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Kafe Eskola kalera atera
du Cafés Baqué enpresak
Ezkurdin kamioi bat egongo da astelehenera arte

Cafés Baqué enpresak herririk herri
trailer bat ibiliko du datozen sei
hilabeteetan, “kafearen kultura eta
bere onurak” erakusteko asmoz.
Durangon, Ezkurdi plazan egin
dute lehen geldialdia, sei hilabe-
tez egingo duten bidaian.

Jorge Belastegi Baquéren
zuzendari komertzialak adierazi
duenez, kafe aleak batzen direne-
tik egiten den prozesu osoaren
berri emango dute, eta produktu
beragaz ahalik eta maila altuene-
ko kafea zelan prestatu erakutsi
gura dute. 

Ezkurdin maiatzaren 21era
arte egongo da kamioia. Sanfaus-
toetan Durangora etorriko dira, eta
azaroan bueltatuko dira atzera
Durangaldera: Elorriora eta Aba-
diñora. A. U.

Eraikuntzagaz
loturiko enpresen
aliantzaren irudia
Sukia promotorak gonbidatuta,
Errotaritxuenako eraikuntza
proiektua bertatik bertara ezagu-
tu  zuten barikuan Porcelanosa  eta
Solvia inmobiliariako ordezkariek.

Eraikuntzagaz loturiko hiru
enpresa  horien "aliantza" irudi-
katu zuten. Eraikitzen dabiltzan
promozioa bisitatu zuten (2013
amaierarako amaitu gura dute). 

Fede Arruti Durangoko udal
arkitektoak, Errotaritxuena ingu-
ru hori birsortzeko egindako lana
azpimarratu zuen. I.E.

Maiatzaren 5ean Juan de
Iciar auzoko leiho batetik
jausi eta hil zen Gabriela

Arosemena. Heriotza ikertzen
jarraitzen du Ertzaintzak, baina
datu gehiago ez dutela adierazi
dute asteon. Familiak eta lagunek
herritar guztiei laguntza eskatu
diete, lekukotzak jaso eta gau har-
tan gertatu zena argitu guran.

Maiatzaren 4tik eta maiatza-
ren 5erako goizaldean, Traña-
Matiena (Abadiño) edo Durango

inguruan egon zitezkeen herrita-
rrei eskatu diete laguntza. Baten
batek Arosemenagaz lotutako
daturen bat edukiz gero,  Duran-
goko 4. Instrukzio Epaitegira joa-
teko eskatu dute. Honako telefo-
no zenbakiak eman dituzte: 94 603
00 54 edota 94 603 00 60.

Ertzaintzak gizon bat atxilo-
tu zuen, heriotzaren aurretik ema-
kumea giltzapetu izana leporatu-
ta; ondoren aske utzi zuten, epai-
learen aurretik pasatzeko zain.
Polizien ikerketak baztertu egin du
hilketa izan zenik.

Udalbatzaren dolumina
Durangoko Udaleko alderdi guz-
tiek komunikatu bat sinatu dute,

tzeko “herria astindu duen herio-
tza hau ahalik eta arinen”.

Kasua polizia-ikerketapean
dagoenez, adierazpenak egitera-
koan udalak “zuhurtziaz” jokatu
gura duela diote; “ekintza polizia-
lak ez eragozteko eta, hala bale-
gokio, ezta judizialak ere”. A. U.

Gabriela Arosemenaren heriotza
deitoratu eta familiartekoei eta
lagunei doluminak helarazteko.

Adierazi dutenez, udala
Ertzaintzagaz eta genero-indarke-
riaren biktimei laguntzeko zuzen-
daritzagaz elkarlanean dabil, eta
eskaria egin diete agintariei, argi-

Herritar guztiei dei egin diete familiak eta lagunek
maiatzaren 5ean gertatuaz lekukotzak emateko

Gabriela Arosemena
hil aurreko datuak
batu gura dituzte

Gabriela Arosemenaren lagunek Juan de Iciar auzoan egindako ekitaldia, maiatzaren 8an.

Aurrekontuetan,
etxebizitza arloari
hainbat zuzenketa 

Aurrekontuen eztabaida maia-
tzaren 29an izango dute Duran-
gon. Oposizioko alderdiek  EAJ-
ren proposamenari zuzenketak
aurkeztu dizkiote. Etxebitza eta
ekonomia arloko hainbat propo-
samen daude tartean. Aralarrek
eta PPk euren zuzenketen berri
eman diete komunikabideei. 

Aralarrek 21 zuzenketa eta
osoko zuzenketa aurkeztu ditu,
“parte-hartze prozesurik egon ez
delako”. Dani Maeztu zinegotzia-
ren berbetan, EAJren proposame-
nak eta euren alderdiarenak "ez
daukate zerikusirik". 

PPk, 11 zuzenketa aurkeztu
ditu. Aurrekontu proposamenean
gizarte arloan “utzikeria” soma-
tu dutela azaldu du Juanjo Gaz-
tañazatorre bozeroaleak, eta
nagusiei eta gazteei zuzenduta-
ko diru ataletan murrizketarik ez
egiteko eskatu du. Aurreratu due-
nez, zuzenketen onarpenak bal-
dintzatuko du PPk aurrekontuen
alde edo kontra bozkatzea.

Hutsik daudenak okupatu
Aralarrek bere zuzenketetan
hutsik dauden etxebizitzak oku-
patzea eta alokairuzko kontra-

tuen alde egitea proposatu du. Odi
Bakar eta San Rokeko etxeetan 56
pertsonek atzera egin dutela azal-
du du Maeztuk: "Gazteek finan-
tzazio arazoak dituzte eta jabetza-
ko etxeak ez dira irtenbidea".

Etxe hutsak (1.506) betetze-
ko, besteak beste, 30 urte baino
gehiagoko etxeak zaharberritze-
ko diru atala sortzea proposatu
du Aralarrek, gero alokairu bidez
kudeatzeko.  PPk 300.000 euro gor-
detzea proposatu du, babeseko
etxeak eraikitzeko lurra erosteko. 

Enplegua ere bai
Oposizioko alderdiek enplegua
sustatzeko proposamen batzuk
ere egin dituzte. Aralarrek, besteak
beste, enpresak herrigunetik kan-
poaldeko industria guneetara
eroateko "interes bako kredituak"
ematea proposatu du. PPk, “sek-
tore ekonomiko estrategikoak bul-
tzatzeko” diru atala 150.000 euro
haztea proposatu du. A. U.

PPk alde bozkatuko du bere zuzenketak onartuz 
gero; Aralarrek osoko zuzenketa aurkeztu du

Heriotza ikerketapean
dagoenez, adierazpenak
egiterakoan udalak
“zuhurtziaz” jokatu du

Daturen bat edukiz gero
Durangoko 4. Instrukzio
Epaitegira joateko eskatu dute

Maeztu: "Gazteek finantzazio
arazoak dituzte eta jabetzako
etxeak ez dira irtenbidea"
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Janaria erosi, jaso, garraiatu eta
poltsak egin. Kalebarriako
lokalean eten barik errepika-

tzen den jarduna da Jaedentzako
(Gizarte Laguntza Durangaldean).
Elkarteak zuzen-zuzenean naba-
ritu du krisiaren eragina: “Lanez
gainezka gaude, hilabete hauetan
inoiz baino elikagai gehiago bana-

tzen gabiltza”, azaldu du Iñaki
Gorritxategik, Jaedeko kideak.
Datuek ez dute zalantzarako tar-
terik uzten: 2010ean 450 familia
lagundu zituzten. 2011n, berriz, 604

familia. Beraz, %26 igo da elkar-
teak urtebetean eskual<<dean
emandako laguntza. 

49 urte lanean
Jaed 50. urteurrenera iritsiko da las-
ter. Elkartearen hastapenetan,
Durangoko gaixoak zaintzera joa-
ten zirenean familia haiek bizi
zuten egoera larria ikusi zuten.
Berehala, laguntza ematea eraba-
ki zuen. 1963. urtea zen. Elkartea
ezagutzera emateko Jaed izena
eskuorrietan idatzi eta herri osoan
bota zituzten. Espaloiak ere mar-
gotu zituzten. “Batzuek uste zuten
Jaed siglek, Jose Antonio Agirre que
en Paz Descanse esan gura zutela”. 

Gizartearen aldaketetara mol-
datzen jakin du elkarteak. Dibor-
tzio legea onartu zenean banatu-
tako emakume askori laguntzen

Diskrezio osoz
Krisiarekin etorkinak bakarrik ez,
bertokoak ere txarto pasatzen ari
dira: “Familia osoak ari dira bizi-
tzen aitita-amamei esker. Hemen-
goei, baina, kosta egiten zaie lagun-
tza eskatzea”. Jaedera jotzen dute-
nek elkartearen diskrezio osoa
dute. “Janaria poltsetan banatzen
dabiltzanek ere ez dakite noren-
tzako diren”. J. Guenetxea

hasi ziren. Inmigrazioaren haz-
kundeagaz, ostera, laguntza
eskaintzen dieten etorkinen kopu-
ruak ere gora egin du. 

Laguntza hori guztia eman
ahal izateko, Durango eta Iurreta-
ko udalen eta Tapia Fundazioaren
diru-laguntza jasotzen dute. Horre-
kin ez dute nahikoa, eta baliabide
ekonomikoak handitzeko hainbat
ekimen antolatzen dituzte. Jaieta-

Jaed-ek ematen
duen laguntza %26
igo da urtebetean

Jaedek Pinondo Etxeko bigarren solairuan du egoitza.

2010ean beharrizana zuten 450 familia lagundu
zituen; 2011n 604 familiak eskuratu zuten laguntza

“Familia osoak aitita amamei
esker bizitzen ari dira.
Hemengoei kosta egiten 
zaie laguntza eskatzea”

Banatu beharreko elikagaien biltegia, Kalebarrian.

“Laguntzak
jasotzeko
baldintzak oso
zorrotzak dira”
Jaedek astero erosten dituen elika-
gaiez gainera, Elikagaien Bankuko
eta Europako Batasuneko Sobera-
kinen laguntza banatzen du. Lan
horretarako hamabi laguneko lan-
talde finkoa dauka. Ekimen zeha-
tzak antolatu behar direnean, 60
laguneko taldea mobilizatzen du.
Hala ere, pertsona  bakarra du kon-
tratatuta: Cobadonga Doval.
Pinondoko bulegoan astelehen eta

eguenetan 16:30etik 18:30era
laguntza jaso gura duten pertso-
nak hartzen ditu. Geroago eta hila-
ra luzeagoa sortzen da bere bule-
goko atean. “Laguntzak jasotzeko
baldintzak oso zorrotzak dira”, adie-
razi du. Janaria jasotzeko, hilabe-
te bi erroldatuta egoteaz gainera,
bizitza laborala eta bestelako doku-
mentuak eskatzen dituzte. Lagun-
tza ekonomikorako, urte bete errol-
datuta egon beharra dago.

Janariari dagokionez, poltsak
geroago eta osatuagoak dira.
“Umeak dauden familietan lagun-
tza berehalakoa da. Elikagai pol-
tsetan pardelak, esnea eta zerea-
lak jartzen ditugu, baita produktu
freskoak eta oilaskoa ere”. J. G.

ko zapiak eta loteria saltzen dute,
adibidez. Elkartearen bazkideen
eta Durangoko Rastrilloaren lagun-
tza ere badute. 

Gabon sasoian, Jaedek kalera
ateratzen du isilean egiten duen
lana. Andra Marian ongintza  zoz-
ketarako standa jartzen dutenean
jendaurrera ateratzen dute jardu-
na. Baina, lana urte osokoa da, eta
49 urte dira dagoeneko. 

La Otra Mirada elkarteak
Jaed-en aldeko elikagai
bilketa antolatu du
Durangoko ikastetxeetan:

Lekuak:

- Kurutziaga Ikastola

- Nevers

- San Antonio Santa Rita

Egunak:

maiatzaren 

21ean eta 22an
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Bilbo eta Durango lotzen dituen autobusa, Magdalenan.

Datorren urteari begirako
plangintza lantzen ari da
Bizkaibus eta aurreproiek-

tuan Mañaria eta Izurtza Bilbogaz
lotuko dituen  autobusa ipintzea
ere aurreikusi dute. Horrela,
2013an Bizkaibusek lehenengoz
eskainiko luke autobus zerbitzua
udalerri bietara.

Aurreproiektuaren berri jaki-
tean, udal ordezkariek informazio
zehatzagoa eskatu diote Bizkaibu-

si. Konpainiaren erantzunaren
arabera, astelehenetik ostiralera
egunean hiru joan-etorri  eskai-
niko dituzte. Bizkaibusek Bilbo
eta Durango zuzenean lotzen
dituen autobus zerbitzua du (auto-
bidetik doana) eta zerbitzu horre-
tako hiru autobus Izurtza eta
Mañariara luzatzea aurreikusi

dute. Beraz, honako hau izango
litzakete ibilbidea: Bilbo-Iurreta-
Durango-Izurtza-Mañaria. Biz-
kaibusek oraindik ez du jakinara-
zi joan-etorri horien ordutegia
zein izango den.

Helegiteak lantzen
Datozen asteetan aurreproiektua-
ri helegiteak ipintzeko epea ireki-
ta dago. Horiek lantzeko autobu-
sen ordutegia jakitea garrantzi-
tsua dela uste du Luis Jose Ballarin
Izurtzako alkateak: “Horrela, Gas-
teiz eta Durango lotzen dituen
Continental konpainiaren ordute-
giagaz alderatuko genuke, ordute-
giak bateragarriak diren edo ez
jakiteko”.

Gaur egun, Continentalek
astegunetan egunean zazpi auto-
bus eskaintzen ditu noranzko bie-
tan eta lau asteburuetan. J. D.

Astegunetan hiru joan-etorri aurreikusi dituzte; 
udal biak zerbitzua nahikoa den aztertzen ari dira

Bizkaibus Mañaria
eta Izurtzara ere
helduko da 2013an

Bilbo eta Durango zuzenean
lotzen dituen zerbitzuko hiru
autobus luzatuko lituzkete

“Ematen du zerbitzua ez dela
nahikoa, baina egoera ondo
aztertu gura dugu”

Iurretan eta Elorrion egin dute-
naren antzera, Izurtzan ere auzo
taxi zerbitzua ipintzeko propo-
samena egin diote hainbat herri-
tarrek udalari. Herriko egoera eta
beharrizanak aztertu ostean,
egunean taxi bi jartzea eskatu
dute: 12:00etan eta 19:30ean.
Honako ibilbidea proposatu
dute: Iurreta-Durangoko Mag-

dalenako geratokia-Landako-
Gran Hotel-Izurtza-Azkoniza-
ga jatetxea eta Fosrok enpresa. 

Udalaren edozein ekarpen
hartzeko prest daudela diote,
baina alkateak dioenez, “propo-
samen hori garatu aurretik Biz-
kaibusen zerbitzua zein izango
den jakin gura dugu, beharriza-
nak beteko dituen jakiteko”.

Izurtzako herritarrek auzo taxi
zerbitzua ipintzea proposatu dute

Udalak frontoia
konpontzeko
50.000 euro
erabiliko ditu
Udal pilotalekuko konponketak
egiteko 50.000 euro inguru era-
biliko dituzte aurten. Teilatuko
itoginak eta frontisa konpondu-
ko dituzte. Gainera, kanpoaldea
garbituko dute, eta  horma  batean
frontoiaren izena margotuko
dute. Udalak aurten daukan diru-
soberakinetik atera dute pilota-
lekurako partida hori.

Frontoikoa ez da soberaki-
neko diruagaz finantzatuko den
proiektu bakarra. Guztira 451.000
euro inbertituko dituzte, batez
ere mantenimentu lanetan.
Orlan Isoird alkateak azaldu du,
frontoikoagaz batera Legaño eta
Abeletxe auzoetako konponke-
tak izango direla aurtengo ekin-
tza esanguratsuenak. Legañora-
ko 60.000 euro erabiliko dituzte,
eta Abeletxerako  10.000. Gainon-
tzeko auzoetan bideak konpon-
tzeko 27.000 euro gastatuko
dituzte. Bestalde, Eituako indus-
trialdean saneamendua bidera-
tzeko 35.000 euro erabiliko dituz-
te, besteak beste. M. O.

Udalak aurten daukan 
diru-soberakinetik atera
dute pilotalekurako partida 

Kontsumoaren gaia
lantzen dabiltza ikasleak

Eskola Agenda 21en barruan,
Durangaldeko zazpi herritako 324
ikasle kontsumo arduratsuaren
gaia lantzen ari dira irrati-tailerre-
tan. Asteon, gainera, Peruko ikas-
leekin bideokonexioak egin eta
hango eta hemengo tradizio eta
kontsumo ohiturei buruz berba
egin dute.

Kontsumoari buruzko irra-
tsaioak Durango Irratian eta ikas-
tetxe batzuek dituzten irrati estu-
dioetan grabatzen dituzte, eta
bideokonferentziak Peruko Ciu-
dad Eten herriko ikastetxeekin
egiten dituzte. Compromiso por

la Mujer elkartearen lankidetza-
gaz dabiltza hango tradizio eta
kontsumo ohiturak ezagutzen.
Elkarte horrek Peruko emaku-
meen eta ingurugiroaren aldeko
proiektuak garatzen ditu.

Egitasmoan Lehen Hezkun-
tzako eta DBHko ikasleek parte
hartzen dute, eta Emaus Funda-
zioak eta Amankomunazgoak
elkarlanean antolatu dute. A. U.

Irrati-tailerrak egiten eta Peruko gazteekin
bideokonexio bidez lanean ari dira 324 ikasle

Peruko gazteekin hango eta
hemengo kontsumo ohiturei
buruz berba egin dute 

Plazetan biltzeko deia
egin dute, presoak
gerturatzea eskatzeko

Euskal presoen eta iheslarien Eus-
kal Herriratzea ahalbidetzeko
lanean ari den herri mugimendua
da Herrira. “Gehiengo zabal baten
helburua” errealitate bihurtu
guran, zapatua aldarrikapen egu-
na bihurtzea nahi dute.  Baina
aldarrikapen hori ez da herri edo
hiri batean kontzentratuko; herriz
herrikoa izango da,  eta herrira.org
webgunean jakinarazi dutenez,
205 deialdi daude Euskal Herriko
beste horrenbeste herritan. Duran-
galdeko hainbat herritan ere Goa-
zen plazara lelopean mugimen-
duagaz bat egiteko deia egin dute.

Durangon 13:00etan argazki
erraldoia aterako dute Ezkurdin
batuko diren herritarrekin. Baina
aurretik beste hainbat ekimen
egongo dira. Tabiran eta Andra
Marian poesia emanaldiak eta
antzerki saioak egingo dituzte eta
Santa Anan Unai Iturriaga eta Igor
Elortza bertsotan ariko dira.

Abadiñon,  Txanporta plazan
aterako dute argazkia, 19:00etan.
Aurretik paella txapelketa egingo
dute eta preso eta iheslarien alde-
ko dekorazio onena sarituko  dute.

Otxandion plazan batuko dira
eta, besteak beste, Vulcano futbol
taldearen eta Urduri dantza taldea-

Herrira ekimenak Euskal Herri osorako egin duen 
deiagaz bat egin dute Durangaldeko hainbat herrik

ren erakustaldiak egongo dira.
Ostean, agazkia aterako dute ber-
taratutako guztiekin. J. D

Deialdiak
DURANGO
- 12:00etan: Poesia emanaldia

Tabiran. 
- 12:15ean: Unai Iturriaga eta

Igor Elortza Santa Anan.
- 12:30ean: ‘Isolamendurik ez’

antzerkia Andra Marian.
- 12:45ean: Komiki marrazketa

Ataramiñeren eskutik.
- 13:00etan: Argazkia Ezkurdin.

OTXANDIO
- 12:00etan: Antzerkia plazan.
- 12:30ean: Vulcanoren futbol

partida plazan eta Urduri 
dantza taldearen saioa .

- 14:00etan: Bertsolariak plazan.
Ondoren argazkia.

ABADIÑO
- 19:00etan: Paella txapelketa.
Argazkia Txanporta plazan.

ZALDIBAR
- 12:00etan: Giza katea eta mural

baten irudikapena plazan. Musi-
ka, trikiti lariak, luntxa eta 
sagardo ibiltaria. 

Gainerako deialdiak:
Atxondoko plazan, 12:00etan. 
Elorrioko plazan, 13:00etan. 
Iurretako plazan, 13:00etan. 
Berrizko plazan 13:00etan.

Euskara
zerbitzurako
aurrekontuan
%31ko igoera
Durangoko Merinaldearen Aman-
komunazgoak %31 igo du Euska-
ra zerbitzuari dagokion diru-par-
tida. Horretarako, euskararen
dinamizazioa eta normalizazioa
sustatzeko 119.677 euro erabili-
ko dituzte aurten. “Euskararen
eta Durangalderako proiektuen
aldeko apostua garbia da”, Oskar

Zarrabeitia Amankomunazgoa-
ren presidentearen berbetan. Gai-
nera,  Berrizko Udala ere zerbitzu
horretara batu dela adierazi du.

Martxan jarri gura dituzten
proiektu berrien artean platafor-
ma digital berri bi daude: Duran-
galdeko Euskararen Ataria eta
Beharsarea. Albisteak, ekitaldiak,
proiektuak eta euskarazko lan
eskaintza  nahiz eskariak zabal-
tzeko erabiliko dituzte bi egitas-
moak.

Bestalde, epe laburrean eus-
kara teknikariaren postua sortu-
ko dutela jakinarazi du Zarrabei-
tiak. M. O.
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IURRETA

ZALDIBAR OTXANDIO

Gizarte ohiturak aztertu
eta txandakatuko dituzte

Etxeko lanen inguruan, gizon eta
emakumeen rolak txandakatzeko
proposamena egingo dute Eran-
tzunkidetasun tailerrean. Gizarte
ohiturak aztertu eta aldaketarako
alternatibak eskainiko dituzte  uda-
lak antolatu dituen saioetan.

Argindarra, brikolajea eta itur-
gintza-lanen oinarrizko ezagutza
landuko dute tailerrean parte har-
tuko duten emakumeek, eta fun-

tsezko konponketa txikiak egiten
ere ikasiko dute.

Gizonei zuzenduriko taile-
rrean, bestalde, etxea garbitzen
edo arropa  lisatzen jardungo dute:
"Dietarioa egin eta etxeko ekono-
mia kontuan hartzen", eta antze-
ko kontuak landuko dituzte.

Maiatzaren 22, 24, 29 eta 31n,
KZguneko eraikinean egingo dituz-
te tailerraren saioak. I. E.

Etxeko lanei lotutako rolei buruz jardungo dute 
gizon eta emakumeek ‘Erantzunkizun tailerrean’

IX. Okela eta Ardo Eguna
ospatuko dute Askondon 

Askondo kalean eskainiko dute
ardoa, 11:00etik 14:30era. 

Ardoa hobeto dastatzeko kopa
erosi ahalko da 2,5 euroan eta
Burduntzian erretako bildots pin-
txoak ere jarriko dituzte salgai, 1,5
euroan. Antolatzaileak “pozik”
daude ekimenak urtez urte duen
erantzunagaz. Herritarrek ezagun
dituzte dagoeneko Askondon

batuko diren upategiak: “Gehien-
tsuenak behin baino gehiagotan
etorri dira Iurretara”, azaldu dute
udal arduradunek.

Umeak, aurpegia margotuta
Umeek aurpegia margotzeko eta
pin-ak egiteko aukera ere izango
dute eurontzako eratutako taile-
rretan. 11:30etik 13:30era bitar-
tean egingo dituzte Askondo kalean
etxeko txikiengan pentsatutako
ekintzok. A. Basauri

Arabako Errioxako ardoa eta
bildots pintxoak dastatze-
ko aukera izango dute iurre-

tarrek bihar. Izan ere, IX. Okela eta
Ardo Eguna antolatu du udalak
Arabako Errioxako Upeltegien
Elkarteagaz elkarlanean. Parte har-
tuko duten bederatzi upeltegiek,

Iazko Ardo eta Okela Eguna, Askondo plazan; bisitari ugari batu zituen. M. Onaindia

Burduntzian erretako bildots
pintxoak ere jarriko dituzte
salgai, 1,5 euroan

Arabako Errioxako Upeltegien laguntzagaz antolatu du Iurretako Udalak

Upategiak
· Covila (Lapuebla de Labarca)

· Garcia de Olano (Paganos)

· Vallobera (Guardia)

· Pascual Larrieta (Samaniego)

· Gil Berzal (Guardia)

· Perez Irazu (Billar)

· Señorio de las Viñas

(Laserna-Guardia)

· Luis Angel  Casado Manzanos

(Lapuebla de Labarca)

· Pavoni (Lapuebla de Labarca)

Presoak hurreratzeko dioen logoa
webgunetik kentzeko eskatu dute

www.otxandio.net webgunean
euskal presoak Euskal Herrira
ekartzea eskatzen duen logo bat
dago. Udalak irudia webgunetik
kentzeko helburuz, Estatuko Abo-
katutzak administrazioarekiko
auzi-helegitea aurkeztu du. Alde
bien argudioak irakurri ondoren,
Bilboko administrazioarekiko
auzien bigarren epaitegiak hartu-
ko du erabakia  udalak logoa man-
tendu dezakeen edo ez.

Estatuko Abokatutzak aurkeztu du administrazioarekiko auzi-helegitea

Euskal Autonomia Erkide-
goan Espainiako Gobernuaren
ordezkari Carlos Urquijok logo
horren berri eman zion Estatuko
Abokatutzari, eta helegitea aur-
kezteko agindu zion.

Udalaren ordezkariek azaldu
dutenez  ez da akusazio-prozedu-
ra bat, zuzenbide penala izan dai-
tekeen moduan. Beraz, inork
deklarazioa aurrez aurre egin gura
duela eskatzen ez badu, alde biek
idatziz bidaliko dituzte euren
argudioak: “Epaiak logoa kendu
behar den edo ez esango du. Prin-
tzipioz ez da zigor ekonomikorik
izango. Prozedura aurrera era-
matearen kostua bakarrik”. J. D.

Alde bien argudioak irakurri
ondoren Bilboko epaitegiak
hartuko du erabakia

ABADIÑO

Dantzarien bueltan batu
ziren San Trokaz Egunean

Jende asko batu zen, martitze-
nean, San Trokaz Eguneko ohitu-
razko ekitaldietan. Meza Nagu-
sian jaunartzea burutu zuten,
maiatzaren 15ean, herriko hainbat
umek, eta ondoren, dantza ema-
naldia eskaini zuten ezpatadantza-
ri eta irlanderek, neska-mutikoen,
udal ordezkarien eta bertaratuta-

ko herritarren aurrean. Baina, jaiak
ez dira amaitu, eta oraindino bada-
go zer ikusi eta entzun.

Udal ordezkarien eta jaurnartzea egin zuten
neska-mutikoen aurrean aritu ziren dantzan 

Gaur, Erramun Martikorena
eta Mikel Markezek disko berriak
aurkeztuko dituzte zuzenean,
22:30ean. Bakarka ariko dira, bai-
na, tarteka, baita elkarrekin ere.
Kantariek Abadiñoko probalekuan
eskainiko dute kontzertua, eta
sarrera doakoa da.

Bihar, goizean goiz ekingo
diote jai egitarauari. Bizikleta mar-
txa egingo dute 10:00etan, eta goi-
zaldera arte askotariko ekintzak
izango dira aukeran.

Domekan, Txanporta plazan
egingo duten txokolatadaren
ostean egingo diote agurra jaieta-
ko irudiari: Gerbasi. Horrela amai-
tuko dituzte jaiak. I. E.Jende asko batu zen San Trokaz Eguneko ekitaldietara. 

Domekan, txokolatadaren
ostean egingo diote agurra
jaietako irudiari: Gerbasi
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ELORRIO MALLABIA

GARAI

Ramon
Zabaletaren
omenezko
proba, bihar
Ramon Zabaletaren lagunek eta
inguruko probalariek antolatuta,
asto-proba jaialdia egingo dute
bihar Garain. 17:30etatik aurrera,
lau talderen astoek egingo diote
bultza harriari. Hauek dira izenak:
Goizeder, Bitorio Zelaia, Maiora
elkartea eta Igor Otaolea. Iurreta-
ko 700 kiloko harria eroango dute
probarako.

Ramon Zabaleta 2011ko
urriaren 24an hil zen, autoagaz
istripua eduki ostean. Garai eta
Goiuria arteko pista batean zihoa-
la, arbola bat gainera jausi
zitzaion, eta bertan harrapatuta
hil zen.

Herri-kirolean ibilia
Herri-kirolen alorrean asko ibili-
takoa izan zen Zabaleta, batez ere
proban. Azaldu dutenez, zaleta-
suna familian konpartitzen zuen,
aita, anaia eta semea ere herri-
kiroletan ibili izan direlako. 

Herri-kirolen sektoreak  jaial-
di berezi bategaz omenduko du
Ramon Zabaleta. M. O.

Krisia eta alternatibak
aztergai berbaldietan

“Gaur egungo egoera hobeto uler-
tzea eta aurrerantzean zer eredu-
tara jo dezakegun azaltzea”. Hel-
buru horregaz antolatu du Kaina-
berak  aurtengo Maiatzeko
Hitzaldiak  zikloa. “Krisi ekonomi-
ko globalaren aurrean azalpen

Kainaberak eratuta, Denboraren Bankua lako 
ekimenik sortu ote daitekeen eztabaidatuko dute

argiak eta kritikoak emango diz-
kiguten hizlariak gonbidatu gura
izan ditugu”. Datorren eguenean
izango da lehenengo berbaldia,
19:30ean, Iturri kultur etxean.

Patxi Zabalo EHUko irakas-
leak Zergatik gaude krisian? ize-

neko berbaldia eskainiko du  egue-
nean. Egungo krisiak 1929koagaz
dauzkan antzekotasunak azter-
tuko ditu bertan, besteak beste.
Desazkundea mugimenduko
Pedro Ugarteren txanda izango
da maiatzaren 31n. Desazkundea:
Bizitza maila  vs kontsumo mai-
la? izango da gaia. 

Ekainaren 7rako Denboraren
Bankua ekimeneko ordezkariak
gonbidatu dituzte. Herritarren gai-
tasunak eta trebeziak dedikazio
tarteen arabera trukatzen dituz-
te. Elorrion horrelakorik sortu ahal
den aztertuko dute. M. O.

Etxebizitzen
premia neurtuko
dute batzarrean,
udalak deituta
Herritarrek etxebizitza arloan
duten premia ezagutzeko batza-
rra deitu du udalak. Hitzordua
maiatzaren 24rako jarri dute, arra-
tsaldeko 19:00etan,  kultur  etxean.
Udalak gai honen inguruan zere-
sana duten herritar guztiak gon-
bidatu ditu bilkurara. 

“Etxebizitza arloan ekime-
nen bat martxan jarri aurretik
herrian benetan behar hori
dagoen  ezagutu gura dugu”, azal-
du du Mila Mondragon alkateak.
Gaineratu duenez, etxebizitzak
eraikitzeko oraindino ez dute
proiektu zehatzik erabaki. Kalba-
rio kalean dauden etxebizitza
zaharren kasuan, aurri deklara-
tu eta bertan eraikitzea izan dai-
teke aukeretako bat. “Etxebizitza
horiek tasatuak edo kooperatiba
moduan sortu daitezke, herrian
premia hori badago”, adierazi du
Mondragonek. J. G.

Kultur Hamabostaldiak aurrera
darrai Mallabian. Asteburu hone-
tarako hainbat ekitaldi prestatu
dituzte. Domekan, inguruko base-
rrietako jeneroa eskuratzeko auke-
ra izango dute frontoira doazenek.
Xabat Areitiourtena zinegotziak
azaldu duenez, hamabost postu
ipiniko dituzte. Bost edo sei pos-
tu herriko nekazariek bertako
ortuetatik ateratako barazkiekin
beteko dituzte. Patea eta gazta
ere egongo dira salgai.  Bestalde,
artisauek larrua eta egurra zelan
lantzen duten erakutsiko dute.

Orraittio euskara elkarteak pintxo
eta sagardo postua ipiniko du. 

Bazkari autogestionatua
Zapatuan, 10:30ean, mendi  las-
terketa herrikoian ariko dira gaz-
te zein heldu. Indarrak berritze-
ko, herri bazkari autogestionatua
antolatu du guraso elkarteak. 

Iluntzeko 20:00etan, berriz,
herriko Jasokunde eta Mendibil
abesbatzek kontzertua eskainiko
dute Jasokundeko Andra Maria
elizan, Yasmin pianojolea bidela-
gun dutela. J.G.

Barazki eta artisautza
produktuek beteko dute
Nekazaritza Azoka
Kultur Hamabostaldiaren bigarren asteburuan
baserriko produktuak izango dira nagusi

Iazko azoka, Mallabiko pilotalekuan.

Eroskiren planta
bisitatu du Lopez
Lehendakariak
Patxi Lopez EAEko Lehendakariak Elo-
rriora bisita egin zuen eguaztenean.
Ana Otadui alkatearekin batera Eroski-
ren instalazioetan izan zen, elikagaien
plataforman garatzen dabiltzan obrak
ikusteko. Automatizatu egingo dute pla-
taforma hori, eta Europa mailan disei-
nu aitzindaria edukiko duela azaldu
dute. Egitasmoa diseinatu eta martxan
jartzeko, LKS Ingenieria eta Ulma Hand-
ling Systems kooperatiben lankidetza
dauka Eroskik. J. G. / M. O.

Kaltetu baten ustez, sute eta
erasoak bere aurka izan dira

ra, kaputxadun bi Batzokiaren
kristalak apurtzen hasi ziren, bai-
na zulo txiki bat egitea besterik ez
zuten lortu. Inguruko bizilagunak
agertu, eta ihesari ekin zioten era-
sotzaileek, likido sukoia piztu
barik. Hamar minutura, Ortubu-
ru kaleko entsegu-lokal bat erre
zuten. 02:00ak aldera gauza bera
egin zuten kontainer bategaz,

Oidor Berriozabalgoitia kalean.
Gero, Lekeriketan auto baten aur-
ka egin zuten, eta sabaia kaltetu. 

Rodolfo Ares Herrizaingo sail-
buruak ikerketaz berba egin du:
“Zantzu guztien arabera, ekin-
tzak ez dira kale borrokakoak”. Ana
Otadui alkatearentzat jazotakoa
gaitzesgarria da, “bakean elkarbi-
zitzeko garaia baita”. EAJk alder-
dien “iritzi-emate argia” eskatu du.
Ezker Abertzaleak elkartasuna
adierazi die EAJri eta kaltetuei, eta
zenbait adierazpen politiko "inte-
resatuak eta desitxuratzaileak"
direla adierazi du. M. Onaindia

Eguazteneko sute eta erasoak
bere kontra egindako ekin-
tzak izan dira, kaltetutako

pertsona baten ustez. Arrazoi per-
tsonalak ei daude motibazioaren
atzean. Erretzen saiatu ziren auto-
ren jabea da, eta su eman zioten
lokaleko kidea ere bai. Batzokia-
ren eta edukiontzi baten aurkako
ekintzak nahasmena sortzeko egin
zituztela uste du. Ertzaintzak hiru
lagun atxilotu zituen eguaztenean
Elorrion, baina aske utzi ditu. Inpli-
kazioa ez dagoela argi azaldu dute.

Goizaldeko 01:20an hasi zen
eraso-segida. Ertzaintzaren arabe-

Eguazten goizaldean Ortuburu kalean erasotutako entsegu-lokala.

Rodolfo Ares: “Zantzu guztien
arabera, ekintzak ez dira 
kale borrokakoak”

Ertzaintzak hiru lagun atxilotu zituen eguaztenean, baina aske utzi ditu
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Durangaldean labur

MAÑARIA

IZURTZA ATXONDO

Geltokia egiteko lur zati
bat utziko diote udalari 

Botikaren ondoan egin gura duten
autobus geltokiko lur zati bat ingu-
ruan dauden enpresena da. Beraz,
enpresa horien baimena behar
zuten eremu hartan lurrak mugi-
tzeko. Udala eta enpresetako
ordezkariak negoziatzen ibili dira
eta akordioa lortu dute: enpresek
lur zati horren lagapena egin dio-
te udalari. Orain lortutako akor-

dioa notario baten aurrean sina-
tzea falta zaie, akordioa legezko 
egiteko.

Ordainetan, enpresetako
ordezkariek zera eskatu diote uda-
lari: etorkizunean Izurtzako Jau-
regiaren atzealdean aurreikusita
dauden etxebizitzak eraikitzen
direnean, autobus geltokia harantz
mugitzea. J. D.

Inguruko enpresak dira zati horren jabe eta
baimena eman dute obrak egin ahal izateko 

Durango jausi ostean, Maña-
riak hilabete iraun zuen
Eusko Jaurlaritzaren esku,

Jon Irazabal historialariak dioenez.
“Sasoi hartan herriko sarrera estua
zen eta erraza zen defendatzea”.
Urkiolan jazotako gudaldietarako

behin-behineko ospitalea ipini
zuten herrian. Frontean hiru
mañariar hil ziren; ez dute kartze-
latu eta erbesteratuen daturik.
Herritarrek euren datu eta leku-
kotzak ematea sustatu gura du
Gerediagak. Bihar berbaldia eskai-
niko du Irazabalek, 12:30ean hasi-
ko den ekitaldian. “Askatasunaren
alde eta faxismoaren aurka” borro-
katutakoen omenezko plaka inau-
guratuko dute bertan.

Aste Kulturala ospatzen dabil-
tza Mañarian, eta hainbat ekital-

di Gerra Zibilagaz lotu dituzte:
antzerkia, proiekzioa... Gerra Zibi-
la Durangaldean erakusketa
domekara arte  egongo da ikus-
gai. Horretaz gainera, beste izae-
ra bateko ekimenak ere prestatu

dituzte: gaur bertso-afaria, bihar
kontzertua eta etzi pilota parti-
duak. Elikadura eta Artisautza azo-
ka eta Ahuntz azpi gorrien mono-
grafikoa ere eratu dituzte dome-
karako. M. Onaindia

Kolpisten aurka
borrokatu zirenak
omenduko dituzte

Kultur etxean, Gerra Zibila Durangaldean erakusketa dago, domekara arte.

Gerediagagaz eratu du udalak biharko ekitaldia; 
Aste Kulturalaren barruko ekimenetako bat da

“Faxismoaren aurka”
borrokatutakoen omenezko
plaka bat inauguratuko dute

Bihar berbaldia eskainiko du
Irazabalek, 12:30ean hasiko
den ekitaldian

Gazte lokalen erabiltzaileen eta jabeen iritziak jaso-
ko dituzte maiatzaren 26an, 11:00etan, Pinondo
etxean egingo duten bileran. Udalak urte amaieran
onartu zuen gazte lokalen erabilera arautzeko orde-
nantzak ekarritako kritiken ostean, EHUko ikasle tal-
de batek bideratuko duen prozesua abiatu dute arau-
dia  berriro  idazteko. Ordenantzan  inplikaturiko
eragile guztiek parte hartzea gura dute.

Gazte lokalen inguruko
batzarra, maiatzaren 26an 

Jolas parke berriak
atontzen dihardute

Bihar, zapatuan, Durangoko Ibaizabal ikasto-
lan burutuko dute Joxemi Zumalabe Funda-
zioak bideraturiko eztabaida: Parte-hartze
sozio-politikoa eta militantzia. Herri mugi-
menduari, parte-hartzeari eta militantziari
buruzko kezken inguruan jardungo dute. “Ezta-
baida zintzo eta irekia” sortu gura dute hitzor-
du horretan, antolatzaileek adierazi dutenez.

Parte-hartze politikoa
eta militantzia berbagai

Tabirako parkeko jolasgunea berriz-
teko proiektua dauka Durangoko
Udalak. Bi gune izango ditu Tabira-
ko parke berri horrek: bi eta sei urte
arteko umeei zuzendutakoa, eta sei
eta hamabost urtekoentzakoa. Ore-
ka jokoak eta eskalatzeko blokeak ipi-
niko dituzte bigarren gune horretan.

Zaintzaileentzako
ikastaroak ekainean
Durangoko Udalak eta Amankomu-
nazgoak antolatu dute mendekota-
suna duten adinekoen senide eta
zaintzaileei zuzenduriko ikastaroa.
Durangoko J. M. Barandiaran egoi-
tzan izango dira saioak, ekainean. Ize-
na emateko: 94 603 00 46 edo zain-
du@durango-udala.net.

Marixurrikeren udalekuetan parte
hartzeko izen-ematea abiatu dute

Marixurrike aisialdi taldeak uda-
lekuak antolatuko ditu  uztaila-
ren 2tik 27rako. Aurten Naturare-
kin bat! da euren leloa eta natu-
ragaz zerikusia duten ekintzak
eta irteerak egingo dituzte.

Atzo hasi zuten izen-ematea
eta ekainaren 1era arte egongo da
zabalik. Aisialdi taldeko kideek
jakinarazi dutenez, udaletxean
eta ludotekan eskuragarri daude

Uztailerako antolatu ditu aisialdi taldeak, ‘Naturarekin bat!’ lelopean

izena emateko eskaera orriak.
Beharrezko datu guztiak ipini
ostean, udaletxean eta ludotekan
bertan entregatu ahal dira udale-
kuetan parte hartzeko eskaerak.

Marixurrikek udaleku bi
antolatuko ditu: hamabost egu-
nerakoa bat eta hilabete osokoa
bestea. Ume bakarra duten fami-
lientzat 60 euro da hamabostal-
diko prezioa eta 100 euro hilekoa. 

Familia berean ume bat bai-
no gehiago dituztenentzako pre-
zio merkeagoak ipini dituzte: 50
euro aste biko udalekuetarako
eta 80 euro hile osorako. J. D.

Udaleku bi antolatuko ditu:
hamabost egunerakoa bat eta
hilabete osokoa bestea
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BERBAZ
“Seme-alabei mezu positiboagoak bidalita
erantzun hobeak jasoko genituzke”
“Zeintzuk dira zuentzat egoera estresanteak?”; galdera horrekin hasten ditu Belategik nerabeei zuzendutako saioak

Gurasook gure burua lasaitu,
gure mezuek zer eragiten duten
ikusi, eta mezu positiboagoekin
zer lortuko genukeen aztertzen
dugu. Gure arteko rol jokoekin
lantzen dugu hori, eta kontura-
tzen gara guri jokabide batekin
edo beste batekin etorri, gure
erantzuna oso desberdina izaten
dela. Gure lanaren oinarriak
Gestalt-a eta programazio neu-
rolinguistikoa dira. 

Estutasunei aurre  egiteko ahol-
ku praktiko bat?
Hainbat faktore egongo dira lan-
tzeko dauzkagunak, baina bene-
tan gai izango bagina zerbait
gertatzen zaigun bakoitzean
arnasa hartu, eta horri buruz
pentsatzen hasteko tarte bat
hartzeko, gauzak beste era baten
ikusiko genituzke. Deskonekta-
tuta gaude arlo fisiko horretatik;
oso bizkor bizi gara; gehienok,
saturatuta. Oso arnas laburragaz
ibiltzen gara, eta estres egoera-
tan hori areagotu egiten da.
Arnasak gelditu egiten zaitu, oxi-
genatu egiten zaitu eta zabaldu
egiten dizu burua, gauzak beste
era batera ikusteko.

Momentu honetan zer daukazue
eskuartean?
Ikastetxeetako ikasturtea amai-
tuta dago, eta bagabiltza gazteei
eta begiraleei lehen sorospene-
tarako ikastaroak ematen. Udara
begira, gainera, UEUgaz ikastaro
bat eskainiko dugu publiko oro-
korrarentzako. Egoera zailei
aurre egiteko baliabideei buruz-
ko ikastaroa izango da eta Baio-
nan emango dugu. Matrikula-
zioa zabalik dago, eta jendea
animatzen dut, oso giro ona
egoten da-eta. A.Ugalde.

Nerabeen ardurak asko
dira: euren arteko
hartuemanak, azter-

ketak, alkohola, drogak...
Ikastetxez ikastetxe egoera
gaitz eta estresanteak
kudeatzeko ikastaroak ema-
ten ditu Virginia Belategik.
Erain aholkularitza eta pres-
takuntza enpresan dabil
lanean. Gazteekin lan egi-
teaz gainera, guraso esko-
lak eta oro har gizartearen-
tzako ikastaroak ere eskain-
tzen dituzte.

Zuen proiektu nagusia gazteen
osasun integralari begirako
proiektua da.
Programaren leloa “Zeure osasu-
na zeure esku” da; hurrengo
belaunaldiko gazteei guk izan ez
ditugun baliabideak eskaintzea
gura dugu, osasunaren arlo fisi-
koan, psikologikoan eta emozio-

nalean, jabekuntza lor dezaten.
Arlo fisikoan, lehen sorospenak
eta prebentzioari buruzko oina-
rrizko kontuak lantzen ditugu.
Arlo psikologikoan, egoera gai-
tzak eta estresa kudeatzeko
bideak lantzen dira. Euren arte-
ko hartuemanak eta emozioak
kudeatzeko moduloa ere eskain-
tzen dugu. 

Gazteekin gai hauek lantzeko
beharra zelan sortu zaizue?
Premiaren premiaz. Erain sortu
genuen profesionalok seme-ala-
ba gazteak dauzkagu, eta euren
premiak eta  gabeziak ikusten ditu-
gu. Haurtzarotik heldutasunera
euren bidea egiteko baliabideak
eskaini gura dizkiegu. Guraso esko-
lak ematen ere bagabiltza, gura-
soon premiei erantzuteko. Nire-
tzako oso aberasgarria da etxean
daukadana eta lanekoa elkar eli-
kagarriak izatea. Lanean eta etxe-
an landutakoak  eguneroko prak-
tika bihurtzen dira. 

Gazteek  zelako jarrerarekin har-
tzen zaituzte? Interesa daukate? 
Zentroen arabera izaten da.
Batzuek landuta daukate eta
badakite zertara goazen, eta
beste batzuek ez; eurentzako
matematikak eduki ordez gu
goaz. Hasieran arreta galduta

egoten dira, eta notarako ez
denez paso egiten dute holakoe-
tan. Saio amaierarako, aldiz,
berriro noiz joango garen galde-
tzen digute. Ikusten dugu pre-
mia badagoela, azkenean gai
batzuek engantxatu egiten
dituztelako ikasleak. 

Zer gaik engantxatzen dituzte?
Euren sasoiko gaiak dira drogak,
alkohola, euren arteko harrema-
nak... Larrialdien aurrean zer
egin ere lantzen dugu; albokoak
larregi edan badu zer egin, adi-
bidez. Abiapuntua izaten da:
“Zer da zuentzako estresantea

eta zeintzuk dira zuentzako
egoera zailak?”. Ikasketetako
gainkarga, gurasoekin dauzka-
ten arazoak eta lagunekin izaten
dituzten iskanbilak izaten dira
euren ardurak, eta gai horiek
lantzen ditugu. Gidoia eroaten
dugu, baina gero ikasleek esaten
dutenaren arabera, norabidea
aldatzen du saioak. 

Zelakoak izaten dira gurasoekin
izaten dituzuen saioak?
Niri oso esperientzia polita iru-
ditzen zait, guraso naizen hei-
nean asko ikasten dudalako.
Gurasoen ardura handiena
komunikazioa izaten da; ez
dakigula eurekin berba egiten,
ematen duela ez gaituztela adi-
tzen... Hori da batez ere jorra-
tzen duguna. Eta gero gurasook
guk geuk ditugun estres egoerei
ere zelan aurre egin, horiek lan-
tzen ditugun heinean familia
ingurua ere osasuntsuago eta
lasaiago egongo da-eta. 

Zelan samurtu daiteke komuni-
kazio hori?
Jokabide asertiboak lantzen
ditugu; gurasook seme-alaben
aurrean daukagun jarrera zein
den aztertzen dugu. Gure jarre-
rak baldintzatu egiten du seme-
alabekin dugun hartuemana.

Virginia
Belategi Azpiri•

Arrisku psikosozialen 
prebentziorako teknikaria

Durangarra da

“Heldutasunera 
euren bidea egiteko 
baliabideak eskaini

gura dizkiegu 
nerabeei”

“Udara begira, UEUgaz
ikastaro bat eskainiko

dugu publiko 
orokorrarentzako”

“Gai izango bagina
arnasa hartu eta 

pentsatzeko, gauzak
beste era batera 

ikusiko genituzke” 
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Hasia da jada 2020ko Durango zela-
koa izango dan irudikatzeko pro-
zesua. Tokiko Agenda 21eko sabe-
lak aurreko lau urteetan zehar emai-
tza ikaragarriak erdietsi eta gero,
dagoeneko heldua da unea aurre-
rapausoa emoteko, eta etorkizune-
ko Durango  danon artean imaji-
natzeko. Horretarako, zabalik dago
prozesu barria, hasia da parte-har-
tze prozesua, zertarako eta duran-
garrok gure herriaren etorkizuna
marrazteko, gure ondorengoen
jaraunspena  zehazteko. Ohikoa
dan legez, parte hartzeko foroak
antolatu  dira, eta, deialdi  zabala
egin da: herritar oro dago gonbi-
datuta. Parte hartzeko ildo barriak
be  atondu dira; Facebook eta blo-
ga prest dagoz. Durangarron era-
bakietan esku hartzeko aukera hobe
eta zabalagorik aurrikustea ez da
erraza izango! Eta ez edozelango era-
bakiak gainera! Ingurugiroari buruz-
ko ildoak zehaztuko dira, noski,
baina baita gizarte ekintzaren arlo-
koak, hirigintzari lotuak, gure herri-
ko merkataritzaren gainekoak edo-
ta gazteriaren esparrukoak be. Kon-
trakoa uste izan arren, prozesu
parte-hartzaile honek bere baitara
batzen dau Uriaren garapenerako
beharrezkoak diren arlo guztiak,
ingurugiroa eta gainerakoak.

Mugabako lan honetan egon
dira, eta, zoritxarrez, egongo dira,
euren talaia intelektual elitistatik
prozesuaren parte-hartzea arbuia-
tuko dabenak. Prozesu parte- har-
tzaileen teoriko horiek, demokra-
zia era hau maiz ahoan (eta lekuz
kanpoko karteletan) izanda, ez
dabez euren eskuak zikintzen egu-
neroko lan xumean. Euren eroso-
tasun  antzuan bizi dira, berba
potoloak eta kontzeptu hutsak era-
bilita, eta, gehienetan, horiek guz-
tiak ustezko arerio politikoari aur-
pegira botaz, edo danon dirua era-
bilita gure herriko hormetatik kendu
behar izango doguzan panfleto
itsaskorretan. Ez dabe lanik egin
nahi kaleko jendeagaz, euren tal-
deetatik kanpo bizi diren aitite edo
neskatoekin, eta klasismoaren  adie-
razgarri hau prozesu parte-hartzai-
leari kritika eginez estaltzen dabe.
Zertarako burua lanean kantsatu
boikot egitea errazagoa bada?  Zara-
ta eta sasi guztien gainetik, duran-
garrok gure Uria imajinatuko dogu,
gure Durango 2020an irudikatuko
dogu, eta, fede  oneko  ekarpen guz-
tiekin, behar hori auzolanean egin-
go dogu!

IRITZIA gutunak@anboto.org

Garikoitz maitia
Beti izan zara eta izango zara bai etxekoentzat baita fami-

lia osoarentzat ere maitagarria eta berezia.
Zure lagunen laguna izan zarelako beraiek ere momentu

onenetan eta txarrenetan zure ondoan egon dira eta orain gure
ondoan dagozelako eskerrak emotea baino ez jaku gelditzen.

Eskerrik asko familia, lagunak, gure amalurra eta gure hiz-
kuntza maite zenduan moduan maitatzen erakutsi deusku-
zulako.

Asko botako doguz faltan zure besarkadak eta mosuak.
Agur esan barik juen zara baina beti gugaz egongo zara.

Irrifarra ahoan
distira begietan,

oroimenean hau gordeko dogu
betiko bihotzean!

Eskerrik asko Gari izan zarana izateagatik

Bragado-Azpiri familia    

Alluitzetik munduari begira
Hantxe ikusten zaitut, Gari, Alluitzen, hegaz arranoak lan-
txik, munduari begira, guri begira, isil-isilik. Alluitz ikusi,
eta zeugaz akordetan nazelako beti. Lo-zaku barria be han-
txe estreinatu zendun, nun bestela! Hantxe pasatu zendun
gaba, izarrei eta iretargiari begira, Alluitzeko tontorrean, edu-
rretan. Alluitzen jarri zendun “hitzordua gailurrarekin”.
Liburu hori euskeratu gura izan dozu beti, Juanjo San Sebas-
tianen “Cita con la cumbre”. Mendiari buruzko libururik ede-
rrena dalako zuretzat. Horixe izan da zure ametsetako bat,
“hitzordua gailurrarekin”, eta bete dozu. Euskerak eta men-
diak lotu zaitue beti, eta askatu aldi berean, eta bide horri
ekin deutsazu eten barik. Jarraitu, ba, lagun, tontorrik ton-
tor, munduari begira, guri begira. Maite zaitugu. Agurrik ez!

Mikel Azkarraga Etxegibel - Abadiño    

Durangaldeko heraldika,
kultur ondarea
Anboton ikusten ditut, aldiero, aldizkari honen laguntzai-
leak diren hamabi udalen sinboloak. Heraldika Euskal Herri-
ko kultur ondarea da, baina balore eskasa ematen zaio eta,
sarritan, ehundaka urte dituzten armarrien ordez logotipo
berriak erabiltzen dira. Adibidez Abadiñok eta Berrizek bere
blasoi ederrak baztertu dituzte eta horren ordez a eta b xin-
ple bat erabiltzen dute hurrenez hurren. Durango eta Elo-
rrioko logotipoak, aldiz, gutxienez estetikoki politak dira,
baina ez dago arrazoirik ohiturazko ezkutuak ahazteko.

1986. urtean Bizkaiko Batzar Nagusiek lurraldeko blasoia
aldatu zuten, bi otsoak eta beste pieza batzuk kenduz. Horre-
la baztertu zen XVI. mendetik erabilitako ezkutu dotorea. Alda-
keta hori oinarri historikorik gabe egin zen eta, gaur egun, Biz-
kaiko Foru Aldundiak ere logotipo bat erabiltzen du.

Zorionez, udal gehienek ez dute eredu hori jarraitu eta
hemen ditugu Atxondo, Garai edo Iurretako blasoiak, haritza-
ren enborrean bi otso gurutzatu harro erakusten dituztenak.

Andoni Esparza Leibar - Heraldikan aditua
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Aisialdian hezkidetza sustatzen
Jolastordua zen Izarneri eskolatik gehien gustatzen zitzaio-
na, ikasgelatik atera eta aire librean lagunekin jolastea mai-
te zuen. Urte hartan, beraz, ikasturtea hasteko irrikaz
zegoen, izan ere, ordura arte haurtzaindegiaren jolasgu-
nean baino ezin zuten jolastu, baina hura bukatua zute-
nez, jolasgune osoaz gozatzeko aukera izango zuten.

Ikasturteko lehenengo egunean, beraz, atsedenaldiko tar-
tea iristean, korrika atera zen Izarne kanpora, jolasteko irri-
kitan. Hara iristean, baina, ez zen guztia hain ederra izan.
Jolastokiaren erdi-erdian ia jolas eremu osoa okupatzen
zuen futbol zelai bat zegoen, jolastoki hartan egin zitekeen
jolas bakarra futbola izango balitz bezala. Kontua ez zen Izar-
neri ez zitzaiola futbola gustatzen, baina berak beste jolas
batzuk ere maite zituen.

Hala, zegoen aukera bakarra jarraituz, behintzat futbo-
lean aritzea pentsatu zuen, baina:

–Ez Izarne, ezin duzu futbolean jolastu, zu neska zara
eta neskek ezin dute futbolean jolastu, ez dakizue jolasten-
eta.

Behin eta berriz ahalegindu zen Izarne, jolastu nahi zue-
la eta jolastuz ikasiko zuela jolasten eta… Baina alperrik, esko-
lako jolastokian neskek pasa ezin zezaketen lerro bat zego-
en laukizuzen izugarri bat eratuz mutur bakoitzean ate bat
zutela, eta barruan mutil talde bat larruzko baloi bati osti-
koka. Neskak, beraz, jolastokiaren alde batean gelditzen
ziren ia ezertan jolasteko tokirik gabe, eta Izarneri hura alda-
tu beharra zegoela iruditu zitzaion.

–Lagunduko dizut nik ere Izarne, niri futbolean aritzea
gustatzen zait baina nire lagun guztiekin bada bakarrik, bes-
tela ez dut jolastuko.

Arkaitz zen, bere ikaskide eta lagun handia, eta hura entzu-
tean Izarnek bere asmoen berri eman zion.

Eskola orduak bukatzean korrika joan ziren biak plasti-
kako irakasle Ainhoarengana laguntza eske, eta hark gustu
handiz lagunduko ziela esan zien. Pintura poteak eta pin-
tzelak hartu eta kanpora atera ziren.

Hurrengo egunean eskolara iristean hura izan zen hura
sorpresa, haur, guraso eta irakasleek hartu zutena. Jolasto-
kian ez zen futbol zelairik inon ageri, ez zegoen eremua muga-
tzen zuen lerro bakar bat ere, eta horren ordez jolas eremu
guztia kolore bizi eta alaiz zegoen margotuta. Izarnek eta Arkai-
tzek aldaketa haren arrazoien berri eman zien ikaskideei eta
jolastoki berrian jolas pila batera jolastu zezaketela esan zien,
beti ere jolaskide guztien nahi, desio eta eskubideak erres-
petatuta.

Ordutik aurrera jolas berriak ikasteko gogoz irteten ziren
haurrak atsedenaldian, eta hainbat probatu zituzten, harra-
paketa, ezkutaketa, kanikak, zapitxoarena, Asterix eta Obe-
lix… Eta baita batzuetan futbola ere, eta Izarnek erakutsi zuen
bera ere gol ederrak sartzeko gai zela.

Kimuak Aisialdi Elkartetik garrantzia handia ematen 
diogu gure egitasmo eta dinamika guztietan haurren auke-
ra berdintasuna, errespetua, talde izaera sustatzeari, horre-
gatik da hezkidetza gure taldeko izaeraren balio garrantzi-
tsuenetako bat. 

Uztailaren 16tik 28ra balio hau eta beste hainbat landuz
ezin hobeto pasatzeko udaleku finkoak antolatu ditugu bede-
ratzi eta hamalau urte arteko haurrentzat. Anima zaitez! Nes-
kak eta mutilak ez gara berdinak, baina aukera eta eskubide
berak merezi ditugu, baita aisialdian ere!

Kimuak elkartea

Aitziber 
Irigoras
EAJ
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“Hertzainaken kanta ezagunenak gehiago
higatzen ez dugu kolaboratu gura izan”

Zelan egin duzue Ghetto-tik
Gherttzainak-era bidea?
Unai Abaunza: Ghettoko lau musi-
karik osatzen dugu Gherttzainak.
Lehengo bateria-jotzailea Vene-
zuelan dagoenez, kide berri bate-
gaz dihardugu Gherttzainak-en.
Aurten bateria barik egongo gine-
la aurreikusita, eta geldi ez gera-
tzearren sortu dugu proiektua. 

Nor da azken gehitu zaizuen
bateria-jotzaile hori?
Josu Abaunza: Abadiñoko Ibai
gehitu zaigu, Kruders eta Tribute
to RIP taldeetan ere jotzen duena.
Beti dago jotzeko prest. 

Noiz hasi zineten honetan?
Mikel Azkarate: Bi-hiru hilabete
izango dira hasi ginela. 
U. A.: Oso erritmo ‘karibearrean’
goaz, baina. Tarteka, Ghetto tal-
deagaz jotzeko kanta berriak ere
sortzen hasi gara, gainera. 

Zelan sortu zen Hertzainak tal-
dearen bertsioak egiteko ideia?
M. A.: Laugarren baxujoleagaz
gabiltza, eta apur bat nekatuta
geunden denei Ghettoren abesti
berdinak erakusteaz... 
U. A.: Eszedentzia hartzeko apro-
betxatu dugu guk ere!

Zergatik Hertzainak?
M. A.: Formazioagatik, batetik.
Jendeak inoiz komentatu izan digu

Ghettok Hertzainaken antza dau-
kala, eta horrela bururatu zaigu. 
U. A.: Platerueneko Greatest Hits
Gauan jotzeko aukera etorri
zenean,  aukeratu genuen Hertzai-
naken bertsioak prestatzea. Saxoa
zeukan, eta denak koadratzen zue-
la ohartu ginen. 

Zeren arabera aukeratu dituzue
bertsionatuko dituzuen kantak?
M.A.: Ez dugu topikoak izan nahi,
ez ditugu Hertzainaken kanta eza-
gunenak joko, horiek gehiago higa-
tzen ez dugu kolaboratu gura.
J. A.: Aitormena kanta horregatik
alboratu dugu, adibidez.

U. A.: Beharbada jendearentzat
ezezagunak direnak ere joko ditu-
gu. 564 kanta, instrumentalean
joko dugu, esaterako. Kantei gure
ikutua emango diegu.
J. A.: Izan ere, Hertzainakek ere
kanta berdina bakoitzean era
batean jotzen zuen! I.Esteban

Ghetto taldetik sortutakoa da Gherttzainak. Ghetto taldeko lau kidek Hertzainaken bertsioak egiteko boskotea osatu dute, bateria-jole
berria gehituta. Entsegu aurretik, Atxondoko baserrian erantzun diete galderei Abaunza anaiek (Unaik eta Josuk) eta Mikel Azkaratek 

“Bateria barik egongo
ginela aurreikusita,

geldi ez geratzearren
sortu dugu proiektua”

Hertzainak taldearen hamaika
kanta eskainiko ditu Gherttzai-
nak boskoteak, Abadiñoko San
Trokaz jaietan, bihar. 

Trikitilari baten kolabora-
zioa izango dute Hertzainakkan-
tarako. Iurretako Petite trikitila-
ria fitxatu dute. Esan dutenez,
“bihar gauean geugaz kolabora-
tuko duen bertsolariren bat topa-
tzea ere espero dugu”.

Gramones taldeko araba-
rrek ere joko dute, bihar, Zelaie-
tan. New Yorkeko Ramones punk
taldearen bertsioek itxiko dute
Zelaietako San Trokaz jaietako
bertsioen gaua.

Gherttzainak talde honetan
eurekin bateria jotzen jardun

duen Ibairi “agur duina” egitea
gura dute datorren urtean. Eta
baita Ghettoren bigarren diskoa
grabatzea ere, estudioan: “Her-
tzainak taldearen hamahiru-
hamalau kantako errepertorioa
prest daukagunean Ghettorako
dauzkagun ideiei forma ematen
hasiko gara”. Datorren urtean,
“Iñaki bueltatzen denean”, ekin
gura diote grabazioari. 

Platerueneko Greatest Hits
Gauan eskaini zuen lehenengo
zuzenekoa Gherttzainakek. “Jen-
dea kantuan eta dantzan ikusteak
asko motibatu gaitu hurrengo
kontzertuei begira”. Biharkoaren
ostean, Mendiolako jaietan joko
dute, uztailean.

Ghettoren bigarren
diskoa grabatu gura
dute datorren urtean

Bideografik

Bideografik
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Zergatik ez zaion hezkuntzari murrizke-
tarik  oparitu behar? Bada, hezkuntza sis-
temari austeritatea erregalatuz gero ira-
kasleek ezingo luketelako euren beha-
rra duintasunez egin.

Eta matematika irakasleak bere lana
duintasunez egin ezean, ikasleek ez luke-
telako hiru artaburu artaburu bi baino
gehiago direla ikasiko, ezta artaburu
bakarra ere gehiegi dela helburua arta-
soro bat lantzea ez bada behintzat.

Eta euskara irakasleak bere lana
duintasunez egin ezean, ikasleek ez luke-
telako ikasiko euskara dela Euskal
Herrian  inkomunikazio orori lepoa ema-
teko bidea; eta ikastetxeetako ikasleek
hitz egin gura dute, baina horretaz gain,
haien hitza entzuna izan dadila nahi dute.

Eta ingeles irakasleak bere lana duin-
tasunez egin ezean, gure ikasleek ezin-
go lukete hain europarrak garen Euro-
pa honetan Angela Merkelek aginduta-
koa ulertu, eta beraz, bete. Angela
Merkelek badaki ingelesez.

Eta gaztelera irakasleak bere lana
duintasunez bete ezean, ikasle aplika-
tuenek ere, seguruenik, ez lukete Anto-
nio Machado, Miguel Hernandez, Mario
Benedetti edota Jose Saramago irakurri-
ko. Saramagok bazekien gazteleraz.

Eta ekonomia irakasleak bere lana
duintasunez bete ezean, herri honeta-
ko ikasle prestuek sinetsi ere ez lukete
sinetsiko beste mundu bat posible dela,
beste ekonomia eredu bat posible den
neurrian. Ekonomiak berez eko-nomi-
nak ere ahalbidetzen dituelako: garbiak,
ama-lurrarekin errespetuzko harrema-
nean oinarriturik.

Irakasleek euren beharra duintasu-
nez egin ezean, etorkizuna ere ez dela-
ko duina izango.  Eta hezkuntzari murriz-
ketarik inposatu ezean soilik saihestu-
ko dugu  gaur  ikasle diren horiek berberek
orain artean egindako akats berdinak
errepika ez ditzatela, berriz ere harri
berean estropezu egitea saihestuz.

Baina noski, gizakiak gara.

Berba gutxitan 

GEURE DURANGALDEA

Jon Ander 
Urkiaga 
Ikaslea

BERTSOAK

Durangaldeko txapela Lazkanok jantzi du,
Magdalenak baino bost puntu gehiagorekin

G uztira 415 puntu batu zituen Gor-
ka Lazkanok  bertso finalean, eta
Durangaldeko txapela jantzi zuen

berriztarrak, txapeldunordeak baino  bost
puntu gehiago lortuta. Peru Magdalenak410
puntu  lortu zituen, eta saioko bigarren pos-
tua. Geldialdi luze baten ostean bueltatu da
durangarra txapelketara. 

Zelaietako San Trokaz jaien bezperan,
maiatzaren 11n jokatu zuten Durangalde-
ko Bertsolari Txapelketaren finala, Aba-
diñoko probalekuan. Pello Mugerza malla-

biarraren eskutik jaso zuen Lazkanok txa-
pela. Honenbestez, Bizkaiko txapelketara-
ko zuzenean sailkatu da berriztarra.

Abadiñon,150 entzuleren aurrean, sei
bertsolari aritu ziren Lazkano eta Magda-

lenagaz batera: Ander Salaberria, Garikoitz
Sarriugarte, Eñaut Uruburu 'Lepotxo' eta
Julen Sololuze.

Udazkenean jokatuko dute Bizkaiko
Bertsolari Txapelketa: bost kanporaketa, bi
finalaurre eta finala. Eskualdeetako txapel-
dunak zuzenean sailkatuko dira, eta Biz-
kaiko txapelketarako gainontzeko sailkatuak
puntuazioaren arabera erabakiko dira. 

Arratiako finala Iñaki Iturriozek iraba-
zi zuen (390,5). Eta azken finala ekainaren
10ean jokatuko dute: Busturialdean.  I.E.

Bizkaiko txapelketarako 

gainontzeko sailkatuak 

puntuen arabera erabakiko dira

Bizkaiko txapelketan aritzeko zuzenean sailkatu da, eskualdeetako finaletan lehen postua lortzen dutenek legez

Gorka Lazkano eta Peru Magdalena irla bakar-
ti baten elkartu dira Abadiñon, txapelketako
buruz burukoan. Lazkano aspalditik zegoen
bertan, bakarrik bizi zelakoan. Baina, nobe-
dadea: Magdalena ikusi du, eta honek diotso
2.000 biztanleko herri bat dagoela mendiaren
atzekaldean. Bazekitela Lazkano bertan zebi-
lela, eta uste zutela bakarrik bizi zen hippya
zela. Lazkanok ez du herrira gerturatu gura izan;
ederto ezagutzen du  irla, eta bere bizimodu
bakartiagaz jarraitu gura izan du.

Hippyak, bada, eskualdeko txapela iraba-
zi du. Puntuetan oso gertu izan du Magdale-
na. Azken urteotan txapelketan parte hartu
barik egon eta gero, freskotasunez bueltatu da
Peru. Txispagaz ibili da, durangarrez kanta-
tzen. Lazkanok saio erregularra egin du. Irla
bakartian bezala, txapelketan daukan esperien-
tzia erakutsi du, nahiz  eta saio biribila ez egin.   

KKRROONNIIKKAA Amoranteak eta gabarra 
Berotasun apur bat falta izan zaio finalari, bai-
na izan ditu puntu gorenak: Athleticeko gaba-
rran angulak harrapatzen ibili dira Lazkano eta
Sololuze. Salaberria eta Magdalena  maitale
izan eta gero, morbo bako bikote bihurtu dira,
eta Uruburuk Tarot kartetan bikoteak engai-
natzen duen ikusten ote duen galdetu dio Mag-
dalenari. Honek baietz,  “orgia montau eben,
bastante edarra/ atara eben kondoiek eta bai-
ta gabarra / zu zara enteratu ez zaren baka-
rra”.  Aurretik kantatutako bertsoei erreferen-
tzia ugari egin dizkiote saio osoan. Abadiño-
ko jaiak ere izan dituzte berbagai; bakarkakoan
Sarriugarte ederto ibili da koadrilakoak etxean
zituela eta Santrokazetan juergan irtenda.

Beste eskualdetako puntuen zain orain.
Ea Bizkaiko Txapelketara Lazkanogaz batera
durangaldeko beste doinurik iristen den!

Hezkuntza sistemari austeritatea
erregalatuz gero irakasleek ezingo
lukete euren lana duintasunez egin 

Amaia Ugalde
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AURKEZPENA

Elkarteetako eta udalaren
ordezkariek aurkeztu dute
Euskal Aste ‘luzea’, aste-

buru honetan hasi eta ekainaren
16ra artekoa. Hamazapi elkartek
parte hartu dute, eta horien lana
eskertu zuen Andoni Iruarrizaga
Durangoko Udalaren Kultura zine-
gotziak: "Jende askoren ahalegi-
nari esker gauzatu daiteke Euskal
Astearen egitaraua".

Euskal dantzen jaialdia eka-
rriko dute, hasteko, Tronperri dan-
tza taldekoek Euskal Astera. Alber-
to Izagirre taldekidearen berbetan,
"gure folklorearen aberastasuna-

ren erakusle” izango dira astebu-
ruko emanaldiak. Muskildi, Lan-
tziego, Arrasate eta Agoitzeko tal-
deak gonbidatu dituzte zapatu-
ko eta domekako emanaldietara.

Aurrerago, Aukeran dantza
taldearen Burnia obra ikusteko
aukera eskainiko dute. Ekainaren
8an izango da emanaldia, San
Agustinen, 22:00etan.

Gerediaga elkarteak, biga-
rren urtez jarraian, Dantzaroa
emanaldia aurkeztuko du. Ekai-
naren 9an izango da hori, eta 200
dantzari batuko ditu ekimenak,
Ezkurdiko emanaldian.

Hori baino lehen, Durango
Hiria konposizio lehiaketaren iaz-
ko edizioa irabazi zuten obrak
estreinatuko dituzte, ekainaren
2an, San Agustin kulturgunean.
Silboberri txistu elkarteak gonbi-
datuta, Gasteizko udal folklore
akademiako txistulariek ere par-
te hartuko dute emanaldian.

Ume eta gaztetxoei begira
antolatu dituzte beste hainbat
ekitaldi: Julene Azpeitia literatur
lehiaketaren sari banaketa, eus-
kal joko tradizionalak, umeen-
tzako zinea, artzainen jolasak,
eskolarteko pintura lehiaketa...

Muskildi, Lantziego,

Arrasate eta Agoitzeko

taldeak gonbidatu dituzte

Hamazazpi elkarteren parte-hartzeagaz
antolaturiko Euskal Astea abiatuko dute
Asteburuan hasi eta ekainaren 16ra arteko egitaraua osatu dute: dantzak, musika, antzinako jokoak, ahozko tradizioa...

Aukeran taldearen

‘Burnia’ obra ikusteko

aukera eskainiko dute

Hitzordu batzuk
Maiatzak 19, 19:40 
EEuusskkaall  DDaannttzzeenn  JJaaiiaallddiiaa,
Andra Mariako elizpean

Maiatzak 25, 20:30
OOrrggaannoo  kkoonnttzzeerrttuuaa,
Jesuiten elizan

Maiatzak 28, 09:45
UUmmeeeenn  eeuusskkaall  jjookkoo
ttrraaddiizziioonnaallaakk, Landako
polikiroldegian

Ekainak 2, 20:00
TTxxiissttuu  kkoonnttzzeerrttuuaa, San
Agustin kulturgunean

Ekainak 8, 22:00
‘BBuurrnniiaa’, San Agustin
kulturgunean

Ekainak 9, 12:00
DDuurraannggookkoo  AAhhoottssaakk
proiektuaren aurkezpena

Ekainak 10, 12:00
JJuulleennee  AAzzppeeiittiiaa literatur
lehiaketaren sari banake-
ta, San Agustinen

MUSIKA

Lau eta hamabi urte arteko
umeentzako eskaintza dira Uda-
leku Musikalak, Durangoko Bar-
tolome Ertzilla musika eskolan
izango direnak. Musikaren, mugi-
menduaren, dantzaren, antzerkia-
ren eta sormenaren bitartez 
parte-hartzaileen gaitasun artis-
tikoa eta emozionala garatzea
dute helburu udaleku hauen anto-
latzaileek.

Parte hartzen duten ume
batzuentzat, musikagaz duten
lehenengo hartuemana izango
dira Bartolome Ertzillako udale-
ku musikalak; instrumenturen
bat jotzen dakitenei, aldiz, artea-
ren bitartez elkarrekin komunika-
tzeko baliabideak eskainiko diz-
kiete Musika Eskolako saioek. Lau orduko saioak egingo

dituzte ekainaren 25etik uztaila-
ren 6ra. Durangoko Montevideo
kaleko musika eskolan bertan
e m a n  d a i t e k e  i z e n a ,  e d o
www.durangomusika.net helbi-
dean (125 euro). Ekainaren 15era
arte eman dago horretarako epea. 

Saxo kontzertua
Musika eskolako saxo ikasleek
kontzertua eskainiko dute, maia-
tzaren 21ean, 17:00etan, eskola-
ko areto nagusian. Kantu ezagu-
nen bertsioak eskainiko dituzte, eta
bandaren eta orkestraren lagun-
tzarekin ere arituko dira. I. E.

Umeen gaitasun artistiko

eta emozionala garatzea

dute saioetako helburu

Udako oporraldia musikagaz
gozatzeko saioak egingo dituzte
Durangoko Bartolome Ertzilla musika eskolak antolatu ditu, lau eta hamabi urtekoentzako

Bestalde, Fernan Ruiz Udala-
ren Euskara saileko ordezkariak
Euskal Astearen aurkezpenean
azaldu duenez, Euskal Herriko
Ahotsak proiektuagaz bat egin du
Durangoko Udalak. "Euskararen
ahozko hondarea bildu, digitali-
zatu eta internetean eskuragai ipi-
ni du udalak", azaldu zuen Rui-
zek. Ekainaren 9an aurkeztuko
dituzte ikerketaren emaitzak.

Ekainaren 16an, Tabira Musi-
ka Bandaren, Elgoibarko dultzai-
neroen eta Bergarako erraldoien
kontzertuagaz emango ‘aste  luzea-
ren’ egitaraua amaitutzat. I. E.

ANTZERKIA

Kurutziagako antzerki
taldearen obrak, kalean
eta antzokian ikusgai
‘Hanketatik burura’ eta ‘Zapatilen kasua’ obrak prestatu
dituzte ikastolako 48 antzezle gaztek, gaurko eta biharko

Hanketatik burura konpartsa-
ren kale antzerkia eta Zapatilen
kasua antzezlana eskainiko dituz-
te asteburuan, Kurutziaga ikas-
tolako antzerki taldekoek, Duran-
gon. Ikastolako Derrigorrezko
Bigarren Hezkuntzako bigarren
mailako 48 ikasle dira irailetik
ikuskizun bi horiek prestatzen jar-
dun dutenak.

Gaur eta bihar, maiatzaren
18an eta 19an, Durangoko San
Agustin kulturgunean hasita,
Durangoko kaleetan zehar eskai-
niko dute Hanketatik burura.
Hankapaluekin kalejiran ibiliko
dira 19:00etan San Agustin kul-
turgunearen inguruan hasita. 

Kalerako pentsatu duten
a n t z e z l a n  h o r i  i z a n g o  d a
22:00etan San Agustin kulturgu-
neko oholtzatik eskainiko duten
ikuskizunaren haria: antzerkia
baliatuz, amodiozko istorio bat
kontatuko dute ikasle gazteek.
Aurreratu dutenez, “txankleta
baten eta zapatila baten arteko
amodiozko istorioa da Zapatilen
kasua”. 

Antzerki tailerraren ardura-
dun Jose Martin Urrutia Txotxek
azaldu duenez, panpinak balia-
tuz jardungo dute asteburuko
emanaldi horietan. I. E.

Aurreratu dutenez,

“amodiozko istorioa da

‘Zapatilen kasua’”

Hankapaluekin kalejiran

ibiliko dira 19:00etan

kulturgunearen inguruan
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IILLEEAAPPAAIINNDDEEGGIIAAKK

EESSTTEETTIIKKAA  ZZEENNTTRROOAAKK

EDERTASUN GIDA

GGaazztteettzzeekkoo  tteekknniikkaakk  llaannttzzeenn  ddiittuu--
zzuuee..  NNoonnddiikk  ddaattoorr  iiddeeiiaa??
Kleopatrak astemearen esnea eda-
ten zuen, bere azala leun eta distira-
tsu mantentzeko. Gaur egun bada-
kigu gaztetzeko efektu haiek azido
laktiko eta tartarikoen konbinazioz
sortzen zirela. Guztiz frogatuta dago
fruten azidoak onuragarriak direla
azalarentzat. Hildako zelulen gehie-
gizko kapak eliminatzen dituzte.

ZZeerrttaann  iiggaarrttzzeenn  ddaa  aallddeeaa??
Azala hidratatzeko eta gaztetzeko
eragin argia daukate. Gainera, arra-
kasta dute zimurren sakoneran zein
azalaren erliebean. Sistema berri-
tzaile bat dakarte, esfoliazio progre-
siboa sustatuz. Azalaren pH-ak
balore neutroetan irauten laguntzen
dute, eta hipoalergeniko bihurtu.

TTrraattaammeenndduu  mmaaiillaakkaattuuaa  eerree  eesskkaaiinn--
ttzzeenn  dduuzzuuee,,  eezzttaa??
Bai. Azal motaren eta egoeraren
arabera pertsonalizatzen dugu.
Atalkako esfoliazio prozesuak
ondorio hauek dakartza: hidratazio
sakona, argitasuna, azal uniformea
eta inperfekzioen zuzenketa.
Esfoliazio mailaren arabera, 20, 40
eta 60 mailetako tratamendua
eskaintzen dugu. Eragin bikoitzeko
geruza ere badaukagu, berehalako
hidratazioa eta esfoliazio iraunkorra
sortzen dituena.

KKlleeooppaattrraarreenn
sseekkrreettuuaa  

• Ana Camarero

• Estetika zentroa 
dauka Durangon
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KIROLAK
@anbotokirola

“Aurten bizitako
uneak barruan
gordeta geratuko
dira betirako”

ZZeellaann  bbiizzii  iizzaann  dduuzzuu  ffiinnaall  bbiieenn
hhaarriirraa  OOrrddiizziiaann  ssoorrttuu  zzeenn  ggiirrooaa??
Bereziak izan dira. Athletic-egaz
bizitakoaren antzekoa izan da,
baina beti ere gure errealitate-
an, Ordizian eta herri mailan.
Errugbia inork ez zuelakoan
gustuko eta bat-batean denak
hari buruz berbetan aritu dira.
Eguneko 24 orduetan ez dut
izan besterik buruan. Azkenera-
ko apur bat nekagarria ere izan
da, baina mundu guztiari gusta-
tzen zaio horrelako uneak 
bizitzea.

EElloorrrriioonn  eerree  ggooggoorraarraazzii  ddiizzuuttee ?
Bai, Elorrion ere bai. Azkenean
lagunak hemengoak ditut. Final
biak ikustera joan ziren eta pan-
kartak ere egin zituzten.

EEttaa  oorraaiinn,,  zzuurrrruunnbbiillooaarreenn  oosstteekkoo
bbaarreeaann  zzaauuddee??
Kriston aldea dago. Beste gauza
bat da.

LLiiggaann,,  ppllaayy  ooffffeettaakkoo  ffiinnaalleerrddiiee--
ttaann  GGeerrnniikkaa  kkaannppoorraattuu  zzeennuutteenn..
Aurretik ligan eta Errege Kopan
irabazi genien, baina partidu
bakarrera beti dago arriskua.
Horregatik indartsu irten ginen
eta hamabost minutuan aban-
taila polita hartu genuen. Hortik
aurrera apur bat erlaxatu eta
aldeari eutsi genion.

VVaallllaaddoolliiddeekkoo  ffiinnaalleeaann  2277--1100
ggaalldduu  zzeennuutteenn  QQuueessooss  EEnnttrreeppii--
nnaarreesseenn  aauurrkkaa..  
Partidu txarra irten zitzaigun.
Presioagatik edo ez dakit zerga-
tik, ez genuen bat ere jokatu. 

HHaallaa  eerree  ppaarrttiidduuaa  aammaaiittzzeekkoo
oorrdduu  eerrddiirreenn  ffaallttaann  ppaarrttiidduuaa  iiaa
ppaarreeaann  zzeeggooeenn..  
Atsedenaldira joan ginenean
horixe esaten genion elkarri, ez
genbiltzala ondo, baina parti-
duan geundela eta bagenituela
aukerak. Entrenatzaileak ere
garbi esan zigun pi lak ipini
behar genituela. Zoritxarrez gu
baino gehiago izan ziren. Arerioa
norbera baino gehiago denean
ezin daiteke ezer egin.

LLiiggaakkoo  ttxxaappeelldduunnaa  ppllaayy  ooffff  bbiiddeezz
eerraabbaakkii  ddaa  lleehheenneennggoozz..  ZZeerr  iirruu--
ddiittuu  zzaaiizzuu  ssiisstteemmaa  hhoorrii??  
Nik nahiago dut liga erregularra,
onena saritzen duelako. Aurten-
go sistemaren bidez, partidu
batean galdu dezakezu urte

osoko lana. Gainera, denboral-
dia asko luzatzen da eta azke-
nerako nekatuta heltzen zara.
Dena dela, liga ez dugu fisikoki
txarto geundelako galdu, buruak
huts egin digulako baino.

AAppiirriill  aammaaiieerraann  EErrrreeggee  KKooppaa  iirraa--
bbaazzii  zzeennuutteenn  CCeettrraannssaa  EEll  SSaallvvaa--
ddoorrrreenn  aauurrkkaa  ((3300--2277))..
Partidu zoroa izan zen. Atsede-
naldira 8-20 galtzen joan ginen.
Aldageletan entrenatzaileak
errieta handia egin zigun, eta
bigarren zatian partiduari buelta
ematea lortu genuen.

ZZeellaakkooaakk  iizzaann  zziirreenn  ppaarrtt iidduu
oosstteekkoo  oossppaakkiizzuunnaakk??
Egunean bertan ongietorria egin
ziguten Ordizian. Kale bazter
denak beteta zeuden. Hunkiga-
rria izan zen. Aurten bizitako
uneak barruan gordeta geratu-
ko dira betirako.

OOrrddiizziiaakkoo  zzaalleeeenn  eerraannttzzuunnaa
ssaarrrriittaann  aazzppiimmaarrrraattuu  dduuzzuuee..
Itzela izan da. Final bietan hantxe
egon da herri osoa, gure ondoan
animatzen. Ordiziako baserritar
batek esan zuen: “Finalera
banoa nork zainduko ditu
ardiak? Herrian ez da inor gera-
tuko!”. Ez zebilen oso erratuta.

AAuurrtteenn  lliissttooiiaa  aallttuu  iippiinnii  dduuzzuuee..
DDaattoorrrreenn  ddeennbboorraallddiirraa  bbeeggiirraa
zzeeiinn  ddaa  hheellbbuurruuaa??
Liga irabaztea. Hori izango dugu
lehentasuna. Urte bian talde

berdinaren kontra galdu dugu
eta barruan dugun arantza hori
kendu nahi dugu.

OOsskkaarr  AAssttaarrllooaakk,,  eellkkaarrrriizzkkeettaa
bbaatteeaann,,    eessaann  zzuueenn  EElloorrrriioonn
eerrrreettiirraattzzeeaa  gguussttaattuukkoo  zziittzzaaiioollaa..
Neuri ere bai. Pare bat urtean
taldeari ahal denean lagundu,
ondo pasatu lagun artean…
Polita litzateke.

ZZeeiinn  ddaa  zzuurree  eeggooeerraa  OOrrddiizziiaann??  
Etxeko bat modukoa naiz. Ez
dut ez kontraturik eta ez solda-
tar ik .  Bidaietako gasol ina
ordaintzeko ateratzen dut eta
justuan. Errugbiak ez du futbo-
lagaz zerikusi handirik. Hala ere,
gustura nago eta datorren urte-
an Ordizian jarraituko dut.

AAuurrtteenn  jjaarrrraaiittuu  dduuzzuu  EElloorrrriioo
RRuuggbbyy  TTaallddeeaarreenn  iibbiillbbiiddeeaa??  
Oso liga ona egin dute. Jende
berria etorri da, Urdin Ugarte
tartean, eta igartzen da. Onena
emanarazi die denei. Batzuetan
eurekin entrenatu izan dut.

EElloorrrriioonn  hhaassii  zziinneenn  eerrrruuggbbiiaann
jjookkaattzzeenn..  ZZeellaann  ssoorrttuu  zziittzzaaiizzuunn
OOrrddiizziiaarraa  jjooaatteekkoo  aauukkeerraa??
Elorriotik joanda han zebiltzan
Urdin Ugarte eta Oskar Astarloa
ere. Entrenatzaileak taldean
nahi ninduen eta beste biek ani-
matu egin ninduten. 25 urte
nituen orduan eta joatea erabaki
nuen. Oso pozik nago pausu
hori eman izanaz. J. Derteano

Jon Ander Crende ‘Xapo’ (Elorrio, 31 urte) 
Errege Kopa eta ligako finaletan aritu da Ordizia
Rugby Taldeagaz. Bost urte daramatza taldean

Errugbia inork ez
zuelakoan gustuko

eta bat-batean denak
hari buruz berbetan .

Datorren urtean
liga irabaztea dugu

lehentasuna; arantza
kendu nahi dugu .

Baserritar batek:
‘finalera banoa nork

zainduko ditu ardiak?
Herrian ez da inor

geratuko’   

Final bietan
hantxe egon zen herri
osoa, gure ondoan

animatzen 
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Maiatza aurrera doa eta berarekin talde askoren denboraldia ere
amaitzear edo amaituta dago. Batzuek Bizkaiko txapelketak
jokatu dituzte eta beste batzuk, ordea, Espainiako txapelketak
jokatzen dihardute. Egia esan, urteko ebaluaketa egiten hasteko
sasoia ere bada eta talde batzurekin egin genezake dagoeneko.

Tabirakon denetik aurki dezakegu: nesken Lehen mailako
taldeak azken urteetako denboraldi onena egin du, laugarren
postuan sailkatuta. Egia esan, inork ez zuen hasieran horrelako-
rik espero, joan den urtea sailkapeneko zuloan sartuta igaro
ondoren jaitsiera postuak azken momentuan ekidinez. Alberto
Molinak zuzentzen duen taldeak aurten eman duen erakustaldia
itzela izan da eta gauzarik garrantzitsuena: hurrengo denboraldi-
rako taldea prest dago eta gora begiratuz gainera. Zorionak!

Lehen mailako mutilen taldearen kasuan, ordea, ezin gene-
zake berdina esan. Alberto Alonsok zuzentzen duen taldea, jai-
tsierako postuetan dago eta, mirari bat ez bada gertatzen azken
jardunaldian, kategoria galduko dute. Oso urte irregularraren
ondorio zuzena da hau eta, berriro ez gertatzeko eta hurrengo
denboraldian beste aro positibo eta oparo bat hasteko, hausnar-
keta zorrotza egin beharko dute taldean eta klubean.

Eskualdeko beste talde nagusiena, EBA mailako Zornotza
Saskibaloi Taldea da. Hauen denboraldia ez da aurrekoaren
besteko ikusgarria izan, baina azkenean beraien helburu nagu-
sia ederto bete dute: kategoria mantentzea. Hurrengo denboral-
dirako aldaketak egongo dira eta proiektuari beste bultzada bat
emango dioten pieza berriak sartuko dira. Zorte on danori! 

ADITUAREN
TXOKOA

Unai Zamalloa
Saskibaloi entrenatzailea

Azken txanpan sartuta

Bizkaiko Herri Arteko Pilota txa-
pelketa Durangaldeko ordezkari
barik geratu ahal da asteburuan.
Berr iz ,  Durango eta Iurreta
dagoeneko kanporatuta daude
eta Mallabiak eta Atxondok txa-
pelketatik kanpora dute hanka
eta erdi. Joaneko partiduetan
herri biek galdu zuten. 

Mallabiak hiru mailetan gal-
du zuen Zornotzaren kontra.
Gainera, gazteetan hiru tanto
bakarrik egin zituzten. Beraz,
Mallabiak hiru partiduak irabazi
behar ditu asteburuan eta horie-
tako bat alde handiagaz.

Atxondok kadeteetako eta
gazteetako partiduak alde han-
diagaz galdu zituen eta nagusie-
takoa irabazi egin zuen Arranku-
diagaren aurka.

Zestan Durango kanpoan
geratu da.  Lehenengo kanpora-
ketako sei partiduak irabazi diz-
kio Gernikak. J. D.

Mallabiak eta
Atxondok hanka
eta erdi Herri
Artekotik kanpora

Izaera herrikoia izango
du spinning maratoiak

Iazko spinning maratoia, Durangoko Ezkurdin.  

Ekainaren 3an egingo duten ekimenak
euskararen erabilera sustatzea du helburu
ITG Elkarteak spinning mara-
toiaren bigarren aldia antolatu-
ko du ekainaren 3an, Durango-
ko Ezkurdi parkean (Anboto
Komunikabideak ekimenako
kolaboratzailea da). Kirolean
ere euskaraz lelopean euskara-
ren erabilera sustatu gura dute
ekimenaren bidez. Izen-ematea

hasita dago, honako webgune-
an: www.bizieuskeraz.com.

Iaz lehiaketa moduan plan-
teatu zuten spinning maratoia.
Aurten lehiaketa kendu eta iza-
era herrikoia emango diote
maratoiari. Beraz ez da irabazle-
rik izango eta parte-hartzaileen
artean sariak zozkatuko dira.
Guztira, 140 bizikleta ipiniko
dituzte Ezkurdin eta spinning
saioak hiru ordu iraungo du.

Alazne Castrejon antola-
tzaileetako baten esanetan “Iaz-
ko esperientzia onak eraman
gaitu aurten antolatzera”. J. D.

140 bizikleta ipiniko
dituzte eta saioak hiru
ordu iraungo du

Atzean parez pare ariko
dira Antxia eta Waltary
Aurrelari sena dute, baina etzi,  trinketeko 
finalean, atzeko koadroetan lehiatuko dira

Domekan, 10:30ean, San Tro-
kaz Trinkete Sariko finalak
jokatuko dituzte Abadiñon.
Nagusietan Iker Gordon eta
Waltary Agusti Alonsok, Liher
Gandiaga eta Ander Antxiaren
aurka jokatuko dute. Atzeko
koadroetan sarritan ikusi ez den
norgehiagoka eskainiko dute
Antxiak eta Waltaryk, ohituago
baitaude aurrelari aritzera. 

Aurrean, berriz, pilotari biek
ezagutzen dute ofizioa; Gandia-
ga, ordea, azken aldian sasoian
dago. Gainera Antxia eta Gan-
diaga bikotea konfiantzagaz

dabil. Finalerdietan, Gonzalez
eta Ugarteren aurka, 38-34
atzetik heldu ziren partiduaren
azken txanpara, baina segidan
sei tanto egin eta finalera sail-
katzea lortu zuten, ordu eta
erdiko partidu borrokatuaren
ostean.

Promesetan, orekatua
Gazteen mai lako txapelak
Etxebarria-Etxebarria eta Gar-
cia-Uribe bikoteen artean izan-
go dira. Azken horiek dira fabo-
rito Bizkaiko azpitxapeldunak
direlako. Promesetan Zugadi-
Iturbe era Zilaurren-Gomez ari-
ko dira nor baino norrago. Parti-
du orekatua izan daiteke. Lehe-
nengoak esperientzia handiago
dute, baina irabazteko kome-
riak izan ditzakete Zugadik
sakean bat ere asmatzen 
baldin badu.  J. D.

Aurrean biek ezagutzen
dute ofizioa; Gandiaga,
ordea, sasoian dago

Irabaztera behartuta eta
matematika kalkuluen zain

Jaitsiera faseko azkenengo
jardunaldira etxeko lanak
egin barik heldu da Tabira-

ko Baque saskibaloi taldea eta mai-
la galtzeko arrisku handia du.
Lehen mailan geratzeko gauza bi
gertatu behar dira: Tabirakok La
Alcoholera azkenengo sailkatua-
ren kontra irabazi behar du, eta
B i o k  Z e r b i t z u a k  t a l d e a k
Lizuan.com taldearen kontra gal-
du. Azken talde bi horiek gipuz-
koarrak direnez, mesede disimu-
latu baten arriskua ere hor dago.

Harrigarria da Tabirakoren
eta Biok Zerbitzuaken artean
dagoen parekotasuna. Ez litza-
teke harritzekoa durangarrek
azken sailkatua menderatzea

Tabirako Baque beste emaitzen menpe dago maila ez galtzeko

eta gipuzkoarrak liderraren kon-
tra galtzea. Modu horretara,
garaipen kopuruan berdinduta,
elkarren kontrako partiduek har-
tuko lukete garrantzia, baina
arlo horretan ere berdinduta
daude: bakoitzak garaipen bana
du eta alde berdinagaz irabazita
(10 puntuko aldea). Beraz, liga
osoan sartu eta jaso dituzten
puntuetan dagoen aldeak era-
baki dezake jaitsiera.  Datu
horretan ere ia berdinduta dau-
de: Tabirakok aldeko 29 puntu
ditu eta Gipuzkoako taldeak 30.
Beraz, Tabirakorentzako nahikoa
da puntu bateko aldeagaz ira-
baztea, Biok Zerbitzuakek bere
partidua galtzen badu.

Asteburuko partidu guztiak
egun eta ordu berean jokatuko
dituzte: zapatuan, 18:00etan.
Horrela, inork ez du abantaila-
gaz jokatuko. Tabirakoren parti-
dua amaitzean, jokalariek eta
klubeko ordezkariek Federazio-
aren webgunean ipiniko dute
arreta osoa Biok Zerbitzuaken
emaitzaren zain.

Gazte taldekoekin jokatzen
Tabirakok liga hasi zenetik izan
ditu arazoak. Jokalari batzuk ez
dira beti erabilgarri egon (lesio-
ak, lan arloko konpromisoak…),
eta gazteen taldetik jokalariak
igo behar izan ditu Alberto Alon-
so entrenatzaileak. J. D.

Iaz EBA mailatik jaitsi ziren eta aurten ere maila galtzeko arriskua dute. Kepa Aginako
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FUTBOLA
MAILA GORENA
IIuurrrreettaakkoo  --  UUrrdduulliizz
Zapatuan, 17:00etan, 
Larrakozelain.
BBeerrrriizz  --  TTrraappaaggaarraann
Domekan, 11:30ean, 
Berrizburun.

ARETO FUTBOLA
HIRUGARREN MAILA
MMaallllaabbiiaa  --  MMeeaattzzaarrii
Zapatuan, 18:00etan, 
Zaldibarko kiroldegian.
EElloorrrriiookkoo  --  NNaattuurrggaass
Zapatuan, 18:00etan, 
Elorrioko udal kiroldegian.
MAILA GORENA
PPrreessiioonn  BBrreeaakk  --  
AAssttrraabbuurruukkoo
Zapatuan, 17:15ean, 
Berrizburun.
LEHEN ERREGIONALA
AAbbaaddiiññookkoo  GGaazztteettxxiiee  --  
IIttuurrrriittxxuu
Zapatuan, 15:10ean, 
Elorrioko udal kiroldegian.

PILOTA
Zaldibarko V. Txapelketa
Haur-kategoria B:
--  MMaallllaabbiiaa  --  MMaarrkkiinnaa
--  LLeeaa--IIbbaarrrraa  --  IIuurrrreettaa  BB
--  IIuurrrreettaa  CC  --  BBeerrrriizz
Barikuan, 19:00etan, 
Zaldibarko pilotalekuan.
Kadeteak B:
--  MMaallllaabbiiaa  --  AAttxxoonnddoo
--  IIuurrrreettaa  --  MMaarrkkiinnaa
--  LLeeaa--IIbbaarrrraa  --  MMaaññaarriiaa
Domekan, 11:00etan 
Zaldibarko kiroldegian.

PADELA
Durangoko Padel Txapelketa
NNooiizz::  ekainaren 
2an, 3an, 9an eta 10ean.
NNoonn::  
Arripausuetan (Landakon).
PPllaazzaakk::  32 bikote.
AAddiinnaa::  16 urtetik gorakoak.
PPrreezziiooaa::  20 euro bikoteko.
IIzzeenn--eemmaatteeaa::  
Landako 2 kiroldegian,
(igerilekuak).

Agenda
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Ezkurdik lehenengo bider
dastatu du igoeraren gozoa

Denboraldi ia osoan igoera
postuan egon arren,  azke-
nengo jardunaldiko azke-

nen minutuetan segurtatu zuen
igoera Ezkurdik, Iurretako Bren
aurkako derbian (0-1).  Sailkape-
nean Salesianos gainditzeko derri-
gor irabazi behar zuten eta horre-
tarako hainbat aukera izan zituz-
ten, baina 82. minutura arte ez zen
heldu Miguel Bertolen gola. Han-
dik hamar bat minutura, Ezkurdi-
ko jokalari eta zaleek klubaren his-
toriako lehenengo igoera ospatu
zuen Iurretako berdegunean.

Horrela, denboraldi hasie-
ran markatutako helburua lortu
dute: “Gauza bat da helburu
moduan ipintzea eta beste bat

Derbi bi segidan irabazita batu dituzte behar zituzten puntuak

lortzea. Denboraldiko zatirik
handiena igoera postuetan
eman dugu eta merezitako igo-
era lortu dugula uste dut”, azaldu
du Iñigo Larrañaga entrenatzai-
leak. Mentalizazioan egon da
gakoa: “Taldea ez zegoen ira-
baztera ohituta eta nire lana
[aurten izan du lehen denboral-
dia Ezkurdin] ahal dugu mezua

barneraraztea izan da. Taldean
intentsitatea ezartzen ere saiatu
naiz. Ez dugu beti lortu eta alde
horretatik badugu zer hobetua
datorren denboraldirako, baina
oro har, lan oso ona egin dugula
uste dut”.

Hirugarren erregionalean
gol gutxien jaso duen taldea
izan da, Betolatza eta Iurretako
Bren atzetik. Aurrean, azpima-
rratzekoa da Xabier Bilbao eta
Eneko Uriberen ekarpena, 14
eta 11 golekin, hurrenez hurren.

Nabarmentzekoa da, era
berean, azken partidu erabaki-
garri biak derbiak izan direla,
orain aste bi etxean 3-2 irabazi
baitzioten Berriz Bri. J. D.

Iñigo Larrañaga entrenatzailea airean, Larrakozelain, joan zen asteburuan. Jon Iglesias

“Taldea ez zegoen
irabaztera ohituta; nire
lana ahal dugu mezua
barneraraztea izan da”

Alain Ramirez 17 urteko
durangarra errepideko Euska-
diko txapeldunorde geratu da
gazteen mai lan. Mutr ikun
lehiatutako lasterketan,  Calva-
riorako igoerak galbahe lana
egin zuen eta gainetik 20 txi-
rrindulariko tropeltxoa igaro
zen. Goitik helmugara elkar
ondo zaindu zuten eta ez zen
ihesaldirik sortu. Sprintean
Caja Rural taldeko Peio Olabe-
rria izan zen azkarrena eta
Alain Ramirez (Beste-Alde
Orue Eskola) bigarrena.

2010ean, kadete mailan,
Euskadiko txapeldun geratu
zen durangarra. J.D.

Alain Ramirez
Euskadiko
txapeldunorde
txirrindularitzan

Berroiz eta Gorostia gurasoen
elkarteak Berrizko 28. Futbito
Maratoia antolatuko dute ekai-
naren 8tik 10era. Izena emate-
ko epea ekainaren 7ra artekoa
da (19:00 arte) Berrizburu
kiroldegian, 110 euroren truke.
Ondoren zozketa bidez eraba-
kiko dituzte kanporaketak.

Gehienez 32 taldek parte
hartu dezakete. Irabazleak 800
euro jasoko ditu; bigarren sail-
katuak 500 euro; hirugarrenak
300 euro eta laugarrenak 200
euro. Sarien kopurua aldatu
egin daiteke aurreikusi
moduan 32 taldek izena ema-
ten ez badute. J.D.

Ekainaren 8tik
10era futbito
maratoia egingo
dute Berrizen

Denak dira faborito
San Trokazeko finaletan
Kadete zein promesetan final orekatuak
aurreikusten dira bihar Abadiñoko frontoian
Zapatuan, 16:30ean, San Tro-
kaz pilota txapelketako finalak
jokatuko dituzte Abadiñoko pilo-
talekuan. Kadeteetako eta pro-
mesetako txapelak zein bikote-
rentzat izango diren aurreikus-
tea zaila da. Lau bikoteak sendo
aritu dira orain arte.

Kadeteetan Olaizola eta
Martinez Lesakako bikoteak
Labaka eta Aburuza Lasartekoa
izango du aurrez aurre. Olaizola-
ren errendimendua izan daiteke
finaleko gakoa. Mutil handia da,
jotzailea, eta partiduko erritmoa

ezartzen asmatzen badu euren
alde joango da partidua. Beste
bikotean, Aburuzak atzean agin-
du beharko du Labakak errema-
terako aukerak izan ditzan.

Promesen finalean, Etxaniz
eta Aizpuruaren aurka jokatuko
dute Artolak eta Galarzak. Final
honen berezitasuna da Iñaki
Artolak orain urte bi atzelari ari-
tuta jokatu zuela txapelketa eta
aurten aurrelari dabil. Ez da
errematatzaile petoa eta segu-
ruenik Galarzak eta biek atzean
bilatuko dute tantoa. 

Horiek horrela, Aizpuruari
partidua luze egin dakioke. Urdi-
nen esperantza aurrean dago;
Etxaniz erramatatzailea da eta
jokoa ahalik gehien nahasten
saiatu beharko du. Sakeak ere
izan dezake zeresana aurrelari
biak sakatzaileak direlako. J.D.

Finaleko lau 
bikoteak sendo 
aritu dira orain arte

Zaldibarko gaztetxoak
Baskoniako izarrekin 

Zaldua Mini Basket taldeko
hamalau gaztetxori ametsa
errealitate bilakatu zitzaien Caja
Laboral Baskonia eta Gescrap
Bizkaiaren arteko derbian. Zal-
dibarko guraso elkartearen

bitartez, 106 lagun joan ziren
Gasteizera eta derbiaren aurre-
tik kantxan jokatzeko aukera
eskaini zien Baskoniak gazte-
txoei. Saskibaloi izarrak beroke-
ta ariketak egitera irten zirenean
eurekin argazkiak egin zituzten.

Gainera, derbiaren ostean,
posterrak eta Baskoniako joka-
lari denek sinatutako kamiseta
eman zieten. Gaztetxoek kami-
seta Jaione Mendilibar entrena-
tzaileari oparitzea erabaki zuten,
taldearen alde egindako lana
eskertu guran. J. D.

Baskonia-Gescrap Bizkaia derbia hasi
aurretik, Buesa Arenan jokatu zuten

Baskoniako jokalari
denek sinatutako
kamiseta eman zieten
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AISIALDIAmendi ibilbideak

BASO 
ARTEAN

Durango M.T.B.

Inguruko basoak bizikletaz
zeharkatzera ausartu gura? 
BTT edo mendi-bizikleta atsegin dutenentzako
ibilbide aproposa da honakoa. Durango, Iurreta
eta Garaitik pasatzen den bide aldapatsua da.

Durangoko Madalena plaza-
tik irten eta Iurretarantz jo
behar du txirridulariak.

Goiuri auzorako bidea hartu eta
hilerriaren parean eskumako auzo-
bidetik segitu. Pinudi batera sar-
tzean, bidegurutze bategaz topo
egin, eta bertan Momoitiorako
norabideari jarraitu. Aldapa gogo-
rra dago bidean, San Juan ermita
ingurura heldu arte. Lehenengo
atsedenerako tartea bertan hartu
ahal da, behar izanez gero.

Gero, aurrerantza jo eta Fores-
talera igotzea tokatzen da. Han
ezkerreko bidea hartu eta Maume-
ra joateko prestatu. Pista gorabehe-
ratsua da hori, eta eguraldiaren

arabera lupetz asko egon ahal da.
Putzuak topatzea ere ez da gaitza
izango.

Maumeko atarira ailegatuko
da ziklista 14,6 kilometro osatu
ostean. Bista ikusgarriez gozatu
(begiak bidetik apartatuz gero), eta
Oromiño auzoa da hurrengo gel-
tokia. Baserri eta inguru historikoak
bisitatzeko aprobetxa daiteke.

Arrianditik, etxera
Oromiñotik jaitsita, Muniketatik
Durangorako errepidea hartu (BI-
332) Arriandira irteteko. Handik,
bidegorriari segika helduko da men-
dikletariaberriro Durangora, ordu
biko osteratxoa amaituta.

ZER IKUSI...

Oromiño auzoa

Maumeko ataria

DISTANTZIA ZAILTASUNAIGOERA METATUAIRAUPENA

24,46 km Gogorra734 m2 ordu
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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
• MADALENA: 96 m2. Aukera. Saltzeko premia
berehalako lekualdatzeagatik. 4 logela, egongela,
sukaldea eta 2 komun. 2 balkoi. Ganbara.
• 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: 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.

LEKEITIO
• 3 logela, komuna, sukaldea eta egongela terrazare-
kin. Garajea. Auzune pribatua. Igerilekua eta frontoia.

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.

ETXEBIZITZAK SALGAI
• IURRETA: Alokairuan; 600€. Jantzia. 
• ZALDIBAR: 3 logela eta komuna. 9 m2-ko
trastelekua. Alokairuan erosteko aukerarekin. 600€.
• IURRETA: Bidebarrieta. 85 m2. 3 logela, egongela
handia. Erdi jantzia. Ganbara. 205.000€.
• BERRIZ: Baserria. (Abadiño-Gerediaga). 275 m2. 
3 solairu. Ortua eta 8.800 m2-ko lursaila. 
• ABASOLO: 3 logela eta komuna. Igogailua.
200.000€

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

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

BESTE ZONALDE BATZUK
• MATIENA: 3 logela eta 2 komun. Balkoia eta terraza.
14 m2-ko ganbara.
• MATIENA: 3 logela eta egongela eta despentsa.
Berriztua. 179.900€.
• IURRETA: Bixente Kapanaga: 2 logela, egongela 
eta sukalde-jangela. Igogailua. Berria. 210.000€.
• IURRETA: 2 logela. Igogailua. Polita. 201.300€.
• MASPE: 3 logela, sukaldea eta egongela. Igogailua. 
• MAÑARIA: 110 m2. 3 logela. Jantzia. Terraza.
Igogailua. Etxe osoak kanpora ematen du. 199.000€.
• ATXONDO: Landa etxea. 100 m2-ko lorategia.
Berezia.
• BERRIZ: Iturriza. Erdi berria. 3 logela eta 2 komun.
Trastelekua eta garajea.
• BERRIZ: 2 etxebizitza. 260 m2. Igogailua. Terraza
eta 700 m2-ko lursaila.
• ZALDIBAR: Erdialdean. 80 m2. Trastelekua eta 
2 autorentzako garajea.
• ZALDIBAR: Txaleta. Lursaila eta igerilekuarekin.
• ZALDIBAR: Baserria. 420 m2. 7.000 m2-ko
lursailarekin.
• ZALDIBAR: Erdialdean. 3 logela, egongela, sukaldea
eta despentsa. 162.000€.
• GARAI: Unifamiliarra. 2.900 m2-ko lursailarekin.

LOKALAK ALOKAIRUAN
• LANDAKO: 70 m2. Egokitua.
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ETXEBIZITZAK SALGAI
ELORRIO
• 74 m2-ko pisua. 2 logela, 2 komun eta egongela-
sukaldea. Lorategia. 246.200€.
• 53 m2-ko apartamentua. Logela, komuna eta
sukalde-egongela. 190.000€. 
• 70 m2-ko pisua. 3 logela, egongela, sukaldea eta
komuna. 155.000€.
• 76 m2-ko pisua. 3 logela, komuna, egongela eta
sukaldea. Balkoia. Altzariekin. 191.500€.
• 120 m2-ko pisua. 5 logela eta komuna. Trastelekua
duplex bihurtzeko aukerarekin. Eguzkitsua. 230.000€.
Negoziagarria.
• Eraikuntza osoa salgai berriztatzeko.
• Lokalak salgai toki paregabean, dimentsioak; 
121 m2, 101m2, 62,5 m2 eta 105 m2.
• 76 m2-ko pisua. 3 logela, komuna eta egongela-
sukaldea. Altzariekin. 145.000€.
• Apartamentu berriak. 60 m2. 2 logela eta komuna.
165.000€.
• 130 m2-ko pisua. 4 logela, egongela, sukaldea 
eta 2 komun. Garajea. 
• Labakua kalean garajea salgai; 22.500€.
• 140 m2-ko lokala salgai. Taberna jartzeko
proiektuarekin.
• Lursailak: Unifamiliarra eta bifamiliarra eraikitzeko
aukera.

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

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

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

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

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

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

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

1 HIGIEZINAK

2 TEKNOLOGIA

3 LANA/NEGOZIOAK

4 DENETARIK

5 IBILGAILUAK

6 HARREMANAK

7 AISIA/KIROLA

8 FAMILIA/ETXEA

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

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

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

Higiezinak
ETXEBIZITZAK

SALDU

Cuzcurrita (Errioxa). 3
logela, sukaldea, egongela
eta komuna. Guztiz jantzia.
Garajea. Igerilekua eta belar-
di pribatua. Leku lasaia. Be-
heko solairua da. 76 m2-ko
terrazarekin. 
Tel.: 670-360 363

Abadiño. Matienan (Lau-
bideta). Guztiz berriztatua,
kalitate handiko altzari eta
materialekin. Hegoaldea. 3
logela, bainugela, 18 m2-ko
egongela balkoiarekin eta su-
kalde hornitua, balkoi itxiare-
kin. Prezioa: 246.000 euro
(negoziagarriak). Tel.: 615 73
85 52 edo 688 86 18 78.
Etorri ikustera!

Abadiño. 98 m2-ko pisua
salgai Muntsaratz auzoan.
Bizitzera sartzeko prest
dago. Prezio negoziagarria.
Tel.: 678 83 60 50

Atxondo. 75 m2. 3 logela,
sukaldea, egongela, komuna,
balkoia. Oso eguzkitsua.
Kanpora ematen du etxe guz-
tiak. Berogailua. Berriztatua
eta altzariz hornitua. Deitu
konpromiso barik eta ikusi.
Prezioa: 180.000 euro. 
Tel.: 655-73 74 47.

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.
Garajea aukeran. 
Tel.: 634 45 72 01

Garai. Oarbeaskoa baserria
salgai San Migel auzoan. 6.
Zbk. 300 m2-ko zorua.
10.000 m2-ko lursaila.
8.500 m2-ko belardia, nahi-
ko laua, nekazal turismo, ne-
gutegiak edo ortua jartzeko.
Hegoaldera begira. Berrikun-
tza behar du. Udaletxea,
frontoia, kultur etxea, osaki-
detza kontsulta, jantokiak(2)
eta bus geltokitik 150 m.
Tara. Durangotik 10 minutu-
ra. A-8 autopistatik 5 minu-
tara. Udaletxean, proiektua
aurkeztuz bifamiliarra egite-
ko aukera. Tel: 639833489.
jo.amantegi@gmail.com.

Gasteiz. 57 m2. Egoera
onean. Kalefakzioa eta ura
elektrikoak dira. Hegoaldera
begira. 1. Solairua, 5 ate pisu
bakoitzeko, igogailua. Eraiki-
nak 20 eta 30 urte bitartean
ditu. 2 logela, 2 komun (biak
bainerarekin), sukaldea (gar-
bigailua, mikroondasa,
etab.), balkoia. Moketa loge-
letan, parketa egongelan eta
baldosak gainontzekoan. Ba-
nakako garajea, itxia. Skiak
gordetzeko tokia. Piszina eta
belardia urbanizazioaren
barnean. Aurrean plaza bat
dauka, kolunpioekin etab.
Orain dela urte bat hormak
margotu ziren eta zorua alda-
tu zen. Altzariekin. 
Telefonoa: 665757807.
marian.formigal
@gmail.com.

Iurreta. Pisu bat salgai
Arriaundin. 78.000 euro.
Tel.: 685 72 80 42.

Otxandio. 90 m2-ko pisua
salgai. Oso eguzkitsua, 4 lo-
gela, egongela, sukaldea, ko-

muna eta balkoia. Berritua.
150.000 euro. 
Tel.: 675 90 52 27

ERRENTAN EMAN

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

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

Berriz. Pisua alokairuan.
Hiru logela, egongela handia,
sukalde handia, despentsa
eta bi komun ditu. 
Tel.: 656 78 02 15

Durango. Pisua alokairuan.
Leku lasaia. 3 logela eta 2 ko-
mun. Berogailu zentrala. Ga-
raje eta trastelekua. Anima-
liarik ez da onartzen. 
Tel.: 625-70 41 12.

Elorrio. Hiru logela, egon-
gela, sukaldea eta komuna.
Guztiz jantzia. Etxe argitsua
eta ondo kokatua. 
Tel.: 696 701 345 
(19:00etatik 21:00etara).

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

OPORRETAKO ETXEA

ERRENTAN EMAN

Puerto rico (Gran kana-
ria). Apartamentu bat alo-
katzen dut gran kanariako
puerto rico herrian. Bista oso
politak ditu itsasora. Astebe-
terako edo 15 egunerako alo-
katzen dut. Oso merke.
Abuztutik 2013ko martxora
arte. Tel.: 670-31 12 23

Bastida. Oporretako pisua
alokatzen dut piszinarekin.
Torre - otxandi urbanizazio
pribatuan. Urbanizazioak
igerilekua eta saskibaloi pista
ditu.  2 logela, sukaldea, sala
eta bainugela, guztiz apain-
duta. Paisaia eta bista ikus-
garriak. Urte osoan eskura-
garri. Hamabostaldialdika
eta hilabeteka alokatzen da.
Tel.:620629245 
iarteaga_@hotmail. com

PISUA KONPARTITU

PISUKIDE BILA

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

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

Durango. Logela bat aloka-

gai Durangon. 
Tel.: 650 73 87 24

Durango. Pisu konparti-
tuan logela bat alokatzen da
Durangoko alde zaharrean.
Prezioz merke eta giro atse-
gina. Tel.: 650 29 42 20

LOKALAK

SALDU

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 urri-
ko pertsonei moldatua. Hiri
erdigunekiko komunikazio
onak ditu eta autobus gelto-
kiak hurbil daude. Alokatzea
ere posible da: 800euro/hil. 
Tel.: 665757807 (ana)

GARAJEAK

SALDU

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

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

Durango. Garajea salgai
Askatasun Etorbidea 12an.
Tel.: 660 20 18 30

Iurreta. Garajea salgai  Elei-
xalden. Tel.: 636 22 07 96

EROSI

Durangaldea. Durangalde-
an karabana gordetzeko ga-
raje itxia edo pabelloia erosi-
ko nuke. 30 eta 90 m2 arte-
koa. 2.5m-ko gutxieneko
altuera (atea barne). Sarrera
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. 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
bestelakoak gordetzeko geo-
metria egokia. Ikusgai intere-
sa duenarentzat. Prezioa ez-
tabaidagarri. 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 al-
tuera maximoarekin. Ingu-
ruan beste lursail eta etxebi-
zitza batzuk ditu; baita golfe-
ko hotela ere. Telefonoa:
665757807 (ana)

Teknologia
GAINERAKOAK

EMAN

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

Lana/negozioak
LAN ESKARIAK

OSTALARITZA

Durango. Neska gaztea,
zerbitzari lanak egiteko es-
kaintzen da, lan-erdi, lan oso
edota asteburuetarako, es-
perientziaduna. Interesatuak
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

Durangaldea . Etxeko lan-
terako prest, baita ume eta
nagusien zaintzarako, bulego
edo tabernen garbiketara-
ko,... Esperientzia eta errefe-
rentziak. Paperekin. 
Tel.: 648-845 554

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

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

PERTSONAK ZAINDU

Durangaldea . Umeen edo
nagusien zaintzarako lan bila.
Interna, externa edota aste-
buruetan. Esperientzia eta
erreferentziak. 
Tel.: 696-63 95 21

Durangaldea . Umeen edo
nagusien zaintzarako lan bila.
Interna, externa edota aste-
buruetan. Esperientzia eta
erreferentziak. 
Tel.: 632-99 96 92

Durangaldea. Interna edo
externa modura lan bila. Na-
gusien edo umeen zaintzan
edota garbiketa lanetarako.
Esperientzia eta erreferen-
tziak. Tel.: 679-71 64 42

Durangaldea. Nagusien
edo umeen zaintzan zein gar-
biketarako lan bila. Jardunal-
di osoan, orduka, asteburue-
tan,... 3 urtetako esperien-
tzia. Tel.: 681-21 82 30

Durangaldea. Pertsona
nagusien edo umeen zaintza-
rako, garbiketarako, sukalde-
rako,... Edota edozein fabri-
karako lan bila. Lan baimena-
rekin. Esperientzia eta
erreferentziak. 
Tel.: 628-34 98 11. Juana

Durangaldea. Neska per-
tsona nagusien zaintzarako
edo garbiketarako lan bila.
Interna, externa, orduka edo-
ta asteburuetan. Esperien-
tzia eta erreferentziak. 

Tel.: 660-70 66 18

Durangaldea. Neska nagu-
sien zaintzarako edo sukalde
lanetarako prest. Asteburue-
tan edo gauez. Esperientzia
eta erreferentziak. 
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. Pertsona
nagusien zaintzarako edota
edozein garbiketa lanetarako
prest. Externa, orduka edo
asteburuetan. Esperientzia
eta erreferentziak. 
Tel.: 630-08 82 97

Durangaldea. Interna be-
zala pertsona nagusiak zain-
tzeko lan bila. Esperientzia
eta erreferentziak. 
Tel.: 632-33 15 65

Durangaldea. Nagusien
edo umeen zaintzarako edo
garbiketa lanetarako prest.
Interna, externa edo orduka.
Esperientzia eta erreferen-
tziak. Tel.: 660-64 20 89

Durangaldea. Pertsona
nagusien edo umeen zaintza-
rako edo garbiketarako lan
bila. Goizez, arratsaldez, or-
duka edota asteburuetan.
Tel.: 690-68 73 95

Durangaldea. Pertsona
nagusien edo umeen zaintza-
rako prest dagoen neska.
Baita garbiketarako ere. In-
terna edo externa. 
Tel.: 638-42 20 30

Durangaldea. Pertsona
nagusiak zaintzeko lan bila.
Gauez, asteburuetan edo or-
duka. Interna modura ere.
Esperientzia eta erreferen-
tzia onak. Tel.: 681-38 40 24

Durangaldea. Asteburue-
tarako edo gauetarako lan
bila. Pertsona nagusien edo
umeen zaintzan. Erreferen-
tziekin. Tel.: 664-73 38 75

Durangaldea. Umeen edo
nagusien zaintzarako, porta-
len, etxeen, tabernen garbi-
ketarako edo beste edozein
lanetarako prest. Esperien-
tzia 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. Pertsona
nagusiak zein umeak zain-
tzen lan egingo nuke. Garbi-
ketan ere bai. Interna edo ex-
terna. Asteburuetan ere. 
Tel.: 660-64 20 89

Durangaldea. 24 orduz,
eguneko edo orduka lan egi-
teko. Garbiketarako edota
pertsona nagusiak zaintzeko.
Durango eta inguruetan. Es-
perientzia eta erreferentziak.
Paperekin. Tel.: 628 65 50 31

Durangaldea. Etxeen, por-
talen, tabernen... Garbiketa-
rako, ume edo nagusien zain-
tzarako lan bila. Externa, in-
terna edo orduka. Paperekin.
Esperientzia eta erreferen-
tziak. Tel.: 650-17 24 33

Durangaldea. Neska ardu-
ratsua pertsona nagusiak
zaintzeko prest. 24 ordutan
edo egunez. 
Tel.: 632-11 77 23

Durangaldea. Neska ardu-
ratsua pertsona nagusiak
zaintzeko prest. 24 ordutan
edo egunez. 
Tel.: 602-00 83 58

Durangaldea. Gauez, arra-
tsaldez, goizez edota astebu-
ruetan garbiketa lanetan
edota ume edo nagusien
zaintzan aritzeko prest. Es-
perientzia eta erreferentziak.
Tel.: 690-68 73 95

Durangaldea. Interna edo
externa modura nagusien
edo umeen zaintzan edota
garbiketan aritzeko prest.
Esperientzia eta erreferen-
tziak. Paperekin. 
Tel.: 638-52 39 22

Durangaldea. Nagusien
zaintzarako lan bila. Jardu-
naldi osoan edo gauetan.
Tel.: 678-80 96 01

Durangaldea. Nagusien
edo umeen zaintzan edo gar-
biketan lan bila. 12:30etik
16:30era, edota gauez. Erre-
ferentzia onak. 
Tel.: 650-61 01 94. Rosa

Durango. Emakumea es-
kaintzen da pertsona nagu-
siak zaintzeko. Barne-zain-
tza, kanpo-zaintza, orduka,
gauez edo asteburuetan.
Erreferentziak eta esperien-
tzia. Tel.: 608 65 90 55 
(Nieves).

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

Durango. Etxe barrurako
edo kanporako lan bila. Na-
gusien edo umeen zaintzan
edota garbiketa lanetarako.
Esperientzia eta erreferen-
tziak. Tel.: 619 15 58 04

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

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

Durango. Uztailean umeak
goizez zein arratsaldez zain-
tzeko prest dagoen neska
euskaldun bat naiz (24 urte).
Interesatuak, deitu telefono
zenbaki honetara: 
646 538 390.

Durango. Haur Hezkuntza-
ko hezitzailea, neska euskal-
duna, Durangaldean, goizez
edota arratsaldez umeak
zaintzeko prest. Informazio
gehiago nahi izanez gero,
deitu: 666 197 568. 

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

Zornotza. Pertsona nagu-
siak zaintzeko eta garbiketa-
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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, maila guztie-
tan. Gazte zein helduei. Espe-
rientziaduna. 
Tel.: 686-809 628

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

Abadiño. Magisteritzan di-
plomatua, Matienan eta Du-
rangon klase partikularrak
emateko prest, Lehen Hez-
kuntzan eta DBHn.
Tel:618 068 749.

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. 
Tel.: 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. Tel.:650-37 61 88
Thelma.

Durangaldea. Andra sukal-
dari laguntzaile modura, na-
gusien eta umeen zaintzarako
edota garbiketarako lan bila.
Goizez, gauez edo asteburue-
tan. Esperientzia eta errefe-
rentziak. Tel.: 678-23 02 66

Durangaldea. Igeltsero-
tzan, arotzegian, margoketa
lanetan edota basoan lan egi-
teko prest. Txofer bezala ere.
Gidatzeko baimena. Espe-
rientzia. Tel.: 646-25 81 74

Durangaldea. Abeltzain-
tza, finken zaintzan edota
beste edozein lanetarako
prest. Abeltzaintzan espe-
rientzia handia. 

Tel.: 669-10 24 12

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

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. 
Tel.: 678 21 39 67 (Rafa).

LAN ESKAINTZAK

OSTALARITZA

Abadiño. Emakume auto-
nomoak, sukalde lanetan tre-
bea, bere espezialtasunak es-
kaintzen ditu (kroketak, piper
beteak, mota guztietako tor-
tilak, etabar), baita postreak
ere (euskal pastela, gazta, sa-
garra ta arroz tartak, gaile-
tak,hostopilak, etabar), jate-
txe, txoko edota edozein per-
tsonarentzako. 
Tel.: 670 772 901 (Marisa).

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

GAINERAKOAK

Abadiño. Abadiñoko enpre-
sa batek honakoa behar du:
tornularia. Lanpostuari da-
gozkion lanak egiteko. Aleko
piezak. Ezinbestekoa: plano-
en interpretazioa menperatu,
gutxienez 3 urteko esperien-
tzia eta durangaldean bizi iza-
tea. Lanaldi: osoa zatituta,
astelehenetik ostiralera. Or-
dutegia: 08:00-13:00 eta
14:30-15:30. Kontratua: aldi-
baterako baina luzatu daiteke.
Berehala hasteko. Soldata:
hitzarmenaren araberakoa.
Sartu. Erref.: 1406. 
Tel.: 94-620 04 49

Bergara. Bergarako enpresa
batek honako hau behar du:
aseguru agente esklusiboa
(komertziala). Aseguruak
saltzea eta bezeroen zorroaz
arduratzea. Ezinbestekoa: de-
rrigorrezko bigarren hezkun-
tza edo lh edo titulazio han-
diagoak, jendearen arretara-
ko lanpostuetan edo
komertzial lanetan esperien-
tzia izatea, gidabaimena, au-
toa eta debagoienean edo
urola garaian bizi izatea. La-
naldia: osoa, zatitua. Kontra-
tua: merkantila. Berehala
hasteko. Hileko soldata gor-
dina, gutxi gorabehera:
1.000euro. Sartu. Erref.:
2946. Tel.: 94-620 04 49

Bilbo. Bilboko enpresa batek

honakoa behar du: saltzailea.
Bezeroei arreta eta aholkula-
ritza, produktuen antolaketa
eta harrera, dendaren garbi-
keta eta antolaketa... Ezin-
bestekoa: 40 urtetik behera-
ko emakumea, iluzioa duen
pertsona, talde lana, jarrera
ona, gogotsu, kolaboratzai-
lea, errespetuzkoa, enpresa-
ren-estrategiak ikasi eta haie-
tan parte hartu nahia. Euska-
ra ongi menperatzea.
Informatikako ezagupenak.
Zonaldean bizi izatea. Lanaldi
osoa zatituta, astelehenetik
larunbatera. Kontratua: aldi-
baterako baina luzatu daiteke.
Berehala hasteko. Hileko sol-
data gordina, gutxi gorabehe-
ra: 1.000eurotik 1.100bitar-
tekoa. Sartu. Erref.: 2774. 
Tel.: 94-620 04 49

Durango. Durangoko en-
presa batek honakoa behar
du: aseguru saltzailea. Ase-
guru konpainia batean beze-
roak erakartzea eta manten-
tzea. Ezinbestekoa: esperien-
tzia izatea lan komertzialetan
eta Durangaldean bizitzea.
Lanaldi osoa zein erdia. Kon-
tratua: merkantila. Berehala
hasteko. Hileko soldata, gutxi
gorabehera: 500 euro (lanal-
di osoarengatik) + komisioak.
Sartu. Erref.: 582. 
Tel.: 94-620 04 49

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

Durango. Durangoko en-
presa batek honakoa behar
du: ileapaintzailea. Ileapain-
degi baten lanpostuari da-
gozkion lanak egiteko. Ezin-
bestekoa: heziketa, gutxienez
2 urteko esperientzia eta Du-
rangaldean bizitzea. Lanaldi
osoa asteartetik larunbatera.
Kontratua: ordezkapena
amatasun-baja bat betetze-
ko, jarraitzeko aukerarekin.
Berehala hasteko. Soldata:
hitzarmenaren araberakoa +
pizgarriak. Sartu. Erref.:
2307. Tel.: 94 620 04 49

Durango. Durangoko en-
presa batek honakoa behar
du: ileapaintzailea. Ileapain-
degi baten lan egiteko. Ezin-
bestekoa: heziketa, esperien-
tzia eta Durangaldean bizi-
tzea. Lanaldi egokia.
Kontratua: aldi baterako, bai-
na luzatu daiteke. Berehala
hasteko. Soldata: hitzarme-
naren araberakoa. Sartu.
Erref.: 2581. 
Tel.: 94 620 04 49

Galdakao. Lorezaintza eta
basozain lanetan espezialista,
lanetan eta konponketetan
esperientziarekin ( bere he-
rramintak ditu) adostutako
prezio batengatik lan hori egi-
teko prest. Harremanetan

jartzeko deitu: 680-83 74 11

Iurreta. Iurretako enpresa
batek honakoa behar du: in-
dustria-makinen muntatzaile
doitzailea. Lanpostuari da-
gozkion lanak egiteko. Ezin-
bestekoa: gutxienez 2 urteko
esperientzia izatea trokeleko
muntatzaile doitzaile lanean,
esperientzia izatea zenbakiz-
ko kontrolean fresatzeko eta
tornu makinekin, planoen in-
terpretazioa menperatu eta
Durangaldean bizi izatea. La-
naldia osoa zatitua (8 ordu
egunero). Kontratua: aldi ba-
terako. Berehala hasteko.
Soldata: hitzarmenaren ara-
berakoa. Sartu. Erref.: 3604.
Tel.: 94-620 04 49

LANEKO MATERIALA

SALDU

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

Denetarik
SALDU/EROSI

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

Isolatzailea salgai. Isola-
tzailea (kortxo beltza) salgai
elorrion. Teilatuak, paretak
eta lurra aislatzeko balio du.
Prezioa negoziagarria da,
eroandako kopuruaren arabe-
ra. Tel.: 661-82 93 59.

Kotxe gainean jartzeko
kutxa eta bere euska-
rriak. Salgai kotxe gainean
jartzeko kutxa eta bere euska-
rriak. Tel.: 699 097 536 Tele-
fonoa: 659425890. Posta:
aotxotorena@yahoo.es.

Ibilgailuak
AUTOAK

SALDU

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

Audi A4 salgai. 170.000
km. 9 urte eta erdi. Diesela.
Egoera onean. 8.500 euro.
Tel.: 673 49 36 39

Citroen ZX salgai. Diesela.
Egoera onean. 120.000 km.
800 euro. Tel.: 673 49 36 39

BESTE IBILGAILUAK

SALDU

Autokarabana salgai. Au-
kera! autokarabana salgai.
94. Urtekoa. 5 plaza. Egoera
oso onean. Ekipamendu osoa.
Prezioa: 15.900 euro. 
Tel.: 671-84 15 63

Karabana salgai. Busther
karabana salgai. Prezio eko-
nomikoa. 6 plaza. 
Tel.: 688-80 55 19

Aisia/kirola
KIROLAK

SALDU

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
hazitakoak. Ardi latxa arraza-
ko bildotsak, jaioberriak.
Ahuntz azpigorriak. Tel.: 94-
633 05 74 edo 690-73 27 01.
Maximo

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

EMAN

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

Txakurkumeak oparitzen
dira. Labrador arrazako hiru
kume ar etxe bila dabiltza.
Martxoaren 2an jaio ziren.
Ondo zainduko duen/dituen
pertsonarik badago, email
bat bidal dezala ondoko helbi-
dera: mzubizaga@yahoo.es

Txakurra opari. Arratoi
txakur bat oparitzen da. 
Tel.: 645-71 48 59

MUSIKA/PELIKU-
LAK/LIBURUAK

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

OPORRAK/BIDAIAK

SALDU

Kanpadenda salgai. Ma-
rechal markako kanpadenda
salgai. Behin bakarrik erabi-
lia. 4 pertsonarentzat. Aukera
ezinhobea!100euro.
Tel.: 615-00 72 16.

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 

Familia/etxea
ETXERAKO TRES-
NAK/ALTZARIAK

SALDU

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

Ohea salgai. Habia ohea
salgai. Berria eta polita.4 ka-
xoirekin, 2 lastairu (bat erabili
gabe) eta eskailera txikia.
Dena: 490 euro. 
Tel.: 656-75 48 64.

HAURREN TXOKOA,
OSAGARRIAK

SALDU

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

Bikientzako karrotxoa
salgai. Bikientzako karro-
txoa salgai, kapazo eta aulkia-
rekin. Jane markakoa. Apro-
posa baita adin tarte txikiko
neba-arrebentzat ere. 
Tel.: 629 56 34 92

Casualplay s6 karrotxoa
salgai. Casualplay s6 karro-
txoa salgai. Kapazua, prima
easy arrautza eta karritoa sal-
tzen dut. Euritarako 3 burbui-
la eta bi zaku oparitzen dira.
275 euro. Tel.: 618 21 38 62

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

EDERGINTZA/OSASU
NA/ESTETIKA

SALDU

Ohe elektrikoa salgai.
Pertsona ezinduentzako, os-
pitaleen motako ohe elektri-
koa saltzen dut. Berri-berria.
Akaroen kontrako koltxoia,
oheburukoa eta segurtasun
barra. Mandoak zortzi botoi
ditu. 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 eskeintzen da familiar
eta zaintzeleei. 679-38 23 69

Higiezinak
ETXEBIZITZAK

SALDU

Zaldibia. 2008-an eraikita-
ko etxebizitza herri erdian. 81
m2. 3 logela, 2 komun, 3 ar-
mairu enpotratu, sala, sukal-
dea eta terraza ederra. Garaje
itxia bertan. 199.000 euro. 
Tel.:  626-62 37 92.
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JAIAK
ABADIÑO 
(santrokazak)
›› Maiatzaren 18an, Libertia,

umeentzako antzezlana,
18:00etan, probalekuan. Mikel
Markez eta Erramun Martikore-
na, 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 Gertzainak,
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.

ANTZERKIA
DURANGO
›› Maiatzaren 18an eta 19an,

Kurutziaga ikastolako antzerki
taldearen Hanketatik burura,
19:00etan, Durangoko kaleetan.
Zapatilen kasua antzezlana,
22:00etan, San Agustinen.

AZOKA
IURRETA
›› Maiatzaren 19an,

IX. Okela eta Ardao eguna,
11:00etan, Askondo kalean.

MAÑARIA
›› Maiatzaren 20an,

Elikadura eta artisautza azoka,
10:00etan, herriko plazan. 

BERBALDIA
DURANGO
›› Maiatzaren 24an,

Juan Carlos Lopez Quintana,
19:00ean, Museoan.

ELORRIO
›› Maiatzaren 19an,

Bizikidetzaren berradiskide-
tzea, pertsona eta gizarte
mailan dagokiguna. Iturri kultur
etxean, 10:00etan.

›› Maiatzaren 24an,
Patxi Zabalo EHUko irakaslearen
Zergatik gaude krisian?
berbaldia, Iturri kultur etxean,
19:30ean. Kainabera GKEak
antolaturiko hitzaldiak.

BERTSOAK
DURANGO
›› Maiatzaren 24an, Josu 

Goikoetxea gai jartzaileagaz
bertso trama prestatzen,
19:30ean, Plateruenean. DF
Bertsozale eskola. 

MAÑARIA
›› Maiatzaren 18an, Bertso afaria

Andoni Egaña eta Sustrai
Colinagaz, 21:00etan, herriko
tabernan. 

ERAKUSKETA
DURANGO
›› Maiatzaren 27ra arte,

Berni Gonzalez eta Natalia
Pedreroren ¿De dónde veni-
mos? ¿Quienes somos? 
¿A dónde vamos?, Arte eta
Historia Museoan.

MAÑARIA
›› Maiatzaren 20ra arte,

Gerra Zibila Durangaldean,
Kultur Etxean. 

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

Los diarios del ron
Zuzendaria: Bruce Robinson   

barikua 18: 22:00

zapatua 19: 22:30

domeka 20: 22:30

astelehena 21: 22:00

martitzena 22: 20:00

Los juegos 
del hambre
Zuzendaria: Gary Ross  

barikua 18: 19:00

zapatua 19: 19:30

domeka 20: 22:30

astelehena 21: 19:00

Umeen zinema  

Los cachorros y el
código Marco Polo 
Zuzendaria: Sergio Manfio      

zapatua 19: 17:00

domeka 20: 17:00

ELORRIO
Arriola

Extraterrestre
Zuzendaria: Nacho Vigalondo  

zapatua 19: 22:30

domeka 20: 20:00 

astelehena 21: 20:00 

ZORNOTZA

Zornotza Aretoa

La pesca del
salmón en Yemen
Zuzendaria: Lasse Hallström  

domeka 20: 20:00

astelehena 21: 20:00

JAIALDIA
BERRIZ
›› Maiatzaren 19an, Udaberri Fest,

Hiltegixe Gaztetxean. 09:30ean,
auzo martxa. Ostean bazkaria,
eta Seiurte taldearen kontzertu
akustikoa, 17:30ean.

KONTALARIA
DURANGO 
›› Maiatzaren 18an,

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

IURRETA 
›› Maiatzaren 25ean,

Virginia Imazen umeentzako
saioak: hiru eta lau urtekoentzat
(17:30); eta bost urtetik gora-
koentzat (18:00). Marisol
Abreuren helduentzako saioa,
20:00etan.

MUSIKA
DURANGO 
›› Maiatzaren 18an, Los del Gas,

22:00etan, Plateruenean.

ELORRIO 
›› Maiatzaren 18an, Kokein 

eta Napoka Band, 22:00etan,
Elorrioko gaztetxean.

MAÑARIA 
›› Maiatzaren 19an, Abesbatzen

kontzertua: Mañariko Kirikiño 
eta Bilboko Lagundia abesbatzak;
eta Portugaleteko Orfeoia.
20:00etan, elizan.

ZORNOTZA 
›› Maiatzaren 19an, Maite Olmos

eta Juanjo Munera, 20:00etan,
Ergoiengo San Juan baselizan.
Eleizetan jaialdia.

›› Maiatzaren 20an, Brussels
Virtuosi ganbara taldea,
12:00etan, Etxanoko Andra Mari
elizan. Eleizetan jaialdia.

Maiatzaren 18an, 22:00etan,
Elorrioko Gaztetxean

KOKEIN, 
NAPOKA BAND
Izan diskoagaz dator Eibarko
Kokein, taldearen “inoizko kantarik
rockeroenak” bildu dituen diskoa
aurkeztera. Bestalde, Andoni Mujika,
Felix Buff eta Rafa Rodrigogaz
banda osatuta jardungo dute
Napoka Iriako Miren Narbaizak 
eta Ander Mujikak, Elorrion.

Maiatzaren 19an, 20:00etan Abadiñoko santrokazetan

GOZATEGI, MARTIKORENA, MARKEZ
Zelaietako San Trokaz jaien bigarren zapatuan, bihar, kontzertua
eskainiko du Gozategik. Txanporta plazan jardungo du taldeak,
20:00etatik aurrera. Gaur gauean ere musikazaleentzako
eskaintza interesgarria izango da santrokazetan: Erramun
Martikorena eta Mikel Markezen kantaldia izango da, 22:30ean
hasita, probalekuan. Disko berriak aurkeztuko dituzte. 

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

GARRAIOAK

Euskotren ........................902 54 32 10
Bizkaibus ..........................94 448 40 80
Pesa ................................902 10 12 10
Continental Auto................945 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, 18
09:00-09:00 
• Irigoien (Bixente Kapanaga 3 - Iurreta)
Zapatua, 19
09:00-09:00
• Etxebarria (Montebideo 2 - Durango)
09:00-13:30
• Unamunzaga (Muruetatorre 2C - Durango)
• Campillo (Montebideo 24- Durango)
• SanRoma (Uribarri 5 - Durango)
• Balenciaga (Ezkurdi plaza 8 - Durango) 
• Sagastizabal 

(Askatasun Etorb. 19 - Durango)
• De Diego (Intxaurrondo 22 - Durango) 
• Larrañaga-Balentziaga 

(Berrio Otxoa 6 - Elorrio)
• Urizar (Gabiola 2 - Berriz)
09:00-14:00
• Irigoien (Bixente Kapanaga 3 - Iurreta)
Domeka, 20
09:00-09:00
• Unamunzaga (Muruetatorre 2C - Durango)
09:00-22:00
• Bengoa 

(Jose Antonio Agirre 1 - Atxondo) 
Astelehena, 21
09:00-09:00
• SanRoma (Uribarri 5 - Durango)
Martitzena, 22
09:00-09:00
• Balenciaga (Ezkurdi plaza 8 - Durango)
09:00-22:00
• Jaio-Olabarrieta (Erreka 6 - Elorrio) 
Eguaztena, 23
09:00-09:00
• Navarro (Artekale, 6, Durango)
Eguena, 24
09:00-09:00
• Campillo (Montebideo 24- Durango)

EGURALDIA

12

18o

9

14o DOMEKA

9

17o ASTELEHENA

9

16o ZAPATUA

11

18o 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:
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zorionak@anboto.org • Eguazteneko arratsaldeko 14:00ak arteko epeaZORION AGURRAK

Urteak betetzen ditudan bakoitzean
legez, Juanik esaten dit bihotzak su
hartzen diola. Aurten prest nago ez
dezan su hartu Matienak! Zorionak!

Etxeko neskatilak 7 urte bete zituen maiatzaren 16an eta bere
neba txikiak 3 hilabete egingo ditu maiatzaren 23an. Zorionak
Amets eta Maren! Musuak amama eta aitxitxaren partez.

Gure lehengusuek, Eneko eta Beñatek, 11 urte bete dabez
martitzenean. Zorionak eta musu handi bat bikote!

Araitz Arrizabalaga Zuazok 3 urte
bete ditu gaur. Zorionak eta musu
bat gure sorgintxoari etxeko guztion
partez! Baita osaba Iñigori ere!

Zorionak mutil! Ritmo horretan
laster etxeko altuena! Zorionak
Iurretatik Josu, aittitte, Uxue eta
Anartzen partez. Eta besarkada
bat etxekoen partez!

Bihar, maiatzaren 19an, Loreak 
8 urte beteko ditu. Zorionak eta
musu handi handi bat zure
familiaren partez!

E
S

K
E

LA
K

Naiak maiatzaren 13an 6 urte bete
zituen. Beti bezain jator jarrai
dezazula! Musu bat guraso, aitita-
amama, osaben eta lagunen partez!

15Mren inspirazio iturri gara, eta ez dugu hatzamarrik sartzen ahoan: 
kolunpioa kentzen badiguzue… Edozertarako kapaz gara! 
Zorionak Andoni eta Joseba, gurasoen eta familia osoaren partez!

Zoriooonak Abadiñon jaiotako Maiatzeko loratxoei: Anetxi, Manetxito eta Jontxu! 
Apirilekoa izan arren zuri be zorionak Madditxi zure lehenengo urtebetetzean!

Zorionak Angel Loroño! Maiatzaren 23an urteak
betetzen ditu. Zure iloba Elene, etxeko printzesi-
ta eta etxekoen partez! Musu potolo bat!

Zorionak Iñigori! Hamabostero
zotz egin dugun tarta zuri egokitu
zaizu. Oparia eskuratzeko txarte-
la gura duzunean jaso dezakezu,
Bixente Kapanaga 9an.
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AKUILUAN Markel Onaindia   

Erditze duina

LAUHORTZA

Marisa
Barrena

Uxue Alberdi idazle eta bertso-
lariak, ama izan barritan, bere
erditzeari bertsoak jarri eutsa-
zan  Erditze baten kronika izen-
burupean. Kronika hain zehatz
eta zirraragarria irakurtzeak
erditzeari buruzko gogoeta era-
gin deust.

Mendeetan, Uxuek lez,
andrek beste andre batzuen
laguntzagaz ekarri dabez ume-
ak mundura. Urteak igaro aha-
la, umeak munduratzeko era
aldatu eta andrazkoena izanda-
ko mundu horretan gizonak
sartu ziren; medikuak erditze-
etan parte hartzen hasi ziren,
emaginak bigarren mailan utziz. 

Erditzeak ospitaleetara ero-
an ziren 50eko hamarkadan.
Aurrerapen handitzat jo zen
pausoa, baina andren beharri-
zan emozionalak ez ziren ain-
tzat  hartu, ezta jaioberrienak
be. Askotan, umeak jaio eta ato-
an, amarengandik banatu egi-
ten ziren, bien arteko harrema-
na hautsiz. Urteokaz, batez be
andrak medikuntzara heldu
direnetik, erditzeak medikaliza-
tuegiak daudela hasi gara entzu-
ten, teknologia gehiegi erabil-
tzen dela, eta aplikatzen diren
protokolo askok mesede baino
kalte handiagoa dakartela.
Antza denez,  gure ospitale
batzuetan gauzak aldatzen ari
dira eta erditzeak humaniza-
tzen.

Gaur egun zenbait emaku-
mek erditze-planak aurkezten
dabez ospitalean, zelan erditu
gure daben azaltzeko eta hori
errespetatzea eskatzeko. Beste
batzuk barriz, etxean erditzea
aukeratzen dabe, emaginaren
laguntzaz. Bide hau garestia
dela badakigu eta etxean erdi-
tzeko emaginen eskaria eskain-
tza baino askoz handiagoa dela
be bai.

Edozelan be, andra guz-
tion eskubidea da gure umeak
zelan izan gura ditugun eraba-
kitzea; ospitalean edo etxean.
Tamalez, gure osasun-sistema
publikoak gabezia handiak ditu
arlo horretan, baina gure esku
dago bidea jorratzen jarraitzea.
Ekinez lortuko dogu doako erdi-
tze duina.

“Mostradore ostean
psikologia asko ikasten da”

Dendak lagun eta ezagunen bil-
gune ere badira sarritan.
K.I.: Guk esaten dugu, mostrado-
re ostean psikologia asko ikasten
dela. Jendea erosten etorri izan da,
duda barik. Baina batzuk, apur bat
euren bizimodua kontatzen ere
bai. Zuk bera lasaitu guran-edo. 

Oharra ipini duzue atean.‘Oroi-
tzapen oso onak daramatzagu’ .
R.I.: Gehienak oso onak
izan dira. Sorpresa
hartu dugu itxi egin
behar dugula esan
e t a  g e r o.  B e z e r o
batzuek gutunak ida-
tzi edota opariak egin
dizkigute. Espero ez
genuen jendeak ere
eman dizkigu eske-
rrak.
K.I.: Guk transmiti-
tu dugu, baina beze-
roek ere bai. Oso gustu-
ra egin dugu beharra; lan poli-
ta izan da. Bezero onak eduki
ditugu, benetan baietz. Urte
askotakoak.

Zuek jositako arroparik saldu
duzue?
R.I.: Lehenengotan bai. Puntoz-
ko txaketaren batzuk-eta egin geni-
tuen. Gero ez, ez dugu denbora-
rik eduki-eta. 
K.I.: Konponketak bai egin izan
ditugu. Nahiz eta askotan denda
itxi eta etxean gauez egin behar

izan. Igoal hori izan da bezeroak
gugaz jarraitzeko modu bat.

Zer asmo daukazue orain?
Zer afizio daukazue?
K.I.: Gizonak ere jubilatu zaizki-
gu, eta bizimoduaz apur bat dis-

frutatzea.
R.I.: Bioi asko gus-

tatzen zaigu ira-
kurtzea. Lehen
e z  g e n u e n
d e n b o r a r i k
ateratzen.

Irakurleei esatekorik?
K.I.: Eskerrak ematea bezero guz-
tiei hainbeste urtetan lagundu
gaituztelako.
R.I.:Esan, baita ere, irailean berri-
ro zabalduko dela denda. Gu ez
gara egongo, baina seguru ondo
hartuko dituztela.

Atzera egin eta gogoratu arropa
dendaren hasierako sasoi hura.
Kontxi Isasi:Orain dela 27 urte hasi
ginen, mostradore ostean sekula
egon barik. Nahiz eta orduan ume
txikiak eduki, biok ilusioa geneu-
kan eta horrela hasi ginen. 27 urte
egin ditugu poz-pozik. Ondo hasi
eta ondo amaitu dugu.

Ahizpak izatea, abantaila izan-
go da lanerako.
Rosi Isasi: Pentsatzen dut dena
izan dela onerako. Beti oso ondo
konpondu izan gara elkarrekin.
Batak besteari laguntzeko prest.
Sekula ez dugu eduki arazorik.

Zer saltzen zenuten?
K. I.: Gehienbat  umeen arropa.
Baina baita osagarriak, nagusien
arropa, 60ko neurrirako barruko
arropa... Herri txikia da, baina
zelan beste dendarik ez dagoen,
dena saltzen izan da ondo. Ez
duguna eduki ere, zapatak-eta,
askotan eskatu digute. Baina nahi-
koa behar  eduki  dugu dendakoa-
gaz eta ez dugu gura izan gehia-
gogaz sartu.

Kanpotik ere etortzen izan ei da
jendea zuen dendara.
R. I.: Asko. Atxondokoekin ere
pozik gaude, baina kanpoko jen-
deagaz oraindino eta behar gehia-
go egin izan dugu. Zorte handia
eduki dugu dendagaz.

Ume ugari pasako zen zuen den-
datik. Horiek hazten ere ikusiko
zenituzten, ezta?
K.I.:Zabaldu genuenean, gurasoak
euren umeekin etortzen hasi ziren.
Orain, 27 urte pasata, ume haiek
euren umeekin etortzen izan dira.
Horrek betetasun bat ematen
dizu... Oso gauza polita da hori.

DDeennddaa  bbaarrrruurraa  ssaarrttuu  eettaa  aarrmmaaiirruuaakk  hhuuttssiikk  iikkuussiittaa,,  ttrriissttuurraa
eerraaggiitteenn  ddiiee,,  eettxxee  kkuuttttuunnaa  uuttzziikkoo  dduueennaarrii  lleeggeezz..    AAtteekkoo  oohhaa--
rrrraakk  eerrrreettiirraattuu  ddiirreellaa  eessaann  aarrrreenn,,  eezz  ddiirraa  uurrrruunn  jjooaannggoo..  LLoottuu--

rraa  iinnddaarrttssuuaa  ddaa,,  eettaa  mmoommeennttuu  oonnaakk  ggooggoorraattuuzz  aallaaiittuu  ddiirraa..  HHaarriiaarrii
ttiirraakkaa,,  aattzzookkooaa,,  ggaauurrkkooaa  eettaa  bbiihhaarrkkooaa  jjoossii  ddiittuuzzttee  ssoollaassaallddiiaann..

Isasi ahizpek 27 urte egin dituzte dendan, arropa saltzen; erretiroa hartzeko ordua zela ikusita, bizimodu berriari ekiteko gogoz dira

27 urtean ‘Ainhoa y Judit’-eko
dendari Apatan. Axpekoak dira.

Kontxi eta Rosi Isasi  •


