. Errefe-
rentziak. Tel.: 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. Nagusien
zaintzarako edota edozein
garbiketa lanetarako prest.
Externa, orduka edo astebu-
ruetan. Esperientzia eta erre-
ferentziak.  630-08 82 97

Durangaldea. Interna beza-
la pertsona nagusiak zaintze-
ko lan bila. Esperientzia eta
erreferentziak.  632-33 15 65
Tel.: 632-33 15 65
Tel.: 632-86 92 82
Tel.: 602-00 85 38
Tel.: 632-11 77 23

Durangaldea. Nagusien
edo umeen zaintzarako edo
garbiketarako lan bila. Goizez,
arratsaldez, orduka edota as-
teburuetan. 690-68 73 95

Durangaldea. Nagusiak
zaintzeko lan bila. Gauez, as-
teburuetan edo orduka. Inter-
na modura ere. Esperientzia
eta erreferentzia onak. 
Tel.: 681-38 40 24
Tel.: 608-65 90 55

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

Durangaldea  Umeen edo
nagusien zaintzarako, porta-
len, etxeen, tabernen garbi-
ketarako edo beste edozein
lanetarako prest. Esperientzia
eta erreferentziak. 

Tel.: 620-82 85 79

Durangaldea . Nagusien
edo umeen zaintzarako lan
bila. Gauez, arratsaldez edo
asteburuetan. Tel.: 696-75
35 30. Purificacion

Durangaldea. Egunez gar-
biketa lanetan edota ume edo
nagusien zaintzan aritzeko
prest. Esperientzia eta errefe-
rentziak. Tel.: 690-68 73 95

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

Durango. Pertsona nagu-
sien zaintzan edo garbikete-
tan lan bila. 09:00etatik
13:00etara. Esperientzia.
Tel.: 633-03 86 09.

Durango. Nagusien edo
umeen zaintzan edo garbike-
tan lan bila. Lanaldi osorako
edo erdirako. Erreferentzia
onak.  650-61 01 94. Rosa

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

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

Durango. Neska gazte eus-
kaldunak bere burua eskain-
tzen du umeak zaintzeko uda-
ko hilabetetetan. Haur hez-
kuntzako ikasketak ditut. 
Tel.: 615-71 62 32.

Durango. Uztailean umeak
goizez zein arratsaldez zain-
tzeko prest dagoen neska
euskalduna.  646 538 390.

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

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

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

IRAKASKUNTZA

Durangaldea. Euskal filolo-
gian lizentziatutako neska
euskara klase partikularrak
emateko prest. Gazte zein
helduei. Esperientziaduna.
Tel.: 686-809 628

Durangaldea. Psikologo
euskaldunak ikasteko tekni-
kak eskeintzen ditu.
Tel.: 679-38 23 69

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

GAINERAKOAK

Durangaldea. Pertsona na-
gusien zaintzan, peoi modura,
igeltserotzan,... lan bila. 
Tel.: 663-62 57 43

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

Durangaldea. Nagusien
zaintzan, mendiko lanetan,
lorezaintzan, biltegietan edo
edozein fabrikan lan egiteko
prest. Esperientzia batez ere
mendiko lanetan. Tel.: 646-
41 89 07. Santiago

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

Durangaldea. Andra sukal-
dari laguntzaile modura, na-
gusien eta umeen zaintzarako
edota garbiketarako lan bila.
Egunez. Esperientzia eta
erreferentziak. 678-23 02 66

Durangaldea. Igeltsero-
tzan, arotzegian, margoketa
lanetan edota basoan lan egi-
teko prest. Txofer bezala ere.
Esperientzia. 646-25 81 74

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

Durangaldea. Sukalde la-
guntzaile edo erikuntza la-
guntzaile modura lan bila.
Tel.: 686-58 67 69

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

Durango. Kontabilitateak
eramaten esperientzia dau-
kan LADEn lizentziatua, kon-
tabilitatea eramateko eskain-
tzen da. Tel: 619 555 216

Zornotza. Lorezaintza, al-
tzairuen muntaia, elektrizita-
tea edota pintore lanetarako
lan bila. Esperientzia baita
fundizioan ere. 678 21 39 67.

LAN ESKAINTZAK

OSTALARITZA

Abadiño. Sukalde lanetan
trebea, bere espezialtasunak
eskaintzen ditu (kroketak, pi-
per beteak, ...), baita postreak
ere (euskal pastela, gazta,...),
jatetxe, txoko edota edozein
pertsonarentzako. Tel.: 670
772 901 (Marisa).

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

GAINERAKOAK

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

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

Bergara. Komertziala. Ezin-
bestekoa: DBH,  esperientzia,
gidabaimena, autoa. Sartu.
Erref.: 2946.  94-620 04 49

Bilbo. Saltzailea. Ezinbeste-
koa: 40 urtetik beherako
emakumea, talde lana. Eus-
kara. Informatika. Sartu.
Erref.: 2774. 94-620 04 49

Durango. Aseguru saltzai-
lea. Ezinbestekoa: esperien-

tzia. Sartu. Erref.: 582. 
Tel.: 94-620 04 49

Durango. Esperientziadun
dendaria behar da. Ezinbeste-
koa: euskara jakitea eta 35 ur-
tetik gora izatea. Athos. me-
dea@hotmail.com

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

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

Galdakao. Lorezaintza eta
basozain lanetan espezialista,
lanetan eta konponketetan
esperientziarekin  adostutako
prezio batengatik lan hori egi-
teko prest. 680-83 74 11

NEGOZIOAK
Durango. Harategia aloka-
gai zein salgai daukat, auke-
ran. Harremanetarako mobi-
la: 605-77 36 11.

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

Denetarik
SALDU/EROSI

Aumak ederrak salgai.
Bizirik 5 euro/kg. Hilda
10euro/kg. Telefonoa:
667939370. 20:00etatik
aurrera deitu.

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. Oso
egoera onean. 
Tel.: 673-49 36 39

Autokarabana salgai. 94.
5 plaza. Egoera oso onean.
Ekipamendu osoa.  15.900
euro. Tel.: 671-84 15 63

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

Txirrindulari zapatillak
salgai. Northwave evolution
fbs leopard-trek. 43 zenbakia
(27,5 zm-ko plantilla). Ia be-
rriak (3 aldiz erabiliak). Pre-
zioa: 125 euro. 
Tel.: 626-46 44 22. Mikel.

ANIMALIAK

SALDU

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

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

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

EMAN

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

Txakurkumeak opari.
Martxoaren  jaio ziren. Ondo
zainduko duen pertsona bila.
mzubizaga@yahoo.es

Txakurra opari. 
Tel.: 645-71 48 59

MUSIKA

SALDU

Silofoia eta perkusioa
salgai. Honsuy markako si-
lofoia edo perkusioa salgai.
Prezio ona: 50 euro. 
Tel.: 94 681 25 58. Ander.

EMAN

Gitarra eta baxu klaseak.
Durangon. Tel.: 616 31 02 49
edo 94 620 05 98. 
karsaso4@hotmail.com

OPORRAK/BIDAIAK
Labeska eta argi-lanpara
salgai. Kanpingeko labeska
(su txikia) eta argi-lanpara
saltzen ditut, behin ere erabili
gabe daude. Bakoitza bere
bonbona urdin txikiarekin,
bonbonak beteta daude. 50
euro. Tel.: 692-71 85 00 

GAINERAKOAK
Biodantza klaseak. Elo-
rrion ostiralero (rolando toro
metodoa). Irakasle titulatua.
Umeentzat: 13:20-14:20,
Txintxirri ikastolan; 17:15-
18:15, lourdesko ama ikaste-
txean. Nagusientzat: 18:30-
20:30, lourdesko ama ikaste-
txean. Tel.: 626-66 12 92.

Familia/etxea
ALTZARIAK

Lehorgailua salgai. Evcr-
1980 ecron lehorgailua. Oso
gutxi erabilia. 60 euro.
Tel.:  94-658 25 31.

HAURREN TXOKOA

SALDU

Bikientzako gurditxo bi
salgai. Mcclaren eta Yanet.
94 682 41 08 (goizez).

Casualplay s6 karrotxoa
salgai. Kapazua, prima easy
arrautza eta karritoa saltzen
dut. Euritarako 3 burbuila eta
bi zaku opari. 275 euro.
Tel.: 618 21 38 62

Umeak eramateko kid-sit
salgai. Berri-berri dagoen
Kleine Dreumes markakoa.
Umeak eramateko aulkian, 2.
ume bat erraztasunez eraman
nahi izanez gero oso aproposa
da. Tel.: 619 555 216.

OSASUNA
Ohe elektrikoa salgai.
Pertsona ezinduentzako, os-
pitale erako ohea. Berri-be-
rria. Akaroen kontrako kol-
txoia, oheburukoa eta segur-
tasun barra.  30 zm-tara jaitsi
daiteke eta 95 zm-tara
igo.700 euro. 
Tel.: 636 43 00 20

EMAN

Estimulazio tailerrak. Psi-
kologo euskaldunak alzhei-
mera duten pertsonei edota
dementziadunei zuzendutako
estimulazio tailerrak eskein-
tzen ditu. Laguntza psikologi-
koa ere eskaintzen da  familiar
eta zaintzeleei. 
Tel.: 679-38 23 69
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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: 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.Erdi berria. 50m2. Logela, egongela,
sukalde jantzia, komuna, balkoia eta ganbara.
• MADALENA: 96 m2. Aukera. Saltzeko premia,
berehalako lekualdatzeagatik. 4 logela, egongela,
sukaldea eta 2 komun. 2 balkoi. Ganbara.
• 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.
• FRANTZISKO IBARRA: 95 m2. 3 logela, egongela,
sukaldea eta 2 komun. Garajea eta trastelekua.
• FRANTZISKO IBARRA: 105 m2. 3 logela, egongela,
sukalde jantzia eta 2 komun. Etxe osoak kanpora
ematen du. Eguzkitsua. Garajea aukeran.
• SASIKOA: 85 m2. 3 logela, egongela, sukalde
jantzia eta 2 komun. Garajea eta ganbara. Balkoia.
Ikuspegi politak. Eguzkitsua.
• ARKOTZA: 4 logela, egongela, sukalde jantzia eta 
2 komun. Balkoia. Ganbara.

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.

ERAIKUNTZA BERRIA
• IBAIZABAL: 3 logela eta 2 komun. Terrazak. Garajea
eta trastelekua barne. 247.000€-tik aurrera.
• MAÑARIA: estreinatzeko dauden etxebizitzak.
189.500€.
• IURRETA: MASPE. ERAIKUNTZA BERRIA. 1,2,3 
eta 4 logelako etxebizitzak. 210.500€-tik aurrera.
• DURANGO: EXEBIZITZAK TERRAZAREKIN. 1,2,3 
eta 4 logelako etxebizitzak. Ganbara eta garajea.
• ABADIÑO: berehala banatzeko. 2 eta 3 logela. 
30 m2-ko terraza. Garajea eta trastelekua. Sukalde
jantzia. 265.000€-tik aurrera.
• 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.

ETXEBIZITZAK SALGAI
• ZEHARMENDIETA: 3 logela. 2. solairua. Berogailua.
155.000€.
• TRONPERRI: 3 logela. Igogailua. Eguzkitsua.
• EZKURDI: 175 m2. 4 logela eta 4 komun.
Trastelekua.
• MIKELDI: 100 m2. 4 logela, egongela, sukaldea eta
2 komun. 2 terraza. Ganbara. 210.400€. 
• OÑITURRI: Ezkurdi. Erdi berria. 80 m2. Eguzkitsua.
1. mailako materialak. Ganbara eta 2 autorentzako
garajea.
• SAN ROKE: 80m2. 3 logela. 2 Terraza. Ganbara.
Ikuspegi polita.
• DUPLEX: erdi berria. 3 logela. 2 bainugela. 
10m2-ko terraza. Trastelekua. Garajea. 256.000€.
• MATIENA: 3 logela, egongela eta sukaldea.
Berriztua. 170.980€.
• DANTZARI: 3 logela. Bizitzen sartzeko moduan.
Alokairuan; 600€ erosteko aukerarekin.
• ASKATASUN ETORBIDEA: 90m2. 3 logela. 
2 bainugela. Ganbara eta garajea.
• MURUETATORRE: 95 m2. 3 logela eta 2 komun.
Terraza. Garajea aukeran. 220.000€.
• ASKATASUN ETORBIDEA: 80 m2. 2 logela eta 
2 komun. Terraza. Eguzkitsua. 216.000€.
• SAN IGNAZIO: 3 logela. 2 bainugela. Ganbara.
Garajea. Terraza. Eguzkitsua. 270.000€

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

• SASIKOA: erdi berria. 90 m2. 3 logela eta
eskegitokia. Balkoia. 52 m2-ko terraza. Eguzkitsua.
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tzari eta irlanderen dantzaldia,
12:00etan, San Trokaz plazan.
Eskuz binakako San Trokaz
sariaren finalaurrekoak,
18:00etan, trinketean. Erromeria,
Arantza eta Pantxogaz,
19:00etan, Txaporta plazan. 

›› Maiatzaren 18an, Libertia,
Hortzmugaren umeentzako
antzezlana, 18:00etan, probale-
kuan. Mikel Markez eta Erramun
Martikorena, 22:30ean,
probalekuan.

›› Maiatzaren 19an, Bizikleta
martxa, 10:00etan, Txanporta
plazatik irtenda. Gaztelurako
kronoigoera, 12:00etan,
kanposantutik. Paella
txapelketa, 14:00etan, Ferialeku
plazan. Eskuz binakako San
Trokaz sariaren umeen finala
16:00etan, frontoian. Umeentza-
ko jolasak, 17:00etan, Ferialeku
plazan. Triki-bertso poteoa,
18:00etan. Argazki herrikoia,
19:00etan, Txanporta plazan.
Abesbatzen ekitaldia,
20:00etan. Gozategi taldearen
erromeria, 20:00etan, eta,
Gramones eta Gerttzainak,
23:30ean, Txanporta plazan.

›› Maiatzaren 20an, Futbito eta
saskibaloi partiduak, 10:00etan,
eskoletan. Binakako San Trokaz
pilota txapelketaren finala,
Tornosolo trinketean. Kalejira,
11:00etan, Txanbolin taldeko
txistulariekin. Talde Batuak
taldeko umeekin kalejira,
17:00etan. Txokolatada,
19:30ean, Txanporta plazan.
Gerbasi agurra, 20:00etan.

KONTALARIA
DURANGO 
›› Maiatzaren 18an,

Txefo Rodriguez eta Anduriña
Zurutuza, 20:00etan, Bibliotekan.

ANTZERKIA
DURANGO
›› Maiatzaren 12an, Nadie lo

quiere creer. La patria de los
espectros, 20:00etan, San
Agustin kulturgunean.

›› Maiatzaren 13an, Arratoitxo
pinpirina, 18:00etan, San
Agustin kulturgunean.

ELORRIO
›› Maiatzaren 11n,

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

›› Maiatzaren 25ean, Salir, 
Coliflor Circo Teatro taldea.
19:30ean, Arriolan.

ZORNOTZA
›› Maiatzaren 12an,

Zugan Ni Eguna, 12:00etan eta
18:00etan, Zornotza Aretoan.

BERBALDIA
DURANGO
›› Maiatzaren 17an,

Bertsoa epaitu liteke? Asier
Ibaibarriaga. DF Bertsozale
eskolan, 19:30ean, Plateruenean.

›› Maiatzaren 17an,
Nekazaritzaren sorrera Euskal
Herrian. Lydia Zapata. Arkeolo-
gia eta Historiaren jardunaldia,
19:00etan, Arte eta Historia
Museoan.

BERTSOAK
ABADIÑO
›› Maiatzaren 11n, Durangaldeko

bertsolari txapelketaren finala,
22:00etan, probalekuan. 

MALLABIA
›› Maiatzaren 13an,

Hamabostaldi kulturala. Bertso
saioa, 17:30ean, pilotalekuan.
Bertsolariak: Beñat Ugartetxea,
Maialen Lujanbio, Amets
Arzallus, Unai Iturriaga, 
Iker Zubeldia, Andoni Egaña.

ERAKUSKETA
ELORRIO
›› Maiatzaren 19ra arte,

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

JAIAK
ABADIÑO 
(San Trokazak)
›› Maiatzaren 12an, Gerbasen

kalejira, 12:00etan, San Trokaz
plazan. Jarraian, kartel lehiake-
tako sari banaketa. Bazkari
herrikoia, 14:00etan, Ferialeku
plazan. Herritarren arteko
jolasak, 18:00etan, Ferialeku
plazan. Erromeria Luhartz
taldeagaz, 20:00etan, Txanporta
plazan. Parrillada, 20:00etan,
Txanporta plazan. Segismundo
Toxicómano eta Namek Planet,
23:00etan, Txanporta plazan. 

›› Maiatzaren 13an, San Trokaz
igeriketa txapelketa, 11:30ean,
udal igerilekuetan. Ugasixo
txapelketa, 13:00etan, Ferialeku
plazan. Herri Maite akordeoi
taldearen kontzertua, 19:00etan,
Nagusien Egoitza aurrean. 

›› Maiatzaren 14an, kanpaien
errepikaldi alaia, 14:00etan,
San Trokaz elizan. Jolasak,
17:00etan, Ferialeku plazan.

›› Maiatzaren 15ean, Ezpatadan-

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

Sombras  
tenebrosas
Zuzendaria: Tim Burton   

barikua 11: 19:00/22:00

zapatua 12: 19:30/22:30

domeka 13: 19:30/22:30

astelehena 14: 19:00/22:00

martitzena 15: 20:00

Umeen zinema  

The Wish Fish 
Zuzendaria: Gorka Vázquez      

zapatua 12: 17:00

domeka 13: 17:00

Zineforuma     

Tan fuerte 
tan cerca
Zuzendaria: Stephen Daldry

eguena 17: 20:30

ELORRIO
Arriola

Al borde 
del abismo
Zuzendaria: Asger Leth  

zapatua 12: 22:30

domeka 13: 20:00 

astelehena 14: 20:00 

ZORNOTZA

Zornotza Aretoa

Todos los días
de mi vida
Zuzendaria: Michael Sucsy  

domeka 13: 20:00

astelehena 14: 20:00

MUSIKA
DURANGO 
›› Maiatzaren 11n, Soinua Musika

ikastegiko ikasleen kontzertua,
18:30ean.

›› Maiatzaren 12an, Tabira Musika
bandaren kontzertua, 20:00etan,
Ezkurdiko kioskoan. Ezkurdiko
kioskoaren 110. urteurrena.

›› Maiatzaren 12an, Konflikto, 
TMG eta Poliputos taldeen
kontzertuak, 21:30ean, 
Sapuetxe Gaztetxean.

›› Maiatzaren 18an, Los del Gas,
22:00etan, Plateruenean.

ELORRIO 
›› Maiatzaren 12an, Bastards On

Parade, Dirty Brothers eta
Txabolakumeak, 22:30ean,
Elorrioko gaztetxean.

MAÑARIA 
›› Maiatzaren 12an, B.E.K. taldea-

ren disko aurkezpena, eta Boot
Boys taldearen emanaldia
22:00etan, U2 tabernan.

ZORNOTZA 
›› Maiatzaren 11n, Shine Jazz

Manouche, 20:00etan, Dudeako
San Migel baselizan. Eleizetan
jaialdiaren baitan.

›› Maiatzaren 13an, Sonar haize
boskotea, 12:00etan, Bernagoiti-
ko San Migel baselizan. Eleizetan
jaialdiaren baitan.

ZINEMA
DURANGO 
›› Maiatzaren 11n,

Gazta zati bat, dokumentala.
20:00etan, Plateruenean. 
Jon Maia zuzendariagaz.

Maiatzaren 12an, 21:30ean,
Durangoko Sapuetxe Gaztetxean

POLIPUTOS

1986 eta 1989 artean jardun zuen
Durangoko Poliputos taldeak, eta
iazko ekainean batu ziren atzera.
Urte amaieran diskoa kaleratu zuen
Poliputosek, eta Durangoko
Sapuetxe Gaztetxean joko du, bihar.
Galiziako Konflicto eta Sarturtziko
TMG taldeak ere ariko dira 
Sapuetxeko kontzertuan. 

A
ez m
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zorionak@anboto.org • Eguazteneko arratsaldeko 14:00ak arteko epeaZORION AGURRAK

Zorionak Libe, bihar, maiatzak 12
zure urtebetetzea da! Ondo pasa
txokolatadan lehengusu denekin.
Musu asko eta ondo pasa guapa!

Maiatzaren 8an Ane Murgoitiobeñak
10 urte bete zituen. Horrela jarraitu
eta ondo pasa udalekuetan! Aita,
ama eta familia osoaren partez!

Datorren eguaztenean, maiatzak 16,
gure etxeko printzesak 7 urte egingo
ditu. Zorionak Amets! Musu handi bat
ama, aita, Joseba eta Marenen partez!

Zorionak amatxoak! Zuetaz gogoratzen garela ikus dezazuen musu eta
besarkada bat! Zuen morala eta fisikoa izateko sekretua kontatu behar diguzue!

Zorion zoriontsuak opa deutsuguz
Pedro, Matiena aldetik zutaz
gogoratzen garela ikus dezazun.
Besarkada bat eta urte askotarako!

Zorionak Ekain! Guztion partez
maiatzaren 9an 5 urte bete dituen
gure Muniain txikiari, munduko
musurik handiena!

Zorionak Aitor! Gure mutiltxoak 3
urte bete ditu eta larunbatean
ospatuko dugu. Musu handi bat
etxekoen partez!

Gure poxpolin txikixek maiatzaren
16an urtetxo bat beteko dau. Zorionak
Maia! Musu pila familiaren aldetik eta
aaabaaa potolo bat Junen partez!

Zorionak Ieneko! Maiatzaren 9an 
24 urte bete zituen. Musu handi pila
Jon Ander eta Itxasoren partez.
Zapatuan ospatuko dogu!

Zorionak Iñigo! Pasadan maiatzaren
8an 42 urte bete dituzulako.
Besarkada handi bat eta musu
potolo asko Matienakoen partez!

Eurik 6 urte bete zituen joan den
ostegunean. Zorionak eta musu 
potolo bat etxeko guztion partez. 
Asko maite zaitugu!

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 28 64 66

TAXIAK

Abadiño ............................94 681 44 70
Matiena ............................606 45 99 88 
Durango Geltokia ..............94 681 10 01
Elorrio Geltokia..................94 682 00 40 

J.L. Uriarte ..................670 40 20 02
I. Estebez ....................670 67 82 73

M Galeano ........................670 40 93 30
Iurreta ..............................94 620 15 65

Taxi auzunea..................688 61 86 90

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, 11
09:00-09:00 
• Balenciaga (Ezkurdi plaza 8 - Durango)  
Zapatua, 12
09:00-09:00
• Navarro (Artekale, 6, Durango)
09:00-13:30
• Campillo (Montebideo 24- Durango)
• Balenciaga (Ezkurdi plaza 8 - Durango) 
• SanRoma (Uribarri 5 - Durango)
• Unamunzaga (Muruetatorre 2C - Durango)
• Sagastizabal  (Askatasun Etorb. 19 - Durango)
• De Diego (Intxaurrondo 22 - Durango)
• Jaio-Olabarrieta (Erreka 6 - Elorrio) 
• Urizar (Gabiola 2 - Berriz) 
09:00-14:00
• Irigoien (Bixente Kapanaga 3 - Iurreta)
09:00-22:00
• Eguren, Isabel (Trañabarren 15 - Abadiño)
Domeka, 13
09:00-09:00
• Campillo (Montebideo 24- Durango)
Astelehena, 14
09:00-09:00
• Sagastizabal (Askatasun Etorb. 19 - Durango)
09:00-22:00
• Lopez de Aretxaga (Torresolo, 4-Abadiño)
Martitzena, 15
09:00-09:00
• Gaztelumendi (J. A. Abasolo 2 -Durango) 
Eguaztena, 16
09:00-09:00
• De Diego (Intxaurrondo 22 - Durango) 
Eguena, 17
09:00-09:00
• Mugica (Andra Maria 9 - Durango)
09:00-22:00
• Egaña (Bekoetxe 4 - Zaldibar)

EGURALDIA

4

18o

6

19o DOMEKA

6

24o ASTELEHENA

12

18o ZAPATUA

14

27o 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
Azenarioak.......................................... 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:

Madrilgo finalera joateko prestatzen ari gara, benetako lehoien erara.
Zorion onak opa dizkiogu geure buruari! Andoni eta Juantxo.

Marianak, maiatzaren 8an urteak bete zituen. Zorionak Carmenen
partez! Gehiago bete ditzazun eta guk ikus ditzagun!

Asteazkenean Andonik 13 urte beteko ditu. Zorionak eta besarkada
handi bat zure anaia eta familia osoaren partez!

Hamabostean behin zorion-
agurren artean tarta bat zotz
egingo dugu. Beharrezkoa da
mezuagaz batera kontaktura-
ko datuak bidaltzea.



AKUILUAN Markel Onaindia       Argazkia: Zaloa Fuertes   

Durangoko
Udalari

LAUHORTZA

JoseLuis
Lizundia

Euskaltzaina

Gure Uriko udalbatza gober-
natzen duen alderdiari, bai-
na baita ere enparau indar
politiko guztiei zuzentzen
natzaie, zeren eta, eztabai-
da zabal bat behar baita,
garrantzi estrategikoko egi-
tasmo bat erabakizun baitu-
te: geltoki berriaren gainean
zer egin? Bistan da ezingo
dela egin arkitekta irakia-
rraren proiektu babilonikoa.
Krisi ekonomikoa dela-eta,
oraingo Jaurlaritzak beste
bide bat hartu du. Eraikun-
tzaren krisiak ere, etxe-bizi-
tza ugariegi egiteko parada
ez du ematen. Merkatalgu-
nez ere aski hornitua da
ingurua. Zer falta du, ordea?
Eskualdearen hiriburu eta,
EAEko ardatz estrategiko bat
izatea nahi badu : cité admi-
nistrative delakoa. 

L e h e n d a b i z i ,  l o r t u
behar da, kosta ala kosta
ETSren egoitza ekartzea. 2,
Aldundiak sakabanatuta
dituen zenbait bulego: Oga-
suna, eskualdeko nekazal
bulegoa (OCA), gizarte ongi-
zate eta beste  sortu beha-
rreko foru ordezkaritzak.
3.Jaurlaritzak dituen, edota,
beharko lituzkeen ordezka-
ritzak: Lanbide, Hezkuntza
Sailekoa eta beste. 4. Esta-
tuarenak, F. Ibarra eta Tron-
perri kaleetan sakabanatu-
ta dituen Asegurantza Sozia-
leko bulegoak. 5. Aman-
komunazgoak aspaldi ager-
tu du gogoa Urian zerbitzu
administratiboak ekartzeko
eta bateratzeko. 6. Udalak
berak, udaletxetik kanpo
dituen bulego edo zerbi-
tzuetarako. 7. Bizkaian,
oraingo Justizia Jauregia txi-
ki geldituko dela entzun dut
asteon, beraz, geltoki alde-
ra  handitu beharko da 
laster.

Badute, beraz, alder-
diek, administrazio bakoi-
tzean agintean daudenak,
bereziki, zer eskatu eta 
kudeatu.

“Jatekoa gure etxean
beti izan da sakratua”

jaten. Gainera, aste osoan eskain-
tzen dugun menu tradizionala
daukagu: babak sakramentu guz-
tiekin eta txuleta. Prezio onean ate-
ratzen da, eta arrakasta dauka.
Gura duenak, jatetxeko goiko pisua
taldeetarako alokatzeko aukera
ere badauka.

Diozu kalitate handiko produk-
tuekin egiten duzula lan.Horrek
ere izango du bere xarma.
Normalean beti egin izan dut lan
horrelako jeneroagaz. Adibide bat
emateko, taxista bat izanez gero
ez da berdina kristoren Mercede-
sa eduki edo 127 batean ibiltzea.
Hori da aldea.

Ba al dago sekreturik jatekoak
prestatzeko?
Lehenengo eta behin, norberari
asko gustatu behar zaio lana, eta
baita jatea ere. Sentsazioak pro-
batzeko gogoa eduki behar dela
esango nuke.

Bakoitzak bere sekretua edukiko
du agian...
Niretzako, etxeko platerik onena
amaren babak ziren. Saiatu eta ezin
berdin  egin. “Ama, hau  zelan
botatzen duzu, horrela? Nik ere
horrela botako dut bada”. Ipini
eta ez da berdina. Zergatik? Bada,
igoal nik birritan mugitzeko ohi-
tura neukalako eta amak ez zue-
lako mugitzen? Nortasunak mar-
katzen dituen xehetasun txikiak
daude.

Bakoitzaren nortasunaz gainera,
eguneko animoak ere eragina
izango du, ala?
Asko. Ia guztiok egiten dugu jate-
koa etxean, ezta? Umore txarragaz
bazaude, bokata bat jaten duzu eta
listo.

Kanpoko
g a u z a k
erabiltzen
dituzu gehi-
garri legez?
E s a t e r a k o,
jatetxe japo-
niar batera joa-
ten naizenetan,
saltsa bat gus-
tatu  eta esaten
dut: “Kontxo, hau
barazki batzuekin
itzel egongo da!”.
He m e n  g e h i e n
irteten den plate-
retako bat txinga-
rretan egindako
barazkiak dira. Soja
saltsagaz urritzen
d u g u .  O z p i n a g a z
garraztasuna ematen
diogu. Txingarretatik
pasa ondoren,  platerean, saltsa
eta mitxoleta hazi batzuk bota-
tzen dizkiogu. 

Ahotik jaten da, baina begieta-
tik eta sudurretik ere bai.
Bai. Bistara polita izan daiteke jaki
bat, baina batez ere usaimenak
dauka eragina. Zerbait usaintzen
duzu eta diozu: “Zelako gosea
daukadan!”.  Bestalde, produktu
freskoek daukaten usaina gusta-
tzen zait niri.  Eguneko  mariskoak
daukan  itsaso  usaina, hartu berri
diren perretxikoek daukatena...
Eskutan hartu eta usaintzea itze-
la da.

Zerk piztu zizun sukaldari izate-
ko gogoa?
Jatekoa gure etxean beti izan da
sakratua. Kontxo, amak baba lapi-
koa atera eta pentsatzen nuen,
zelan egingo du? Norberak egin eta
desberdin irten. Har horregaz hasi
nintzen. Gero, ikasketetarako ez
nuela balio-eta, ostalaritza ikasi
nuen. Handik aurrera lana, eta
lan eginda ikasten da.

Bezeroaren iritzia eskertuko da
zure lanean.
Sukaldetik jantokira baten bat
agurtzera irten, eta alboko mahai
batetik ezezagun batek deitu eta
esaten dit: “De puta madre baz-
kaldu dut”. Ezagun batek, norma-
lean, beti esango dizu ondo jan
duela. Ezezagun batek esatea oso
pozgarria da.

Zer eskaintzen duzue Errota
Zarra jatetxean?
Hemen eskaintzen duguna beti-
ko jatekoa da, betiko produktuak.
Bertoko sukaldaritza ukitu  moder-
no bategaz. Erretegi itxurako eska-
tza da gurea. Artearen ikatzagaz
egiten dugu brasa.  Lehenengo zein
bigarren platerak txingarretan egi-
ten ditugu normalean: txirlak, gan-
bak... Arrainak Lekeitio eta Onda-
rroatik ekartzen ditugu, eta oke-
la, idi-txuleta galiziarra daukagu
normalean. Eskualdean egongo
den okelarik onena da.

Zer nabarmenduko zenuke?
Gehienbat txuleta. Hona txuleta
jaten etortzen da jendea. Bestela,
txirlak, zapoa, legatza... Barazkiak
soja, karamelo eta beste ukitu fres-
ko batzugaz ere egiten ditugu.
Kartatik aparte, orain dastatzeko
menu bat prestatzen gabiltza.
Udan terrazan ere emango dugu

DDuurraannggoo  eettaa  IIuurrrreettaa  aarrtteekkoo  zzuubbiiaann  ddaaggoo  EErrrroottaa  ZZaarrrraa  jjaatteettxxeeaa..  AAnnttzzii --
nnaakkoo  eerrrroottaa  hhaauu,,  MMiinnggoollaarrrraarreenn  eettxxeeaa  lleeggeezz  eezzaagguunnaa  ddaa..  IInntteerreess  aarrkkii--
tteekkttoonniikkoo  hhaannddiikkoo  eerraaiikkiinnaa  ddaa,,  bbaabbeessttuuttaakkooaa..  JJaatteettxxeeaa  eettaa  ppuubbaa  ssoorr--

ttuu  ddiittuuzzttee  bbeerrttaann..  SSuukkaallddeekkoo  aarrdduurraa  LLaannddeerr  UUrriieenneekk  ddaarrooaa..  TTxxiikkiittaann,,  aammaarreenn
bbaabbaa  llaappiikkooaarreenn  mmaaggiiaakk  eerraaggiinnddaa  hhaassii  zzeenn  ssuuaaggaazz  eettaa  jjaatteekkooaaggaazz  jjoollaasstteenn..

Errota Zarra jatetxeko sukaldariak dio nortasunak eta animoak jatekoan eragiten dutela, eta sentsazio berriak probatu behar direla

35 urte dauzka. 
Iurretakoa da.

Lander Urien  •


