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Pentsatzea eta ekitea. Aste
Berdeagaz, Elorrioko Uda-
lak eta Elorrixa elkarteak

herritarrak kontzientziatzea dute
helburu, baina lanean hasteko
sasoia ere badela zabaldu gura
dute. Maiatzaren 28an hasiko dira
jardunaldiak.

Joseba Mujika alkateordeak
hausnarketaz egin du berba: “Oso
garrantzitsua da ohartzea  herri-
tarron parte-hartze aktiboa ezin-
bestekoa dela, inguru osasuntsuaz
gozatu gura badugu”. Azaldu du
Aste Berdea lan-ildo horren bai-
tan kokatzen dutela. Adibidez,
udalak olioa batzeko edukiontzi

berriak ipiniko ditu. Etxeetara pote
bana bidaliko dute, eta ekainaren
1etik aurrera bilketa bultzatzeko
kanpaina ipiniko dute martxan.   

Eider Gallastegi udal tekni-
kariak aurkeztu du egitaraua. Elo-
rrixako Eduardo Sardonek aipatu
du koordinazio lan handia dagoe-
la egitarau horren atzean. Bost
berbaldi programatu dituzte. Gai-
nera, ikasleentzako ekimenak ere
badaude; adibidez, irteera presta-
tu dute Arriandiko araztegira. Ekai-
naren 3an, auto elektrikoak era-
kutsiko dituzte plazan, eta ibilgai-
luak probatzeko aukera edukiko
du gura duenak. M. Onaindia  

Aste Berdeko ekintzak aurkezteko ekitaldia, udaletxeko aretoan.

DURANGO

Ferixa Nausikoetako kartel
lehiaketa martxan dago

Ekainaren 11ra arteko epea ipini
dute aurtengo Ferixa Nausikoeta-
ko kartel lehiaketan lanak aurkez-
teko. Herritarrek botoa emateko
aukera edukiko dute, eta iritzi
horiek kontuan izanda, epaimahai
tekniko batek hartuko du azkene-
ko erabakia. 500 euroko saria jaso-
ko du irabazleak. Anboto asteka-
ria lehiaketaren babesle da.

Udalaren erregistroan aur-
keztu beharko dute interesatuek
euren lana. Luma paperean eta
euskarri digitalean eroatea eska-
tu dute antolatzaileek. Irudian,
hurrengo esaldia agertu beharko

da: Ferixa Nausikoak 2012-Elo-
rrio-abuztuak 31-irailak 9. Lan
guztiak Iturri kultur etxean eraku-
tsiko dituzte ekainaren 18tik 30era.
Irabazleaz gainera, gainerako kar-
telak ere jaietako esku-liburuan
publikatuko dituzte. 

Feria protagonista
Iraileko lehenengo domekako
feriaren bueltan ospatzen dira
jaiak. Horregatik, feria izan da ins-
pirazio-iturri sarritan aurreko
urteetan. Iaz, Libe Mimentzak
ortuariak erabili zituen kartel ira-
bazlea ilustratzeko. M. O.

Aurkeztutako lan guztiak Iturri kultur etxean 
erakutsiko dituzte ekainaren 18tik 30era

Euskara
biziberritzeko
plana onartu 
dute udalean
Euskara Biziberritzeko Plan
Nagusia aurrera atera da Elo-
rrion. EAJk eta Bilduk egin dute
alde, eta PP abstenitu egin da. Fer-
nando Azkarate Euskara zinego-
tziak esan du aurtengo plangin-
tza barneratu dutela bakarrik.
Plan estrategikoa garatuko dute
2013-2018 denbora tarterako. Bil-
duren ustez, hausnarketa sako-
na beharrezkoa da euskararen
erabilerari bultzada emateko.

PPko Carlos Garciak esan
du euskara batua arautzen dela
bakarrik. Bere ustez, Elorrion
bizkaiera erabiltzen da gehien-
bat, eta planagaz diskriminatu
egiten dela dio. M. O.

Aste Berdea: hausnarketatik
ekintzetara pasatzeko unea
Besteak beste, olioa batzeko sistema berria ipiniko du martxan udalak

BERBALDIAK
MAIATZAK 28 Banku etikoa. 
Triodos Bank. 19:30ean.

MAIATZAK 29 La amenaza de las
plantas invasoras en el País Vas-
co. Mercedes Herrera. 19:30ean.

MAIATZAK 30 Efectos económi-
cos del techo del petróleo y res-
puestas. Roberto Bermejo. 19:30ean.

EKAINAK 1 Bioeraikuntza.
Etxean energia berriztagarriak
nola erabili. Geolur, Ekoetxe eta
Vaillant. 19:30ean.

EKAINAK 2 Elorrioko baso jabe-
tzentzako kudeaketa aukerak. Biz-
kaiko basogintza elkartea. 11:00etan.
(Guztiak Iturri kultur etxean)

Borobil bat eta ‘X’ bat. Horiek izan
dira Askatasun etorbideko etxebi-
zitza bi markatzeko erabili dituz-
ten ikurrak. Portal horretako admi-
nistratzaileek oharra jarri dute
beste bizilagunak jakinaren gai-
nean jartzeko. Berehala zabaldu
da albistea herri osoan. Sare sozia-
letan ere ohar horren argazkia
bolo-bolo dabil. “Seinale horiek
pisu horretara lapurretan egitera
sar daitekeela adierazten dute”,

dio administratzaileak. Gainera-
tu duenez, solairu bereko bi pisu-
ren atarian agertu dira ikurrak, fel-
pudo gainean. 

Ertzaintzak ez du sinestu
Seinale horien inguruan galdetu-
ta, Ertzaintzak ez die sinesgarri-
tasunik eman: “Lapurretan egin
gura duena, beste barik lapurre-
tan sartzen da; ez du markarik egi-
ten”. Durangoko Ertzain Etxeko
arduradunen berbetan, jendea-
ren ahotan dabilen gaia izan arren,
ez dute horrelako kasuen berririk.
“Jendeak aldiro kontatzen duen
gaia da, baina guk ez dugu sala-
ketarik jaso”.

Durangoko udaltzainen
buruak ere kasua bandoaren bidez
ezagutu dutela azaldu du. “Ban-
doa ikusterakoan zer gertatu den
jakin gura izan dugu. Hala ere, guk
ez dugu antzeko kasuen inguru-
ko informaziorik”. J. G.

Askatasun etorbideko
etxebizitza bi markatu
izanak alarma piztu du 
Portal horretako administratzaileek gainerako
bizilagunak ohartarazteko bandoa jarri dute

Adiministratzailea: “Seinale
horiek lapurretan egitera sar
daitekeela adierazten dute”

Ertzaintza: “Lapurretan egin
gura duena, beste barik
lapurretan sartzen da”

Martitzeneko ohiko bilkuran ezta-
baidatuko dituzte udalaren 2012ko
aurrekontuak . Itxura guztien ara-
bera, gobernu taldeak proposatu-
tako zirriborroak ez du oposizioa-
ren babesik jasoko. Azken asteo-
tan alderdi guztiek kritikatu dute
EAJren proposamena. 

Aralarrek eta PPk pasa den
astean, orain Bilduk eta PSE-EEk
eman dute euren zuzenketen berri.
Bilduk osoko zuzenketa aurkeztu
du, aurrekontuak parte-hartzai-
leak ez direlako izan, eta PSE-EEk
sei milioi euroko balioa duten
zuzenketak aurkeztu ditu.

Bilduren ustez, 2012ko pro-
posamena aurreko urteetakoaren
jarraipena da. Parte-hartzearen
premia nabarmendu dute.
2012rako 3 milioiko inbertsioak

aurreikusten direla eta krisialdian
inbertsioetarako irizpideak alda-
tu behar direla uste du Bilduk:
“Diru sarrera gutxiago dagoen
honetan, herritarrak izan behar
dira zertan inbertitu erabaki behar
dutenak”. 

PSE-EEk EAJgaz akordioeta-
ra heltzeko pausoak ez dituela
emango argitu du, "arinago izan
ditugun akordioak ez dituztelako
bete”. Zirriborroan gabezia ugari
ikusi ditu PSE-EEk: “EAJk gurago
du politika sozio-ekonomiko barik
jarraitzea". Zuzenketetan, Antso
Estegizen erreforma integral bat
egitea proposatu dute sozialistek.
Murueta Torren haurtzaindegia
egokitzea eta Garai jauregian kul-
tur etxea jartzea ere bai. A. U.

Oposizioaren babes
barik eztabaidatuko
dituzte aurrekontuak
Aralar eta PPren ostean, Bilduk eta PSE-EEk ere
zuzenketak egin dizkiote EAJren proposamenari 

Bildu: “Diru gutxiago dagoen
honetan, herritarrek erabaki
behar dute zertan inbertitu”

PSE-EE: “EAJk gurago du
politika sozio-ekonomiko
barik jarraitzea”
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DURANGALDEA

Durangoko eta Elorrioko
ikasleen ideiak saritu dituzte

Aldundiaren saria jaso duten bederatzi ikasleak.

Bizkaiko Foru Aldundiak
ikasle ekintzaileei emanda-
ko sariak Durangaldera eto-

rri dira. Negozio plan onena
Durangoko Fray Juan de Zumarra-
ga institutuko Iratxe Agirrek, Aner
Arruabarrenak, Jon Monterok eta
Mikel Fernandezek egin dute.
Asmakizun onena, Elorrioko Ins-
titutuko Maider Lopezek, Ibone
Ajuriak, Itsasne Blancok, Andoni
Arroiok eta Gorka Blancok sortu
dute. Egin eta Ekin sustapen-pro-
graman garatu dituzte ideiak.  

Durangokoek, Kaiser Kate-
ring izeneko enpresa diseinatu
dute. Proiektu ahalik eta erreale-
na egiten saiatu dira. Iratxe Agi-
rrek ekologia zaindu eta hemen-
go ekonomia bultzatzen dutela
dio: “Kateringean bertoko pro-
duktuak bakarrik erabiltzeak
bereizten gaitu”. Aner Arruaba-
rrenari etorkizunerako balio izan
dio lanak: “Oso ondo pasatu dugu,
eta konturatu naiz Lidertza Ekin-
tzailea ikasketak egin gura dituda-
la”. Hemendik aurrera pentsatze-
ko forma aldatu behar dela uste
du Arruabarrenak: “Langabezian
bazaude eta uste baduzu ona zare-

la zerbaitetan, hasi zuretzako
lanean, inoren menpe egon barik”.

Elorriarrek, arazoak dauzkaten
pertsonak laguntzea zuten buruan.
Telebista eta irratitik emititzen
diren berbak zeinu hizkuntzara
itzultzeko aparatua asmatu dute.
Maider Lopezek azaldu du arrazoia:

“Gure lagun baten gurasoak gorrak
dira, eta horregatik okurritu zitzai-
gun”. Soinuak irudika sailkatzen
dira.  Ibone Ajuriak dio oso gustu-
ra joan direla Teknologiako klase-
ra. Itsasne Blancok ere esperientzia
polita eta dibertigarria izan dela
adierazi du. M. Onaindia

Iratxe Agirre: “Kateringean 
bertoko produktuak bakarrik
erabiltzeak bereizten gaitu”

Durangoko ikasleek katering enpresa bat diseinatu dute, eta Elorriokoek
telebista nahiz irratiko soinuak zeinuen hizkuntzara itzultzeko aparatu bat 

Maider Lopez: “Lagun baten
gurasoak gorrak dira, eta
horregatik okurritu zitzaigun”

Amankomuzgoak sustatzen duen
Eskola Agenda 21 programaren
barruan, jasangarritasunaren
inguruan berba egin zuten Iurre-
tako eta Peruko hainbat ikaslek
martitzenean. Hain zuzen, Juan
Orobiogoitia institutuko eta Peru-
ko  Ciudad Eten distrituan dagoen
ikastetxe bateko ikasleak elkartu
zituen ordu erdiko bideokonferen-
tziak.

Jasangarritasunaren ingu-
ruan Durangaldean zer egiten
den azaldu zuten Iurretako gaz-
teek, eta arlo horretan Peruko
egoera zein den ere jakin gura izan
zuten. Amaitzeko, agur modura,
kantu bana eskaini zieten elkarri
bai hemengo eta bai Peruko gaz-
teek. Atzo Zaldibarko ikastetxean
errepikatu zuten bideokonferen-
tzia eta datozen asteetan Berriz,
Otxandio, Durango, Abadiño eta

Elorrioko ikastetxeetan ere egin-
go dute.

Hamasei ikastetxegaz  
Bideokonferentziaren ostean
Eskolako Agenda 21aren gaineko
xehetasunak eman zituzten. Isme-
ne Mandaluniz programako tek-
nikariak azaldu zuenez, “orain sei
urte zazpi ikastetxegaz abiatu zen
ekimena eta gaur egun hamasei
ikastetxek parte hartzen dute”.
Datuak ikasle kopurura ekarrita,
1.270 ikaslegaz abiatu zuten eki-
mena eta gaur egun 7.294 gaztek
parte hartzen dute.

Eskola Agenda 21 programak
gazteei ahotsa eman nahi die
jasangarritasunaren inguruan
dituzten kezkak jakiteko eta ikas-
tetxean nahiz beraien inguruan
egin  diatezkeen hobekuntza pro-
posamenak jasotzeko. J. D.

Internetek Iurretako
eta Peruko hainbat
ikasle elkartu ditu

Gazteak Juan Orobiogoitia institutuko bideokonferentzian.

Bideokonferentzia bidez, jasangarritasunaz berba
egin zuten; herri gehiagotakoek ere egingo dute
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DURANGALDEA GARAI OTXANDIO

ABADIÑO

Euriari aurre eginda 250 gaztetxo batu zituen lehenengo jardunaldiak.

Otxandioko Herri Ikaste-
txeak laugarren aldiz anto-
latu ditu Orientazio Pro-

bak. Saioak jardunaldi  bitan bana-
t u  d i t u z t e .  L e h e n e n g o a ,
martitzenean burutu zuten, eta
hurrengoa datorren eguazten goi-
zean izango da. Jardunaldi biak
kontuan hartuta, guztira, Araba
eta Bizkaiko hamahiru ikastetxe
eta 509 ikaslek (DBHko 5. eta 6.
mailakoek) parte hartuko dute.

Martitzenean Igorre, Artea
eta Areatzako ikastetxe banak eta

Gasteizko hiruk parte hartu zuten.
Lau zirkuitu zeuden aukeran. Ikas-
leek, biko taldeetan, zirkuitu
horietako bati aurre egin zioten
iparrorratz baten eta mapa baten
laguntzagaz. 

Helburua, ikastetxetik abia-
tu eta hainbat tokitan ipinitako
balizak bilatzea eta ibilbidea aha-
lik eta arinen egitea zen, orienta-
ziorako dituzten gaitasunak era-
bilita. Eguraldi txarrari aurre egi-
nez, “gazte  gehienek lortu zuten
ibilbidea amaitzea”, Iñigo Ramos

irakasle eta ekimeneko antola-
tzailearen arabera. Parte hartzai-
le guztien artetik Areatza eta Igo-
rreko bikoteek lortu zuen puntua-
ziorik altuena.

Eguaztenean zazpi ikastetxe
Eguaztenean, 09:30ean, Otxan-
dio, Lemoa, Zeanuri, Aramaio,
Dima, Zornotza eta Legutioko
ikasleak batuko dira. Prozedura
berdina izango da: gazteek bina-
ka irtengo dute minutu bateko
maiztasunagaz. J. Derteano

Bizkaiko eta Arabako 13 ikastetxe eta 509 ikasle ari dira parte hartzen

Bigarren orientazio-proba
egingo dute eguaztenean

Irailerako egongo da
Traña-Matienako haur
eskola berria prest

Traña-Matienako haur eskolaren
proiektua burutuko duen enpre-
sa hautatzeko lehiaketa zabaldu
du Abadiñoko Udalak. Hautatzen
duten enpresak, 589.162 euroko
aurrekontua edukiko du proiek-
tua gauzatzeko. 

Udan gura dituzte egin haur
eskola berria egokitzeko obrak.
Udalaren aurreikuspenen arabe-
ra, irailaren 15erako amaituko

dituzte beharrak: “Umeek ikastur-
te berria abiatu ahal izateko ara-
zorik egon ez dadin”. 

Traña-Matienako haur esko-
la berria oraingoa dagoen leku
berean atonduko dute, eta bi urte
arteko 60 ume hartzeko egokitu-
ko dute eraikina. 

Inbertsio nagusietakoa
Lau ikasgela, erabilera anitzeko
gela bat, eta sehaska-gela bat
atonduko dituzte eraikinaren
beheko solairuan.  Gainera, gura-
soentzako harrera-gune bat ere
atonduko dute beheko solairu
horretan: umeen karrotxoak uzte-
ko lekua ipiniko dute bertan.

Udalaren 2012rako aurre-
kontuko inbertsio nagusietako
bat da Traña-Matienako haur
eskola berriarena. Aurrekontu
horretatik gauzatuko duten lehe-
nengo inbertsioa da. I. E.

Proiektua gauzatuko duen enpresa hautatzeko
lehiaketa publikoa deitu du Abadiñoko Udalak

Enpresak 589.162 euroko
aurrekontua edukiko du
proiektua gauzatzeko

Traña-Matienako haur eskola
berria oraingoa dagoen leku
berean atonduko dute eraikin 

Industriaren
arloko enpresek
produktu propio
gutxi dituzte
Durangaldeko Enpresen Elkarteak,
Durangaldeko Amankomunazgoak
eta Azterlan zentroak eskualdeko
industriaren egoera aztertzeko eta
etorkizunera begirako garapen ere-
durik egokiena proposatzeko haus-
narketa eta ikerketa prozesua abia-
tu zuten 2010ean. Bide horretan,
eskualdeko industriaren erradio-
grafia jasotzen duen mapa aur-
keztu dute.

Mapa horrek hainbat ahulgu-
ne azaleratu ditu. Esaterako,
enpresa askok produktuen ekoiz-
penera mugatzen dute euren jar-
duna. Hau da, produktuen disei-
nua eta diseinu horren garapena
ez da ildo estrategiko bat eskual-
deko enpresa gehienetan: “Duran-
galdean lehiakortasun handia
dago manufaktura-ahalmenari
dagokionez. Baina produktuen
diseinua eta diseinu horren gara-
pena ez dugu menderatzen; hori
ahuldade bat da. Besteek diseina-
tu dutena ekoizteak oso ibilbide
laburra du”, adierazi du Azterla-
neko ordezkari Anton Gorriñok.
Balio erantsia duten produktuen
garrantzia azpimarratu du. 

Kontraesanak ere azaleratu
ditu ikerketak. Ikertutako enpresen
%60k dio gaur egun ekoizten dituz-
ten produktu berdinekin merkatu
berrietara heldu nahi dutela etor-
kizunean. Era berean, %68k plan-
teatu ere ez du egiten produktu
berriak garatzea merkatu berrieta-
ra heltzeko.  J. D.

Langabetuen
portzentaia
EAEko txikiena
izan da apirilean
Lanbidek emandako datuen ara-
bera, Garain dago langabetuen
portzentaia txikiena. Euskal Auto-
nomia Erkidegoko apirileko
balantzea publikatu du Lanbidek.
Garain, 210 biztanle  aktibotik, lau
bakarrik daude lan barik. Ehune-
koetara eroanda, %1,9koa da
indizea. 25-45 adin tartean ei
daude  lan bakoak, guztiak zer-
bitzuen alorrean ibilitakoak. Lan-
gabetu-tasa %16,1ekoa da Biz-
kaian, eta EAEn %14,9koa. 

Durangaldeari erreparatuta,
Garairen ostean Mañaria koka-
tzen da, %8,8ko indizeagaz. Lane-
rako gai diren 250etik, 22 daude
lan barik. Eskualdeko tasa han-
diena Iurretan dagoela diote
datuek: %15,3. Lan barik 290 biz-
tanle daude, 1.895 aktiboren arte-
tik. Iurretaren ostean, Zaldiba-
rrek dauka tasa altuena: %13,4.
Lana gura duten 1.507tik 202
daude bila. Durangaldean, 4.959
pertsonak ez dute lanik topatzen,
azken datuen arabera. M. O.

Durangaldean, 4.959
pertsonak ez dute lanik
topatzen, datuen arabera

Garaiko datuak 
ehunekoetara eroanda,
%1,9koa da indizea

Langile bi
zauritu dira
Estampaciones
enpresan 
Astelehenean, goizeko 10:00etan
gertatu zen istripua. Abadiñoko
Lebario auzoko Estampaciones
Bizkaia enpresan jazo zen
ezbeharra. Langile bi elektrizita-
te konponketetan zebiltzala,
eztanda bat izan zen. 

Enpresako arduradunek
jakitera eman zutenez, azpikon-
tratatutako enpresa batekoak
dira zauritutako langile biak.
Zauri  arinak izan zituen langi-
leetako batek, eta ospitalera
eroan zuten bigarren langilea:
erredura larriak dauzka. I. E.

Langile bi elektrizitate
konponketetan zebiltzala,
eztanda bat izan zen

Zauri arinak izan zituen
batek, eta ospitalera eroan
zuten bigarrena
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IURRETA MALLABIA

Mallabiko Udalak eta Euskaltzain-
diak herriko toponimia batzeko
hitzarmena sinatu zuten joan zen
barikuan. Mila Mondragon alka-
teak eta Euskaltzaindiako idazka-
ri Xabier Kintanak sinatu zuten
akordioa udaletxean. 

Duela hile bi ekin zioten Pello
Mugartza eta Justo Azagirre malla-

biarrek auzorik auzo egin beha-
rreko ikerketa toponimikoa. “Base-
rriz baserri gabiltza planoaren gai-
nean lanean”, azaldu du Mugar-
tzak. Herritarren erantzuna oso
ona izaten ari da, gaineratu due-
nez: “Galdetzen diegun mallabiar
guztiak dakitena azaltzeko prest
daude”. Gerea auzoan 20 lagun
inguru elkarrizketatu dituzte
dagoeneko, eta 500 leku izen ingu-
ru jaso dituzte. Ikerketak urte eta
erdi inguru  iraun dezake, ikertzai-
leen berbetan. Datuak jaso eta
mapa egingo dute. J. G.

Udala eta Euskaltzaindia
toponimia ikertzen ari dira

Ikerketak urte eta erdi 
inguru iraun dezake,
ikertzaileen berbetan 

Pello Mugartza eta Justo Azagirre mallabiarrek
Gerea auzoan hasi dute leku izenei buruzko lana

Mallabiarrek herri baratzen pre-
miarik duten jakin gura du uda-
lak. Herritarrekin zuzenean zer-
bitzu horren inguruko batzarra
deitu du udalak maiatzaren
29rako, 19:00etan kultur etxean. 
Herri baratzak auzolanean egite-
ko asmoa dutela azaldu du Xabat
Areitiourtena zinegotziak: “Ez
daukagu diru askorik proiektua

martxan jartzeko, beraz, auzola-
nean egitea posible dela deritzo-
gu”. Gazte zein zahar, edozein adi-
netako herritarrei ortuan nekaza-
ritza ekologikoan lan egiteko
aukera eskaintzea da udalaren
helburua. 15-25 lagunentzako zer-
bitzua eskaini gura dute Mallazpi
kalearen gaineko landan. J. G.

Herri baratzen
inguruko batzarra
deitu du udalak

“Ez daukagu diru askorik
proiektua martxan jartzeko;
auzolanean egitea posible da”

“Egunak pasa ahala
gero eta itxaropen
gutxiago dugu”

ta ordaindu ezinik: “Diru hori behar
du jabeak, eta neurri legalak har-
tuko ditu. Egunak pasa ahala gero
eta itxaropen gutxiago dugu”.

2003tik  bizi da Iurretan Abbassi,
eta abisurik gabe kendu zioten
DBE. Gizarte teknikariagaz hori
berreskuratzeko tramitazioa hasi
zuen, baina, tarte horretan, Lan-
bidek hartu zuen Aldundiarena
zen eskumena, abenduan. “Erre-
kurtsoa aurkeztu dugu Aldundian
eta Lanbiden, erantzunik gabe.
Batak bestera bildatzen gaitu. Logi-
karik ez du egoera honek”.

1.847 familia, DBE barik
Aldundiaren eta Lanbideren jar-
dueraren eraginez, 1.847 familiek
utzi diote DBE jasotzeari, gizarte
eragileek Bilbon salatu dutenez.
Abbassi da bat: “Taberna bitan ari-
tu naiz lanean,  baina, gastuei ezin
eutsita, utzi egin nituen. DBEeska-
tu nuen gero. Orain, zurrunbilo
honetan nago. Lan bila nabil, bai-
na, ez dut ezer lortu”. A. B.

Urrian utzi zion Miloudi Abbassik
Diru-sarreren Berme Errenta (DBE)
jasotzeari. Aldunditik Lanbidera-
ko eskumen aldaketak sortutako
zurrunbiloan murgildu, eta egoe-
ra “zaila” sortu zaio: langabezian
dago eta etxebizitza utzi beharrean
egon daiteke, emaztearekin eta
adin txikiko hiru seme-alabekin.
Urtarriletik dago 600 euroko erren-

2003tik bizi da Iurretan Miloudi Abbassi, bere emazte eta hiru seme-alabekin. 

“Batak bestearengana
bildatzen gaitu. Logikarik 
ez du egoera honek”

Miloudi Abbassi iurretarrari Diru-sarreren Berme 
Errenta kendu diote, eta etxe barik gera daiteke
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BERRIZ

ATXONDO ZALDIBAR

Asteleheneko udalbatzarrean
2012ko aurrekontuak onartu zituz-
ten Gobernu Taldearen botoekin.
EAJ abstenitu egin zen, “argitasun
falta” argudiatuta. Ia 1,7 milioi
eurokoa da zenbateko osoa.

Juanjo Nora alkateordeak onar-
tu duenez, udalaren egoera “deli-
katua” da, eta, ondorioz, “gaur egun-
go egoera ekonomiko orokorrera eta
Atxondoko errealitate ekonomiko-
ra egokitzen diren aurrekontuak
osatu ditugu”. Aurtengo ahalegin
nagusiak azpiegituren eta zerbi-
tzuen mantenura bideratuko dituz-
te. Ondorioz, inbertsioak “mini-
moak” izango dira: 171.000 euro.
Horietatik 129.000 euro iazko kon-
tabilitate akats bat parekatzeko era-
biliko dituzte; 40.000 Hiri Antola-
menduko Plan Orokorarren berri-

kusketarako eta 2.000 euro liburu-
tegirako liburuak erosteko.

Udalak zorrak ditu eta zordu-
nak ere bai. Durangaldeko Aman-
komunazgoari “hainbat” kuota zor
dizkietela onartu du Norak: “Iazko
urrira arteko faktura guztiak ordain-
du ditugu. Lehentasun moduan
enpresa txikiak eta hornitzaileak
hartu ditugu. Apurka Amankomu-
nazgoari ordaintzen ere ari gara”.

Zordunen kasuan, 900.000 jaso
behar ditu udalak hainbat bideta-
tik. Esaterako, Barraskiko etxebizi-
tzak egiten ari den enpresak 305.000
euro zor dizkie. Enpresak esan zie-
nez Bancajak emango die abala:
“Asteon bertan Bankiako ordezka-
riekin [Bancaja hor barruan dago]
berba egin dut eta abala emango
dietela baieztatu didate”. J. D.

Inbertsio minimoak
egingo dituzte egoera
“delikatua” delako
Gobernu Taldearen aldeko botoekin eta EAJren 
abstentzioagaz onartu dituzte aurrekontuak

Ekoizpenaren %20 erre du
suteak Cemosa enpresan

Joan zen zapatuan Cemosa enpre-
sak dituen bost almazenetako bat
erre zuen sute batek. Gutxi gora-
behera produkzio osoaren %20
erre zela kalkulatu dute enpresa-
ko ordezkariek. Galdutako ekoiz-
pena datozen asteburuetan pro-
duzitu gura dute: “Zazpi makina

ditugu eta normalean 4-5 egoten
dira martxan asteburuetan. Dato-
zenetan denak egongo dira”.

Bestalde, oraindik ez dute
aurkitu sua zerk eragin zuen.
Cemosak 190 langile ditu eta eli-
kagaientzako edukiontziak egiten
ditu paper birziklatuagaz. J. D.

Asteburuetan errekuperatu gura dute ekoizpena

Cemosako almazena sutan, joan zen zapatu arratsaldean. A. U.

41 lagunen datu sekretuak
argitu ditzaten eskatu dute

eskubide horren kontra egon dai-
tezkeelako”. Hiru ekintza eskatu
dizkiote idatziz Isoird jeltzaleari:
izaera ideologikoa duten eurei
buruzko datuak jakinaraztea, iaz-
ko mozioan hartutako konpromi-
soa praktikan ipintzea eta Espai-
niako gobernuari zein Eusko Jaur-
laritzari azalpenak exijitzea.

Iazko mozioaren zergatia
Alderdien Legearen ondorioz,
Berrizen 80 lagun hauteskundee-
tara aurkeztu ezinik zeudela ondo-
rioztatu zuten Ezker Abertzaleko
zinegotziek. Aurretik Ezker Aber-
tzaleko  apoderatu edo hautagai
izandakoek ezin dutela hautes-
kundeetara aurkeztu kritikatu
zuten. Baina, sasoi hartan baldin-
tza berriak agertu zirela ohartara-
zi zuten mozioaren aurkezleek.
Adibideak bota zituzten: polizia
kontrol batean identifikatzea edo-
ta preso politiko bat bisitatzea. Bal-
dintza berriekin, ez zekiten segu-
ru zenbat pertsona zeuden egoe-
ra horretan. M. Onaindia

Ezker Abertzalearen hauta-
gai izandakoek eta Bildu-
ren ordezkariek eskaera

zehatza egin diote Orlan Isoird
alkateari. Iazko maiatzeko osoko
bilkuran aho batez onartutako
mozioa bete dezala exijitu diote.
Hau zioen mozioak: “Eskubideak
urratuta dituzten susmoa duten
herritarrei, hala eskatuz gero,
euren egoeraren berri jakiteko
tramiteak burutzea”. 

41 lagunek egin dute euren
inguruko datuak argitzeko eskae-
ra. Ezker Abertzaleko kideek ofi-
zialki aurkeztu dituzte. Kezka azal-
du du eskatzaile bakoitzak:  “Hau-
teskundeetan libre  parte hartzeko
eskubidea mugatua ote daukadan
zalantza daukat, ezagutzen ez
ditudan datu sekretu batzuk nireEzker Abertzaleko ordezkariak, 41 herritarren eskaerak aurkezten.

“Hauteskundeetan libre parte
hartzeko eskubidea mugatua
daukadan zalantza daukat”

Alderdien Legea dela-eta onartutako mozioa betetzeko exijitu diote Isoirdi

Garbiketa
zerbitzua eta
gaztelekua
esleitu dituzte
Hiru urterako, baina beste urte
batez luzatzeko aukeragaz adju-
dikatu dio udalak Arrasateko Txa-
txilipurdi aisialdi taldeari herri-
ko Gaztelekua kudeatzeko esku-
mena. Lehiaketa publiko bidez,
erabaki dute aurrerantzean ere
Txatxilipurdi aisialdi taldeak
jarraitzea Zaldibarko gaztelekua
kudeatzen, azken urteetan egin
duen bezala.  

Herriko eraikin publikoak
garbituko dituen enpresa berria
ere aukeratu du Zaldibarko Uda-
lak: hainbat enpresa aurkeztu
dira lehiaketa publikora, eta
“eskaintza ekonomikorik onena
egin dutelako”, Eulen garbiketa
enpresa aukeratu dute.  I. E.

Lehiaketa bidez, erabaki
dute Txatxilipurdik jarraitzea
gaztelekua kudeatzen



Durangaldean labur

MAÑARIA
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IZURTZA

Bitora eta Lucia Inzunzak
adi-adi entzun zuten joan
zen zapatuan Jon Irazabal

Gerediaga elkarteko kideak uda-
letxean emandako berbaldia. Gere-
diaga elkarteko kideak Gerrate
Zibilak Mañarian izan zuen eragi-
na azaldu zuen, udalak faxismoa-
ren aurka borrokatu zutenak

omentzeko antolatutako ekital-
dian. Luciak (87 urte) eta Bitorak
(84 urte) bertatik bertara bizi izan
zuten Irazabalek azaldutakoa.
Mañarian botatako bonbak, fron-
tearen kokapena, herrian bizi zen
giroa, Saibiko bataila eta beste
hainbat gertaera gogora ekarri
zituen Irazabalek. Endika Jaio alka-

teak Inzunza ahizpei lore sorta
eskaini zien, eta ostean udalbatza
osoagaz argazkia atera zuten.
Aurretik, plaka jarri zuten udale-

txearen sarreran. “Gazte zein nagu-
si, udal aretoa jendez bete zen
gure historianezagutzeko”, alkatea-
ren berbetan. J. Guenetxea

Bitora eta Lucia
Inzunza ahizpak
omendu dituzte
Faxismoaren aurka borrokatu zutenak gogora
ekarri zituzten joan zen zapatuan udaletxean

Inzunza ahizpei lore sorta
eskaini zieten eta udalbatzagaz
argazkia atera zuten

Auto zaharren erakusketa
egingo dute lehenengoz

Auto klasikoen topaketa eta era-
kustaldia eratu dituzte, biharko,
Mañarian. Goizeko 11:30ean elkar-
tuko dira parte-hartzaileak pla-
zan, eta Otxandiora joan-etorria
burutuko dute. Bueltatzean, autoak
plazan utziko dituzte, jendeak ikus-

teko aukera eduki dezan. Bazka-
ria izango dute 15:00etan, eta arra-
tsalderako umeentzako jolasak ere
prestatuko dituzte.

Kopuru finkorik ez
Udalaren babesagaz, lau lagune-
ko taldea dabil ekimena antolatzen.
Iban Uriartek azaldu du auto kla-
sikoen zaleak direla. Zaletasunaz
gainera, herrian giroa sortu gura
dute. Ez dakite seguru zenbat par-
te-hartzaile agertuko diren. Lehen
edizioa denez, emaitza ikusi eta
hurrengo urteetan eratzen jarrai-
tu edo ez aztertuko dute. M. O.

Parte-hartzaileak 11:30ean
elkartuko dira, eta Otxandiora
joan-etorria burutuko dute

Udalaren babesagaz, lau laguneko taldea dabil 
ekimena eratzen; herrian giroa sortu gura dute

Autoa gidatzen zihoala kamioi baten kontra
aurrez aurre jo eta gero, pertsona bat hil zen
martitzenean Arriandin, Smurfit paper-fabri-
karen parean. Autoan harrapatuta geratu zen
gidari gaztea eta Iurretako suhiltzaileek ber-
tatik atera zutenerako hilda zegoen. Trafikoa
A8tik bideratu behar izan zuten ertzainek
istripuaren ostean.

Pertsona bat hil da auto
istripuz Arriandin

Desanexioaren 
23. urteurrena 
1927tik 1990era arte Durangora ane-
xionatuta egon zen Iurreta. Eguaz-
ten honetan txapliguak botata ospa-
tu dute herriaren desanexioa iurre-
tarrek. 1989ko maiatzaren 23an,
Durangoko Udalak Iurretako batzor-
dearen akordioari aho batez eman
zion baietza udalbatzarrean. 

Bide ondoko
aparkaleku
batzuk mantendu
gura ditu udalak
Herrigunean, plazaren eta errepi-
dearen artean, autoak aparkatze-
ko erabiltzen den zonalde bat
dago. Hamar bat autorentzako
tokia du. Autobus geltoki berria
hantxe egingo dutenez, hiru-lau

autorentzako tokia bakarrik  gera-
tuko da. Aldundiak ez du nahi
gune hori aparkatzeko erabiltze-
rik, autoak atzez irten behar dute-
nez arriskutsua delako. Udalak
dio ulertzen duela Aldundiaren
jarrera, baina  leku batzuk maten-
du gura dituzte, mugatuta bada
ere, Luis Ballarin alkateak esan
duenez: “Udalerako eta taberna-
rako kudeaketak egiten dituzte-
nentzako bi-hiru aparkaleku iza-
tea nahi dugu eta negoziatzen
gabiltza Aldundiagaz”. J. D.

Eguaztenean merkataritzaren eta turismoaren
inguruko sariketa egin zuen Jaurlaritzak Geta-
rian. Ekitaldian Xabier Zelaia gogoratu zuten,
duela hil batzuk hildako merkatari durangarra.
Zelaiak 2006 eta 2007 urteetan Bizkaia Martxan
sortu zuen, sektoreko Durangoko, Basauriko eta
Gernikako profesionalak batuta. Bizkaidendak-
eko presidentea ere izan zen hiru urtez.

Zelaia gogoan komertzioen
inguruko sari banaketan
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“Eraikuntza beti existitu den sektore
bat da eta existitzen jarraituko du”
Arrasateko Arizmendi ikastolaren goi mailako zikloen artean eraikuntzaren arloko bi 
ziklo daude: diseinura bideratutako bat eta obretako arduradun izateko beste bat

Zer iraupen dute zikloek?
Urte biko iraupena dute eta parte
hartu ahal izateko beharrezkoa
da batxilergoa amaituta izatea.
Irailean hasi eta maiatzean amai-
tzen dira, Arizmendi ikastolan,
Arrasateko Ferialekuaren eraiki-
nean. 

Zein adin tarteko lagunek parte
hartzen duten zikloetan eta non-
goak izaten dira?
Adin guztietako jendea etortzen
da: batxilergoa edo unibertsita-
tea amaitu dutenak, lanetik dato-

zenak… Horrek askoz aberasga-
rriago egiten ditu klaseak eta ikas-
leen arteko hartuemanak. Jato-
rriari dagokionez, erdiak baino
gehiago Arrasatetik kanpokoak
izaten dira. Esaterako, orain, Zor-
notza, Durango eta Mañariko
ikasleak ditugu.

‘Obra eta planen burutzapena’
zikloa zertan datza?
Obrako buruzagia izateko
zikloak dira eta kalera begirakoa
da; hau da, obran denbora asko
ematen duen edo emango duen
lagunarentzako aproposa. Arlo
praktikoak garrantzia handia

hartzen du, zikloaren heren bat
delako: 600 ordu. Teoria ordue-
tan ikasitakoa sei bat hilabetez
praktikan aplikatzeko modua
izaten dute ikasleek. 

‘Eraikuntza proiektuak’ zikloa
zeri buruzkoa da?
Bulego teknikoen jardunera
bideratuta dago. Hainbat modu-
lu daude, baina marrazketa da
garrantzitsuena. Ziklo hau auke-
ratzen duenari marraztea gusta-
tu behar zaio. Bigarren urtean
proiektu bi egitea proposatzen
diegu: etxebizitza proiektu bat
eta eraikuntza arloko beste bat
(hotela, kiroldegia…). Ziklo
honetan praktikak laburragoak
dira: 360 ordu.

Europako Batasuneko lege baten
ondorioz moldatu egin da azken
ziklo hori.
Bai. Jasangarritasun irizpideak
kontuan hartuko dira aurreran-

tzean. Eraikuntzaren moduloari
energia berriztagarrien eremua
gehitu diogu eta modulo berri
bat sortu dugu eraginkortasun
energetikoaren ingurukoa. Adi-
bidez, diagnostikoa eginda etxe-
bizitza batean energia zelan
aurreztu daitekeen ikusiko dugu,
edota eraikuntza berrietan zelan
aplikatu daitekeen eraginkorta-
sun energetikoa. Aldaketa onu-
ragarria izan da  nire ustez.

Eraikuntzaren sektoreari gogor
eragin dio krisiak.
Obra gutxi daude, egia da, eta
daudenak obra zibilak dira. Sek-
tore horretan hainbat langile
geratu da langabezian. Baina ata-
ka hau onurarako ere erabili dai-
teke, ziklo honetan parte hartuz,
esaterako. Jakintza eta prestaketa
maila handitzeko erabili daiteke
denbora. Gauza bat argi dago:
eraikuntzak beti egon dira eta
egongo dira. Gizaki gizaki dene-

tik existitu den sektore bat da eta
existitzen jarraituko du. 

Eraginkortasun energikoa lan-
tzeak balio erantsia ematen die
hezkuntza zikloei?
Bai. Etxebizitza berrien eraikun-
tza asko jaitsiko da eta eraikitzen
direnek ere energiaren inguruko
gaurko legedia bete behar dute.
Baina 50eko hamarkadatik gaur
egunera arte egindako gehienak
energiaren aldetik zulo handi bat
dira, asko kontsumitzen dute.
Europan energiaren %40 etxeek
gastatzen dute. Hor badago bide
bat. Zein den? Tamaina batetik
gorako eraikinetan birgaitze
lanak egiten badira, birgaitze
energetiko bat ere derrigor apli-
katzea aginduko duen legea
indarrean izan nahi du Europako
Batasunak datozen urteetan.
Beraz, ondo prestatuta daudenek
beti aukera gehiago izango dute
sektorean aurrera egiteko.

Irteerak ere egiten dituzue.
Kurtso bukaeran eta hasieran
irteerak egiten ditugu. Amaieran
Bartzelonara joaten gara norma-
lean. Oportora eta Erromara ere
joan izan gara hango arkitektura
bertatik bertara ezagutzera. Kur-
tso hasieretan, aldiz, obretara eta
lantegietara joaten gara teorian
ikasitakoa zelan aplikatzen den
ikusteko. J. Derteano

“Etxebizitza batean
energia zelan 

aurreztu daitekeen
ikusiko dugu”

Urte biko zikloek, erai-
kuntzan eraginkorta-
sun  energet ikoa

zelan aplikatu landuko dute
aurten lehenengoz. Arizmen-
di Ikastolan, Lanbide Hezi-
ketako eraikuntza alorreko
arduraduna da Aitor Axpe.
Berak eman du zikloen berri.
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BERBAZ
“Izaera kritikoa mantendu behar dugu,
alternatibak bilatzen ahalegintzeko”
Kontzientziazio lana, hitzaldiak, jardunaldiak... Urtebete eta gero martxan jarraitzen du Durangaldeko M15 mugimenduak

Jon Bastante •

Durangaldeko M15
mugimenduko kidea

24 urte dauzka

dean gutxiago edukita hobeto bizitzea-
ren ideia lantzen dute. Herriak etorriko
den petrolioaren krisirako prestatu gura
dira Hiriak Trantsizioan ekimenean.
Gasteizen badabiltza horretan lanean,
eta Bilbon ere hasi dira. Durangok auke-
ra asko dituela uste dugu, elkarte asko
dagoelako desazkundeagaz lotutako
gaiak lantzen; interes handia dago.
Desazkundearen gaineko jardunaldiak
antolatu genituen, eta orain arteko jar-
dunaldirik arrakastatsuenak izan zirela
esango nuke.  

Badago mugimendua.
Bai, eta batzuetan gaitza izaten da ahale-
ginak ez bikoiztea. Ez bagara denok
elkartzen, bakoitzak bere aldetik gauza
antzerakoak antolatu ditzakegu. Inda-
rrak batu gura ditugu. 

“Ez dago ezer egiterik”,“Agintean daude-
nak lotsabakoak dira”,“Nik zer egin deza-
ket ba?”.Sarritan jendea motibatzea ez da
erraza. Zer egin?
Zer edo zer aldatzea gura bada, lehenen-
go norbere burua aldatu behar da. Nire
bankua zarratzeko zorian dagoela? Ba
agian beste modu batera gorde beharko
ditut nire aurrezkiak. Modu indibidualis-
ta baten pentsatzeari utzi eta kolekti-
boan pentsatzen hasi beharko ginateke,
gertukoenetatik hasita; familia, auzoki-
deak... Elkarren arazoez arduratu eta
elkarrekin ekinez gero gehiago izango
gara. Biztanleen % 99 gara eta elite txiki
bat da gure bizitza markatzen duena:
zelakoak izan behar garen, bidetik ez
garela irten behar... Arinago ere lortu
izan da aldaketak egitea. Zergatik ezingo
da orain? Gugandik hasita, autokritika
apur bat eginda aldaketa txikiak egin
ditzakegu. Kanpoan dagoena ikusi eta
izaera kritikoa mantendu behar dugu,
alternatibak bilatzen ahalegintzeko. Ez
bagara kritikoak, honek ez dauka irten-
biderik. A.Ugalde 

Hasieran Andra Mariako eliz-
pean batzen ziren asanbla-
dan. Orain, Pinondon edu-

kitzen dute hitzordua M15 mugi-
menduko kideek. Eguena, 19:45.
Ideiak batzen hasi eta ekintzak
prestatzera salto egin dutela azal-
du du mugimenduko kide Jon Bas-
tantek.  

Urtebete  da M15 mugimendua sortu zela.
Zelan ikusten duzu orain arteko ibilbidea?
Argi-ilunez joan zaigun urtea izan dela
esango nuke. Mugimendua indar han-
diagaz hasi zen, eta parte-hartzaileak
gutxitzen joan dira. Batzuk gauza asko-
tan daudelako sartuta, beste batzuk oso
konbentzituta ez zeudelako... Arrazoi
asko egon daitezke. Jarraitu dugunok

esperientzia batu dugu eta hasieran bai-
no helduago gaudela esan genezake.
Lehen hiru orduko asanbladak egiten
genituen ideiak botatzen. Orain badaki-
gu norantza jo, zer pausu eman, eta
ekintzak antolatzen ditugu. Agian txispa
bat sortu beharko litzateke berriro jen-
dea kalera irteteko. Iazko ekainean
10.000 pertsona inguru egon ziren Bilbo-
ko manifestazioan, eta aurten ez dira
horrenbeste batu. Agian jendea desilu-
sionatu egin da, pentsatuko zuten egun
batetik bestera konponduko zirela ara-
zoak... Baina astiro-astiro lan eginda
eman behar dira pausoak, aldaketara
inplikatuta. 

M15eko kideak zerk batzen zaituztete? 
Sistemak eragiten digun nekeak. Denok
antzerako gauzak gura ditugu: murrizke-
tak amaitzea, politika neoliberalak ez
egotea, eta pertsona diruaren eta gauza
materialen aurretik ipintzea. Egoera
honetatik irteteko alternatibak bilatu
gura ditugula esan genezake. 

Herritik alternatibak bilatzeko gaitasun
horretan sinestea gaitza da?
Jende askok politikarien esku utzi dituz-
te kontu horiek. Baina lau urterik behin
bozkatzen duzun batengan arazo horiek
konpontzeko konfidantza osoa jartzen
baduzu, jai duzu. Boterean dagoenak
gezurra esaten badu, lapurtu egiten
badu... Juridikoki ezin da ezer egin. Herri
subiranotasuna berreskuratu behar da;
jendeak erabaki dezala zeintzuk diren
euren arazoentzako irtenbideak. Ohitu
gara dena eginda jasotzera. Denok esan
genezake: “Zertan sartuko naiz hor?, esa-

ten dudanak ez du ezertarako balioko”.
Ideia txikiekin aldaketa handiak egin
ahal dira. 

Zer tresna proposatzen duzue aldaketa
horietarako? 
Gure tresna nagusia asanblada da. Ber-
tan jendeak bere iritzia emateko aukera
dauka, eta gero denon artean erabaki-
tzen dugu zer egin: presio taldeak sortu,
denuntziarako performance bat, kon-
tzientzazio kanpainak... Arazo guztiak ez
dira berdinak, eta kasuan kasuko ekin-
tzak egiten ditugu euren aurrean. 

Orain zer daukazue esku artean?
Gure asmoa ekainean Banku Etikoaren
gaineko jardunaldi bat egitea da, Uztar-

tuz-ekin batera. Asanbladan lotzeko
daukagu oraindik zelan landu, baina bai,
ekainean gai hori landuko dugu. Energia
aurreztearen gaineko jardunaldi bat ere
egin gura dugu. Enpresei energia berdea
eskaintzen dieten kooperatibak daudela
ikusi dugu, eta jendeari alternatiba
horren berri eman gura diogu. Udazke-
nean, Durango trantsizioan izeneko eki-
mena martxan ipini gurako genuke. 

Zer da ‘Durango Trantsizioan’delako hori? 
Hiriak Trantsizioan gure herrietan
desazkundea aplikatzeko egitasmoa da.
Desazkundea zer den? Denok dakigun
moduan, gure planetako baliabideak
mugatuak dira eta daukagun hazkunde
sistema ez da jasangarria. Desazkun-

“Elkarren arazoez arduratu eta elkarrekin ekinez
gero gehiago izango gara. Biztanleen %99 gara 

eta elite txiki bat da gure bizitza markatzen duena” 

“Durangon elkarte asko
dago desazkundeagaz
lotutako gaiak lantzen;
interes handia dago”

“Lehen hiru orduko
asanbladak egiten 

genituen; orain 
badakigu norantza jo” 



anboto 2012ko maiatzaren 25a, barikua 11 K

KULTURA
@anbotokultura

GORKA URBIZU BERRI TXARRAKEN ABESLARIA

“Kontzertu
bakoitzak badu
bere saltsa, eta
maite dugu hori”

Erritmo oso bizian zabiltzate
batetik bestera bira hasi zenute-
netik.Zelakoa izaten ari da Haria
diskoaren aurkezpen bira?
Bikaina, jendeak oso ondo hartu
du disko berria eta horrek asko
betetzen gaitu. Euskal Herrian
zein Estatu mailan harrera oso
ona izaten ari da eta hilaren 18an
diskoa Europa osoan kaleratu dute.

Bira non dabil orain? 
Oraintxe etxean, Lekunberrin;
astelehenean bueltatu ginen
Andaluzia eta Valentziatik. 

Asteburuan kontzerturik?
Asteburu honetan Valladoliden
eta Elizondon gara jotzekoak. 

Orain arteko kontzertuetatik
bereziki gogoratzen duzunik?
Bartzelonako eta Madrilgo aurkez-
penak oso-oso hunkigarriak izan
ziren, sarrerak agortu ziren eta
magia berezia lortzen duzun gau
horietakoak. Londreseko gauak
ere gogoangarriak izan ziren,
horietako batean Cancer Bats tal-
dea ezagutu genuen eta harre-
man polita sortu da.

Noiz arte dauzkazue zuzenekoak
lotuta? 
Momentuz uda  bitartekoak dauz-
kagu lotuta, baina uda ondoren
ziurrenik Europan zehar bira luze
bat egingo dugu eta han-hemen-
ka jotzen jarraituko dugu, Haria
lau haizetara zabalduz. 

Ilusio bereziagaz itxaroten
duzuen kontzerturen bat? 
Hurrengoaren zain egoten gara

beti. Kontzertu bakoitza ezberdi-
na da eta zirrara horrek ematen
dizu aurrera egiteko grina. Kon-
tzertu bakoitzak badu bere saltsa,
eta maite dugu hori. 

Durangorako sarrera asko saldu
dituzte dagoeneko. Diskoa aur-
keztu duzuen beste kontzertue-
tan ere halako harrera beroa
egin dizue publikoak?
Harritzekoa da jendearen harre-
ra horrenbeste urteren ondoren,
beti egongo gara zorretan gure
zalegoarekin.

Zelako kontzertua izango da
Durangokoa? Zer kanta zerren-
da prestatu duzue?
Kantuen zerrenda taula gainera igo
baino ordubete lehenago aton-
tzen dugu, beraz ezin jakin. Ener-
gia trukea egon dadila, hori da beti
garrantzitsuena.

Aurreko disko aurkezpen kon-
tzertuetatik zerk bereizten ditu
‘Haria’ diskoaren birakoek?
Atrezzoa pittin bat aldatu dugu,
nahiz inoiz ez diogun itxurari
garrantzia berezirik eman. Gal-
der dago baterian, eta Hariakoak
gehitzearekin batera, beste kantu
batzuk ere berreskuratu ditugu.

Zelan funtzionatzen dute kantek? 
Bikain. Dagoeneko 30 bat emanal-
di egin ditugu bira honekin, eta dis-
ko berriko kantuak oso ondo har-
tu ditu jendeak, batzuk dagoene-
ko ezinbesteko direla esango nuke:
Albo-Kalteak, FAQ, Makuluak...

Zer ezaugarri dauzkate kantek? 
Betiko Berri Txarraken emozioa eta
indarraren arteko nahasketa man-
tenduagatik, bide berriak urratu
ditugu. Melodiek beste sakonera
bat dute, eta hitzetan ere bada zer
aztertua: aurrera egiteko sena alda-
rrikatzen dute, aurreko diskoaren
iluntasunetik aldentze moduko
bat islatzen dute. I. Esteban

Ekainaren 1ean Durangoko Plateruenean eskainiko
du Berri Txarrak taldeak kontzertua. Andaluziatik 
eta Valentziatik bueltan, Lekunberritik erantzun ditu
galderak Gorka Urbizu abeslari eta gitarrajoleak

1994an Lekunberrin sortutako talde nafa-
rraren zazpigarren diskoko pare bat kan-
ta Gorka Urbizuk bakarka eskaini zituen
Platerueneko Kantuaren Kantoia zikloan,
2011 urte amaieran. Zuzeneko horren
oroitzapenei buruz, honakoa esan du:
“Sano urduri nengoen, halakoetan zure
ohiko jardunetik kanpo baitzaude, bai-
na oso ondo pasa nuen”. 

Kafe antzokiko ekimen hura gorai-
patu egin du musikariak: “Sentitzen nuen
jendea adi zegoela eta hizketaldi atsegi-
na izan zela uste dut. Bonboa eramatera
animatu nintzen eta komeriak izan nituen,
baina oroitzapen ona daukat: ekimen
txalogarria da”.

Ross Robinson ekoizlearekin, Veni-
ceko estudioan, 50 egunetan grabatu
zuten taldearen zazpigarren diskoa, Haria
izenekoa. Musika kritikarien lore asko eta
entzuleen harrera beroa jaso ditu azken
hilabeteotan Berri  Txarraken taldearen
lan berrienak.

Biraren abiaduran sorkuntzarako
astia ateratzea zaila izaten den arren,
koadernoa eta grabagailua “badaezpada
ere beti prest” edukitzen ditu Gorka Urbi-
zuk: “Diskoak bere bidea egin behar du,
eta guk sormen aldetik arnasa hartu:
musika berria entzun... Bere denbora
behar du proiektu bakoitzak eta ez da
komeni hori behartzea”. 

Koadernoa eta grabagailua,
badaezpada ere beti eskura

“Kantuen zerrenda
taula gainera igo baino

ordubete lehenago
atontzen dugu”

“Disko berriko kantak
oso ondo hartu ditu

jendeak, batzuk
ezinbesteko dira jada”
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Gaurkoan liburu bat gomenda-
tu gura nizueke, egunotan apun-
te artean zoratuta zabiltzatenoi,
super-seme baten gurasooi, edo
super-ama baten seme-alaboi,
agenda lehertzear duzuenoi, kapa
ikustezinak estutzen zaituztete-
nean itomena sentitzen duzue-
noi, izarapean ezkutatu eta lan-
tzean behin “ezin dut” pentsatzen
duzuenoi... Denoi beraz.

Iaz argitaratu zuen Uxue
Alberdik Ezin dut, eta zer? ipui-
na. Bertan neskatila irudimen-
tsu bat agertzen zaigu. Aitak eten-
gabe gogorarazten dio super-
neska bat dela bekokian muxuak
emanez, berak tripan edo oine-
tan ere jaso nahi lituzke laztanak
ordea. Gainera badaki ez dela
super-neska bat; neska horiek
hegan egiten baitute eta berak ez.
Hala ere behin eta berriz ahale-
ginduko da hegaz egiten aita
pozik egon dadin. Baina batzue-
tan super-neskaren kapa estu-
estu sentitzen du eta orduan...
Hortik aurrerakoa ezagutzea
zeuon esku uzten dut.

Adin batetik aurrera ezkuta-
ketan edo tabetan jolasteari uzten
diogun legez, haur literatura ira-
kurtzea ere alboratu egiten dugu.
Uxuerenarekin batera, zuen txi-
kitako ipuinak edo oraintsuago
argitaratuak irakurtzea gomen-
datuko nizueke; aspaldiko oroi-
tzapenei kuku bat egiteaz gain,
uste baino gehiago ikasteko eta
hausnartzeko aukera eskaintzen
dute eta. 

Bien bitartean kapak estu-
tzen bazaituzte, animo! Obamak
harrotasunez “Yes, we can”  alda-
rrikatzen zuen bezala, zergatik ez
dugu bada geuk ere “Ezin dut, eta
zer?” lasai esango?  

Ezin dut, eta zer?

GEURE DURANGALDEA

Miren 
Amuriza 
Bertsolaria

ARGAZKIGINTZA

Kultura fotografikoa
zabalduko du bigarren
urtez Begira jaialdiak

Ekainean eta uztailean
burutuko dituzte Begira
argazki jaialdiaren biga-

rren edizioaren barruko ekital-
diak. Helburu bikoitzagaz antola-
tu du Kinua Argazki Elkarteak
jaialdia: argazkigintzan euren ize-
na duten egileen lana ezagutzera
eman, eta argazkigintzan euren
bidea abiatu berri duten gazteak
bultzatu gura dituzte. 

Bost erakusketa izango dira,
Durangoko Arte eta Historia
Museoan, San Agustin kulturgu-
nean eta Ezkurdiko erakusketa
aretoan. Gainera, Pinondo etxean,
tailerrak eta argazki proiekzio
saioak egingo dituzte.

Ekainaren 1ean zabalduko
dute Begira jaialdiaren barneko
lehenengo erakusketa: Durango-
ko Museoan ikusgai izango da
Federico Clavarino Turineko artis-
ta gaztearen lana, ekainaren 24ra
arte. Ukraina Pasport dauka era-
kusketak izenburua, eta herrialde
hartako errealitate sozial eta poli-
tikoa agertu gura du. 

Natacha Marloren argazki ins-
talazioa, Hexápoda erakusketa
kolektiboa edota Mikel Ibarrola-
ren Pasos ere ekainaren hasiera-
tik egongo dira ikusgai. 

Tailer teoriko-praktikoa
Oscar Molina sortzaileak gidatu-
ko du Detrás de la cámara tailer
teoriko-praktikoa. Ekainaren 16an
eta 17an izango dira saioak. Argaz-
kilaritza proiektu pertsonal bat
zelan garatu landuko dute. Izena
emateko, 658708264 zenbakira
deituta edo e-posta bidez:
info@begiraphoto.com. I.E.

Argazkigintzan bidea

abiatu berri dutenak

bultzatu gura dituzte

Hainbat tailer, argazki proiekzio saioak eta nazioarteko
argazkilarien erakusketak egongo dira, ekaina eta uztailean

Gaurkoan ipuin bat
gomendatu gura nizueke,
egunotan apunte artean
zoratuta zabiltzatenoi

Durangaldeko hainbat bertsolari
gazte saritu dituzte Bertso Idatzien
Bizkaiko Eskolarteko txapelketan.
Gernikako Seber Altube ikastolan
izan zen txapelketaren finala, joan
zen barikuan, eta 144 entzuleren
aurrean jardun zuten bertsola-
riek. Abadiñoko Aitor Bizkarra,

Itxaro Juaristi, eta Bittor eta Txa-
ber Altube; Durangoko Xabier
Olaskoaga; eta Garoa Angiozar
berriztarra izan ziren sariak jaso
zituzten eskualdeko bertsolariak. 

Lehen Hezkuntzako bosga-
rren mailako sailean saritu zuten
Bittor Altube; DBHko bigarren
mailako lehenengo eta bigarren
sariak jaso zituzten Garoa Angio-
zarrek eta Txaber Altubek; DBH-
ko bigarren eta hirugarren maile-
tan saritu zituzten Aitor Bizkarra
eta Itxaro Juaristi; eta laugarren
mailakoen atalean hirugarren
geratu zen Xabier Olaskoaga.

BERTSOLARITZA ZINEMA

Bertso idatzien lehiaketako
hainbat sari Durangaldera
Gernikan jokatu zuten Bertso idatzien txapelketaren finala

Abadiñoko, Berrizko eta

Durangoko bertsolariek

jaso dituzte sariak

Ekainaren 2an eta 3an, Durango-
ko Zugaza zineman eskainiko
dute Gartxot, konkista aitzineko
konkista filma. Berbaro euskara
elkarteak antolatuta, filma aurkez-
teko berbaldia eskainiko dute
sortzaileek aurreko egunean,
19:00etan, Durangoko udal libu-
rutegian: Edorta Barruetabeñak
eta Juanjo Elordik.

Filmean kontatzen dengarai
historikoaren zertzeladak eman-
go dituzte egileek Gartxot, Nafa-
rroaren deskonkista kolektiboa
berbaldian. Gartxoten kondaira-
ren bidez, Nafarroaren konkista

kontatzen zuen Campionen   Itzal-
tzuko bardoa du filmak oinarri,
eta Benito Lertxundiren kantak
dira soinu banda. I. E.

Gartxot aurkeztuko dute
Durangoko liburutegian
Filmaren egileek eskainiko dute ekainaren 1eko hitzaldia  
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Trafikoa da Durangoko kutsadura
iturri nagusia: zelan ibili garbiago?
2010ean Mugikortasun jasangarrirako Plana diseinatu zen Durangon. Herri barruko joan-etorrietan autoaren erabilera
gutxitzea da plan horren helburu nagusia. Izan ere, Durangon trafikoa da kutsadura iturri nagusia, industriaren gainetik 

Duela zazpi urte airearen kalitatea-
ren neurketek alarma gorria piztu
zuten Durangon. Legeak ezarrita-
koa baino 35 aldiz handiagoa zen
airean zegoen elementu kutsatzai-
leen kopurua. Ordutik, airearen
kalitatea hobetzeko hainbat neu-
rri hartu dituzte. Azken datuek dio-
tenez, airearen kalitatea ona iza-
ten da Durangon orain, hamar egu-
netik seitan.

Baina zergatik ekarri airearen
kalitatea autoen gehigarrira?
Autoak, furgonetak eta kamioiak,
direlako aire kutsatzaile nagusiak
Durangon. Ikerketek horrela esa-
ten dute: berotegi-efektua sortzen
duten gasen %44 garraioek isurtzen
dute. Urtean 40.550 tona gas kutsa-
tzaile irteten da ihes-hodietatik.

Datu horiek kontuan hartuta,
herri barruan autoen erabilera
gutxitzeko Mugikortasun Plana egi-
tea erabaki zuten 2009an. Parte-

hartze foroen bidez egin zuten
diagnosia eta plana, eta 2010ean
onartu zen. Hamabost urtetarako
egitasmoak batu zituzten bertan.

Mugikortasun ohiturak 
Durangon azken hamar urteotan
biztanleria %11 hazi da. Auto kopu-
rua ere asko hazi da: azken sei
urteetan % 20 egin du gora, eta gaur
egun 11.000 auto inguru daude.

Durango barruan mugitzeko
durangarren %60 oinez ibiltzen da,
%18 autoz, eta % 5k bizikleta har-
tzen du. Datuak hobetu egin dire-
la azaldu du Agenda 21eko tekni-
kari Aitor Larruzeak. 2006an %30ek
hartzen zuen autoa herri barruko
joan-etorrietarako.

Autoa hartzen dutenetik, 
%25ek lan kontuengatik hartzen
du, %15ek ikasketengatik, %12k
medikuarenera joateko eta beste
%12k erosketak egiteko. A. U.

Urtean 40.550 tona
gas kutsatzaile 
isurtzen dituzte
ibilgailuek

Kotxez Durango
barruan mugitzen
direnen % 25ek
lanerako hartzen
du autoa

Berotegi-efektua sortzen duten
gasen emisioa, Durangon
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Eskoletara oinez
joateko Oinez Busa
zabaldu gura dute
Eskola-umeak ikastetxeetara oinez eta
elkarrekin joateko ekimena da Oinez Busa.
Landako Eskolan hasi zuten iaz, eta Zaba-
larrara zabaldu dute aurten. Ikastetxe guz-
tietara apurka-apurka zabaldu gura dute.
Landakoren kasuan, autoz ikasleen %10
joaten zen, eta ekimenagaz ume horieta-
tik %20 oinez joatea lortu zuten.

Poligonoetan
mugikortasun planak
bultzatu gura dituzte
Langileak beharrera garraio publikoan
joatea errazteko, poligonoetan mugikor-
tasun planak bultzatu gura dituztela azal-
du du Aitor Larruzeak. Poligono berrietan
derrigorrezkoa izango da horrelako plana
edukitzea. Martxan dauden industriagu-
neek aktibitate ekonomikoaren zergetan
%50eko onurak izan ditzakete. 

Herrigunean auto gutxiago
ibiltzeko obrak egingo dituzte
Egunean 6.000 eta 7.000 auto
artean pasatzen dira  Ermodo
kaletik. Trafiko ugariko lekua
da, baina oinez ere jende asko
ibiltzen da. Datu bat: 10:00eta-
tik 21:00etara, orduro 5.000
pertsonek zeharkatzen dute
Ermodo oinez. 

Sanagustinalden eta
Zumalakarregi kalean egin
dutenaren antzera, herrigune-
ko hainbat kaletan auto gutxia-
go ibiltzeko urbanizazio lanak
egingo dituzte datozen urtee-
tan. Montevideo kalean dabil-

tza orain beharretan. Espaloiak
zabaldu eta aparkalekuak gutxi-
tzen hasi dira bertan, eta lanen
bigarren fasean daude. Ermo-
don eta  Frai Juan Zumarraga-
ko zati batean ere horrelako
lanak egingo dituzte.

Mugikortasun Planean,
trenbidea dagoen lekua ere
hartu dute kontuan: trena  lur-
peratu eta gero, bertan etor-
bide bat atontzea da asmoa,
eta oinez eta bizikletaz dabil-
tzan herritarrek lehentasuna
edukiko dute. 

Bidegorri sarea
alboko herrietara
luzatuko dute 
Azken egunotan, bidegorria Tabirara
heltzeko proiektua daukate eskuartean
udalean, eta handik Izurtzagaz lotu
arteko bidea egingo dutela aurreratu
du Aitor Larruzea Agenda 21eko tek-
nikariak.

Iurretara ere luzatuko da bidego-
rri sarea. Herri bien arteko mugan,
zubian, biribilgune bat egiteko asmoa
dago, eta obra horregaz batera bide-
gorria jarriko dute . 

Semaforoak
kentzen hasi dira
apurka-apurka
Trafikoa bideratzeko, semaforoak ken-
du eta oinezkoentzako zebra-bide
garaiak ipini dituzte herriko hainbat
lekutan. Apurka-apurka semaforo guz-
tiak kentzea da asmoa. 

Aitor Larruzearen berbetan, sema-
foroetan gelditu beharrak eta atzera
autoa martxan jartzeak airearen kali-
tatean eragiten dute. Horrez gainera,
semaforo barik bide segurtasuna hobe-
tzea lortu gura dute. 

Aparkalekuak,
erdigunetik kendu
eta periferiara
Batez ere kanpotik datozen bisitarien-
tzako aparkalekuak, Durangoren kan-
poaldean kokatuko dituzte datozen
urteotan.

San Roken duela gutxi ipini dute
aparkaleku berria, eta Larruzeak azal-
du duenez, Tabiran beste aparkaleku
bat jarriko dute. Espazio berriak las-
ter jarri beharko direla azaldu du,
Iurretan, Fundiguel alboko aparkale-
kuan etxeak egiterako. TAO gunea ez
dute gehiago zabalduko.

Errekarga lekuak
eta aparkalekuak
auto elektrikoentzat
Etorkizunean auto elektrikoen erabi-
lera zabaltzen denerako errekarga pun-
tuak eta aparkaleku bereziak ipiniko
dituzte Durangon.

Orain momentuan auto elektri-
koak edo hibridoak dauzkaten herri-
tarrek onura fiskalak dituztela azaldu
du Agenda 21eko teknikariak. Udala-
ren zirkulazio zergan %75eko hobaria
eduki dezakete horrelako autoak dituz-
ten durangarrek. 

Durangotik oinez
ibiltzeko ohitura
hartzea helburu

“Alde Zaharra oinezkoentzat ipini zenean jende askok
protestatu zuen, baina gaur egun herritarrak ohituta eta
gustura daude aldaketa horrekin”.  Agenda 21eko tek-
nikari Aitor Larruzeak azaldu duenez, Durangon autoak
herrigunetik kentzeko hainbat neurri agertzen dira
Mugikortasun Planean. 

Larruzeak nabarmendu duenez, mugikortasuna
hobetzeko ohiturak aldatu beharko dira : “Autoagaz etxe
pareraino heltzen ohituta daude herritarrak, eta hamar
minutuz oinez ibiltzea ez da ezer kostatzen”. A. U.

Herri barruan autoa ez erabiltzea da 
Mugikortasun Planaren helburu bat
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Automobilaren arloko iraultza:
ibilgailu elektrikoak eta hibridoak

Gasolinagaz mugitzen diren autoek
arazo bi  dituzte: petrolioaren gares-
titzea eta CO2 isurketak sortzen
duen berotegi efektua. Automo-
zioan diharduten enpresa handiek
agortuko ez den sistema baten bila
dihardute. Gainera, ingurumena
errespetatuko duen autoa bilatu

gura dute. Azken urteotako ikerke-
tek elektrizitate bidez mugitzen
diren autoen aldeko apustua egin
dute. Momentuz, errepideetan iku-
si ahal ditugun auto elektrikoen
kopurua ez da handia, baina bali-
teke automobilaren iraultza elek-
trikoak arrakasta izatea.

Nola funtzionatzen
du auto elektrikoak?
Auto mota honek ohiko moto-
rra kendu eta motor elektrikoa
du. Motor elektriko hori eleke-
trizitatez hornitzeko bateria
handi bat darama. Bateriak,
etxeko elektrizitate sarera lotuz
edo kalean jarritako tokietan
kargatu daitezke. 

Gaur egun auto elektri-
koen inguruan hiru teknologia
daude: auto guztiz elektrikoa,
hidrogenozko zeldaduna eta
hibridoak. 

Petrolioaren krisiak mugikortasunaren plantea-
mendu berriak aztertzea eragin du: oraingoz mer-
katuan dagoen proposamen interesgarriena
auto elektrikoa edo hibridoa da.

Gaur egun, auto elektrikoen inguruan hiru
teknologia daude: auto guztiz elektrikoa,
hidrogenozko zeldaduna eta hibridoa

Abadiñoko Eroskik auto elektrikoak
kargatzeko postu bi eskaintzen ditu 
Abadiñoko Eroski  hipermer-
katuan auto elektrikoen bate-
riak betetzeko postu bi daude.
Aparkalekuaren alde batera,
autoa aparkatu eta terminale-
ra konektatu daiteke. Prezioa-
ri dagokionez, bateria karga-
tzea diesela baino %25 merkea-
goa da. 

IBIL da sistema elektriko
honen kargaren kudeatzailea.
Zerbitzu hau Energiaren Eus-
kal Erakundearen (EEE) eta
Repsolen artean sinatutako
lankidetza akordioaren ondo-
rioz eratu zen. Ibilgailuaren
maletategian dagoen karga-
gailua ibilgailura konektatu
behar da lehenengo, eta gero,
konektatu birkarga-zutoinera
edo zutabera.

abantailak eragozpenak
– Bateriagaz  kilometro gutxi
egin daitezke oraingoz.

– Bateriak garestiak eta pisu-
tsuak dira.

–  Elektrizitate motorrek poten-
tzia gutxi dutenez, autoak txi-
kiak izan behar dira.

– Litiozko bateriak erabiltzen
dira. Munduko litioaren %50
Bolivian dago. 

– CO2rik ez du isurtzen. Beraz,
petrolioak baino gehiago
errespetatzen du ingurume-
na. Ez du berotegi efektua sor-
tzen.

– Elektrizitatea petrolioa bai-
no merkeagoa da. Beraz, bate-
riak kargatzeak gasolina eros-
tea baino merkeagoa da.

– Elektrizitatea hornitzeko
sarea eginda dago.

Durangaldean badugu auto elektrikoen
adibiderik: Berrizen atez ateko zabor
bilketa egiteko erabiltzen duten autoa
elektrikoa da. Furgoneta honetan batzen
dituzten hondakinak konposta egiteko
erabiltzen dituzte.
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Repara Tu Vehículo zerbitzuan, autoa kon-
pontzeko lekua eta materiala eskaintzen
dute. Aurrezteaz gainera, bezeroei disfru-
tatzeko modu bat eskaini gura diete. Beze-
roak egin behar ditu konponketak edo man-
tenimendu lanak, baina aholkularien lagun-
tza edukiko du. Alain Mugerza da
aholkularietako bat. Denetariko bezeroak
dauzkate: mekanikara afizionatuak, jubi-
latuak, lehen aldiz doazen esperientzia
bako gazteak... “Zabaldu egin da zerbitzua,
ez da mekanikoentzako soilik”. Edozeini
zabalduta egon arren, apur bat saltseroa iza-
nez gero hobeto, Mugerzaren iritziz. Beze-
roaren arabera, laguntza intentsiboago edo
lasaiago eman erabakitzen dute.

Alemanian eta AEBetan arrakasta han-
dikoak dira era honetako jarduerak. "Autoa
gure bizitzako parte da. Egunero eskutan
darabilzun gauza bat ezagutzea garrantzi-
tsua da”. Hemen ere goraka ei doa ohitura
hau: “Urtetik urtera jende kopurua handi-
tzen ari da”. 

Bestalde, zerbitzuak ingurugiroa hobe-
tzen ere lagun dezake, Mugerzak dioenez.
“Gaur egun edozein lekutan botata ikusten
dira gurpilak, latak... Hemen, jendeak leku
bat dauka olioa aldatzeko, eta guk birzikla-
tzeko hartzen dugu”. 

Denetariko bezeroak 
dauzkate: mekanikara
zaletuak, jubilatuak,
lehen aldiz doazen 
esperientzia bakoak...

Ikastaroetan lehenengo
praktikak egiteko aukera
Uda hasieran eta ondoren ikas-
taroak eskaintzen dituzte Repa-
ra Tu Vehiculokoek. Olio alda-
ketak, pastilla aldaketak... Man-
tenimendu eta konponketekin
lehenengo kontaktua egiteko
aukera izaten da.

Alain Mugerzak azaldu du
astiro eta pausuz pausu egin
beharreko prozesua dela. Lehe-
nengo olioa aldatzen hasten ei
dira, errazena delako. Baten
batek probatzen sakondu gura
badu eta laguntza behar duela
ikusten badute, beste egun
batean etorri eta denbora gehia-
goz lantzea proposatzen diote.

Produktu guztiak eskura,
modu erosoan erabiltzeko
Merkatuan dauden produktu
eta ordezko pieza guztiak esku-
ragarri dauzkate Repara Tu Vehi-
culon. Bezeroak behar duena
topatzen saiatzen dira. “Per-
tsona batek deitzean, noiz eto-
rri gura duen eta zer auto dau-
kan esaten digu. Behar duene-
rako boxea prest edukiko du,
behar duen ordezko pieza edo
produktuagaz”. Erabiltzailea
eroso egotea da helburua. 

Zentroan dagoen dendan
produktuak eskura daude.
Interneten ere badago aukera
eskaerak egiteko, webgunean:
www.reparatuvehiculo.es .

Norberak bere autoa ezagutzeko 
eta konpontzeko ohitura zabaltzen

Bezeroak egin behar
ditu konponketa edo
mantenimendu lanak,
baina aholkularien
laguntza edukiko du

Iurretako Repara Tu Vehículo zerbitzuak, mantenimendu eta
konponketak dirua aurreztuz egitea eskaintzen du. 
Mekanika kontuekin disfrutatzea ere badu helburu.
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Tunning estetikoak modan egoteari
utzi dio urteotan, krisiaren ondorioz
Sasoi batean boladan zegoen autoari aleroiak eta bestelako elementuak txertatzea. Orain ez. Dagoenean ere ondo dago
autoa. Ez da hain itsusia, ondo erreparatuz gero. Mantentzen dena tunning funtzionala da: balaztak, esekidura…

Kirurgia plastikoa ez da hain beha-
rrezkoa gaur egun. Autoari ‘aurpe-
gia’ aldatzea ez dago modan. Ale-
roiak eta autoa alde guztietatik
apaintzea helburu zuten elemen-
tuak gero eta gutxiago ikusten dira.
Krisiak zuzenean eragin dio tun-
ning zaletasunari. Espainiako
Industria Ministerioaren lege batek,
tunning prozesua are gehiago
garestitu du, elementu guztiak
homologatuta edukitzera behar-
tzen baitu. Traña-Matienako Japan-
tunning dendakoek bertatik ber-
tara bizi izan dute aldaketa hori eta
negozioa gaur eguneko eskakizu-
netara moldatzeko asmoa dute.
Laster Durangon autoak konpon-
tzeko tailerra irekiko dute eta tun-
ning elementuek dendako atal bat
gehiago baino ez dute osatuko.

Dena dela, batez ere tunning
estetikoa da jaitsi dena. Helburu
moduan autoa apaintzea bakarrik
duena. Tunning funtzionalak orain-
dik funtzionatzen du. Izan ere,

“tunninga ez da autoa larrosaz pin-
tatzea eta musika topera entzute-
ko elementuak gehitzea bakarrik”,
argitu du Japantunning dendako
Eneko Usabelek. “Tunninga autoa
pertsonifikatzeko egiten den alda-
keta oro da”. Beraz, esekidura edo
balaztak aldatzea ere tunning egi-
tea da: Baina tunning funtzionala,
autoaren errendimenduari zuze-
nean eragiten diolako.

Euskal Herriak ez du Japonia-
gaz zerikusirik: “Diotenez, Japonia-
ko gazteek euren soldataren %80a
autoan gastatzen dute”. Japonia,
Alenia eta Estatu Batuak dira tun-
ning arloan erreferente nagusiak.
Gainera, Estatu Batuetan ez homo-
logazio arazorik, hemen dagoen
moduan. 

Eskaera arraroak
Urte hauetan guztietan hainbat
eskaera bitxi izan dituzte Japantun-
ningeko kideek: “Behin, atzeko jar-
lekua kendu eta jarleku indibidual

bi jartzeko eskatu zigun bezero
batek. Horrek eskulan handia eska-
tu zigun eta homologazioa ere kon-
plikatua izan zen. Nire ustez, era-
kusketaren baterako autoa zen eta
ez kalean ibiltzeko”. Gaur egun,
eskaera ohikoago bat darabilte

eskuartean: “Lexus bat moldatze-
ko eskatu digu bilbotar batek. Kolo-
rea, esekidura, balaztak, hagunak
eta tapizeria aldatzeko eskatu digu.
Tapizeria aldatzea zaila da, lanean
ari garen bitartean ezin delako
autoko kontaktua ukitu”. J. D.

Espainiako Industria
Ministeritzaren
lege batek, tunning
prozesua gehiago
garestitu du

Japonia, Alemania
eta Estatu Batuak
dira tunning arloan
erreferente 
nagusiak 
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Zuri kolorea dago
boladan gaur egun
Moda zelan aldatzen eta birsor-
tzen den misterio bat da. Tun-
ning-ean ere gaur modan dagoe-
na bihar zaharkituta geratu dai-
teke. Hala ere, tendentziak
jarraitzeko joera hartzen du jen-
de askok eta besteen autoetan
ikusten dutena eurenean ere
nahi izaten dute. Aleroiak, llan-
tak eta antzerako elementuak
garestiak dira, baina bada ten-
dentzia bat ekonomikoki ahale-
gin handirik eskatzen ez duena:

autoen kolorea. Auto bat eros-
terakoan kolore bat edo bestea
aukeratu daiteke prezioan alda-
keta handirik pairatu gabe.

Gaur egun, zuri kolorea dago
modan. Kaleko argiagaz sortzen
duen kontrastea erakargarria
omen da: “Ohartzen bazara,
kalean ikusten diren Volkswagen
Siroco gehienak zuriak izaten
dira. Azken aldian, autoetan zuria
da gehien nabarmentzen den
kolorea”.

Aleroia: gero eta
gutxiago ikusten
den apaindura
Usabelek garbi dio: “Aleroien moda
asko jaitsi da”. Homologatu egin behar
dira eta horrek gastua dakar: “Ez du
merezi. Norbaitek aleroia ipini nahi
duela esan badit, diru hori balazta
berrietan gastatzeko aholkatzen diot”.
Aleroiekin batera, xasiean ipini ohi
ziren apaindura denak ere gero eta
gutxiago ikusten dira. Krisia hasi zene-
tik, beherakada “nabarmena” izan ei
da tunning mota bi horietan.

Subwoofer barik
ere musika ozen
entzun daiteke 
Aleroien moduan, subwoofer bozgo-
railuak ere ez dira lehen bezain era-
kargarriak. Izan ere, oso gutizia gares-
tiak dira: “Lanordu asko eskatzen du
altaboz horiek ipintzeak. Dena des-
muntatu behar da eta ez du merezi”.
Sekula ez da moda masiboa izan male-
tategia bozgorailu mota horiekin aton-
tzea, baina sasoi batean ohikoagoak
ziren. Orain, jendeak erabilera prak-
tikoagoa ematen dio maletategiari.

Lepodun hagunak
modan, autoari
zabalera emateko
Lepodun hagunak dira gurpiletik kan-
poalderantz luzatzen diren osagarriak.
Horrela, autoak zabalagoa dela ema-
ten du. Normalean, aurreko gurpile-
tan ohikoak ipintzen dira eta atzean
zabalagoak, homologazio arauetera
egokitzeko. Neurriak auto markaren
arabera aukeratzen dira. Esaterako,
Usabelen ustez, BMW markako batean,
aurrean 18x8,5 zm-koek eta atzean
18x9,5 zm-koek luzitzen dute gehien.

Esekidura eta
balaztak aldatzen
dira gehien
Hagunekin batera, esekidura eta balaz-
tak dira autoan gehien pertsonaliza-
tzen diren elementuak. Esekidurari
dagokionez, gogorragoak gura izaten
ditu jendeak. Aldaketa egiterakoan
esekidura berriaren konpresioa eta
hedadura kontuan hartu behar dira,
gogortasunaz gainera, autoa errepidea-
ri ahalik eta gehien itsastea baita hel-
burua. Autoa errepideari zenbat eta
lotuago, orduan eta seguruago.
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LITERATURA

“Bakarrik nagoenean
beti nabil idazteko
gaiak pentsatzen”

Lehenengo aldia izan da Azkue literatur
sariketara aurkeztu zarena?
Iaz ere aurkeztu nuen lan bat lehiaketa
honetara, baina ez nuen saririk lortu. Aur-
ten, saririk jaso nezakeen esperantza barik
bidali nuen, baina lana bidalita ezer ez nue-
la galduko pentsatuta. Sorpresa handia har-
tu dut sariaren berri emateko deia jaso
dudanean. Ez nuen espero.

Zelakoa izan zen Euskaltzaindiaren Bil-
boko sari banaketa hori?
Oso diplomatikoa (barrez)... Baina ondo
egon zen. Hamar bat saridun batu ginen eki-
taldian, eta polita izan zen. Lan bakoitza-
ren zati bat irakurri zuten ekitaldian. 

Zer nabarmendu du epaimahaiak zure
narraziotik?
Epaimahaiko kide batek esan zidanez, pro-
saren barruan olerkia sartu izana egin
zitzaien deigarri. 

Zer lan da aurkeztu duzuna?
Gauaren beharra du izenburua. Denok dara-
magun bizitza errutinazkoaren azpian dauz-
kagun pentsamenduei, egunerokotasune-
tik ateratzen laguntzen gaituenari buruzko
gogoetatik sortutako narrazioa da.

Zein da kontakizunaren ideia nagusia?
Izenik bako pertsona baten bizitza erruti-
nazkoa kontatzen da narrazioaren lehe-
nengo zatian. Hirugarren pertsonan dago
parte hori idatzita, kanpotik ikusten duen
norbaitek azalduta bezala. Bigarren partea
protagonistaren berbetan dago kontatua.

Zelakoa da protagonista?
Ez du berari buruzko ez adinik, ez izenik, ez
halako daturik ematen: bere bizitza konta-
tzen du baina bera nor den esan barik. 

Nondik sortu zitzaizun ideia hori?
Baliteke liburu edo egunkariren batean ira-
kurritako zerbaitetik hartu izana ideia, ez
dakit... Buelta larregi  eman barik, etorri zen
moduan hasi nintzen idazten.

Erraz atera zen idatzia?
Apur bat kosta zitzaidan, egia esan. Hasie-
rako zatia idaztea nahiko erraza egin zitzai-
dan, bizitza normal baten kontakizuna bai-
ta. Bigarren partean, aldiz, gehiago sakon-
tzen da, eta gehiago kostatu zitzaidan nahi
nuena lortzea. Aste bitan idatzi nuen, eta
hilabetean eman nuen amaitutzat, hain-
bat aldaketa eginda.

Zer irakurtzea gustatzen zaizu?
Asko gustatzen zait poesia irakurtzea. Narra-
zio liburuak ere gustatzen zaizkit, baina isto-
rioan ez bazara sartzen... Idatzi ere gusto-
rago idazten dut poesia. Errazagoa egiten
zait olerkiak idaztea.

Zeinen olerkiak dituzu gogoko?
Xabier Leterenak, batez ere. Betidanik gus-
tatu izan zait bere idazkera. Daukan ukitu
pesimistak beti erakarri izan nau. Gaztele-
razkoak ere irakurtzen ditut. Ezer egiteko
ez daukadanean, liburutegira joan eta begi-
ratzea gustatzen zait. 

Noiztik daukazu idazteko harra barruan?
Txikitatik gustatu izan zait irakurtzea. Idaz-
ten orain hiru-lau urte hasi nintzen.

Orain bazabiltza zerbait idazten?
Azterketak-eta tarteko, orain ez nabil ezer
idazten, baina oporretan nagoela aprobe-
txatuta, ekingo diot.

Zenbateko garrantzia dauka idazteak
eta irakurtzeak zure bizitzan?
Handia. Bakarrik nagoen momentu guztie-
tan ibiltzen naiz idazteko gaiak pentsatzen.
Nire bizitzan parte handia suposatzen du.

Noiz idazten duzu?
Kaletik nabilela ideia bat badaukat, etxera
ailegatzen naizenean edo momentu libre
bat daukadanean idazten dut. I. Esteban

Batxilergoko lehenengo ikasturtea amaitu du Ainhoa Urienek asteon.
Letrak, irakurtzea eta idaztea ditu gogoko. Euskaltzaindiak antolatzen duen
Azkue lehiaketaren narrazio arloko bigarren saria jaso zuen eguaztenean

“Prosaren barruan olerkia
sartu izana egin zaio 

epaimahaiari deigarri”

‘Letretatik tiraka’ blogean
ipintzen ditu Ainhoa Urienek
bere olerki eta idatziak irakurgai   
‘www.letretatiktiraka.blogspot.com’ hel-
bidean dauka Ainhoa Urienek bere lana-
ren lagin bat irakurgai. 2011n igotako
25 idazlan eta aurtengo lau lan bildu ditu
bertan.  Olerkiak eta gogoetak argitara-
tzen ditu bere blogean.

Blogaren bospasei irakurleren iruz-
kin jaso izan ditu: “Bartzelonan bizi den
euskaldun batek mezua bidali zidan”,
kontatu du Urienek, “Interneten zebi-
lela nire bloga topatu zuela eta asko gus-
tatu zitzaiola esan zidan”. 

Datorren ikasturtean batxilergoko
bigarren maila egin eta gero zer asmo
daukan galdetuta, “filosofia, euskal filo-
logia, historia...”, arlo horietako bateko
ikasketak egin gura dituela erantzun du.

Bigarren aldiz aurkeztu du Ainhoa
Urienek bere idatzia Euskaltzaindiaren
duen Resurreccion Maria Azkue Litera-
tura Sariketara. Idazle gazteei dago
zuzendua lehiaketa, eta 150 idatzi jaso
dituzte aurten. Azkue sariketan, lehe-
nengoz saritu dute Urien, baina aurre-
rago Abadiñoko Udalak antolatzen duen
literatur lehiaketan saria jasotakoa da. 

Komunikabideetara bidali duen
oharrean zoriondu du Abadiñoko Uda-
lak Urien. Argi Abad zinegotziak esan
duenez, "Abadiñorentzat poztekoa eta
harro egoteko modukoa da herriko nes-
ka gazte batek euskaraz idazteko gaita-
sun hori izatea eta Euskaltzaindiak haren
lana saritzea”. 
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Alderdi, elkarte edo taldeko iritziak kide baten izenean sinatuta eta ANBOTOren irizpideak
jarraituz zuzenduta publikatuko dira. DATUOK BARIK EZ DA GUTUNIK ARGITARATUKO

Oraingoa bezalako krisi garaian,
gero eta zailagoa da etxebizitza bat
lortzea edo eskuratutakoari eus-
tea. Gogora ekarri nahi ditut 2010.
urteko aurrekontuetako akordio-
rako egin genituen negoziazioak.
Izan ere, orduan erabaki genuen
lehentasuna eman behar geniela
Udalak Faustogoienako sei lur-
sailetan eta Arripausuetako lursai-
lean egin behar zituen jarduerei
(160 etxebizitza Faustogoienan
eta 50 etxebizitza Arripausuetan).
Horrenbestez, lursail horietan egin
beharreko jardueren lizitazioak
hurrengo hilabeteetan egin ahal
izango ziren, eta 2010. urtean ber-
tan ekin ahal izango zitzaion babes
ofizialeko etxebizitzak eraikitzea-
ri.

Denbora luzea eman dugu
lanean, EAJ-PNV tartean sar dadin,
eta adostutakoa bete dezan lortze-
ko. EAJ-PNV eta PP alderdiak aur-
ka azaldu arren, orain dela aste-
bete lortu genuen Udalak inplika-
zioa erakuts zezan, hau da,
kooperatiba kudeatzeko lanetan
sar zedin, eta babes ofizialeko
etxebizitzak (125 etxebizitza ingu-
ru) esleitzeko erabili beharreko
sistema zuzentzeari ekin ziezaion.

Orain, berriz, beste gai bat
eztabaidatu behar dugu: kobratzea
edo trukatzea? EAJ-PNV alderdia-
ren proposamenaren helburua
hauxe da: lursailak balio duen
gehiena (3 milioi euro eta erdi) pol-
tsikoratzea, eta ahalik eta etxebi-
zitza gutxien eraikitzea udal-alo-
kairuaren erregimenean, nahiz
eta oraingo krisi garaian horrela-
ko etxebizitzak behar-beharrez-
koak izan.

Guk, berriz, zera proposatzen
dugu: lursailaren ordainketa osoa
truke bidez egitea, 2010. urteko
aurrekontuetarako negoziazioe-
tan adostu genuen moduan. Tru-
ke hori eginez gero, eraikuntza
osoaren %20 udalaren jabetza
izango litzateke, eta, ondorioz,
alokairuko hogei etxebizitza ingu-
ru edukiko genituzke. Izan ere,
orain arte, udal-gobernu honek
konpondu gabe izan duen arazo
bat dira etxebizitza horiek.

IRITZIA gutunak@anboto.org

Goazen plazara

Eskerrik asko guztioi! Larunbata, maiatzaren 19a. Euskal herri-
tar askoren bihotzetan luzaroan gogoratuko dugun eguna. Pasa
den larunbatean, egun osoan zehar, milaka eta milaka izan ginen
euskal preso politikoen eskubideen alde kalera atera ginen herri-
tarrak. Gure herrian ere, Durangon, lagun asko batu ginen ilu-
sioz beteriko ekimen honen inguruan Goazen plazara lemapean.
Eta horrela egin genuen, gure herriko plazak bete genituen. Eske-
rrik asko! Eskerrik asko Durangoko herriari! Eskerrik asko gure
aldarrikapenak plazaz plaza zabaltzea posible egin zenuten guz-
tioi. Eskerrik asko ekimena aurrera eramatea posible egin zenu-
ten guztioi; gure trikitilari lagunak, musikari, teknikari, artista,
bertsolari, argazkilari, marrazkilari, laguntzaileoi... Eskerrik asko
zuri, eskerrik asko bihotzez! Mila esker, gaur zortzi, ilusio, emo-
zio, sentipen..., txikiena ere gure enparantzetan adierazi zenu-
tenoi!

Larunbatean bizitakoa ez da azkena izango! Lanean jarraitu
behar dugu eta hemendik aurrera asko izango dira elkarrekin sor-
tuko ditugun ekimenak. 

Durangoko Herrira mugimenduak, animatu nahi zaituzte
elkarrekin lanean aritzera, elkarrekin sortzera. Horregatik astear-
tero izaten ditugun bilera irekietara gonbidatzen zaituztegu! Guz-
tion artean lortuko dugu! Eskerrik asko bihotzez! 

Durangoko Herrira Mugimendua

Sarrirekin akordatzen

Akordatzea hitzartzea zan aspaldian, baina gogoratzea be bada,
eta bizkaitarrontzat itzartzea. Gogoratzen ditugunak ez dagoz
alboan, baina itzartzen doguz geure akordura ekartzen ditugu-
nean. Batzuk 1937ko amesgaiztoan joan ziran, beste batzuk azken
30 urteetakoetan. Bertsolariak, musikariak, filosofoak, idaz-
leak... Hortik zehar; hemengook, ostera, eurekin akordatzen. 

Urrun joan barik, hortxe dogu Joseba Sarrionandia, guztion
sinboloa litzatekeena. 2005ean idatzi nuen Berria egunkarian
Sarrirekin akordatzen izeneko mendi ibilbidea. 2010ean Platerue-
nako Zilar Astea berarekin hastea erabaki genuen, eta Memoria-
ren mapa ibilbidea osatu zan. Mari Terek be ederto lagundu eus-
kun orduan, testuak irakurtzen. 2012ra heldu gara eta Durangoko
institutuko Ane Barcena eta Aiora Ponce ikasleek, beste hamaika
pertsonaren laguntzarekin, Joseba Sarrionandiarekin akordatzen
bideoa eskegi dabe YouTuben. 

Hauxe dozue helbidea:
http://www.youtube.com/watch?v=Pihzl_5Z_5I
Gogoratzen jarraituko dogu, baina hitzartzeko garaian gagoz,

duda barik.
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Denok egin dezakegu
ingurumenaren alde

2010ean Gazteen Nazioarteko Konferentzia egin zen Brasi-
lian eta bertan 53 herrialdeko 400 haurrek hartu zuten par-
te. Askotariko kulturak, hizkuntzak eta gizarteak dituzten hain-
bat herrialde elkartu eta ingurumenaren aldeko ardurak eta
ekintzak onartu zituzten. Horrez gain, gutun bat idatzi zuten
munduko gainerako jendea gonbidatzeko, Lurra zaintzeko
ardurak hartzera. Hala ere, konferentzia hau ingurumenaren
alde egindako ekintzetako bat gehiago izan zen; izan ere, hori
baino lehenago hainbat hitzaldi eman ziren eskola, eskual-
de, estatu eta kontinente mailan. 

Euskal Autonomia Erkidegoan IRAES 21 sareak, eskola jasan-
garrien taldeak, bere gain hartu du ekimenean parte hartzeko
erronka. 2010. urtean Euskadiko Gazteen Arduren Gutuna ida-
tzi zuten eta bi ikasle eta irakasle bat Brasiliara joan ziren Eus-
kal Autonomia Erkidegoko ordezkari. Bertan ateratako Gazte-
en Arduren Gutunen balioa eta kompromisoa aldarrikatzeko
asmoz IRAES 21eko ikasleen deia egin zen. Dei horren helbu-
rua jendea ondorengo ardura eta ekintzekin konprometitzera
animatzea da, denon ardura baita gure planeta zaintzea:

– Jendea informatzea eta arazoaz jabetzea. 
– Uraren kutsadura murriztea. 
– Negutegi-efektuak dituzten gasak murriztea. 
– Nekazaritza jasangarria sustatzea.
– Gazteentzako ingurumenaren aldeko hezkuntza 

proiektuak sendotu eta lantzea. 
– Eskola eta komunitateetan ekologia taldeak sortzea. 
– Informazio-publizitatearen bidez kontsumo egokia

sustatzea.
– Ingurumenean eragina duten energien erabilera 

murriztea.
– Ingurumenarekiko balio batzuk ezartzea.
– Kultura ekologikoa lantzea.
Juan Orobiogoitiako ikasleok ardura hauek betetzera gon-

bidatzen zaituztegu. Egia da horietako batzuk betetzea ez dago-
ela gure esku, baina denok egin dezakegu zerbait gure inguru-
men arazoak konpontzeko. Juan Orobiogoitia zentroan hain-
bat ekintza eraman dira aurrera ingurumena zaintzeko asmoz,
baina garrantzitsuena dudarik gabe ikasleoi ingurumenaren
inguruan zenbait balio ematea izan da. Horri esker ingurume-
narekiko kontzientzia hartu dugu hainbat ikaslek. Gure ustez,
ingurumenari laguntzeko egin dezakezuen gauzarik onena
zuen inguruko jendearekin ingurumenaren arazoez hitz egi-
tea da, eta lehenago aipaturiko ardurak denon artean betetzen
saiatzea, pauso txikiak emanez helburu handiak bete daitez-
keelako.

Kerman Alonso, Paulo Da Silva, Jon Garate - 
Juan Orobiogoitiako ikasle talde bat

Idoia
Agorria
PSE-EE

Denbora luzea eman dugu EAJk
etxebizitza arloan adostutakoa
betetzea lortzeko
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KIROLAK
@anbotokirola

Durangaldea zuri gorriz jantziko
da ostera ere, Kopako finalerako

Gaur gauean Athleticek
Errege Kopako finala joka-
tuko du Bartzelonaren aur-

ka. Bielsaren jokalariek bigarren
finala izango dute hamabost egu-
nean eta zaleak beste behin  tal-
deagaz egongo dira. Asko dira
sarrera barik Madrilera joan dire-
nak finala bertatik bertara bizitze-
ra. Durangaldean hainbat pantai-
la erraldoi prestatu dituzte lagu-
nartean gozatu eta sufritzeko.

Peña Ustaritz Taldeak Tra-
ña-Matienako Vancouver taber-
naren kapoaldean ipiniko du
pantaila. 17:00etan aurpegiak
zuri-gorriz pintatzeko aukera
egongo da. Ostean, 20:00etan,
The Mockers taldeak kontzertua
eskainiko du. Partiduaren ondo-
ren musikak jarraituko du eta
txapliguak jaurtiko dituzte. 

Peñako kideek ezingo dute
Ustaritz Aldekoa-Otalora anima-

tu Betis taldean dabilelako, bai-
na badute ordezkoa: “Ea partidu-
ko gol bat Ander Iturraspek sar-
tzen duen. Handia litzateke bere
golagaz finala irabaztea”.

Durangoko Plateruena kafe
antzokian ere eskainiko dute
finala. Europa Leagueko finale-
an egin zuten moduan,
20:00etatik aurrera, saiheskia
eta patatak afaltzeko modua
egongo da, garagardoa edo

Peña Ustaritz Taldeko kideak, Europa Leagueko finalean. Gaztetxoak Traña-Matienan.

Aurtengo bigarren finala lagunartean gozatu edota sufritzeko hainbat aukera egongo da

freskagarriagaz, 5 euroren truke.
Jakinarazi dutenez, Athleticeko
50 kamiseta ere zozkatuko
dituzte.

Beste herri batzuetan ere
ipiniko dituzte pantailak. Elorrion
udaletxe pareko plazan batuko
dira athletic zaleak. Iurretan Ibai
Ondo tabernaren aurrean ipiniko
dute pantaila.

Motorrean Madrilera
Gaur goizean 15 bat athletic
zale motorrez Madrilera abiatu
dira Mañaritik. Athleticeko kami-
setak ipini dituzte eta esan
dutenez motorrak ere kolore zuri
gorriz jantzi dituzte. J. Derteano

Tafallako belodromoan jokatu-
tako Espainiako txapelketan,
Jon Asuetak domina bi irabazi
ditu kadete mailan. Elorrio Txi-
rr indulari Elkartea-Gaursa
Renault taldeko txirrindulariak
urrezko domina lortu du abia-
dura modalitatean eta bron-
tzezkoa scratch-ean, eta aste-
buru borobila osatu du.

Bestalde, domeka hone-
tan eskola kiroleko Euskadiko
Kirol Jokoak lehiatuko dira eta
hiru elorriarrek parte hartuko
dute: Aroa Gorostizak lehen
urteko haur-kategorian, eta
Gontzal Garciak eta Javier
Humanesek bigarren mailako
haur-kategorian. J. D.

Jon Asuetak
urrezko domina
belodromoan

Igor Urien pilotuak Europako
Radical Masters txapelketako
hirugarren proban lehiatuko
da, zapatuan eta astelehenean,
Herbehereetako Zandvoort 
zirkuituan. Orain arte ez da
sekula zirkuitu horretan aritu,
baina ”konfiantzagaz” doala
adierazi du: “Ez da erraza izan-
go, baina motibatuta noa.
Badakit arerioek ez didatela
erraz ipiniko, beraz pazientzia
izan beharko dut eta autoko
set-up egokiena bilatu”.

Txapelketako lasterketa bi
lehiatu ditu orain arte. Silvers-
tonen jokatutako aurrenekoan
hirugarren geratu eta podiu-
mera igo zen. J. D.

Herbehereetan
hirugarren proba
Igor Urienentzat

Lur gaineko sokatira txapelke-
tako finala hartuko du Iurretak
zapatuan, 17:30ean, El iza
atzeko landan. Abadiño sokati-
ra taldea ez da ariko, lur gaine-
ko txapelketan ez dutelako
parte hartzen. Hiru herritako
sei talde ibiliko dira lehian:
Laukizko Gaztedi A eta Gazte-
di B, Erandioko Goierri A eta
Goierri B, eta Mutriku. Mutriku-
ko sokatira taldea da hain
zuzen biharko ekitaldiaren
antolatzailea.

Orain arteko ibilbideari
kasu eginez gero, finala irabaz-
teko faborito nagusia Goierri A
da. Mutriku eta Gaztediren
artean lehia gogorra egon dai-
teke bigarren posturako. J.D.

680 kilora arteko
sokatira finala
bihar Iurretan

“Taldeek denboraldian egin
duten jokoa erakusten
badute partidu ikusgarria
espero dut ,  gol aukera
askokoa. Athleticek bere
buruan sinestu behar du
eta disfrutatzera irten.
Horrela gauzak ondo joan-
go dira .  Bielsak dioen
moduan: Athletic Karajo!”.

“2009an Valentzian egon
ginen Errege Kopako finala
ikusten. Orduan bagene-
kien oso final zaila genuela,
baina aurten irabazteko
aukera gehiago ditugula
esango nuke. Sekula ez da
jakiten, baina baditugu
esperantzak domekan Bil-
bon gabarra ikusteko”.

“Gaur Madrilen bazkaldu
eta gero Athletic Hirira,
karpara,  joango gara,
anbientera! Nik uste dut
irabaztea ez dela ezinez-
koa. Bartzelona talde oso
ona da,  baina badago ira-
bazteko aukera. Athleticek
ondo jokatzen badu, irabazi
ahalko du”.

“Aurten sarritan erakutsi
dugun jokoa egiten badu-
gu finala guretzako izango
da, seguru. Gakoa guregan
dago. Berdin da parean nor
dagoen, Bartzelona edo
Numantzia. Guk geurea
ematen badugu Errege
Kopako finala irabazteko
aukerak izango ditugu”. 

Xabier Zabala A.
KKiinniieellaa::  22--11

Juanlu Areitio
Goiuri Sopelana
KKiinniieellaa::  11--00

Arrate Igarza
KKiinniieellaa::  22--11

Asier Astola  
Josu Meabe
KKiinniieellaa::  22--11

EGITARAUA

TRAÑA-MATIENA:

- 17:00etan: aurpegia
pintatzeko aukera.

- 20:00etan: 
The Mockers taldea.

- 24:00etan: 
Musikak jarraituko du

DURANGON, 
PLATERUENEAN:

- 20:00etan: Afaria
bost euroan. 1984ko
finala ikusiko dute.

- Athleticen 50 kamiseta   
zotz egingo dituzte.

Madrilera goaz!

Durangaldeko hainbat athletic zale 2009ko Errege Kopako finalean, Valentzian. 
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Harrobiei buruz jardungo dut gaur eta, zehatz esanda, Hernani
Rugby Elkarteko harrobiari buruz. Sarritan entzun ditugu cartera
edo cantera hitzen inguruko eztabaidak, zein den biderik onena,
egokiena, arrakastatsuena… Baina nire asmoa Hernani Rugby
Elkarteak arlo honetan egindako lan eskerga azpimarratzea da.

Rafak, Joxe Elosegik (hauek aipatzen ditut ezagutzen ditu-
dalako) eta atzetik dituzten beste hainbatek betidanik argi izan
dute zein zen bidea eta azken urteetan beheko mailak zaindu,
babestu eta batez ere indartu egin dituzte. Eskola eta ikastole-
tan errugbiaren ‘pozoia’ zabalduz, eta emaitzak hor daude: dato-
rren urtean Ohorezko mailan ariko dira.

Nire azken urteetan, lehia gogorrean aritzen ginen herna-
niarrekin. Buruan ditut oraindik hainbat jokalari: Sarasola, Boli,
Mitxel, Otaño, Gurutz... Gure moduan, etxean hazi eta hezitako-
ak. Batzuek oraindik jarraitzen dute zelai barruan, baina atzetik
gazteen belaunaldi ederra etorri zaie: Genua, Garmendiatarrak
eta abar, eta aurten azken urteetan merezitako saria lortu dute.

Horretarako lan itzela burutu behar izan dute, ordu mordoak
sartu, baina beti ere etxeko jendearekin eta jendearentzat. Bost
edo sei urterekin errugbian hasitako jokalariekin oinarrizkoena
landuz, kluba eta errugbiaren filosofia zabalduz, beheko maila
guztietatik pasa izan direnekin jokatzeko modu amankomuna
landuz, hori da niretzat harrobia lantzea.

Azkenean ametsa lortu dute, bat izan ezik urteko partida guz-
tiak irabazita; joko ona eta bizia erakutsiz. Gu ere Durangon bide
horretatik gabiltza, konbentziturik gaudelako errugbia lantzeko eta
zabaltzeko bide bakarra dela. Zorionak Hernani, merezi duzue-eta!

ADITUAREN
TXOKOA

Gotzon Gomez
Errugbi entrenatzailea

Harrobiaren fruituak

Mailari eutsi dio
Tabirako Baquek
Santurtziri eta
Zarautzi esker
Errebotez bada ere, Tabirako
Baquek Espainiako Lehen
mailari eutsi dio saskibaloian.
Durangoko taldea jada aukera
barik zegoen bere mailan, bai-
na Santurtz i  eta Leihoak
Zarautz taldeak mailaz igo
direnez, karanbola batzuen
ondorioz, Tabirako Baque ez da
jaitsiko. 

Bi taldeetako bat igota
nahiko zen mailari eusteko.
Laster EBA mailan izena
emango du Santurtz ik eta
beharrezko baimenak aurkez-
ten eta Federazioak onartzen
dituenean lortuko du Tabirakok
ofizialki mailari eustea. 

Bestalde, amaitu dute
denboraldia Maila erregional
bereziko Anbotopekok eta
Tabirako Baqueren bigarren
taldeak. Talde biak final four-
erako sailkatu dira eta Tabira-
kok bigarren amaitu du, fina-
lerdietan Mungia kanporatu
ostean. Anbotopekok, berriz,
laugarren amaitu du azkenen-
go fasea. J. D.

PILOTA
PETERREN OROIMENEZKO
III TXAPELKETA (finalerdiak)
--  AAzzkkaarraaii  --  GGaarrddookkii  //

EEttxxeebbaarrrriiaa  --  BBiiddaabbuurruu
--  AAggiirrrreezzaabbaall  --  ZZaabbaallaa  //

ZZuuggaaddii  --  AAjjuurriiaa
Barikuan, 19:30ean, 
Durangoko Ezkurdi Jai-Alai
pilotalekuan.
--  GGuuttiieerrrreezz  --  GGaarraaiizzaabbaall

//  AAggiinnaaggaa  --  LLooppeezz
--  AArraannbbuurruu  --  AAllddaappee  //

AAllbbeerrddii  --  VVaarreellaa
Ekainaren 1ean, 19:30ean,
Durangoko Ezkurdi Jai-Alai
pilotalekuan.

ARETO FUTBOLA
LEHENENGO ERREGIONALA 
DDaannttxxaarrii  --  EErrrroommoottaarrrraakk
Zapatuan, 17:00etan, 
Iurretako Lanbide Heziketa
Institutuan
MALLABIKO ARETO FUTBOL
MARATOIA
Mallabia futbol taldeak
jakinarazi duenez, astebetez
atzeratu egin dute areto futbol
maratoia. EEkkaaiinnaarreenn  1155eett iikk
1177rraa egingo dute.

ESKOLA KIROLA
UMEENTZAKO DUATLOIA
ELORRION
Amaiera jaia Elorrioko
Lourdesko Ama Ikastetxean.
11:00etatik 11:30era, eta adin
tartearen arabera banatuta
ariko dira.

Agenda

Santurtzi eta Zarautz
taldeak igo zirenez,
Tabirako ez da jaitsiko

Maila gorenera itzuli da
Vulcano futbol taldea

Otxandioko Vulcano futbol
taldeak Maila gorenerako
txartela lortu zuen joan zen

zapatuan. Igoera faseko azken jar-
dunaldian derrigor irabazi behar
zuten etxean eta erraz mendera-
tu zuten Rioja Alavesa taldea 
(6-0). Ostean, igoera batek mere-
zi duen ospakizuna zabaldu zuten
herrira.

Pasquali traktor baten gai-
nean egin zuten futbol zelaitik
herrigunerako bidea. Vulcano
iturrian geratu eta taldeko kami-
seta bertan ipini zuten, eskain-

Traktore gainean ospatu zuen igoera Otxandioko futbol taldeak;
duela urte bi galdutako mailan ariko dira datorren denboraldian

tza modura. Txapliguak ere ez
ziren falta izan. Hortik aurrera,
gaua luzatu egin zitzaien, Javi
Axpe taldeko jokalari eta kapi-
tainak onartu duenez.

Orain urte bi Maila gorenetik
Erregional mailara jaitsi zen Vul-
cano. Gorenean zortzi urte segi-

dan egin ostean, kolpe gogorra
izan zen. Hala ere, urte biren
buruan berriro bueltatu dira. Iaz
igoera fasean geratu ziren baina
aurten bai, igotzea lortu dute.

Aurtengoa ez da taldeak
lortzen duen lehenengo igoera,
baina bai meritu gehien duena:
“Hiru-lau jokalari kenduta beste
denok herrikoak gara. Horrega-
tik oso pozik gaude. Datorren
denboraldian filosofia berari
eutsiko diogu, nahiz eta badaki-
gun seguruenik sufritzea egoki-
tuko zaigula”. J. D.

Vulcano futbol taldeko jokalariak, Pasquali traktore gainera igota igoera ospatzen. 

“Hiru-lau kenduta beste
denok herrikoak gara.
Oso pozik gaude”

Andoni Alvear eta
Ewan Roy Bizkaiko
txapeldun kimu mailan
Durangoko pilotari gazteek 18-11 mendera-
tu zuten Orozkoko bikotea, Getxon jokatuta-
ko finalean. Orain, Euskal Herriko txapelketa
jokatuko dute. Zapatuan, 11:00etan, Gipuz-
koa izango dute arerio Eibarko Astelenan.
Finalerdietan gipuzkoarrak dira faborito, bai-
na durangarrek badituzte aukerak. Irabaziz
gero, Araba aurkituko lukete finalean. J. D.

Waltary lanerako
zegoen eta Antxia
sorbaldatik justuan
Agusti Ibañez ‘Waltary’ eta Iker Gordonek
irabazi dute San Trokaz Trinkete Txapelketa.
Aurrelari izanda atzean jokatuta ere, Wal-
taryk zuloak bete zituen eta partiduari eutsi
zion. Bikote galtzailean Ander Antxiak ezin
izan zuen bererik eman, eskuin sorbaldako
lesiotik irten berria zelako; Gandiaga gogotik
saiatu zen, baina alperrik. Gazteetan eta pro-
mesetan Garcia-Uribe eta Zilaurren-Gomez
bikoteak izan ziren txapeldunak. J.D.
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AISIALDIA gazte gara gazte!

Bortz taldeko gazteek bigarren urtez
segidan irabazi dute Zugan Ni lehiaketa

Gazteak antzerkiaren mundura erakartzeko Markeliñek antolatu duen Zugan Ni lehiaketa irabazi du
Bortz taldeak. Burdinezko Kutxa lanaren bidez krisiaren gaia jorratu dute. Lapurren azalean sartu 
eta krisia gizarteko txoko denetara heldu dela erakutsi dute: lapurrei ez zaie lapurtzeko ezer geratzen.

Aurten Burdinazko Kutxa ize-
neko lana sortu eta aurkeztu dute
lehiaketara. Antzezlanak krisia-
ren gaia jorratzen du, ikuspuntu
bitxi  batetik. Bost lapurren azal
azpian sartzen dira gazteak. Jen-
deak gero eta ondasun gutxiago
ditu krisiaren eraginez eta, ondo-
rioz, lapurrak zer lapurturik ez
dutela geratzen dira. Zer egin? Ba,
amets egiten dute: “Imaginazioa-
ren bidez toki imaginario eta hobe
batzuetara bidaiatzen dute”, azal-
du du Olatz Agirrek. 

Gainera, zeharka bada ere,
inmigrazioaren gaia azaleratzen
du antzezlanak: “Munduko hain-
bat txokotara bidaiatzen dute eta
toki berrietara heltzean zelan sen-
titzen diren azaltzen dugu”.

Aurtengo antzezlanak ez du
testu askorik. Plastikotasuna dara-
bilte gauzak adierazteko: objek-
tuak, keinuak… Ikusiz ulertzen
den lengoaia.

Sormen prozesuan, bat-bate-
kotasuna izan da gakoetako bat.
Gidoi  eta ildo orokor batzuk jarrai-

tu dituzte, baina itxita egon barik,
lana aberastu ahal zuten ekarpe-
nei atea zabalik: “Jokoen bidez
ideiak bururatzen zitzaizkigun,
uneoro irten zitekeen antzezlane-
ra eramateko zeozer. Entseguak
oso estimulagarriak izan dira alde
horretatik”, dio Egoitz Zabalak.

Aktoreak epaile
Aurten gazteek eurek epaile lana
ere egin dute. Besteen lana juzga-
tzeko eginkizuna ez zaie askorik
gustatu, baina aurkeztu diren lanen
maila handia azpimarratu dute:
“Igorrekoek aurkeztutako obra
asko gustatu zaigu. Publikoarekin
hartueman handia sortu dute eta
dibertigarria izan da”, gogoratu du
Leire Bovedak.

Iaz Brionia lanagaz irabazi
zuten lehiaketa. Brionia izeneko
alegiazko paradisu batera zihoa-
zen bost lagunen tren bidaia kon-
tatu zuten. Trenak istripua izaten
du ibilbidearen erdian eta orduan
Brioniara joan ez joan eztabaida-
tzen eta hausnartzen hasten dira.

naren sekretua. Beharbada ilusioz
bizi dutena eszenatokian natural-
tasunez transmitzeko ahalmena
izan da Ganix Bereinkua (Duran-
go, 13 urte), Egoitz Zabala (Dutan-
go, 15 urte), Leire Boveda (Duran-
go, 15 urte), Olatz Agirre (Iurreta,
15 urte) eta Itsasne Intxaurragaren
(Durango, 15 urte) arrakastaren
sekretua. Gazteak Irati Iturrateren
gidaritzapean ibili dira. 

Argazkiko gazteek bigarren urtez
jarraian lortu dute Zugan Ni antzer-
ki lehiaketa irabaztea. Gogo  eta ilu-
sio handiz sortutako lana saritu iza-
na pozgarria dela diote, baina
eurek benetan estimatzen duten
saria beste bat da: sormen lanean
partekatu dituzten uneak eta sor-
tutakoa jendaurrean erakusteko
izan duten aukera, besteak beste.
Beharbada, hortxe dago garaipe-

“Imaginazioaren bidez
toki imaginarioetara

bidaiatzen dute”

“Sormenaren aldetik
entseguak oso
estimulagarriak 

izan dira”

Iaz Brionia izeneko
lanagaz irabazi zuten
Zugan Ni lehiaketa
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Kalebarria biziberritzeko erronkagaz
zabalduko dute New Step taberna berria
Gaur inauguratuko dute taberna berriztua Durangoko alde zaharrean; ‘Pausu Berria’ izena ipini diote

Hilabete bi eta erdi
inguru dira taberna
berritzeko proiektua
martxan ipini zutela

Inauguraziorako 
luntxa eskainiko
dute, eta dj-ek 

musika ipiniko dute 

Amaia Carrasco, Naiade Altuna
eta Koldo eta Axular Casado anaiak
dira Kalebarriako taberna berria
martxan ipini duten bazkideak:
New Step (Pausu Berria, inglesez). 

Familiaren Urrats tabernan
hamarkada batean lanean jardun-
dakoak dira  Casado anaiak. Kol-
do Casadok azaldu duenez, taber-
na berria zabaltzeko ideia hone-
la sortu zitzaien: “Gure kontura
zeozer egitea gura genuelako”.
Anaia biei, Amaia Carrasco eta
Naiade Altuna ere batu zaizkie,
New Step zabaltzeko pausua ema-
tera. Aurretik telebistan eta publi-
zitate arloan jardundakoa da
Carrasco, eta Londresen enpresa
kudeaketa ikasi zuen Altunak.

Urte berriarekin hartu zuten
erronka berria, Amaia Carrascok
azaldu duenez. Hilabete bi eta
erdi inguru dira taberna berritze-
ko proiektua martxan ipini zute-
la, eta hilabete eman dute obre-

tan. New Step gaur inauguratuko
dute, taberna zabalduko dutela
“ospatzeko jaia”.

Athleticen partidua ere eman-
go dute tabernan, baina egitarau
zabalagoa osatu dute tabernaren
lehenengo egunerako. EK Rami-
rez eta Iker Cifuentes disko jartzai-
leen emanaldia antolatu dute, adi-
bidez. Inauguraziora doazenei
luntxa eskainiko diete, eta  dj-ek
girotuko dute hortik aurrerakoa;
Athleticen partiduaren ostean ere,
dantzarako musika elektronikoa
eskainiko dute. 

Azaldu dutenez, orain arte
gaueko girora zuzenduriko loka-
la “eguneko erreferentzia” ere  bila-
katzea gura dute lau lagun hauek.
Horretarako, hainbat ekimen
burutzeko egitasmoa daukate.
Goizean goiz, 08:30ean hasiko dira
gosariak ematen, eta beste hain-
bat proiektu erakargarri ere
badauzkate buruan.

“Beste aire bat”
New Step Durangoko Kalebarria-
ri “beste aire bat ematera dator”,
Amaia Carrascoren berbetan; Kale-
barria biziberritzen laguntzera.
Orain arte Goienkaleko tabernak
ixtean bete izan da inguru hori jen-
dez. “Guk goizetik hasita eta gaua-
ren hasieratik erakarri gura dugu
jendea”. 

Ikasleentzako deskontuak
eskainiko dituztela aurreratu dute,
esaterako, eta New Step taberna
eguerdiko txikiteroen geldialdi ere
bilakatu gura dutela. 

Bestalde, Durangoko kale
horretan liburutegiaren inguruan
mugitzen den jendearen beharre-
tara moldatuko dute goizetik
tabernaren zerbitzua. Besteak bes-
te, WiFia ere eskainiko dute. 

Gauez, New Step tabernako
espezialitatea koktelak izatea gura
dutela azaldu digu Koldok: moji-
toak eta bestelako koktelak eskai-

niko dituzte. Happy hour-ak buru-
tuko dituzte: une zehatzetan eda-
riak merkeago eskaini, alegia. Gai-
nera, ardo eta garagardo karta
bereziak eskainiko dituzte. Astean
zehar 02:30era arte edukiko dute
taberna zabalik, eta 04:30era arte
asteburuetan.

Gaua girotzeko, dj-en emanal-
diak, karaokea eta bakarrizketak
antolatu gura dituzte etorkizu-
nean New Stepen. Ezkontzak, agu-
rrak eta bestelako ekitaldiak egi-
teko ere eskainiko dute lokala. 

Barrako lana eta kudeaketa lau
bazkideen artean banatuko dute:
Casado anaiek jardungo dute
hasieran astean zehar barran, eta
kudeaketa kontuetan Naiade Altu-
na eta Amaia Carrascok. Aurreran-
tzean, besteak beste, jesarrita  giro
lasaian egoteko sofak ere ipintze-
ko asmoa dutela aurreratu du Altu-
nak: “Gutxinaka egingo ditugu
hobekuntzak”.

ORDUTEGIA
ASTEAN ZEHAR

08:30etatik

02:30era

ASTEBURUETAN

04:30era arte

ZERBITZUAK
- WiFia

- Gosari bereziak Ardo
eta garagardo karta
zabala, Happy Hour,
eta koktelak.

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

Higiezinak

ETXEBIZITZAK

SALDU

Cuzcurrita . 3 logela, sukal-
dea, egongela eta komuna.
Jantzia. Garajea. Igerilekua.
Terraza. Tel.: 670-360 363

Abadiño. Laubideta. Berrizta-
tua. 3 logela, bainugela, egon-
gela, balkoia,sukalde hornitua.
246.000 e. 615 73 85 52.

Abadiño. 98 m2. Muntsaratz.
Tel.: 678 83 60 50

Atxondo. 75 m2. 3 logela, su-
kaldea, egongela, komuna,
balkoia. Altzariz hornitua.
180.000 e.  655-73 74 47.

Elorrio. 75 m2. 3 logela, 2
bainugela eta  trastelekua. Su-
kaldea. 230.000 euro. Gara-
jea aukeran. Tel.: 634 45 72 01

Garai. Baserria. 300 m2-ko
zorua. 10.000 m2-ko lursaila.
Bifamiliarra egiteko aukera.
Tel.: 639833489.

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

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

ERRENTAN EMAN

Atxondo. Jantzia. 3 logela, 2
komun, egongela eta sukal-
dea. Tel.: 680 42 77 02

Durango. 3 logela eta 2 ko-
mun. Berogailu zentrala. Gara-
je eta trastelekua. Animaliarik
ez. Tel.: 625-70 41 12.

Durango. Alde zaharrean, 3
gela. 650 euro. 686 214 964.

Elorrio. 3 logela, egongela,
sukaldea eta komuna. Jantzia.
Tel.: 696 701 345 (19:00eta-
tik 21:00etara).

Mañaria. 3 gelako, balkoi han-
dia. 94 682 41 08. Goizez.

Otxandio. Tel.: 605 77 37 21

Zaldibar. Tel.: 660 45 87 56

ERRENTAN HARTU

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

OPORRETAKO

ETXEA
Puerto rico (Gran kanaria).
Bistak itsasora. Oso merke.
Abuztutik 2013ko martxora
arte. 670-31 12 23

PISUA KONPARTITU
Berriz. Logela alokagai, base-
rrian. Aukeran, nahiago ema-
kumea. 619 66 58 57.

Durango.Tabira auzoan. Tel.:
645 00 96 02

Durango. Tel.: 65073 87 24

Durango. Alde zaharrean.
Prezioz merke eta giro atsegi-
na. Tel.: 650 29 42 20

LOKALAK
Abadiño. Lokal bat alokatzen
da. Tel.: 661 45 18 51.

Durango. Erdi-erdian. 42 me-
tro karratu erabilgarriak. Kan-
pora. Altzariak eta batzar gela.
550 e/h. 656 78 02 15

GARAJEAK

SALDU

Berriz. 42 m2. Ate automati-
koa, komuna, sukaldea, txo-
koa eta bodega txikia. 3 auto-
rako lekua. Tel.: 615 75 21 36

Durango. Konbentukale
23an. Tel.: 667 35 14 00

Durango. Askatasun Etorbi-
dea 12an.  660 20 18 30

Iurreta. Eleixalden. 
Tel.: 636 22 07 96

EROSI

Durangaldea. Karabana gor-
detzeko garaje itxia. Sarrera
zabala. 691-70 69 13.

ERRENTAN EMAN

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

Durango. Lurpekoa Murueta
Torren, trateroarekin. 
Tel.: 645 72 24 05 (Jon). 

Durango. Alokagai edo salgai
san ignazion.94 68125 10

Teknologia
Bidali zure ordenagailua boli-
viara. Zaborretara bota behar
baduzu, jaso, konpondu eta
kainaberaren bitartez bialduko
dugu 2.mailako eskoletara.
Tel.: 655-71 76 66.

Lana/negozioak

LAN ESKARIAK

OSTALARITZA

Durango. Neska gazte euskal-
duna, zerbitzari lanak egiteko
prest. Tel.: 615 716 232

ETXEKO LANAK

Durangaldea. Garbiketan edo
zaintzarako lan bila. Esperien-
tzia. 638-88 98 57

Durangaldea. Etxeko lanete-
rako prest, baita  zaintzarako
edo garbiketarako. Paperekin.
Tel.: 648-845 554

Durangaldea. Garbiketetara-
ko prest. 634-07 27 38

PERTSONAK ZAINDU

Durangaldea. Zaintzarako lan
bila. Tel.: 696-63 95 21

Durangaldea. Zaintzarako lan
bila. Tel.: 632-99 96 92

Durangaldea. Zaintza edota
garbiketa lanetarako prest.
Tel.: 679-71 64 42

Durangaldea. Zaintzarako
zein garbiketarako lan bila.
Egunez. 3 urtetako esperien-
tzia. Tel.: 681-21 82 30

Durangaldea. Zaintzarako,
garbiketarako, sukalderako,...
edo fabrikarako lan bila. Lan
baimena.628 34 98 11. Juana

Durangaldea. Neska nagu-
sien zaintzarako edo garbike-
tarako lan bila.660-70 66 18

Durangaldea. Nagusien zain-
tzarako edo sukalde lanetara-
ko prest. Asteburuetan edo
gauez. 645-89 89 38

Durangaldea. Zaintzarako,
garbiketarako zein tabernara-
ko prest. Tel.: 673-55 25 91

Durangaldea. Nagusien zain-
tzarako edo garbiketarako
prest. Tel.: 63008 82 97

Durangaldea. Egun osoz na-
gusiak zaintzeko lan bila. 
Tel.: 632-33 15 65

Durangaldea. Zaintzarako
edo garbiketarako prest. 
Tel.: 660-64 20 89

Durangaldea. Zaintzarako
edo garbiketarako lan bila.
Egunez. Tel.: 690-68 73 95

Durangaldea. Zaintzarako
edo garbiketarako prest dago-
en neska. 638-42 20 30

Durangaldea. Nagusiak zain-
tzeko lan bila. 681-38 40 24

Durangaldea. Asteburuetara-
ko edo gauetarako lan
bila.Zaintzan. 664-73 38 75

Durangaldea. Zaintzarako,
garbiketarako edo beste lan
baterako: 620-82 85 79

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

Durangaldea. Zaintzarako
edo garbiketarako prest. 
Tel.: 660-64 20 89

Durangaldea. Garbiketarako
edo nagusien zaintzarako.  Pa-
perekin. Tel.: 628 65 50 31

Durangaldea. Garbiketarako
edo zaintzarako lan bila.  Pape-
rekin. Tel.: 650-17 24 33

Durangaldea. Neska ardura-
tsua nagusiak zaintzeko prest.
Tel.: 632-11 77 23

Durangaldea. Neska ardura-
tsua nagusiak zaintzeko
prest.Tel.: 602-00 83 58

Durangaldea. Garbiketa edo
zaintzan aritzeko prest. 
Tel.: 690-68 73 95

Durangaldea. Zaintzarako
edo garbiketarako prest. Pa-
perekin. Tel.: 638-52 39 22

Durangaldea. Nagusien zain-
tzarako lan bila.678-80 96 01

Durangaldea. Zaintzan edo
garbiketan lan bila. 12:30etik
16:30era, edo gauez. 
Tel.: 650-61 01 94. Rosa

Durangaldea. Zaintzan edota
garbiketarako lan bila. 
Tel.: 632-34 18 82

Durangaldea. Garbiketan edo
zaintzan aritzeko lan bila.  
Tel.: 646-85 54 32

Durangaldea. Umeen zain-
tzarako lan bila. 14:00ak arte
eta 16:00etatik 22:00etara.
Tel.: 681-21 82 30

Durangaldea. Zaintzarako
edo garbiketarako prest. 
Tel.: 618-29 55 13

Durangaldea. Zaintzarako lan
bila. Tel.: 617-05 01 87

Durangaldea. Zaintzarako
edo garbiketarako lan bila. 
Tel.: 632-51 68 61

Durango. Nagusiak zaintzeko.
608 65 90 55 (Nieves).

Durango. Zaintzarako edota
garbiketarako lan bila. 
Tel.: 669 32 11 75

Durango. Zaintzarako edota
garbiketa lanetarako prest.
Tel.: 619 15 58 04

Durango. Emakume euskal-
duna zaintzarako edota etxeko
lanak egiteko prest.
Tel.: 659 08 81 85

Durango. Neska gazte euskal-
duna, haurrak zaintzeko prest
uztailean. 615 716 232

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

Durango. Neska euskalduna
umeak zaintzeko prest.
Tel.: 666 197 568.

Zornotza. Umeak zaintzeko,
jantokietan zerbitzatzeko,
garbiketarako... lan bila. Espe-
rientziaduna.  688 68 66 08 

Zornotza. Pertsona nagusiak
zaintzeko eta garbiketarako
lan bila. Esperientzia. Tel.:
688 68 66 08 (Geraxane) eta
678 21 39 67 (Rafa)

IRAKASKUNTZA

Durangaldea. Euskal filolo-
giako neska euskara klase par-
tikularrak emateko prest, mai-
la guztietan. 686-809 628

Durangaldea. Psikologo eus-
kaldunak ikasteko teknikak es-
keintzen ditu.  679-38 23 69

Abadiño. Matienan eta Du-
rangon klase partikularrak
emateko prest, LHn eta
DBHn. Tel:618 068 749.

Durango. Matematika eta fi-
sika kimikako klase partikula-
rrak. Tel.: 69286071

GAINERAKOAK

Durangaldea. Nagusien zain-
tzan, peoi modura, igeltsero-
tzan,... lan bila.  663-62 57 43

Durangaldea. Basoan, zain-

tzan edota laguntzaile aritzeko
lan bila. Paperekin.68111 41 62

Durangaldea. Nagusien zain-
tzan, mendiko lanetan, lore-
zaintzanÉ lanerako prest.
646 41 89 07. Santiago

Durangaldea. Kutxazain, bil-
tegi lanetan, okindegi, harate-
gi edota pastelerian lan egite-
ko prest. 650-37 61 88 

Durangaldea. Sukaldari la-
guntzaile modura,  zaintzarako
edo garbiketarako lan bila.
Tel.: 678-23 02 66

Durangaldea. Igeltserotzan,
arotzegian, margoketa lane-
tan edota basoan lan egiteko
prest. 646-25 81 74

Durangaldea. Abeltzaintza,
finken zaintza edota beste lan
baterako prest. 669 102 4 12

Durangaldea. Sukalde edo
eraikuntza laguntzaile modura
lan bila. Tel.: 686-58 67 69

Durango. Kontabilitateak era-
maten esperientzia daukan
LADEn lizentziatua, kontabili-
tatea eramateko eskaintzen
da. Tel: 619 555 216

Durango. Neska gazte euskal-
duna, lokalak garbitzeko prest.
Tel.: 615 716 232

Zornotza. Lorezaintza, altzai-
ruen muntaia, elektrizitate edo
pintore lan bila. 678 21 39 67 

LAN ESKAINTZAK

OSTALARITZA

Abadino. Emakume autono-
moak, sukalde lanetan trebea.  
670 772 901 (Marisa).

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

Durango. Tabernarako neska
behar da. Tel.: 671 600 404.

ETXEKO LANAK

Durango. Ume bat zaintzeko
emakume bat behar da. Esko-
lara joan arte. 603 71 18 06. 

GAINERAKOAK

Abadiño. Tornularia. Sartu.
Erref.: 1406. 94 620 04 49.

Durango. Aseguru saltzailea.
Sartu: 582. 94-620 04 49

Durango. Dendaria behar da.
Euskara eta 35 urtetik gora. 
athos. medea@hotmail.com

Durango. Ileapaintzailea. Sar-
tu. Erref.: 2581. 94 620 04 49

Durango. Estetizista. Auto-
nomoa. Sartu. 94 620 04 49.

Galdakao. Lorezaintza eta ba-
sozain lanetan  eta konponke-
tetan lan egiteko prest dagoen
baten bila. 680-83 74 11

LANEKO MATERIALA
Durango. Bulegoko altzariak
salgai: mahaiak, aulkiak, ba-
tzar gela... 656-73 77 79.

Denetarik
Aumak ederrak salgai. Bizirik
5 euro/kg. Hilda 10. 667 93 93
70. 20:00etatik aurrera deitu.

Kotxe gainean jartzeko kutxa
eta euskarriak. 699 097 536

Ibilgailuak

AUTOAK
Audi a4 salgai. Diesela.
2003. 160.000 km. Egoera
onean. Tel.: 673-49 36 39

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

Autoa salgai. Peugeot 306.
170.000km. Oso egoera one-
an. 2.500 euro. 655733598.
arlozabal7@hotmail.com.

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

Motorra salgai. Suzuki gsxr
1300 hayabusa.645-73 54 42

Yamaha motorra salgai. fz6.
2007koa, 12000km. 
Tel.: 609-37 01 60. Iker.

Autokarabana salgai. 94. ur-
tekoa. 5 plaza. 15.900 euro.
Tel.: 671-84 15 63

Karabana salgai. Busther. 6
plaza. Tel.: 688-80 55 19

Aisia/kirola

KIROLAK
Bizikletarako umeen aulkia
salgai. Tel.: 648 63 58 06

Txirrindulari zapatillak sal-
gai. Northwave evolution fbs
leopard-trek. 43 zbkia.125

euro. Tel.: 626-46 44 22.

ANIMALIAK
Astoak salgai. Emeak. 3 urte-
koak eta txikiak.616-919 061

Bildotsak eta ahuntzak sal-
gai. Gorbeiako zelaietan hazi-
takoak. 690-73 27 01. 

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

Gitarra eta baxu klaseak.Du-
rangon. Tel.: 616 31 02 49. 

OPORRAK/BIDAIAK
Kanpadenda salgai. Marechal
4 p. 100euro. 615 00 72 16.

Labeska eta argi-lanpara sal-
gai. Bonbona urdin txikiekin.
50 euro. 692-71 85 00 

Familia/etxea

ALTZARIAK
Habia ohea salgai. 4 kaxoire-
kin, 2 lastairu  eta eskailera
txikia.490 euro. 65675 4864.

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

Ohea salgai. Habia ohea.4 ka-
xoirekin, 2 lastairu eta eskaile-
ra. 490 euro. 656-75 48 64.

HAURREN TXOKOA
Bikientzako gurditxo bi sal-
gai. Mcclaren eta Yanet mar-
kakoak. 94 682 41 08.

Bikientzako karrotxoa sal-
gai. Bikientzako karrotxoa ka-
pazo eta aulkiarekin. Jane.
Tel.: 629 56 34 92

Casualplay s6 karrotxoa sal-
gai. Kapazua, prima easy
arrautza eta karritoa. 275
euro. Tel.: 618 21 38 62

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

OSASUNA
Ohe elektrikoa salgai. Akaro-
en kontrako koltxoia eta se-
gurtasun barra. (30X 95).
700 euro. 636 43 00 20

Estimulazio tailerrak. Alzhei-
mera duten pertsonei edota
dementziadunei zuzendutako
estimulazio tailerrak. 
Tel.: 679-38 23 69
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INMOBILIARIAK

ETXEBIZITZAK SALGAI
• ABADIÑO: Txalet bifamiliarra lursailarekin salgai.
• DURANGO-ERRETENTXU: Salgai. Adosatuak
eraikitzen.
• BERNAGOITIA: Zornotza. Unifamiliarra lursailarekin.
• OTXANDIO: Adosatuak. Eraikuntza berriak. 
174.500€-tik aurrera.
ETXEBIZITZAK SALGAI
• ANDRA MARI: Halla, sukaldea, jangela, egongela,
3/4 logela, 2 komun eta egongelatxoa.
• ANDRA MARI: Halla, egongela, egongelatxoa,
sukaldea, jangela, 5 logela, 3 komun. 
• ANTSO EZTEGIZ: Halla, egongela, sukaldea, 
2 logela eta komuna.
• ANTSO EZTEGIZ: Halla, sukaldea, egongela-jangela,
3 logela eta 2 komun. Ganbara eta garajea. Guztiz
berriztatua. Estreinatzeko.
• ASTOLA BIDEA: Halla, sukaldea, egongela, 2 logela
eta komuna. Balkoia.
• ALLUITZ: Halla, sukaldea, egongela-jangela, 
4 logela eta 2 komun. Ganbara eta garaje itxia.
• BARRENKALEA: Halla, sukaldea, egongela, 2 logela
eta komuna.
• BERNARDO GABIOLA: Halla, sukaldea, egongela, 
2 logela eta komuna. Guztiz berriztatua.
• BERNARDO GABIOLA: Halla, sukaldea, egongela, 
3 logela, komuna eta despentsa.
• ERROTARITXUENA: Estreinatzeko. Halla, sukalde
jantzia, logela bakarra edo 2 logela, egongela, 
2 komun eta eskegitokia. Terraza. Garajea aukeran. 
• GALLANDA: Estreinatzeko. Halla, sukaldea,
egongela, logela bakarra edo 3 logela, komun bakarra
edo 2 komun eta balkoia. Ganbara eta garajea.
• GALLANDA: Halla, sukaldea, egongela-jangela, 
3 logela eta 2 komun. Terraza. Garaje aeta trastelekua. 
• EZKURDI: Halla, egongela-jangela, sukalde jantzia,
3/4  logela eta 2 komun. 
• F.J.de ZUMARRAGA: Halla, 2 egongela, sukaldea, 
3 logela eta komuna.
• F.J.de ZUMARRAGA: Halla, egongela, sukaldea, 
3 logela eta komuna. Balkoia.
• GASTEIZ BIDEA: Halla, egongela, 3 logela, sukaldea
eta komuna. Despentsa eta balkoia. Garajea aukeran.
• INTXAURRONDO: Halla, egongela, sukaldea, logela
eta komuna. Trastelekua.
• IPARRAGIRRE: Duplexa. Halla, sukaldea, egongela-
jangela, 4 logela, 2 komun eta terraza. 2 kotxerentza-
ko garajea eta trastelekua.
• JUAN DE ITZIAR: Halla, egongela, sukaldea, 
2/3 edo 4 logela eta komuna. 2 despentsa/trasteleku
eta sotoa. Lursailarekin.
• KALEBARRIA: Halla, egongela, sukaldea, 3 logela
eta komuna. Despentsa. ( Guztiz berriztuta).
• KOMENTU KALEA: Halla, egongela-jangela,
sukaldea, 2 logela horma-armairuekin eta komuna.
Ganbara. ( Guztiz barriztuta eta erdi jantzia ). 
• KOMENTU KALEA: Halla, sukaldea, egongela-
jantokia, 4 logela eta komuna. Ganbara.
• KURUTZIAGA: Halla, sukaldea, egongela-jangela, 
3 logela eta komuna. Despentsa handia. Ganbara.
• LAUBIDETA: Halla, sukalde-jantokia, egongela, 
2 logela eta komuna. Terraza.
• MARTXOAREN 8ª: Halla, sukaldea, 2 logela,
egongela eta 2 komun. Terraza handia.
• MONTEBIDEO: Halla, egongela-jangela, sukaldea, 
5 logela eta 3 komun. Terraza. Ganbara. 150 m2. 
• MURUETATORRE: Halla, sukaldea, eskegitokia,
egongela-jangela, 3 logela eta 2 komun. Balkoia.
Ganbara eta garajea.
• PLATERUEN PLAZA: Halla, egongela, jangela,
sukalde jantzia, 4 logela eta 3 komun. Garajea eta
trastelekua.
• TXATXIENA: Halla, sukaldea, egongela-jangela, 
3 logela eta despentsa. Balkoia. Ganbara eta garajea.
• SAN IGNAZIO: Halla, sukaldea, egongela-jangela, 
3 logela eta komuna. Balkoia. 
• SAN FAUSTO: Halla, sukalde.jangela, 2 logela eta
komuna.
• SASIKOA: Halla, sukaldea, egongela-jangela, 
3 logela eta 2 komun. Ganbara eta garajea.
• TABIRA: Halla, egongela-jangela, logela, komuna
eta eskegitokia.
• UNDA-TORRE: Halla, sukaldea, 3 logela, egongela
eta komuna.

ETXEBIZITZAK SALGAI
• MADALENA: 96 m2. Aukera. Saltzeko premia
berehalako lekualdatzeagatik. 4 logela, egongela,
sukaldea eta 2 komun. 2 balkoi. Ganbara.
• MARTXOAREN 8KO: Azken etxebizitza estreinatze-
ko, 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.
• TABIRA: 90 m2. 3 logela, egongela, sukaldea eta
komuna. Eguzkitsua eta ikuspegi ederrekoa.
• 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.
• 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.

BERRIZ
• 3 logela, 2 komun, sukaldea eta egongela. Garajea
eta ganbara.

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. 

ZALDIBAR
• ZALDIBAR: %100 finantziazioa, 512 /hileko kuota.
2 eta 3 logela, eta 2 komun. Terraza. Garajea eta
trastelekua. Prezioak: 175.000€ eta 207.000€ +
BEZ.

ETXEBIZITZAK SALGAI
• AUKERA: berria, estreinatzeko. 2 logela, 2 komun,
egongela handia eta sukaldea, eskegitokiarekin.
Garajea aukeran. 199.000€.
• ZEHARMENDIETA: 3 logela. 2. solairua. Berogailua.
155.000€.
• TRONPERRI: 3 logela. Igogailua. Eguzkitsua.
• EZKURDI: 175 m2. 4 logela eta 4 komun.
Trastelekua.
• MIKELDI: 100 m2. 4 logela, egongela, sukaldea eta
2 komun. 2 terraza. Ganbara. 210.400€. 
• OÑITURRI: Ezkurdi. Erdi berria. 80 m2. Eguzkitsua.
1. mailako materialak. Ganbara eta 2 autorentzako
garajea.
• SAN ROKE: 80m2. 3 logela. 2 Terraza. Ganbara.
Ikuspegi polita.
• ABADIÑO: duplexa. Erdi berria. 3 logela. 
2 bainugela. 10m2-ko terraza. Trastelekua. Garajea.
256.000€.
• MATIENA: 3 logela, egongela eta sukaldea.
Berriztua. 170.980€.
• DANTZARI: 3 logela. Bizitzen sartzeko moduan.
Alokairuan; 600  erosteko aukerarekin.
• ASKATASUN ETORBIDEA: 90m2. 3 logela. 
2 bainugela. Ganbara eta garajea.
• MURUETATORRE: 95 m2. 3 logela eta 2 komun.
Terraza. Garajea aukeran. 220.000€.
• ASKATASUN ETORBIDEA: 80 m2. 2 logela eta 
2 komun. Terraza. Eguzkitsua. 216.000€.
• SAN IGNAZIO: 3 logela. 2 bainugela. Ganbara.
Garajea. Terraza. Eguzkitsua. 270.000€

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

• SASIKOA: erdi berria. 90 m2. 3 logela eta
eskegitokia. Balkoia. 52 m2-ko terraza. Eguzkitsua.
• ARTEKALE: Berria. 80 m2. 2 logela. Polita.
• MADALENA: 2 logelako atikoa. Terraza. 
• LANDAKO: 5ª solairua. 90 m2. 2 terraza. Ganbara
eta garajea. Polita. Altuera ona. 312.500€.
• DURANGO: txaleta. 400 m2. Garajea. Lorategia.
• IBAIZABAL: negozioa traspasoan. 50 m2-ko lokala.
• BERRIZ: Abadiño-Gerediaga. 275 m2. 3 solairu.
8.800 m2-ko lursaila eta ortuarekin.

ERAIKUNTZA BERRIA
• IBAIZABAL: 3 logela eta 2 komun. Terrazak. Garajea
eta trastelekua barne. 247.000€-tik aurrera.
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20:00etan, Plateruenean. DF
Bertsozale.

DANTZA
DURANGO
›› Maiatzaren 26an, AIKO errome-

ria, 19:00etan, Plateruenean.

ERAKUSKETA
BERRIZ
›› Ekainaren 1era arte,

Zeramika tailerreko lanen
erakusketa, 18:30etik 20:30era,
Kultur Etxean.

DURANGO
›› Maiatzaren 25ean,

eskolarteko pintura lehiaketa-
ren erakusketa (Euskal Astea),
Ezkurdiko erakusketa aretoan. 

›› Maiatzaren 27ra arte,
Berni Gonzalez eta Natalia
Pedrero artista gazteen ¿De
dónde venimos? ¿Quienes
somos? ¿A dónde vamos?, 
Durangoko Arte eta Historia
Museoan.

›› Ekainaren 7ra arte,
10 gazte afrikarren begiradak
Durangon. Kulturarteko Rebelart
tailerrean landutako lanak, San
Agustin kulturgunean, egunero,
19:00etatik 21:00etara. 

JOKOAK
DURANGO
›› Maiatzaren 28an,

Umeen euskal joku tradiziona-
lak, 09:45ean hasita, Landako
kiroldegian. Durangoko Euskal
Astearen egitarauaren barruko
ekitaldia.

ANTZERKIA
BERRIZ
›› Maiatzaren 25ean, Ganso & Cia

taldearen Medio Pelo kale
antzerki emanaldia, 18:30ean,
Olakueta plazan.

DURANGO
›› Maiatzaren 26an, Coliflor Circo

teatro taldearen Salir,
20:00etan, San Agustin
kulturgunean.

›› Ekainaren 1ean, Trastada Teatro
taldearen Un loco de desatar
(las paradojas de El
Cósmico), 23:00etan, San
Agustin kulturgunean.

ELORRIO
›› Maiatzaren 27an, Coliflor Circo

teatro taldearen Salir,
19:00etan, Arriolan.

›› Ekainaren 1ean, Dejabu Panpin
Laborategia taldearen Gure bide
galduak, 22:00etan, Arriola
kulturgunean.

BERBALDIA
ELORRIO
›› Maiatzaren 31n,

Desazkundea: bizitza maila vs.
kontsumo maila?, 19:30ean,
Iturri kultur etxean. Pedro Ugarte
Desazkundea mugimenduko
kidea, Kainabera GKEak antolatu-
riko hitzaldi zikloan.

BERTSOAK
DURANGO
›› Maiatzaren 31n, Oihana Bartra,

Jon Maia eta Igor Elortza
bertsolarien bertso trama,

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

Men in black 3 3D
Zuzendaria: Barry Sonnenfeld   

barikua 25: 19:00/22:00

zapatua 26: 17:00/19:45/22:30

domeka 27: 17:00/20:00

astelehena 28: 19:00/22:00

martitzena 29: 20:00

Zineforuma     

Martha Marcy 
May Marlene
Zuzendaria: Sean Durkin

eguena 31: 20:30

ELORRIO
Arriola

Los vengadores
Zuzendaria: Joss Whedon   

zapatua 26: 22:30

domeka 27: 20:00 

ZORNOTZA

Zornotza Aretoa

Grupo 7
Zuzendaria: Alberto Rodríguez  

domeka 27: 20:00

astelehena 28: 20:00

KONTALARIA
BERRIZ 
›› Maiatzaren 26an,

Eñaut Gorbearen Hala bazan
edo ez bazan, 12:15ean, Kultur
Etxean.

DURANGO 
›› Maiatzaren 26an,

Amaia Arriaranen saioa, 3 eta 5
urtekoentzat (12:00etan), eta 6
urtetik gorakoentzat (12:30ean),
Liburutegian.

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
BERRIZ 
›› Ekainaren 1ean, Berrizko musika

eskolako XXIV. Musika jaialdia,
21:00etan, Kultur Etxean.

DURANGO 
›› Maiatzaren 25ean, Organo eta

soprano kontzertua, 20:30ean,
Jesuiten elizan.

›› Maiatzaren 26an, Kantulagun,
13:30ean, Plateruenean.

›› Ekainaren 1ean, Berri Txarrak,
22:00etan, Plateruenean.

TAILERRA
ABADIÑO 
›› Maiatzaren 30ean, Berbalagunek

antolaturiko erlaxazio tailerra,

Ekainaren 1ean, 
Elorrioko Arriola antzokian

GURE BIDE GALDUAK

Dejabu antzerki taldeak azaltzen
duenez, Gure bide galduak 
“errealismo magikoz zipriztindutako
ikuskizuna da”. Bost antzezle eta
gitarraren zuzeneko soinua dira
ikuskizunaren osagaiak. Franco hil
osteko Euskal Herrian kokatua dago
ikuskizuna, eta utopiari, ametsei eta
desenkantuari buruz dihardu.

Asteburuan, Durangon
eta Elorrion

SALIR
Maiatzaren 26an Durangoko
San Agustin kulturgunean,
eta maiatzaren 27an
Elorrioko Arriolan eskainiko
dute Salir. Iaz Leioako Umore
Azokan ikuskizun onenaren
saria jaso zuen obra honek.
Zirku garaikideko obra da,
Italia, Frantzia eta Txileko
sortzaileena. Zirkuagaz
batera antzerkia uztartzen du
Coliflor Circo taldeak, eta
Hugo Ferrón da zuzendaria.    

Traña-Matienako Errota kultur
etxean. Izen ematea: 
639 400 786.

ZINEMA
DURANGO 
›› Ekainaren 2an, Jon Maiaren

Gazta zati bat, 20:00etan,
Plateruenean.

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

Julen bere lehengusuaren ezkontzan zegoen, eta haren
sidecar-ean joan zen Zumaiara arte! Han geratu zen neskarik
jatorrenagaz, baina ekarriozu sidecar hori lehengusuari,
itxaroten dago-eta! Zorionak familiaren partez!

Bihar, maiatzaren 26an, Jose eta Benitak ezkondu zirela 56
urte ospatzen dituzte. Zorionak, musu pila eta besarkada
handi bat etxeko guztien partez!

Josek Mariangelesi: ezkonduta daroagu hainbeste urte, eta
urtetik urtera gehiago maite zaitut. Jakin izan banu, lehenengo
jaunartzean ezkonduko nintzen zugaz! Zorionak zure seme-
alaben, iloben eta gainontzekoen partez.

Zorionak Hibai! Abadiñoko mister
paella 2012! Maiatzaren 24an ondo
ospatuko zenuelakoan... Besarkada
bat Abañoko nesken partez!

Maiatzaren 28an, argazkiko mutil
guapo honek 5 urte beteko ditu.
Zorionak Unai! Musu handi bat Elene
eta familia osoaren partez!

Maiatzaren 30ean 11 urte beteko ditu
mutil kirolari honek! Zorionak Aitor!
Musu potolo pila eta besarkada handi
bat etxeko guztion partez!

Maiatzaren 22an Julenek 23 urte
bete zituen. Zorionak eta musu
handi-handi bat Matienako
familiaren partez!

Maiatzaren 6an jaio zen Arai
Buruaga Fernandez. Zorionak
Nerea, Ibai eta Izaneri! Osasunez 
eta maitasunez hasi denon partez!

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, 25
09:00-09:00 
• SanRoma (Uribarri 5 - Durango)
09:00-22:00 
• Urizar (Gabiola 2 - Berriz)
Zapatua, 26
09:00-09:00
• Gaztelumendi (J.A. Abasolo 2 -Durango) 
09:00-13:30
• Sagastizabal (Askatasun Etorb. 19 - Durango)
• De Diego (Intxaurrondo 22 - Durango) 
• Campillo (Montebideo 24- Durango)
• SanRoma (Uribarri 5 - Durango)
• Balenciaga (Ezkurdi plaza 8 - Durango) 
• Unamunzaga (Muruetatorre 2C - Durango)
• Jaio-Olabarrieta (Erreka 6 - Elorrio) 
• Urizar (Gabiola 2 - Berriz)
09:00-14:00
• Irigoien (Bixente Kapanaga 3 - Iurreta)
Domeka, 27
09:00-09:00
• De Diego (Intxaurrondo 22 - Durango) 
09:00-22:00
• Larrañaga-Balentziaga 

(Berrio Otxoa 6 - Elorrio)
Astelehena, 28
09:00-09:00
• Balenciaga (Ezkurdi plaza 8 - Durango) 
Martitzena, 29
09:00-09:00
• Irigoien (Bixente Kapanaga 3 - Iurreta) 
Eguaztena, 30
09:00-09:00
• Etxebarria (Montebideo 2 - Durango)
09:00-22:00
• Eguren, Isabel (Trañabarren 15 - Abadiño)
Eguena, 31
09:00-09:00
• Unamunzaga (Muruetatorre 2C - Durango)

EGURALDIA
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17

28o 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:

Ekainaren 8an 43 urte izango dira Elorrioko Eleizalde futbol zelaian jokatu
genuen partidutik. Gaur da azkenengo eguna apuntatzeko, ekainaren 9an
edukiko dugun bazkarira. 12:30ean elkartuko gara, Parra tabernan.
Ordura arte ongi izan eta animatu! Telefonoa: 943 08 14 46 Bego.

Albertok Beatrizi: barrea lasaigarria
da, albo-kalterik bakoa. Segitu horrela
urte askoan, errezetarik ez eskatzeko!
Ardoak gazta baino gehiago maite
zaitut! Zorionak familiaren partez!

Hamabostero, jasotako 
zorion-agur guztien artean
tarta bat zotz egingo dugu.
Bidalitako mezuagaz batera
kontakturako datuak bialdu.

Asturiasko bidaian ederto pasatu zuten Elorrioko Berriotxoa jubilatuen elkarteko kideek. Argazki honetan Covadongara
egindako bisitan ikusi ditzakegu. Etxera heldu, eta hurrengo bisitarako prest!



AKUILUAN Markel Onaindia   

Murrizketak

LAUHORTZA

Gotzone
Barandika

EHUko
irakaslea

Krisia dela-eta, gure agintariek
betikoa egin dute: hezkun-
tzan eta osasunean egin
murrizketa ekonomiko han-
dienak. Neurri hauek eragina
dute zerbitzu publikoak era-
biltzen dituzten herritar guz-
tiengan: herritar gehienen-
gan, alegia. Gainera, zerbitzu
publiko horietako langileok
sufritzen ditugu neurri horiek
bai herritar modura eta bai
langile modura ere, soldata jai-
tsi digutelako eta lan-ordu
gehiago eskatzen dizkigutela-
ko. Bestalde, egoera larria-
goan daudenek zorte handia
daukagula diote, lanpostua
galdu ez baitugu. Inguruan
dagoenari erreparatuz, hala
pentsatu beharko dugu.

Esandakoa esanda ere,
nire asmoa ez da kexatzea bai-
zik eta azpimarratzea gure
politikariek ez daukatela ahal-
men handirik epe luzerako
neurriak hartzeko. Lau urte-
ko legislaturak direla-eta, agin-
tarien ikusmena gutxi luzatzen
da denboran. Gainera, haien
helburua botoak lortzea
denez, herritarren aburuak
erabiltzen dituzte. Horretan
bai dira profesionalak. Esate-
rako, hainbat etorkini doako
osasun-zerbitzua kenduko
dietela plazaratu dute. Neu-
rri populista da, baina ez du
eragin handirik izango ekono-
mikoki. 

Neurri egokiak hartzeko
datu objetiboak erabili behar
dira. Zutabe honetan esaten
nuen ikerkuntzan inbertitzen
duten lurraldeak aurreratue-
nak direla. Gaurkoan beste
datu bat: EHUn inbertitzen
den euro bakoitza gizartera
bueltatzen da bi euro bilaka-
tuta. Ez da aburu bat, baizik
eta kanpo-txosten baten
ondorioa. Jabetuta egongo al
dira agintariak?

“Analogikoagaz gaitzagoa
da argazki on bat ateratzea”

Sanmigelak, sanjuanak, Goiuria,
Oromiño edo Orozketako jaiak...
Herri barruan egiten diren ekin-
tzak ere bai.

Etxean artxibo galanta eduki-
ko duzu...
5.000 argazkitik gora edukiko
ditut, gutxi gorabehera. Orde-
nagailuan dauzkat gehienak.
Zaharrak, digitalera pasatzen
nabil apurka-apurka. Baina kon-
tu geldoa da hori. Diapositibek,
denboragaz kolorea galdu eta hori-
tu egiten dira.

Argazki bitxi bat, urteotan atera
duzuna?
Iurretan zuri-beltzeko rally bat
egon zenekoa. Argazki bategaz
premio berezia irabazi nuen. Bes-
te barik egindako bat izan zen:
negatiboa ondo aseguratzeko
lurrera begira atera nuen lehe-
nengo argazkia. Montoian, kros-
sekoak arineketan irtetzean izan
zen. Korrikalariak eguzkiak jotzen
zituen atzetik, eta euren gerizpa
agertzen zen lurrean. 

Eta estimu berezia diozunen bat?
Etxean estimu handiko argazki
bat daukat, baina ez da nik atera-
takoa. Aitaren baserriko kamaran
topatu nuen nire aitite-amamen
ezkontzako argazki original bat.

Analogikoa ala digitala?
Desberdinak dira.  Digitalak duen
abantaila da ordenagailuan joka-
tu dezakezula: argitu, ilundu...
Analogikoan ere gero laborato-
rioan tratatu ahal ziren, baina kos-
tatzen zen. Nik uste gaitzagoa dela
analogikoagaz argazki on bat ate-
ratzea digitalagaz baino. Analogi-
koagaz maniobrarako tarte gutxia-
go daukazu. 

Margotzen ere ibiltzen zara. Era-
kusketak ipini izan dituzu.
Egongela koadroz eta margoz
beterik daukat. Betiko afizioa
da. Horrelako idea bat egiten
hastean, denbora konturatu
barik pasatzen zait.

Z u e n
e t x e a
histori-
koa da
I u r r e -
tan.
Montoian
geratzen
d e n  e t x e
zahar baka-
rra da.  Gogo-
ratzen ditut goi-
ko pisua egiteko
obrak, alboan udaletxea zegoe-
la... Kasko txiki bat zen guztia. Kai-
nopea ere gogoan daukat. Hor
behean dagoen lurpeko zubi bat
da; orain itxita dago. 50 urtetik
gorako guztiok han ikasi genuen
erretzen! (barrez)

Zelan afizionatu zinen argazki-
gintzara?
Etxean argazki-makina bat ager-
tu zen, istorio arraro batez ailega-
tua. Hamalau bat urtegaz aitak utzi
egin zidan argazki batzuk atera-
tzeko. Gero, Alpino Tabirak san-
faustotan-eta egiten zituen rally
fotografikoetara joaten hasi ginen
koadrilako batzuk. Ez neukan
makina propiorik orduan, eta
lehengusuak utzitako bategaz joa-
ten nintzen. Halantxik, apurka-
apurka hasi nintzen.

Zelako kamera izan zen erosi
zenuen lehenengoa?
Ez naiz akordatzen nondik erosi
nuen, kamera txiki eta normal bat
zen. Orduan kamerak karuak ziren.
Gero, mendira asko joaten hasi-
ta, beste bat erosi nuen. Erretra-
tuak baino merkeagoak ziren dia-
positibak. Olympus markakoa zen.
Ondo ateratzeko ahalegina egiten
genuen, errebelatuak-eta ez zire-
lako orain lako merkeak. Gerora,
Andorraraino ere joan nintzen
makina bat erostera. Gaur egun
zortzi bat dauzkat etxean.

Zelako argazkiak gustatzen zaiz-
kizu?
Mendikoak pilo bat dauzkat.
Alpeetara eta Pirinioetara eginda-
ko bidaietan ateratakoak, adibidez.
Iurretako jaietakoak eta ezpata-
dantzakoak, paisajeak... Jendea-
gaz, sorpresaz harrapatutakoak
izaten dira onenak.  Esaterako,
Tunisian oporretan egon nintze-
nean segidan mordoa ateratzen
nituen. Gero hotelera heldu eta
igoal 30etik batek balio zuen.

Iurretan,jai-giroko argazkilaria
zara.
Karnabaletakoak pilo bat dauzkat!

IIuurrrreettaakkoo  JJaauurreeggii  EEttxxeekkooaa  ddaa  IIññaakkii IIrraazzaabbaall..  BBeerree  ssoorrtteerrrriiaa
DDuurraannggooggaazz  lloottzzeenn  dduueenn  zzuubbiikkoo  eerraaiikkiinn  zzaahhaarrrreekkooaa..  BBeerrttaattiikk
iikkuussii  dduu  hheerrrriiaa  eerraallddaattzzeenn..  BBeerree  aarrggaazzkkii--aarrttxxiibbooaann  eerree  bbaaddaauu--

kkaa  hheerrrriiaarreenn  eettaa  bbiizzttaannlleeeenn  hhiissttoorriiaarreenn  zzaattii  bbaatt..  AAssppaallddiittiikk  aarrggaazz--
kkiillaarrii  aaffiizziioozz,,  bbiilltteeggii  bbaatteeaann  ddaabbiill  ooffiizziioozz..

Iurretan ospatzen diren jai eta ekitaldi gehienetara hurreratzen da Iñaki Irazabal ‘Kiña’; argazki makina ez du inoiz etxean ahazten

56 urteko iurretarra. 
Argazkilaritzara zaletua.

Iñaki Irazabal ‘Kiña’  •

EHUn inbertitzen den
euro bakoitza gizartera
bueltatzen da bi 
euro bilakatuta


