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Oizegin.com, hemengo
produktuen erakusleiho
Durangaldean eta Lea Artibain ekoiztutako pro-
duktuak promozionatu eta saltzeko webgunea
aurkeztu du Urkiola Landa Garapenak astelehe-
nean Plateruena kafe antzokian.

Teutenberg alemaniarra erraz
nagusitu zen esprintean
Ina Yoko Teutenberg 37 urteko alemaniarrak irabazi
zuen Emakumeen Birako lehenengo etapa. Nahiko
erraz nagusitu zen esprintean. Gaurko bigarren etapa
Lekeition hasi eta amaituko da. 
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Iazko jaialdiko irudi bat. Gerediaga elkartea

Baserritarrei egindako elka-
rrizketak, produktuen
informazioa, errezeta eta

aholkuentzako tartea, agenda...
Eta denda birtuala. Durangaldean
eta Lea Artibain ekoitzitako pro-
duktuei bultzada emateko sortu
dute oizegin.comwebgunea. Urkio-
la eta Lea-Artibai landa garapene-
rako elkarteek bultzatutako ekime-

na da, eta ekoizleen informazio eta
erakusleihoa izatea gura dutela
adierazi du Kati Simon Urkiola
Landa Garapena elkarteko tekni-
kariak. 

Berrikuntzen artean, online
erosketak egiteko aukera dago.
Erosketa horietarako Durangal-
deko biltegia Abadiñoko Murue-
ta baserrian egongo da. Astean
banaketarako egun bi egongo dira:
martitzenak eta eguenak. Produk-
tu freskoak martitzenetan bana-
tuko dituzte eta eskaerak egiteko
azken egunak eguenak izango dira.

Bezeroengana, bide berriekin
Plateruenean egindako aurkezpe-
nean, eskualdeetako hainbat ekoiz-
le, kontsumitzaile eta sukaldari
batu dira. Ekoizleek kontsumi-
tzaileengana heltzeko bide berri
bat legez ikusi dute ekimena. Aitor

Solozabal abeltzainak, esaterako,
web orria badaukala kontatu du,
eta eragina igarri egin du: "Jende
askok deitu izan dit webgunea
ikusi eta gero". Abeltzainaren ber-
betan, "Interneten mundua oso
handia da eta asmatu egin behar
da jendearen gustoko gauzak egi-
ten". Hemendik eta urte batzue-
tara, gero eta erosketa gehiago

ten du generoa, eta Internet bidez
bitartekari barik prezio altuagoan
saldu ahalko duela pentsatzen du.
Leanizbarrutiak ogia dendetara
saltzen du, eta etxera etortzen
zaizkio bila, Berriztik eta Elorrio-
tik batez ere. Orain arteko bideez
gainera, kontsumitzailearengana
heltzeko beste bide bat izan dai-
tekeela diote biek. A. Ugalde  

Internet bidez egingo direla uste
du Aitor Solozabalek.

Webgunearena ideia ona izan
daitekeela ikusten dute Mila Ami-
llategi Mallabiko ortuari saltzaileak
eta Maite Leanizbarrutia Elorrio-
ko okinak, baina oraindik zalan-
tzan dabiltza Interneten saltzen
hasi edo ez. Amillategik Ermuko
eta Eibarko fruta dendetara eroa-

Ekoizle batzuk hasi dira dagoeneko web gunean parte hartzen; zabalik utzi dute atea.

Oizegin.com weba
sortu dute bertoko
elikagaiak saltzeko
Ekoizle eta kontsumitzaileen arteko hartu-emanak
bultzatzeko webgunea sortu dute, denda eta guzti 

Erosketetarako Durangaldeko
biltegia Abadiñoko Murueta
baserrian egongo da

Urkiola eta Lea-Artibai landa
garapenerako elkarteek
bultzatutako ekimena da

Bezeroa erakartzeaz aparte,
harengana hurreratzen saiatu

Platerueneko aurkezpeneko gonbida-
tuen artean, Marisatsa produktu eko-
logikoen kontsumitzaile taldeko
kideak egon dira. "Ekimen interesga-
rria" dela adierazi dute: "Produktu
ekologikoek lekua edukitzea espero
dugu". Marisatsak antolatzen dituen
azokak, hitzaldiak, katak... Webgune
berrian gaiagaz lotutako kontuak ira-
gartzeko asmoa agertu dute.

Durangaldeko eta Lea Artibaiko
hamaika jatetxeko sukaldariek atxiki-
mendua adierazi diote Oiz Egin! egitas-
moari, eta eurek ere badute lekua web-
gunean. Euren jatetxeen berri emateaz gai-
nera, errezetak eta sukaldeko aholkuak

eskainiko dituzte. Azaldu dutenez, osta-
laritzan behar izaten duten kopurua eta
barietatea edukitzea gaitzagoa bada ere,
bertoko ekoizleekin hartueman zuzena
edukitzen ahalegintzen dira: "Polita da
jeneroa nondik datorren jakitea eta pro-
duktorea ezagutzea".  

Ostalaritza arloan ere bezeroengana
hurreratzeko moduak aldatu egin direla
adierazi dute: "Bezeroa ez badator, beze-
roarengana irten egin beharko dugu gau-
za berriak egitera". Krisia dela eta, jate-
txeetara jende gutxiago joaten dela kon-
tatu dute: "Orain arte laino baten bizi izan
gara, ez zen guztiz normala. Aldaketara
moldatu behar gara orain". A. U.

200 dantzari inguru batuko
dira zapatuan, Dantzaroan

Durangoko Ezkurdi plazan Dan-
tzaroa jaialdia egongo da bihar,
Gerediaga elkarteak deituta.
Durangaldeko dantzak ezagutze-
ra emateko jaia laugarren aldiz
antolatu dute aurten. Iaz, 200 dan-
tzari inguru elkartu ziren dantza

emanaldia emateko, eta aurten
ere   antzerako parte-hartzea espe-
ro dute. 

Dantza giroa 19:00etan hasi-
ko da, udaletxetik kalejira has-
tean. Eguraldi ona egiten badu
Ezkurdin dantzatuko dute, eta

bestela, Andra Mariako elizpean
izango da dantza alardea.

Dantza saioan,  mutilek
banangoa, makiljokoa eta txo-
txongiloa dantzatuko dituzte, eta
gero neskek eta mutilek elkarre-
kin, zinta dantza, estanpa eta arku
dantza egingo dute.

Eskualdeko zortzi taldek par-
te hartuko dute jaian: Durangoko
Kriskitinek eta Txoritxu Alaik;
Berrizko Iremiñe eta San Loren-
tzok; Abadiñoko Iluntzek; Izur-
tzako Mendigainek; Iurretako
Mikel Deunak eta Mañariko Andra
Mari dantza taldeak. A. U.

Durangaldeko dantzen ikuskizuna eskainiko dute
eskualdeko dantza taldeek, 19:30ean hasita
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Euskadiko Laguntza Txaku-
rren Taldeko lau kide heli-
koptero istripuan hil ziren

duela 25 urte, Asturiasen. Erreska-
te batean zebiltzala jazo zen
ezbeharra, Europako Gailurretan.
Galdutako ume baten bilaketan
jausi zen helikopteroa. Javier
Gallastegi, Luis Angel Diez eta
Lourdes Verdes elorriarrak eta Jose-
ba Zabala garaitarra zihoazen ber-
tan, euren txakurrekin. Beraiekin,
helikopteroko pilotua, kopilotua
eta Asturiasko Larrialdietako Koor-
dinatzailea hil ziren. Urtemuga
dela-eta, omenaldia egingo diete
domekan han, Cangas de Onisen.

Taldeak jarraitu egin du
Taldea sortu eta lau urtera gerta-
tu zen istripua. Elorrion ezarri
zuen egoitza taldeak, eta kide
gehienak Durangaldekoak ziren.
Kolpe handia izan zen taldearen-
tzat eta ingurukoentzat. Baina,
aurrera egin eta gaurko egunerai-
no lanean jarraitu dute, mendian

eta eraikinak jaustean pertsonak
bilatzen. Urteotan belaunaldi
berriak gehitzen joan dira boron-
datezko proiektura, eta prestakun-
tzan aurrerapausuak eman dituz-
te. SOS Deiak zerbitzuaren bidez
egiten dituzte irteerak, eta egune-
ko 24 orduetan daude funtziona-
tzeko gertu. Isileko lana egin arren,
erreferentzia hartu dute erreska-
tearen alorrean.  Datorren urtean
30 urte beteko ditu Euskadiko
Laguntza Txakurren taldeak.

Omenaldira irteerak
Omenaldian ez dira laguntza tal-
dekoak bakarrik egongo. Erdellak
irteera eratu du, hildako bi men-
di  talde horretako kide zirelako.
Bihar goizean irtengo dute eta
Europako Gailurretan ibilbide bat
egiteko aprobetxatuko dute. 

Garaitik ere taldean joango
dira; bihar eguerdian ipini dute
irteteko hitzordua. 60 lagun bai-
no gehiagok eman du izena, azal-
du dutenez. M. Onaindia  

Asturiasen istripua gertatu aurretik atera zuten argazkia.

Asturiasen hil ziren
lau bolondresak
omenduko dituzte
1987an erreskate lanetan hil ziren Gallastegi, 
Diez eta Verdes elorriarrak, eta Zabala garaitarra

Elorrion ezarri zuen egoitza
taldeak, eta kide gehienak
Durangaldekoak ziren

Urteotan belaunaldi berriak
gehitzen joan dira
borondatezko proiektura

Igerilekuak Elorriogaz
kudeatu gura ditu udalak

Maiatzaren 22an Atxndoko gober-
nu taldeak gutun bat bidali zion Elo-
rrioko Udalari batzar bat eskatze-
ko. Herri bietako errekurtsoen opti-
mizaziori buruz berba egin gura du
Atxondoko Udalak. Esaterako, lan-

kidetza hitzarmenik adostu daite-
keen  aztertu gura dute, Elorriok
Atxondoko igerilekuen kudeaketa
eta mantenuan lagundu dezan.
Igerilekuak konpartitzea edo bes-
tela aukerak eztabaiatzeko batza-

rra egin gura dute Elorriogaz. Orain-
dik ez dute erantzunik jaso.

Bestalde, igerilekuak duen isu-
ria konpontzeko hainbat eraberri-
tze lan egin dituzte brigadako lan-
gileek  azken asteotan. Lan horiek
eginda, asteon, igerilekua urez
erdiraino beteta utzi dute, eta Juan-
jo Nora alkateordearen esanetan,
“ez du urik galdu”. Baikor agertu
da: “Egoerak itxura ona du”. Dato-
rren astean, legeak ezarritako bes-
te proba batzuk egingo dituzte.
Dena ondo badoa, igerilekua ekai-
naren 29an irekiko dute. J. D.

Atxondok batzar bat eskatu dio Elorrioko Udalari
errekurtsoen optimizazioari buruz berba egiteko

“Helikopteroan nortzuk
jaitsi zotz egin genuen”
Zu ere egon zinen Asturiasko
erreskatean.
Orain urrunetik begiratzen
duzu, baina une hartan trauma
potoloa izan zen. Izugarrizko
kolpea izan zen.  Taldeagatik ere
bai; zortzi ginen eta lau galdu
genituen. Helikopteroan nor-
tzuk jaitsi zotz egin genuen. Ni
nintzen koordinatzailea eta
walky-talkytik esan zidaten istri-
pua gertatu zela aireratzean.
Zerbait boluntarioa denean, ez
duzu halakorik espero.

Kolpeari aurre egin zenioten...
Lehenengo eta behin pertsonal-
ki gainditu behar izan genuen.

Aspaldiko lagunak ginen. Tal-
de moduan, asko kostatu zitzai-
gun jende berria topatzea eta
txakur berriak heztea.

Taldeak iraun du.Ibilbide luzea
daukazue.
Alemaniar bat asteburuetan
etortzen zen hona erakustera.
Alemanian egin genuen azter-
keta. Galdakaoko Riotinto leher-
gailu fabrikako leherketa izan
zen gure lehenengo operazioa.
Gaur egun, taldea ona da eta
luzarorako dagoela esango
nuke. Pausu bat harago joan eta
txakurraren psikologian barne-
ratzen saiatu gara.

Jon Ander Mardones
Euskadiko Laguntza Txakurren
Taldeko sortzaileetako bat izan
zen. Taldean hasieratik geratzen
den kide bakarra da. 60 urte
dauzka, eta Bilbon bizi da.

Frontoiko
aldagelak
konpontzeko,
125.500 euro
Garaiko Udalak 125.500 euro
aurreikusi ditu laster hasiko den
frontoiko aldagelen obrarako.  Egi-
tasmo hau ez zegoen urteko aurre-
kontu orokorrean zehaztuta, eta
horregatik egin behar izan dute
orain aurreikuspena. Diru-lagun-

tzen menpe egon da egitasmoa,
eta ez zekiten laguntzarik jasoko
zuten ala ez. Azkenean, heldu da
Eusko Jaurlaritzaren ekarpen hori.

Aldagelak zaharrak direlako
egingo dituzte lanak. Baita elba-
rrientzako irisgarritasuna hobe-
tzeko helburuagaz ere. Komunez
gainera, teilatua, argia eta uraren
instalazioak ere berriztuko dituz-
te obretan.

Aurrekontua 125.500 euro-
koa da momentuz. Lanak adjudi-
katzean murriztu egin daiteke
inbertituko den  kopurua. M.O. 
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Espekulazio bako erabilera
nahi dute etxe berrietarako

Udalak batzar irekia egin zuen
eguaztenean, etorkizunean erai-
ki gura diren hamabost etxebizi-
tzak kudeatzeko proposamen
berria azaltzeko. Frantzian, Alema-
nian, Suedian eta, batez ere, Dani-
markan oso garatuta dauden koo-

peratiba sistema proposatu zuten.
Zehazki, daniarrek askotan erabil-
tzen den Andel eredua.

Eredu horren  arabera, erai-
kina kooperatibaren jabetzakoa
litzakete eta bazkide bakoitzak
etxebizitza baten erabilera-laga-

pena izango luke. Bizileku horiek
ezingo lirateke hipotekatu, saldu
edo errentan ipini, baina heren-
tzian eman ahalko lirateke.

Lurrak udalaren jabetzakoak
izango direnez, sistema horren
bidez, espekulazioari aurka egin-
go lioketela uste du udalak.

Etxebizitzetarako 27 eskari
egon ziren eta baldintzak betetzen
dituztenen artean zozketatuko
dira. Sistemari buruzko informa-
zioa udaletxean dago eskuraga-
rri. Iritziak jasotzeko beste batzar
bat egitea aurreikusi dute. J. D.

Danimarkako kooperatiba sistema proposatu dute

Ibilgailu berriekin,
1.320 litro erregai
aurreztuko ditu udalak 

Emisio bako ibilgailuak ero-
si ditu udalak, barne erabi-
lerarako.  Orlan Isoird alka-

teak aurkeztu ditu prentsaren
aurrean. "Ibilgailu elektrikoak etor-
kizuneko apustua dira". Kontsu-
moa eta emisioa murriztuko dituz-
tela dio. Batetik, 1.320 litro erregai
gutxiago beharko dutela kalkula-
tu dute udal teknikariek. Bestetik,
CO2, CH4 eta N20 sustantzien
emisio kutsakorra 3.914 kilo
murriztea aurreikusi dute. 

Br igadarentzako furgoi
komertziala, bizikleta eta erabile-
ra askotako ibilgailua erosi dituz-

te. Azken hori, aterik ate batzen
duten hondakin organikoa kon-
postaje plantara eroateko ere era-
biltzen dute. Bizikleta, beharginek
erabiliko dute, enkarguak egiteko.

68.000 euro inbertitu dituzte,
46.000 euroko laguntzagaz. Aurre-
kontuan sei urterako elektrizita-
te gastua sartu dute. Gogoratu
duenez, era honetako ibilgailuak
erosten dituztenek, udal tasetan
obariak edukiko dituzte: %75 elek-
trikoetan eta %50 hibridoetan.
Udalak, ibilgailu berriekin, herri-
tarrentzako erreferentzia izan gura
du. M. Onaindia.

Hiru ibilgailu elektriko erosi ditu udalak: furgoi
komertziala, erabilera askotakoa eta bizikleta

Orlan Isoird alkatea, erabilera askotako ibilgailua probatzen.

I.Gorriti

Urrezko TAK21 saria
lortu du Durangoko
Agenda 21ek
Legazpigaz batera, Tokiko Agenda
21eko prozesuan emaitzarik one-
nak edukitzeagatik urrezko TAK21
saria lortu du Durangok. 

Aitziber Irigoras alkatea, Iker
Oceja Garapen Iraunkorreko batzor-
deburua eta Aitor Larruzea Agenda
21eko teknikaria izan dira sari bana-
ketan. "Herritarrekin batera eginda-
ko lana eta izan duten inplikazioa"
goraipatu ditu Irigorasek.

Maileguak inbertsioetan
erabili ez izana kritikatu
die Aralarrek jeltzaleei

Aurrekontuak luzapen egoeran
dauden honetan, udaleko diru
kontuen gaineko adierazpenak
egin dituzte Aralarrek eta EAJk.
Ohar bidez, Aitziber Irigoras alka-
teak (EAJ) udalaren zorpetze mai-
la "oso baxua" dela esan du:
%9,6koa. Jasota baina erabili barik
dauden maileguak kontuan har-
tuta, %27,06koa da. 

Datu horiek Aralarrek egin-
dako kritikaren ostean plazaratu
ditu EAJk. Dani Maeztuk (Aralar)
prentsaurrean esan duenez, uda-
lak 5,1 milioiko zorra dauka kre-
ditu eskaerengatik . EAJri  kredi-
tuak eskatu eta gero inbertsioak
ez garatzea leporatu dio Aralarrek:
"Ezker ikuspegitik zorra ez da kri-
tikagarria justifikatuta badago,
baina akordatutako inbertsioen
%27 bakarrik dago exekutatuta". 

Aurrekontuen zirriborroan,
27 milioietatik 12,4 milioi arina-

go onartutako inbertsioetarako
direla kritikatu du Maeztuk. Azal-
du duenez, inbertsioen banaka-
ko informazioa eskatu dute, eta
erabili ez diren maileguak zer
finantzatzeko diren ere bai.

Aitziber Irigorasek esan due-
nez, liburutegia eta igerilekuak
lako egitasmoetan  diru-kopuru
handia gastatu du udalak. Hala
ere, zor erreala (%9,6) "oso baxua"
dela baloratu du. 2009an eta
2010ean eskatu eta erabili barik
dauden maileguak gehituz gero
geratzen den zorrak (%27,06), “ez
du kostu gehigarririk suposa-
tzen", alkatearen berbetan.

Alkateak adierazi du udalak
ordainketak "egunean" egiten
dituela: "Durangoko enpresa txi-
ki eta ertain askorekin gabiltza
lanean, eta horregatik epe barruan
ordaindu behar dugu, are gehia-
go garai hauetan".  A. U.

Udalaren zorpetzea “oso baxua” dela dio EAJk

Munduko
Arrozak jaia
Ezkurdin, bihar
Eguerditik aurrera, 600 pertsona
inguru batuko dira bihar,  Ezkur-
di plazan, Munduko Arrozen jaian.
Koadrila eta elkarteek arroza

bakoitzak bere erara egin eta hain-
bat kulturatako arrozak dastatze-
ko aukera egongo da.

Bazkal aurretik umeentzako
jokuak, txaranga, txalaparta eta
batukada izango dituzte. 14:30ean
ipini dute bazkaritarako ordua.
Arratsaldean munduko jokuak,
Senegalgo dantzak, musika eta
txokolatea edukiko dituzte. A. U.

Bortxaketa
saiakera
gaitzetsi 
du Herriak
Durangoko Herria auzo elkar-
teak neska baten kontrako bor-
txaketa saiakera publikoki  gai-
tzetsi du ohar bidez. Herria auzo
elkarteak adierazi duenez, dome-
ka goizaldean jazo zen erasoa,
06:00ak bueltan,  Zabalarra auzu-
neko Bruss enpresaren parean.
Jakinarazi dutenez, neska duran-
garra etxerantz zihoan momen-
tu horretan, eta erasoaren aurrean
neskaren erresistentziak eta
oihuek erasotzailea uxatu zuten.
Gizonak alde egin zuen lekutik. 

Borrokaren ondorioz, nes-
kak kolpeak hartu zituen, eta
urduritasun krisi sakonean mur-
gildu zela dio auzo elkartekoen
prentsa oharrak. Neskak ertzain-
etxean salatu zuen bere kontra-
ko erasoa.

Datu eske 
Inork domekako erasoaren datu-
rik eman badezake, Ertzaintzari
abisu ematea eskatu du Herriak,
ustezko erasotzailea atxilotu ahal
izateko. Gainera, instituzioei ere
eskaera egin die: “Hartu ditzate-
la beharrezko neurri guztiak,
horrelako eraso larriak berriro ez
gertatzeko”. M. O.

Borrokaren ondorioz, neskak
kolpeak hartu zituen, eta
urduritasun krisian murgildu 
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MAÑARIA ELORRIO

IURRETA

MALLABIA

Nosotras eta Vosotras taldeetako jokalariak, 1969an, Elizalden partidua hasi aurretik.

Bihar ostera ere elkartuko
dira Nosotras eta Vosotras 

ko zelaia bete egin zen eta sasoi
hartako 33.000 pezeta batu zituz-
ten. Orain, urtemuga aprobetxa-
tuta, berriro elkartzea pentsatu
dute. Bihar plazan batuko dira,
12:30ean, eta poteoaren ostean
Kotxeron bazkalduko dute, eta
sasoi harek gogoratu.

Emaitza gutxienekoa izan
zen, baina ez zen emoziorik falta
izan: 0-0 berdindu eta penaltie-

tara erabaki zuten neurketa; Noso-
tras taldeak irabazi zuen. Athle-
ticek eta elorriar batek ekarri zituz-
ten sariak: kopa bana eta loreak.

Gerora, futbolean jarraitzeko
aukera sortu zitzaien. Durango-
ko Kemen taldeagaz elkartu eta
Hierro Txapelketan aritu ziren,
Begoña Arregik oroitu duenez.
“Emaitza txarrak, baina akordu
ona daukagu”. M. Onaindia

Gaur 43 urte bete dira Elo-
rrion sona handiko futbol
partidu bat jokatu zene-

tik. Emakumeen arteko lehenen-
goa izan zen. Elorriokoak ziren bi
taldeak: Nosotras eta Vosotras.
Dirua batzea zen garrantzitsue-
na eta ez ziren larregi kezkatu tal-
deen izenekin.Partidu haregaz,
herriko Gazte Astea antolatzeko
dirua batu gura zuten. Elizalde-

Andren arteko lehen futbol partidua jokatu zutenek bazkaria egingo dute

Udalak proposatutako auzolana-
ren bigarren saioa egingo dute
asteburu honetan. Auzobideak
garbitzen eta herria atontzen hasi
ziren joan zen astean mañaria-
rrak. 40 lagunen bueltan ibili ziren
lan-tresnak eskuan hartuta. Aste-
buruan, partaidetza handituta
jarraituko dute auzolanean. Ene-
ritz Elgezua zinegotziak eman ditu
azalpenak: “Azken egunotan, bes-
te hamalau pertsonak eman dute
izena”.

Elgezuak balorazio oso posi-
tiboa egin du joan zen asteburu-

ko emaitza ikusita. “Espero baino
gehiago aurreratu genuen”. Azal-
du dutenez, batez ere auzobideak
garbitzen ibili ziren. Jendea gogoz
aritu ei zen, eta “giro ona” izan
zuten beharrerako. Lanak amai-
tuta, luntxa prestatu zuten parte-
hartzaileentzat.

Auzobideekin segituko dute
Aurreko asteburuan herriko zen-
bait eremutan ibli ziren lanean.
Oraingoan, beste auzobide batzuk
garbitzera joango dira. Bihar goi-
zean batuko dira berriro. M. O.

Partaidetza handitu eta
auzolanean jarraituko
dute asteburu honetan
Joan zen asteburuko saioan espero baino behar 
gehiago aurreratu zuten, udalak adierazi duenez

Auzolaneko partaide batzuk, beharra amaituta, luntxean.

Tokiko dantzei buruz berba
egingo dute gaian adituek

Tokiko dantzen egoeraz eta etor-
kizunaz ariko dira ekainaren 14an,
Ibarretxe kultur etxean. Duran-
galdeko Folklore Egunak zikloaren
baitan eratu du mahai-ingurua
Gerediaga elkarteak, eta Dantza

autoktonoen ezbaiko egoera izan-
go da berbarako abiapuntua,
19:30etik aurrera. 

Lau aditu gonbidatu dituzte:
Iñaki Irigoien, folklore ikerlaria
eta Bizkaiko Dantzarien Biltza-
rreko kidea; Emilio Xabier Dueñas,
Eusko Ikaskuntzako folklore pre-
sidentea; Oier Araolaza, Bizkaiko
Aldundiko Ondare saileko tekni-
karia; eta Alberto Santana, folklo-
re ikerlaria. “Dantzazale zein kul-
turaren egoeraz arduratuta dagoen
orori” zabaldu diete deia Geredia-
gakoek. A. Basauri

“Dantzazale eta kulturaren
egoeraz arduratuta dagoen
orori” zabaldu diete deia

‘Dantza autoktonoen ezbaiko egoera’ hitzaldia
eratu du Gerediaga elkarteak ekainaren 14rako

Institutuak
External Global
Services enpresa
sarituko du 
Iurreta Institutuaren Saria Exter-
nal Global Services S.A. enpresak
jasoko du aurten. Horrela eraba-
ki du institutuko mintegiak.
Enpresaren zerbitzuen zuzenda-
ri Fatima Fraile durangarrak jaso-
ko du saria, gaur, areto nagusian

egingo duten ekitaldian. Iurreta
Institutuaren Sariek bederatzi-
garren edizioa dute aurtengoa.

2003an sortu zen External
Global Services, informazio eta
komunikazioaren teknologia zer-
bitzuak kudeatzeko eta bezeroen
negozio prozesuei balio handie-
na emateko. Egun, Trapagan eta
Elorrion ditu egoitzak. Institutu-
ko 30 bat ikaslek egin dituzte
praktikak bertan, eta horietatik
hamazortzi lan-taldean daude.
Hartu-eman “adeitsu” eta “erraz”
hori aitortu gura dute. A.B.

Herrira mugimendua
aurkeztuko dute gaur

Elorrioko Herrira mugimendua-
ren aurkezpena egingo dute gaur
iluntzean. 20:00etan hasiko da
ekitaldia, plazan. Euskal Herri
mailan egituratzen dabil Herrira,
eta Elorrion ere osatu dute.  Eus-

kal preso eta iheslarien eskubideen
aldeko lanak garatu gura dituzte,
mugimendu izaeragaz. Gaur
emango dute ildo eta helburu
horien berri.

Presoei ezartzen zaizkien hiru
neurri indargabetzea da mugi-
menduaren lehentasuna: disper-
tsioa, bizi arteko zigorra eta iso-
lamendua. Gaixo larriak askatzea
ere presazkoa da Herrirarentzat.
Gatazkaren irtenbideaz honakoa
diote:  “Prozesuak guztion partai-
detza eskatzen du, baita preso eta
iheslari politikoena ere”. M. O.

Herrira: “Prozesuak guztion
partaidetza eskatzen du, baita
preso eta iheslariena ere”

Preso eta iheslarien aldeko mugimenduaren ildo 
eta helburuak azalduko dituzte iluntzean, plazan

Gereako Jaietan
umeen jolasak,
bertsolariak eta
herri kirolariak
Eguenean txopoa jasota jarriko
dituzte jaiak martxan Gerea
auzoan, datorren astean. Ekaina-
ren 15ean, briska jokoan aritzeko
aukera eskainiko diete Gereara
gerturatzen diren guztiei. Ekaina-
ren 16rako, berriz, 12:00etan meza

eta zurrutada prestatu dituzte.
Arratsaldeko 16:30etik aurrera,
umeentzako txokolatea banatuko
dutela azaldu dute antolatzaileek.

Ekainaren 17rako egun oso-
ko jaia antolatu dute. 11:00etan
meza eskainiko dute. Ostean, dan-
tzari eta bertsolarien (Beñat eta Jon
Artza) txanda izango da. Herri
kiroletan Karmele eta Maider Gisa-
sola mallabiarrak trontzan aritu-
ko dira. Jon Gisasola eta Ureta
berriz harrijasotzen arituko dira.
Umeen jolasak eta asto probak ere
izango dira jaietan. J.G.
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Durangaldean labur

OTXANDIO ABADIÑO

ZALDIBAR

Herriko trikitilari gazteen
proposamenetik sorturi-
koa da I. TrikitilariEguna.

Egun osorako egitaraua osatu dute
trikitilari gazteek, gaztelekuak, gaz-
tetxeak eta udalak elkarlanean,
ekainaren 16rako. Antolatzaileek
eta Arantza Baigorri alkateak aur-
keztu dute ekimena.

Datorren zapatuan, 11:30ean,
udaletxeko plazatik botako dute
txupinazoa, jaia abiarazteko.
12:30ean, trikitixa emanaldia
eskainiko dute plazan, parte har-
tzera animatzen diren trikitilari eta
panderojoleek, herrikoek eta kan-
pokoek. Izan ere, inguruko herrie-
tako trikitilariak gonbidatu dituz-

te: trikitixazaldibar@gmail.com
helbidean eman ahal da izena.   

Herriko gazte talde bat izatea
ekimena bultzatu duena “oso poz-

garria” da, Arantza Baigorri alka-
tearen ustez. Helburua, “jai giroa
eta jendeari trikitixarekiko intere-
sa piztea da”. I.E.

Lehenengo Trikitilari
Eguna eratu dute
ekainaren 16rako
Herriko trikitilari gazteek antolatu dute egitaraua,  
gaztetxeko, gaztelekuko eta udal ordezkariekin

Herriko gazte talde bat izatea
ekimena bultzatu duena “oso
pozgarria” da, alkatearen ustez

Eguztenean, San Antonio
Eguna ospatzera Urkiolara

Ekainaren 13an ospatuko dute
San Antonio Eguna Urkiolan. Jaie-
guna ospatzeko, besteak beste,
nekazaritza azoka eta ganadu era-
kustaldia antolatu dituzte, ohitu-
rak agintzen duenez. Abadiñoko

Udalak eta Ganadu elkarteak pres-
tatu dute azoka hori. 

Bilboko gotzain nagusiak
gidatuko du San Antonio egune-
ko 12:00etako meza nagusia, eta
Lekeitioko abesbatzak emanal-
dia eskainiko du, ondoren.

Anjel Mari Peñagarikano eta
Aitor Mendiluzek bertso saioa
eskainiko dute ekainaren 13an,
eguerdian, Urkiolan, eta trikitila-
riek alaituko dute giroa, gero.

Bestetik, Aramaiorako Erro-
gatiba, eta Corpus Christi jaia
ospatuko dute, bihar. I.E.

Anjel Mari Peñagarikano eta
Aitor Mendiluze bertsolariek
kantatuko dute, eguerdian

Nekazaritza eta ganadu azoka burutuko dute 
goizean, eta bertso saioa izango da eguerdian

Lanean hasiko dira Kultura, Kirol
eta Nagusien aholku batzordeak 
Elkarte eta herritarrei batzordeetan parte hartzea proposatuko die udalak 

Kultura eta kirolagaz loturiko gaiak,
eta nagusien arlokoak landuko
dituzte udalaren aholku batzor-
deetan. Gai horiei lotuta, udala-
rentzako aholkulari jardungo dute
batzorde horietan parte hartzen
dutenek. Kultura, kirola eta nagu-
sien arloko gaiak eztabaidatuko
dituzte, eta baita proposamenak
bideratu ere. Udal ekipamenduen
eta ekintzen arloan jardungo dute,
esaterako, batzordeek.

Aho batez onartu zituzten
batzordeen arautegiak, joan zen
asteko plenoan. 

Herritarrek eta herriko elkar-
teen ordezkariek osatuko dituz-
te aholku batzorde horiek. Dato-
zen asteetan eratuko dituzte. 

hartuko dute batzordeetan par-
te. Gutxienez, urtean bitan batu-
ko da batzorde bakoitza. 

Bilduko Aitor Azuetak esan
zuenez, “parte-hartzearen bidean
urrats bat da” aholku batzordeon
sorrera . Udalean jorratzen dihar-
duten gaiei buruzko herritarren
ekarpenak jasotzeko apropos
ikusten dituzte batzordeok. Elkar-
teen arteko harremanak sendo-
tzeko eta “herri kohesioa” bultza-
tzeko ere egoki ikusten dituzte.

EAJko Sarai Mimenzak ere
bai: “Konforme gaude batzordeok
sortzeko helburuekin, eta beha-
rrezko ikusten dugu parte-hartzea.
Positiboa da udalarentzat eta
herriarentzat”. I.E.

Dagokien arloko aholkulari-
tza batzordean parte hartzea pro-
posatzeko, gonbidapen gutuna
bidaliko die udalak herriko elkar-
teetako ordezkariei. Udaleko
alderdi politiko bakoitzeko ordez-
kari batek eta norbanakoek ere

Udal ekipamenduen eta
ekintzen arloan jardungo
dute, esaterako, batzordeek

Aho batez onartu zituzten
batzordeen arautegiak,
joan zen asteko plenoan   

Mekoleta auzoko jaietan
musika izango da nagusi

Mekoleta auzoan San Bernabe
jaiak ospatuko dituzte asteburuan.
Urterik urtera gero eta jende gehia-
go batzen duen Bertso Birak lau
bertsolari batuko ditu aurten: Igor
Elortza, Unai Iturriaga, Eneko Aba-
solo Abarkas eta Beñat Ugarte-
txea. Zapatuan, 23:30ean, hamar
bat baserritik ibiliko dira bertso-
tan,  Arratiko Arantzarte dantza tal-
deagaz. Auzotarrak ez ezik, Otxan-
dio herriguneko hainbat bizila-
gun hurreratzen da ekimena
bertatik bertara jarraitzeko.

Jaiak gaur gaueko txupinagaz
hasiko dituzte. Segidan Kilauea,
Boot Boys eta DJ Artapalo musi-
ka taldeak ariko dira zuzenean. 

Bihar, 17:30ean, Otxandioko
Urduri taldeak dantzak erakutsi-
ko ditu. Ostean, Anne Mona, Osko-
la eta Karramarroi  antzerki taldeak
gaztetxoei zuzendutako Ino, ino,
ino, badator Bonbardino lana
antzeztuko du. Jarraian, Otxandio,
Oleta eta Arratiko koadrillak herri
kiroletan lehiatuko dira, jai giroa
sortzeko eta herri kirolak bultza-
tzeko. DJ Gorrotxaren musikak
errematatuko du gaua, 23:30etik
aurrera.

Astelehenean, San Bernabe
egunean, meza eta luntxa egon-
go dira eguerdian. Azkenik,
17:30ean mus eta briska txapelke-
tak jokatuko dituzte. J.D.

Iturriaga, Elortza, ‘Abarkas’ eta Ugartetxea
bertsolariak baserririk baserri ibiliko dira kantari

Autobusa beteta
badago, Alsak
bat gehiago
ahalbidetuko du
Udalaren eskaerak aintzat hartuz,
Alsa autobus konpainiak hainbat
hobekuntza egingo ditu zerbitzua
hobetzeko helburuagaz.

Alsak jakinarazi dienez, hitzar-
men bat adostu dute Gasteizko
Audisa eta Legutioko Garaigor-

dobil autobus konpainiekin.
Horrela, autobusa beteta dato-
rren aldiro, beste bat ipiniko dute
errefortzurako, gehienez bost
minuturen barruan.

Horregaz batera, autobus
linea horien arduradunek telefo-
noak udalaren eskura jarri dituz-
te. Beraz, edozein gertakizunen
aurrean, erabiltzaileek udalera
deitu ahal dute argibide eske.

Gainera, autobus erabiltzai-
leei bidai-txartelen kudeaketa
erraztu guran, bono berezi bat
aterako dute. J. D.

Anbotoren kazetaritza tailerra
Anboto asteka-
riak kazetaritza
tailerra eskaini
d u  a s t e o n
D u r a n g o k o
Ibaizabal ikas-
tolan. Jone Gue-
netxea zuzenda-
ria ibili da ira-
kasle.

Pezetatan erosteko
aukera ekainean
Bere garaian eurotara aldatu barik
geratutako pezetak gastatzeko
aukera eskaini du +Dendak mer-
katarien elkarteak bere kanpaina
berrienean. Ekainean elkarteko
bazkide diren 60 denda baino
gehiagotan pezetekin ordaintze-
ko aukera egongo da. 

Dantza ikastaroko
amaiera jaia bihar
Elorrioko  dantza ikasleek amai-
tu dute   ikasturtea. Bihar, 19:30ean,
dantzaldia daukate plazan. Jai-
naga eta Narbaiza musikarien
erromeriagaz dantzatzeko auke-
ra edukiko dute bertaratzen dire-
nek. Arriola antzokian ibili dira
urtean zehar ikasten.

50. urteurreneko
bazkaria Tronperrik
Durangoko Tronperri dantza tal-
deak 50. urtemugako bazkaria
egingo du ekainaren 24an Azoka
plazan. Bazkarirako, ekainaren
18ra arte eman ahal da izena, tal-
dearen lokaletan, 17:00etatik
19:00etara. Bazkalondoan Luhar-
tzegaz erromeria egongo da.  



B 2012ko ekainaren 8a, barikua anboto8

BERBAZ

“Paperetik teknologia berrietarako
trantsizioa, negozioan ez da eman”

Durangaldeko ziztada-
ren bila etorri da
eguaztenean Martxe-

lo Otamendi Berria egunka-
riko zuzendaria Plateruene-
ra. Berria taldeak bizi duen
egoera ekonomiko larriaren
berri eman du.

Zeintzuk dira Berrialaguna kan-
painaren izaera eta helburuak?
Aspaldiko urte hauetan krisi
handia nabaritu dugu komuni-
kabideen inguruan. Alde batetik,
iraultza teknologikoa gertatu da
informazioa ematerako orduan,
pantailaren bidez, ordenagailue-
tan, ipad eta horrelakoetan. Bes-
te alde batetik, krisi ekonomikoa
etorri da. Publizitate gutxiago
saltzen da orain. Pentsatu
genuen garrantzitsua zela, guk
hartu beharreko neurriak har-
tzeaz gainera, komunitate bat
proiektu honen inguruan inpli-
katzea. Pentsatzen badute
garrantzitsua dela euskal komu-
nikabide sendo bat izatea, ea
denon artean diruz eta berota-
sunez lagundu ahal dugun.  

Zein da jasotzen ari zareten eran-
tzuna?
Oso harrera ona izaten ari gara.
Herri askotatik deitzen ari dira.
Aste batzuk badaramatzagu
batetik bestera egoera azaltzen.
Badago jendea jabetu dena
egoeraren larriaz eta laguntzeko
prest daude. 5.000 ziztadazale
topatzea zen gure asmoa eta
dagoeneko 3.000tik gora goaz.
Planifikatu genuena baino
hobeto doa. Hala ere, kosta egi-
ten da geroz eta jende gehiago
dagoelako krisiak ukitua.
360.000 euro ematera konpro-
metitu dira. Ea milioi erdira hel-
du gaitezkeen. 

Zein da zehazki Berria Taldea-
ren egoera?
Akziodunen batzarrean gure
kontuen berri eman dugu. Guk
2008. urtean langileen artean
irabaziak banatu genituen.
Orain dela gutxi publizitate jai-
tsiera handia izan dugu. Gure
publizitatearen zati handi bat
erakunde publikoak dira, udale-
txeak, diputazioak eta Jaurlari-
tza, eta baita entitate finantzie-

roena ere. Arlo horietan murriz-
keta handiak egin dituzte eta
gurean asko nabaritu da.  

Zein neurri hartuko duzue? 
Lehenago hamalau lanpostu
murriztu genituen, banaketa
enpresarenak. Azken urteotan
orrialde kopurua murrizten joan
da. 56, 48, eta orain 40 orrialde
ditugu. Baina, kaleratzerik ez da
egon. Batzuk lana utzi dute bes-
te nonbaitera joateko. Hamabi
lanposturen murrizketa propo-
satu diogu orain langile taldeari.   

Komunikabideen etorkizuna
Interneten dagoela diote batzuek.
Teknikak izugarrizko aurrerape-
na egin du. Munduko teknikoek
asmatu dute lehen paperean
ematen zen informazioa orain
pantaila batean ematen eta
aurrerapen teknologiko handiak
eman dira. Garapen horrekin
batera ez da negozioaren gara-
penik eman merkatu tipologian.
Negozioa paperean gertatu da.
Paperetik teknologia berrietara
eman den trantsizioa negozioan
ez da eman. Beraz, trantsizio

garai batean gaude. Negozioa
argitu artean lanean jarraitzea
da gura duguna. Horrexegatik
ahalegintxo hau eskatzen gabil-
tza, Berria taldea aurrera atera-
tzeko. Inspirazioak lanean
harrapatu gaitzala. 

Berria laguntzeko Durangalde-
tik zer egin daiteke ?
Beste herri batzuetan egiten
dabiltzan bezala saiatu komuni-
tatea sortzen. Saiatu euskaltza-
leei gure egoeraren berri ema-
ten. Euskal Herriak komunikabi-
de sendoak behar dituela gizar-
teratzen lagundu. Eskerrak
eman gurako nizkieke Anbotori
eta baita Berbaro taldeari ere
emandako babesarengatik, eta
ea denon artean proiektua
aurrera ateratzen dugun. 

Puntako hedabidea izateko zein
baldintza behar dira?
Kalitatea eta kalitatea behar da.
Egipton zerbait gertatzen ari
bada, Auzitegi Nazionalean
epaiketa bat badago, kazetari
bat hantxe dago uneoro Interne-
tez informatzen. J. Guenetxea

“5.000 ziztadazale
topatzea zen 

gure asmoa eta 
dagoeneko 

3.000tik gora goaz”

“Komunitate bat
proiektu honen

inguruan 
inplikatzea da 

helburua”

‘Zure ziztada behar dugu’ lemapean, Berrialaguna kanpainaren berri eman du Martxelo Otamendik

Martxelo
Otamendi•
Berria egunkariko
zuzendaria

Tolosa, 1957

Zaloa Fuertes



anboto 2012ko ekainaren 8a, barikua 9 K

KULTURA
@anbotokultura

ITSUA ETA OMZO MF HIP-HOP MUSIKARIAK

Aftitud jaialdia:
elkartasuna eta
hip-hop musika
eskutik helduta

Nondik sortu da zapatuko jaial-
diaren ideia?
Omzo MF: Gure erokeriatxoetako
bat izan da. Jaialdiaren Aftitud
izenak adierazten duenaren hari-
tik gura izan dugu antolatu jaial-
dia. Jarrera bat bultzatu gura izan
dugu: eragiten diguten arazoetan
afrikarrok inplikatu gaitezen bul-
tzatu gura dugu.   
Itsua: Hona emigratu duen jendea-
ri ikusarazi gura diogu hemendik
euren herrialdeetako jendearen
alde ere egin dezakegula. Beharrez-
koa ikusten dugu afrikarren arte-
ko elkartasuna.

Somaliara bideratuko duzue
jaialdian batutako dirua.
Omzo MF: Ni Senegalgoa naiz,
eta han ere arazo mordoa dauka-
gu. Baina bai, lehenengo jaialdi
honetan batutako dirua Somalia-
ra bidaltzea erabaki dugu. Urgen-
tzia gehien duten lekua dela uste
dugulako aukeratu dugu. 
Itsua: Acción Contra el Hambre
GKEari emango diogu zapatuan
batuko dugun dirua. Kontzertuen
aurretik, hain zuzen, GKE horre-
tako ordezkari batek azalduko du
Somalian zer egoeratan dauden.

Zelan elkartu duzue jendea?
Itsua: Han eta hemengo jende
asko elkartzea lortu dugu, eta elka-
rrekin gozatzea da jaialdiaren bes-
te helburuetako bat. Ez dugu plan-
teatu kontzertua talde bakoitzak
bere burua luzitzeko. Hogei minu-
tuko tartean joko du talde bakoi-
tzak. Datozen talde guztiak dira
lagunak edo lagunen lagunak.
Ekuador, Kolonbia, Senegal, Ginea,
Mauritania, Angola, Euskal Herria
eta Espainiako hip-hop egileek
hartuko dute parte Platerueneko
elkartasun jaialdian.

Aurkeztu jaialdian parte hartu-
ko duten taldeak.
Itsua: Bii Boor Black eta Omzo MF
hemen bizi diren senegaldarrak
dira; Durango, Berriz eta Onda-
rroakoak Los Sucios eta DIBeko
kideak; gasteiztarrak  dira Indarrap
eta Clan The Warriorz; Gineakoa
da Moktar; latindarrak eta afrika-
rrak elkartzen dira La Sello Cone-
xion taldean; Angolakoa da Betto
Snay... Nazioartean esangura duen
taldea, Pachamama Crew  ere eto-
rriko da Durangora; eta ni eta nire
anaia, Cayado Bros  ere ariko gara.

Jende gehiagok ere hartuko du
parte, dj eta aurkezle.
Itsua: Bai, dj lanetan Sabio san-
turtziarrak, Jackiek eta neuk jar-
dungo dugu; eta Colomboyk aur-
keztuko du jaialdia. Kontzertua-
ren ostean, gainera, mikroa zabalik
utziko dugu parte hartu gura due-
narentzat. Gaua borobiltzeko,
funky eta soul musikaren saio bat
ere izango dugu.

Lan handia izan da jende hori
guztia elkartzea? 
Omzo MF: Jaialdi txikiagoa izan-
go zela uste genuen, baina han-
ditzen joan da. Oso pozik gaude. 

Hip-hopa ezagutaraztea ere bada
jaialdiaren helburu?
Itsua: Bai, eta esango nuke gizar-
te zerbitzua egiten dugula jaialdia-
gaz, gainera. Batetik, hau gusta-
tzen zaion jendeari begira; beste-
tik, ezagutzen ez duenari eta
mundu honetara gerturatu gura
duenari. Hip-hoparen aitzakia-
gaz, beste kultura batzuk ere ger-
turatzen dizkiegu entzuleei.
Omzo MF: Guztiz sinbolikoa da
bost euroko sarrerarena. Aftitud
jaialdi hau lehenengoz abiatuta
bilatzen duguna da hemendik
musikagaz lotutako beste proiek-
tu batzuk martxan jarri ahal iza-
tea. Gure errealitateaz egiten dugu
berba gure kantetan, eta kanta
guztietan aldarrikatzen dugu
aurrera egiteko indarraren beha-
rra, afrikarrok geure bidetik aurre-
ra egiteko beharra. I. Esteban

Hip-hop eszenako hamahiru talde batuko dira
zapatuan Plateruenan; Omzo MF eta Itsua ezizeneko
musikariek antolatu eta aurkeztu dute ekimena 

Itsua durangarrak (Arkaitz Caya-
do)  kudeatzen du Beatsalad ekoiz-
tetxea, eta hor  grabatu eta nahas-
tu dute Itsua berak eta Omzo MF
senegaldarrak (Omar Thoir) azken
diskoa elkarlanean. Uda osterako
gura dute prest eduki.

Disko hori eta Aftitud jaialdia
legez, beste hainbat proiektu ere
badarabiltzate durangarrak eta

senegaldarrak buruan.  Senegalgo
esaera bat beti gogoan dutela dio-
te: “Bihotzetik ateratakoa beste
bihotz batera ailegatzen da beti”.

Omzo MF eta Itsuaren
elkarlanaren fruituak

“Lehenengo jaialdi
honetako dirua

Somaliara bidaltzea
erabaki dugu”

Dj-ak
Itsua, Sabio eta Jackie

MC-ak
Bii Boor Black, Los
Sucios, Indarrap, La
Sello Conexion, 2B aka
Gunflow, Betto Sany,
Omzo MF, 5JC & Pana
(Pachamama Crew),
Cayado Bros.

Jaialdiaren antolatzaileak, ezkerretik eskumara: Sabio, Colomboy, Itsua eta Omzo MF. 
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Bilbon jokatu zuten Euskal Kantu txapel-
ketaren Bizkaiko finala, ekainaren 3an.
Lekeitioko Zehatz taldeak jaso zuen taldeen
saileko lehenengo saria. Sail horretako
bigarren saria jaso zuen Durangoko Xara-
mel taldeak. 

Durangoko Geu Be elkarteko 30 kan-
tariei, gainera, txapelketan egindako lana
aintzatesteko sari berezia eman zioten
antolatzaileek. Guk euskaraz kanta eskai-
ni zuten Geu Be taldekoek Bilboko finalean.

Ekainaren 16an, Donostian jokatuko
dute Euskal Herriko kantu txapelketaren
finala. Bizkaiko ordezkari legez ez da Duran-
galdeko kantaririk egongo. I.E.

KANTAGINTZA

Bizkaiko kantu finalean bigarren
izan da Durangoko Xaramel taldea 
Euskal Herriko kantu txapelketaren finalean ez da Durangaldeko inor ariko

Ekainaren 16an, Donostian

jokatuko dute Euskal Herriko

kantu txapelketaren finala

BERTSOLARITZA

Euskal Herriko eskolarteko
finalean ariko da Altube

Hamalau urtera artekoen mailan jar-
dun zuen Txaber Altube abadiña-
rrak. Bigarren postua lortu zuen. Iker

Larizgoitia mungiarra izan zen lehenen-
goa. Epaimahaiaren berbetan, “ideietan
argi eta erantzunetan bizi-bizi” aritu zen. 

Joan zen barikuan, Bilboko Carmen
aretoan jokatu zuten Bizkaiko eskolarteko

bertsolari txapelketaren finala. Adinaren ara-
bera banatutako bi taldetan lehiatu ziren:
hamalau urtera artekoak batetik, eta hama-
lautik hamazortzira artekoak, bestetik. Mai-
te Berriozabal berriztarra ibili zen gai-jar-
tzaile lanetan Bilbon.

Adinaren araberako sail bietan, irabaz-
leekin batera, bigarrenek ere lortu dute
Euskal Herriko finalerako txartela; beraz,
Euskal Herriko Eskolarteko Txapelketaren
finalean Altubek ere kantatuko du, ekaina-
ren 16an, Agurainen. 

Txaber Altube abadiñarragaz batera,
Durangaldeko beste bertsolari bik ere kan-
tatu zuten Bilboko finalean: Itxaro Juaristi
herrikideak eta Garoa Angiozar berriztarrak.
Neska bi horiek, ordea, ez zuten final nagu-
sirako sailkatzerik lortu. I.E.

Hamalau urtera artekoen

mailan jardun zuen Txaber

Altube abadiñarrak 

Bigarren postuan sailkatu zen Txaber Altube; Itxaro Juaristi abadiñarrak
eta Garoa Angiozar berriztarrak ere kantatu zuten Bizkaiko finalean

Ez da egun asko Eduardo Galeano idaz-
le uruguaiarra Bilbon egon dela. Sari bat
jasotzera eta bere azken liburua aurkez-
tera etorri zitzaigun. Aitortu behar dizuet
betidanik mirestu izan dudala eta sarri-
tan, askotan, erabili eta itzuli izan ditu-
dala bere testuak. Kapuscinskik Afrika-
ko ateak zabaldu zizkidan bezala; Jack
Londonek Iparramerikako eremu amai-
gabeak eta bertan sortzen ziren gataz-
ka sozial zein identitarioak; Galeanok,
Hegoamerikan eta munduan gertatuta-
koak  hobeto ulertzen erakutsi dit.

Historiaren konplexutasunari uko
egin barik, kontrara, berori aldarrikatuz,
ikuspegi berri bat oparitu dit, digu. Ikus-
pegi horretan, herri txikiek, pobreek,
baztertuek euren tokia errekuperatu
dute, edo hobeto esanda, ukatu egin
zaien argia izan dute historiako Galea-
noren liburuetan. 

Hegoamerika bizikletaz zeharka-
tzen ari ginenean Las Venas Abiertas de
America Latina nola eskuratu nuen
oraindik ere gogoan dut. Potosin (Boli-
vian) geunden eta, larunbatetan egiten
zen azoka batean, han zeuden Galeano-
ren liburuak. Liburuak kopiak ziren,
berriak oso garestiak ziren-eta. Ondoko
terraza batean jarri eta irakurtzen hasi
nintzen. Galeanok zorrotz eta umorez
inongo gida zein historiako liburuetan
aurkitu ezinezkoa zena kontatzen zigun,
beste ikuspuntu bat, begi bistan genue-
nari beste zentzu bat emanez.

Bilbokora bueltatuz, Galeanok libu-
ru elektronikoen kontra zegoela adiera-
zi zuen, betiko formatua gustukoagoa
zuela. Txirrindulari-bidaiari honi orain
dela gutxi e-bookbat oparitu diote, alfor-
jetan liburuen gainzama hori arindu
nahian. Egia esaten badut, ni, bera beza-
la, ez naiz oso teknologia berrien zalea,
baina bizikleta gainean pisu gehigarri
hori igartzen da. Zer egin?

Tira, badut oraindik hilabete ezbai
honi irteera emateko, eta eramatekotan
bere beste adierazpen batekin bat egi-
nez, zin egiten dut gauero irakurtzen
dudana ozenki egingo dudala hitzek iza-
rrekin jolastu dezaten.

Ongi etorri Galeano!

Ongi etorri
Galeano! 

GEURE DURANGALDEA

Jose Martin
Urrutia ‘Txotxe’
Irakaslea
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MUSIKA SEPTEMBER BOY

“Melodiak eta erritmoak gozatzea da
punk rock amerikarraren oinarria”

Zer da Apple Pop lehiaketa?
Cristian Mediavilla: Maketa lehia-
keta bat da. Hainbat estilotako
taldeek parte hartzen dute bertan. 
Ibon Alonso: Villaviciosan (Astu-
rias, Espainia) antolatzen dute.
Bertako jaietan jotzea eta 1.000
euro dira sari  nagusia. Finalean
jarduteko hiru talde aukeratzen
dituzte, eta gurea da hautatu dute-
netariko bat.
Edgar Gomez: Ia epez kanpo ibi-
li ginen kantak bidaltzeko, baina
badirudi zortea izan dugula. Ira-
baztera joan behar dugu!

Zer aurkeztu duzue lehiaketara?
I.A.: Disko berriko pare bat kanta
eta bertsio bat aurkeztu ditugu. 

Ohiturarik baduzue lehiaketeta-
ra aurkezteko?
I.A.: Azken astean gabiltza lehia-
keten inguruko informazioa bila-
tu eta guztietara aurkezten! Madril,
Asturias eta Bilboko lehiaketeta-
ra ere aurkeztu ditugu kantak.

Zer ibilbide izan duzue aurretik
musikan?
C.M.: Restart taldean jo genuen
aurretik elkarrekin. 
I.A.: Talde harekin ere Espainiako
lehiaketa baten finalera ailegatu
ginen eta Madrilen jo genuen.

Zer gertatu zen Restart taldea
desegiteko?
I.A.: Bost ginen, baina lan kontuak
direla-eta Madrilera joan behar
izan zuen batek, eta Los Angele-
sen dago beste laguna. Udalaren

lokal honetan entseguak egiteko
aukera geneukanez, September
Boy proiektua martxan ipintzera
animatu ginen hirurok. 
E.G.: Ondo pasatzeko gogoz elkar-
tu ginen berriro, izan ere, Restart
taldea deseginda, 2009tik 2011ra
egon ginen elkarrekin jo barik. 
I.A.: Hiru hilabete eman genituen
September Boyren lehenengo kan-
ta egiteko. Lehenengo diskoan
batu ditugun beste laurak erraza-
go atera zaizkigu.

Aurreko taldeagaz ez dauka zei-
kusirik Septeber Boyk?
I.A.: Antzik badauka, baina, aurre-
ko proiektua popera zuzendurikoa
zen gehiago.

du genuen webgunea, eta 1.400
entzunaldi dauzkagu dagoeneko.

Lokal honetan grabatu dituzue
diskoko kantak, ezta?
I.A.: Bai, dena egin dugu hemen
eta etxean, eta oso pozik gaude lor-
tu dugun soinuagaz. 
E.G.: Ibonek soinu ikasketak egin
ditu, eta oso lagungarri izan da hori
diskoa grabatzerakoan.
I.A.: Hiruron lana izan da. Oso
ondo banatu dugu lana: denok
kolaboratu dugu.

Zelan eskuratu ahal da diskoa?
I.A.: Webgunean eskaintzen dugu,
batetik; eta kontzertuetan ere ipi-
niko dugu salgai. 

Zer musika duzue gogoko?
C.M.: Kaliforniako punk fresko eta
uda girokoa dugu gustoko. 
I.A.: 90eko hamarkadan oso
modan zeuden amerikanadak
gustatzen zaizkigu... Ez gara asko
berriztu! (barrez)

Ingelesez kantatzen duzue.Zela-
ko gaiei buruz?
I.A.: Bai, punk rock amerikarra
ingelesez ateratzen zaigu.
C.M.: Errazagoa egiten zaigu inge-
lesez egitea, monosilabo eta hitz
laburragoak daudelako ingelesez. 
E.G.: Musika mota honek, gaine-
ra, ez dauka mezu oso sakon edo
poetikorik, eta beraz, hizkuntza-
rena ez da arazo.
I.A.: Melodiak eta erritmoak goza-
tzea da punk rock amerikarraren
oinarria. Gure kantetako gaiak,
neskak, lagunak, jaia, uda, alkoho-
la, estralurtarrak eta abar dira.
E.G.: Reaction kantak bestelako
ukitua dauka: sakonagoa.
I.A.: Gerra bizi duten bi lagunen
arteko maitasun istorioa da.

Kaliforniako punk rock musika
hori entzuten duzue gehien?
I.A.: Bai. Esaterako, 1182 taldea-
ren oso zalea naiz ni. Baina popa,
rocka, punka, elektronika... Denak
ditut gustoko.
C.M.: Ni nahiko itxia naiz horre-
tan: punk amerikarra eta horren
antzekoa den hardcore apur bat
entzuten dut. Rocka, orokorrean,
oso gustoko dut.
E.G.: Askotariko musika entzuten
dut nik...

Baina, Bad Religionen kapela
daramazu!
E.G.: Bad Religion umetatik entzun
dudan taldea da, baina bestelako
doinuak ere gustoko ditut.

Zapatuko kontzerturako zer
zabiltzate prestatzen?
I.A.: Denbora daramagu kontzer-
turako egunero entseguak egiten.
Bost kantak eta bertsio bereziak
joko ditugu: kanta ezagunak punk
estiloan. I. Esteban

Kantak zuen webgunean ipini
dituzue entzungai, ezta?
I.A.: Bai, gura duenak entzuteko
aukera eskaini dugu gure webgu-
nean. Hemendik denbora batera
deskarga irekirako aukera ere
eman gura dugu. 

Zelan hartu du jendeak diskoa?
I.A.: Orain hiru aste inguru zabal-

Apple Pop musika lehiaketara sailkatzea lortu dutela jakinarazi diote taldeko baxujoleari, entsegu lokalera sartu denean;
September Boy izeneko diskoa aurkeztuko dute zuzenean hiru taldekideek Durangoko Sweet & Vicious tabernan, bihar 

“Hemendik denbora
batera deskarga

irekirako aukera ere
eman gura dugu”

Leo Simoes jaialdiaren koordina-
tzaileak eta Andoni Iruarrizaga
Durangoko Udaleko zinegotziak
egin zuten Begira argazki jaialdia-
ren bigarren edizioaren aurkez-
pena.Joan zen barikuan inaugu-
ratu zuten jaialdiako lehenengo
erakusketa, Durangoko Arte eta
Historia Museoan: Federico Cla-

varino italiarraren Ukraina Pass-
port. Granadako El Trapiche argaz-
kigileen kolektiboko bost sortzai-
leren erakusketa ere ikusgai dago
Art Leku galerian. Guztira, bost
erakusketa izango dira aurreran-
tzean publikoarentzako zabalik.
Konferentziei eta formazioari ere
tarte bat egingo diote. I.E.

ARGAZKIGINTZA

Zabaldu dituzte Begira
jaialdiko erakusketa bi
Gran Hotel Durangon aurkeztu zuten argazki jaialdia

“Melodiak eta
erritmoak gozatzea
da musika estilo
honen oinarria”
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O
rain 25 urte sortu zute-
netik 1.500 gazte ingu-
ruk ikasi dute Duran-
galdeko Lanbide Ikas-

t e t x e a n .  Z e n t r o a k  z a z p i
espezialitate eskaintzen ditu eta
horiek dira eguneroko jarduna-
ren muina, baina urterik urte
garatzen duten hezkuntza progra-
ma askoz zabalagoa da. 

Munduan beraien tokia
aurkitu ezinik dabiltzan gazte
askok azken erremediotzat iku-
si izan dute Lanbide Heziketa.
Baina gazteen eta guraso asko-
ren ikuspegi hori aldatu egin da
apurka-apurka. Lanbide Hezi-
keta ez da ezin dutenen azken
helmuga, aukera berriak zabal-
duko dituztenen abiapuntua
baino. Horretarako, irakasleek
psikologotik  ere behar dute
apur bat, gazteei ilusioa pizte-
ko. Berjabetze prozesu horre-
tan, zentroaren eskaintzak ere
berebiziko garrantzia du. Espe-
zialitateez gainera, Derrigorrez-
ko Bigarren Hezkuntzako gra-
duatua lortzeko aukera ere

eskaintzen du Durangaldeko
Lanbide Ikastetxeak. Aukera
hori motibagarria da hainbat
gazterentzat, Batxilergorako
zein erdi mailako ziklo baterako
atea irekitzen dietelako.

Ikasleen %85, lanean

Batez ere arlo praktikotik bide-
ratzen dituzte espezialitateak.
Zentroko ordezkariek onartzen
dutenez, krisiaren eraginez lana
topatzen duten gazteen kopu-
rua jaitsi egin den arren, urte
batzuetan ikasleen kontratazio
maila %85era heldu da. Hama-
sei eta hamazortzi urte arteko
gazteek jasotzen duten hezkun-
tza urte bikoa izaten da, eta
ikasketak amaitzean lortzen
duten titulua Kualifikazioko 1.
Maila da.

Gaur egun eskaintzen
dituzten espezialitateak honako
hauek dira: egur-arotzeria, aro-
tzeria metalikoa, elektrizitatea,
iturgina, lorezaintza, hostalari-
tza eta pintura.

Hilaren 14an, ekitaldia
Ekainaren 14an, datorren egue-
nean, 25 urteak ospatzeko eki-
taldia egingo dute lanbide ikas-
tetxean bertan. Ekitaldi horre-
tan parte hartuko dute Oskar
Zarrabeitia Durangaldeko
Amankomunazgoko presiden-

tea eta Jose Luis Elorza Hezkun-
tza Saileko ordezkaria. 

Inguruko udaletxeetako,
enpleguen inguruko erakun-
deetako eta hezkuntza zentroe-
tako hainbat ordezkari ere
batuko dituzte, beste hainbaten
artean. J.Derteano

Durangaldeko Lanbide Ikastetxeak 25 urte egin ditu aurten, eta gaur egun zazpi espezialitate eskaintzen
ditu; horregaz batera, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatua ateratzeko laguntza ere ematen du

25 urte gazteei ilusioa pizten
eta lanerako ateak zabaltzen

“Espezializazioagaz batera
graduatua lortu ahal da”
Sandra Begoña eta Jose Antonio Uriarte irakasleen ustez, 
Lanbide Ikastetxea bide berriak irekitzeko abiapuntua da

Jose Antonio Uriarte Duran-
galdeko Lanbide ikastetxeko
irakaslea da, sorreratik. San-
dra Begoñak hiru urte dara-
matza eta irakasle berriena
da. Euren esperientziak azaldu
dituzte eta etorkizuneko
erronkei buruz berba egin
dute.

Sorreratik irakasle dabilen
batek, orduko zelako oroitzape-
nak gordetzen ditu?
Jose Antonio Uriarte:Ezerezetik
abiatu ginen eta apurka-apurka
ideia bat bakarrik zena erreali-
tate bihurtu zen. Hasieran Elo-
rrion zegoen ikastetxearen erai-
kina eta eskola publikoaren behe-
ko solairu batzuk hartzen zituen.
Lau tailerrekin hasi eta, apurka,
zortzira heldu ginen. 

Zergatik hartu zen Elorriotik
Durangora aldatzeko erabakia?
J.A.U.: Urterik urtera eskaintza
hobetzen ari ginen, baina horiek
garatzeko azpiegitura egokiak
falta genituen. Horregatik, oso
garrantzitsua izan zen Durango-

ak ez zuen garbi Durangaldeko
Lanbide Ikastetxea zer zen. Azken
urteetan zentroetako orienta-
tzaileekin egon gara, eta ikaste-
txeko jarduna ezagutzera ema-
teko ahalegina egin dugu. Hala
ere, gurasoen arloan oraindik
badago zeregina; etorkinen edo
marginatuen ikastetxea dela uste
dute batzuek. Ez da horrela. Ikas-
ten jarraitzeko irakaskuntza arau-
tuan dagoen beste bide bat da.
Ostean, Batxillergora edo  erdi
mailako ziklo batera joan zaitez-
ke. Bidea ez da hemen amai-
tzen. Asko dira eskola-graduatua
ateratzen dutenak. Hainbat ikas-
le horregatik etortzen dira.

Zuk zeuk zelan bizi izan dituzu
azken hiru urteak? 
S.B.: Hasi nintzenean harritu
ninduena eta oraindik harritzen
nauena da ikasle ohiak bisitan
etortzen direla, urteak joan eta
urteak etorri. Zelan gauden gal-
detzen digute; eurak zertan dabil-
tzan… Titulurik lortu ez duten
asko ere etortzen dira. Horrela-
korik ez dut beste inon ezagutu. 

Zergatik ote da?
S.B.: Normalean aurretik egon-
dako ikastetxeetan esperientzia
txarrak bizi izan dituzte eta ikas-
leak askotan motibazio barik
etortzen dira. Lehenengo hilee-
tan motibazioa lantzen saiatzen
gara. Ilusioa berreskuratuta askoz
errazago egiten da irakastea eta
ikastea.

ko azpiegitura berrietara etortze-
ko urratsa. Programa osoari balio
erantsia eman zion.

Tailerrez gainera ezagutza oro-
korra ere lantzen duzue.
J.A.U.: Nire ustez ikastetxeak
duen arrakastaren gakoetako bat
da. Hezkuntza orokorra eta espe-
zializatua uztartzen saiatzen
gara. Irakasten denaren pisurik
handiena tailerrek hartzen dute,
baina kultura orokorra ahaztu
gabe. Ikasleek hamasei-hama-
zortzi urte artean dituzte. Adin
konplikatua da. Hemen bigarren

aukera bat bilatzen dute eta itxa-
ropenak asetzen saiatzen gara.
Lanbide Ikastetxean espezializa-
ziogaz batera eskola-graduatua
lortu ahal da. Ikuspegi hori gura-
soengan txertatzea ere garrantzi-
tsua da. Pentsatzen dute: “Hain
gazterik hasiko dira lanean?”.
Bigarren bide hori irekita, arna-
sa hartzen dute. 

Azken hiru urteak bakarrik eza-
gututa, zer du nabarmentzeko
irakasle berrienak?
Sandra Begoña:Hasieran jende-

“Marginatuen
ikastetxea dela

uste dute batzuek.
Ez da horrela” 
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“Pertsonalki ere
inplikazio handia
zutela ikusi nuen”
Orain hamar bat urte amaitu zituen
Arkaitz Perezek arotzeria metaliko-
ko ikasketak: “Maisuak oso profe-
sionalak ziren eta pertsonalki ere
inplikazio handia zutela ikusi nuen.
Oraindik ere deitzen diet noizean
behin aholkuren bat behar duda-
nean, eta laguntzen didate”. Horrez
gainera, “eskolako titulua edo erdi
mailako titulua ateratzen ere lagun-
tzen dute; apurka, hezkuntza inte-
grala jaso dezakezu, eta horrek asko
balio du etorkizunean”. 

Arkaitz Perez (Iurreta)
Arotzeria metalikoa

“Etorkizunari aurre
egiteko prestatzen
zaituzte beti”
Lanbide ikastetxeko trebakuntza jaso
zuen lehenengotarikoa izan zen Ser-
vando Reinoso. Onartu duenez, “sarri-
tan bestelako ikasketak burutu nahi ez
dituen jendea batzen da eta, horrega-
tik, etorkizunari aurre egiteko presta-
tzen zaituzte beti”. Reinosoren ustez,
“arlo praktikoak garrantzia handia har-
tzen du eta asko ikasten da”. 1998az
geroztik negozio propioa du. Krisia iga-
rri duela azaldu du baina oraingoz lana
baduela eta ezin dela kexatu.

Servando Reinoso (Durango)
Egur-arotzeria

“Klase praktiko
asko dago eta
eskertu egiten da”
“Ez dira klase teorikoetara mugatzen.
Klase praktiko asko dago eta hori esker-
tu egiten da, azken batean, horrela
ikasten delako ofizioa”. Sukaldaritza
bere adiera zabalean irakasten dutela
dio Joseba Martinezek. “Pastelgintza,
okintza, oinarrizko sukaldaritza…
denetarik ikasi genuen”. Irakasleei
buruz zera dio: “Hamar urte joan dira
ikasketa horiek amaitu nituenetik eta
oraindik hartuemana mantentzen dut
irakasleren batekin”.

Joseba Martinez (Durango)
Sukaldaria

EKINTZAILEEN ESPERIENTZIAK
Durangaldeko Lanbide Ikastetxeak 11
espezialitate eskaintzen ditu. Horie-
tako zazpitan ikasi duten ikasle ohien
iritziak entzunda, gomuta onak dituz-
te. Batzuek ikastetxeak Elorrion zuen
eraikina ezagutu zuten; beste hainba-
tek oraintsu amaitu dituzte euren
ikasketak.

Jasotako trebakuntza oso baliaga-
rria izan zaiela nabarmendu dute
guztiek eta, gehienek, irakasleen
inplikazioa azpimarratu dute. Gaine-
ra, batzuek lanbide ikastetxearekiko
lotura mantentzen dute eta ikasle
gazteei praktikak egin eta apurka ofi-
zioa ikasteko aukera eskaintzen diete
euren enpresetan.

Ikasle ohiek, bai
hasierako sasoikoek
eta bai oraintsuago
amaitu dutenek,
denek dituzte
oroitzapen onak

“Talde jatorra ginen
eta maisuek
lagundu ziguten”
Durangaldeko Lanbide Ikastetxean ika-
si zueneko gomuta onak ditu Pedro
Regatosek: “Elorrion zegoen ni egon
nintzenean. Talde jatorra ginen eta mai-
suek ere asko lagundu ziguten. Askora-
ko balio izan dit orduan ikasitakoak”.
Hamazortzi urte daramatza pintore
lanean. Noizean behin, lanbide ikaste-
txeko ikasle gazteak hartzen ditu prak-
tikak egiteko: “Batzuek gurekin jarraitu
dute, beste batzuek ez, baina etorritako
guztiekin ez dugu inolako kexarik”. 

Pedro Regatos (Elorrio)
Pintorea

“Praktiken bidez
ostalaritza zer zen
ikusi nuen”
2005ean amaitu zituen urte biko ikas-
ketak eta hiru hilabetez Plateruenean
egin zituen praktikak Itsaso Grandek:
“Praktiken bidez ostalaritza zer zen iku-
si nuen; oso baliagarriak dira”. Orain
bost urte daramatza Sabeco supermer-
katuko kafetegian. Zerbitzari batek
eginbehar asko dituela dio: “Bezeroek
zerbitzatzen ikusten gaituzte, baina
ikusten ez diren hamaika zeregin ere
baditugu. Eta zeregin guztiak egunean
eraman behar dira”.

Itsaso Grande (Abadiño)
Ostalaritza

“Ehuneko ehunean
baliatu dut jaso
dudan trebakuntza”
Asier Moratok hamasei urte darama-
tza iturgin lanean. Elorrion egin zituen
ikasketak, sasoi hartan lanbide ikaste-
txearen egoitza hantxe zegoelako. “Ehu-
neko ehunean baliatu dut jasotako tre-
bakuntza”. Orain bere enpresa propioa
du. Bezeroen harretari garrantzia han-
dia ematen dio: “Zaila da agenda zehaz-
tua izatea. Etxe baten itogin handi bat
sortu bada joan beharra dago. Garran-
tzitsua da bezeroekin hartueman kons-
tantea izatea”.

Asier Morato (Durango)
Iturgina

“Garai hauetan
lanpostu finkoa
izatea asko da”
Lanbide Ikastetxean trebakuntza jaso
eta segituan enpresa batean lanean
hasi zen Eneko Diaz. Pare bat kontra-
turen ostean lanpostu finkoa eskaini
zioten: “Garai hauetan lanpostu finkoa
izatea asko da”. Urte biko formazioa oso
baliagarria izan zaiola dio eta irakas-
leek erakutsitako gertutasuna azpima-
rratu du: “Gustura ibili nintzen eta asko
ikasi nuen. Lanbide ikastetxeak hogei-
tabost urte egin ditu eta gutxienez bes-
te horrenbeste egin ditzala opa diet”. 

Eneko Diaz (Elorrio)
Lorezaintza



Durangoko EAJ autobideko kontra-
ko erreitik doa furgoneta batean, uda-
letxeko zortzi zinegotziak barruan
dituela. Aurreko lerroan doa alkate
andrea, eskumako eserlekuan bolan-
tea hartuta; eskuman baitago EAJren
furgonetaren bolantea. Berak badu
aurpegiera serioa, gidariak serio joan
behar duelako, baina atzean doazen
zinegotzi guztiei poztasun lañoa naba-
ri zaie aurpegietan. Irribarretsu, auto-
pistako kontrako erreitik aurrera,
norabide zuzenean doazen auto guz-
tiei keinuka. Hamaika auto gurutza-
tu dituzte eta oraindik ez dira kontu-
ratu norabide okerrean doazela. Aitzi-
tik, errua beste autoek dutela
komentatzen da furgoneta barruan. 

EAJren udal kudeaketaren irudia
da aurreko hori. EAJk udalbatzan
dituen zinegotziak hartu eta herrita-
rrik gabe herritarren izenean, kontra-
ko norabidean joatera tematzen da,
bolantea eskuinean duen furgonetan.
Konturatzeko garaia du, ordea, opo-
sizio guztiak lepoa eman diola egiten
duen kudeaketa horri, eta oposizio
guztiak elkarrekin herritar gehiago
ordezkatzen dugula. Kabestruen
antzera aurrera egiten dute, kontra-
ko erreitik, herriarentzat atzera-egi-
te nabarmena suposatzen duen poli-
tika eginez. 

2006tik hona langabetu tasa hiru-
koiztu da gure herrian, batez ere zer-
bitzu arloan. Baina zerbitzu hiria den
Durangoren kontuetan, 2006ko kon-
tuekin  alderatuta, ez duzue inongo
aldaketarik sumatuko. Aurrekontu
teknokratak dira soilik. Teknikariek
euren lana ondo eginez urterik urte
datu ekonomikoak aurkezten dituz-
te, baina irizpide politiko barik. Uda-
letxe honek ez baitauka gidaritza poli-
tikorik. Adibide ona inbertsioetan
topa dezakegu, pasa den urtetik hona
inbertsioen %27 garatu dira bakarrik,
bertan, oraindik 2005 urtean jasotzen
ziren inbertsioak egiteke egonik.

Horregatik, Aralarrek oposizioko
beste alderdi guztiekin bilerak egin-
go ditu, euren lehentasunak jakite
aldera. Guztion artean oposizio era-
ginkorra egiteko moduan gaude, mini-
moak adostuta, oposizio eraginkor
horretara batu gura dutenak elkartuz.
Gure iritziz, funtsean, udal taldearen
kudeaketak kontuak koadratzeko
duen obsesiotik harago joan behar du.
Irizpide politikoak jarri behar dira jar-
duerak egiteko eta ez bakarrik irizpi-
de ekonomikoak eta teknokratak.

IRITZIA gutunak@anboto.org

Athleticen bandera
Athletic dala-eta, gure ikastetxien, beste leku
askotan moduen, Athleticen banderak ipini
genduzen hainbat tokitan. 

Euretariko bat, monjen komentura doa-
neko berjan ipini gendun. Hobeto esanda, ipi-
ni genduzen, bakoitza 7metrotako banderak
zien alderdi bakoitzien ipini genduzen-eta. 

Barrukaldetik ipini genduzen apropos,
iñori handik kentzeko "ideiarik" ez emoteko...
Baia hala ta guztiz be ein dabe. 

Barikutik zapatureko gabien lapurtu eioz-
kuez. Bai, lapurtu, atie itxita egoalako ta ero-
an dauzenak barruen egoan zeozer "eroan"
deuelako. 

Oin dala astebete be, bat eroazkuen, bai-
na herriko andra batzuei esker, udaltzainek
errekuperatu ahal izen eben. 

Ez dau horretarako eskubiderik! Zelako
asmoarekin? Zertarako? 

Olatz Varela 
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Klik batean

Kartela erdaraz 
Durangar batek argazki hau bidali du asteon Anbotora. Euskal Astean
Durangoko Udalak Sanagustinen jarri duen kartela kritikatu gura izan
du:“Batua edo bizkaiera erabiltzeko zalantzan egon eta azkenean, gaz-
telania aukeratu dute”. 

@

Alderdi, elkarte edo taldeko iritziak kide baten izenean 
sinatuta eta ANBOTOren irizpideak jarraituz 

zuzenduta publikatuko dira. 
DATUOK BARIK EZ DA GUTUNIK ARGITARATUKO

Zure iritzia, gutuna edo fotodenuntzia 
helarazteko helbideak:

Bixente Kapanaga 9, 48215 Iurreta
astekaria@anboto.org

Izen-abizenak, telefonoa, helbidea eta NAN
zenbakiagaz batera bialdu behar dira.
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Biharko Izarrak txapelketako finala
jokatuko du Landaburu elorriarrak

Biharko Izarrak pilota txapel-
ketako finalak jokatuko
dituzte gaur, 20:00etan,

Mallabia I pilotalekuan. Binakako-
an, Durangaldeko ordezkari bat
egongo da lehian: Jon Landabu-
ru elorriarra. Ander Elezkano zara-
tamoarragaz osatuko du bikotea.
Parez pare,  Xabier Santxo aurre-
lari bizia eta Xabier Tolosa atze-
lari sendoa izango dituzte; txapel-
keta bikaina egin dute.

Atzean lan zailak izango ditu
Landaburuk. Tolosa anoetarrak
hamasei urte bakarrik dituen
arren, egindako pilotaria dela
erakutsi du eta jotzailea da. Lan-
daburuk ofizioa eta segurtasuna
izango ditu armarik onenak.

Aurrean Elezkano I.ak agin-
du behar luke. Zaratamoarra
gaur egun afizionatuetan aurki
daitekeen pilotaririk onenetakoa
da. Jokoan sartzen denean pilo-

ta beste txispa bategaz irteten
da aurreko hormatik. Dena dela,
Xabier Santxo sasoian eta kon-
fiantzagaz dago eta pilotari
arriskutsua da. 

Elezkanogaz batera bikotea osatu eta Santxo-Tolosa izango dituzte aurrez aurre gaur

Irribarria errebantxaren bila
Binakakoaren aurretik lau t’erdi-
ko finala jokatuko dute Iker Irri-
barria amezketarrak (hamasei
urte) eta Asier Agirre burlata-
rrak (hamazazpi urte). Joan zen
asteburuan, Donostian, Antiguo-
ko lau t’erdiko finala jokatu
zuten pilotari biek eta Agirrek
irabazi zuen. Gaur, bigarren
aukera izango du Irribarriak Agi-
rreren aurka. J. Derteano

Koikili Lertxundi futbol jokala-
riaren lagunartea aurkeztuko
dute gaur Otxandion.  Ekitaldia
19:00etan hasiko da, Andiko-
na plazan. Antolatzaileek jaki-
narazi dutenez, ekitaldian parte
hartuko dute Athleticeko pre-
sidente Josu Urrutiak, eta Ibai
Gomez eta Iñigo Ruiz de Gala-
rreta jokalariak ere. Koikilik
berba batzuk zuzenduko dizkie
bertaratzen direnei eta, ostean,
luntx bat egongo da Haitz
tabernan. Koikiliren lagunarte-
ak ehun kide inguru ditu.

Otxandiokoa ez da Koikili-
ren lagunarte bakarra izango;
Gatikan eta Gasteizen ere
baditu lagunarte bana. J. D.

Koikiliren
lagunartea
aurkeztuko dute

Motorren inguruko Mas Cur-
vas elkarteak bosgarren urteu-
rrena ospatuko du zapatuan.
Goizeko 10:00etan hasiko dira
izena ematen (10 euro), Lan-
dako Gunean. Ondoren, Mai-
te’s Place tabernan hamaike-
takoa egin eta bisita gidatua
egingo dute Durangon zehar.

Eguerdian, 14:00ak alde-
ra, bazkaritara batuko dira
Landako Gunean; 250 lagun
batzea itxaroten dute.
15:00etan Javier Mañonek
umorezko bakarrizketa saioa
eskainiko du. Segidan motorra
hartu eta ibilbidea osatuko
dute Durangaldean. Azkenik,
22:00etan, Belceblues taldeak
kontzertua eskainiko du. J.D.

Mas Curvas
elkarteak bost
urte bete ditu

Ander Elezkanok (ezkerrean) jokoan sarritan sartzen saiatu beharko du, Xabier Tolosa (eskuinean) atzean mantentzeko.

Landaburuk ofizioa eta
segurtasuna izango
ditu armarik onenak

Paletan eta pilotan Euskadiko
onenak dira Diez eta Marizkurrena

Haur-kategorian gomazko paletako eta esku pilotako Euska-
diko txapeldun geratu dira Ane Diez eta Amaia Marizkurrena
atxondarrak. Bizkaia ordezkatuz, paletan 25-13 menderatu
zuten Arabako bikotea joan zen zapatuan; hurrengo egunean
esku pilotan, 18-10 irabazi zioten Gipuzkoari . 

Bestalde, mutiletan Atxondok gazteen Bizkaiko herri arteko
finala jokatuko du gaur, 18:30ean, Zornotzan, Orozkoren aurka.

Peter-en memorialeko
finalak jokoan, bihar
Nagusietan Jon Aranburu durangarrak eta
Andoni Aldape mallabitarrak jokatuko dute
Zapatu arratsaldea pilotaren
inguruko jai bihurtzea gura du
Durangoko pi lota eskolak.
Horregatik, aurten bi txapelke-
tako finalak batu egin dituzte.
Lehenengo, 16:30ean, pilota
eskolako gaztetxoen txapelke-
tako finalak jokatuko dituzte
benjamin eta kimu mailetan.
Ondoren, 18:00etan, Peter-en
memorialeko finalak hasiko dira.

Nagusietan Jon Aranburu
durangarrak eta Andoni Alda-
pen mallabitarrak Zugadi-Ajuria
bikotea izango dute parez pare.
Atzean, Aldapek nagusitu
behar luke. Horrela, Aranburuk
aukerak izan ahal ditu aurrean
tantoa amaitzeko. Zugadi
sasoiko dago, baina pilotari
gorabeheratsua da.

22 urtez azpiko mailan,
Ortuellako Aginaga-Lopez eta
Gernikako Iturbe-Gomez biko-
teak heldu dira finalera. Iturbe
aurrelari bizia da eta airez sar-
tzen denean partiduari erritmoa
ezartzen dio. Aginaga aurrelari
klasikoagoa da, botera gehiago
jokatzen duena. J. D.

Lehenengo pilota
eskolako gaztetxoen
finalak jokatuko dituzte

Areto futbolean, Maila gorene-
tik Euskal ligara igotzeko pro-
mozioa jokatuko du Abadiñoko
Lagun  taldeak Gasteizko
Lakua taldearen aurka. Joane-
ko partidua zapatuan izango
da, 17:50ean, Elorrioko kirol-
degian. Partidu bien ondoren
berdinketa ematen bada, kan-
poan sartutako gol kopurua
hartuko da kontutan. Horrega-
tik, bihar gol asko sartzea
bezain garrantzitsua da atea
hutsean mantentzea.

Promozio hori Gipuzkoako
talde batek ere jokatu behar
zuen, baina talde horrek ez du
mailaz igo gura eta ez du pro-
mozioa jokatuko. J. D.

Euskal ligarako
igoera jokoan
du Lagunek
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Gaurkoan aitatuko ditudanak irakurtzean batek baino gehiagok
pentsatuko du burua galdu dudala edo pilotaren inguruan ezer
gitxi dakidala. Agian arrazoia izango du hori pentsatzen duenak,
baina nire iritzia botatzeko gogoz nago eta hor doa.

Pasa den igandean manomanista nagusiko lehen aurrefina-
la jokatu zan Eibarko Astelenan, eta gehienei partidu itzela izan
zela entzun deutseet. Bada, ni ez nago batere ados afirmazio
horregaz; niri ez jatan aurrefinala batere gustatu. Arrazoiak segi-
dan. Erritmo biziko partidua izan zen. Idoate zein Irujok errekur-
tso asko zeukazeela argi geratu zen. Baina, burua? Jokua, behar
zenean, lasaitzeko gaitasuna? Banakakoa guztiz eraldatu da
jokuari jagokonez, lehen joku dena botera zen eta orain itxuraz
pekatu da pilotak zoruan punpa egitea. Egia da errekurtso askoz
gehiago jartzen direla agerian kantxan gaur egun, baina partidua
irakurtzen ere jakin egin behar du txapeldun handi batek, hutsak
ekiditen eta pilotakada mota bakoitza bere momentuan bilatzen.
Aldrebeskeri asko ikusi nituen Eibarko Astelenan, baita aurreko
beste lehia askotan ere. Beharrezkoa al da horrenbeste presa,
arrisku…, hartzea?

Noski, eta honek ikusita, gazte mailatan asko dira horrela-
koak egiten saiatzen direnak, oraindino akats gehiago izanaz eta
aitaturikoen mailatik oso urrun izanda. Ikusiko dira halakoak
gaur Mallabiko Biharko Izarretako finaletan, edo bihar Ezkurdin
ere, Peter Oroimenezko finaletan, edo Elgetako Lau t’ erdiko-
an,… Batzuek ausardiatzat hartuko dute, edozein kirolarirengan
merituzkoa dena. Baina askoz garrantzitsuagoa da zuhurtzia.
Azken honetaz baliatuz emaitzak normalean hobeak izango dira. 

ADITUAREN
TXOKOA

Kepa Arroitajauregi
Pilota teknikaria

Aldrebeskeri asko

Gazte zein heldu, denek eragin
zieten pedalei spinning maratoian

Euskararen aldeko II. Spinning Maratoia Ezkurditik merkatu
plazara tokialdatu zuten eguraldiaren eraginez. 150 bizikleta
zeuden aurreikusita eta denak bete ziren. Antolatzaileen ara-
bera, partaide gehienak 25-35 urte artekoak izan ziren
(%49). Gazteenak hamazortzi urte zituen eta nagusienak 61.
Parte-hartzaile gehienak emakumeak izan ziren (%64). 

Ekainean, areto futbol
txapelketa bi Durangon

Liga erregularrak amaitzeaz
batera, areto futbol txapelketak
antolatzen dituzte urtero
Durangaldeko hainbat herritan.
Esaterako, Durangon Gazte
Mailako IV. Txapelketa eta VI.
San Fausto Txapelketa jokatu-
ko dituzte.

Gazte mailako txapelketa
Sasikoa klubak antolatu du eta
1993 eta 1995 urteen artean

jaiotakoei zuzenduta dago.
Ekainaren 15etik 17ra jokatu-
ko dute Landako kiroldegian.
Izen-ematea 10 euro izango da:
cdsasikoa1997@gmail.com. 

San Fausto txapelketa
ekainaren 18an hasi eta uztaila-
ren 21ean amaituko dute.
Gehienez, hamasei taldek parte
hartu dezakete eta izen ematea
100 euro da. J. D.

Sasikoak antolatu duen gazte mailako 
txapelketa ekainaren 15etik 17ra izango da

Irabazi eta marka berria
ezarri du Azkorbebeitiak
2010ean baino ordubete eta hamar minutu
gutxiagotan osatu zituen Hiru Haundiak

Denboraldiari amaiera ezinho-
bea eman zion Oihana Azkor-
bebeit ia abadiñarrak Hiru
Haundiak mendi lasterketa ira-
bazita (13:37:35). 2010ean
ere bera nagusitu zen eta mar-
ka berria ezarri zuen. Aurten,
marka hori txikitu egin du:
ordubete eta hamar minutu
gutxiagotan osatu du 100 kilo-
metroko ibilbidea.

Orain urte bi ezin izan
zuen ibilbideko azken tartea
ehuneko ehunean egin, ezker
koadrizepsa mindu zitzaiolako.
Aurten ez du inongo lesiorik
izan eta azken unera arte
topera ahalegindu da. Nerea
Amilibia bigarren sailkatuari
hamar minutu atera zizkion. 

Azpimarratu beharra dago
Silvia Trigueros abadiñarraren
lana ere. Hirugarren sailkatu
eta podiumera igo zen,
15:13:29ko denboragaz.

Gizonetan, Iker Karrera
tolosarrak irabazi zuen laster-
keta. Eskualdeko lehenengoa
Beñat Gorospe otxandiarra
izan zen, 37. postuan. J. D.Oihana Azkorbebeitia erdian, txapela buruan duela. 

Teutenberg beteranoa da
Birako lehenengo liderra

Emakumeen Birako lehe-
nengo etapatik ezin daite-
ke ondorio askorik atera.

Iurreta eta Abadiño arteko 97
kilometroetan ihesaldi saiakera bi
bakarrik egon ziren, baina trope-
lak irten bezain laster irentsi zituen.
Sprintean Ina Yoko Teutenberg izan
zen azkarrena eta bera da lehe-
nengo liderra. 37 urteko alema-
niarrak palmares zabala du; bes-
teak beste, Frantziako Tourrean
sei etapa irabazitakoa da.

Beste hiru etapa geratzen
dira Emakumeen Bira amaitze-
ko. Gaur kostaldetik ibiliko dira
txirrindulariak, Gernika-Lumon
hasi eta amaituko den etapan.
Lekoitz gainerako igoera da ibil-

Tropelak ez zuen ihesaldirik gertatzen utzi eta esprintean 37 urteko
alemaniarra nagusitu zen; Lekeition amaituko da bigarren etapa

bideko  tarter ik gogorrena.
Bigarren mailako mendatea da
eta helmugatik hogei kilometro-
ra kokatuta dagoenez, faborito-
ek erasorako baliatu ahal dute.

Bihar, 13 kilometroko erlo-
jupekoari aurre egingo diote
Urduñan. Ibilbidea gorabehera-
tsua da, txirrindulari abilentzat
aproposa. Domekako azkenen-

Esprintean erraz irabazi zuen Team Specialized Lululemon taldeko txirrindulariak. K.Aginako

Gaur Lekoitz gainerako
igoera da ibilbideko
tarterik gogorrena

go etapa, Urduñan hasi eta
Iurretan amaituko da, 13:40
inguruan. Helmugarako 25 kilo-
metroren faltan, Urkiola menda-
tea jaitsiko dute eta espezialis-
tek aldea atera dezakete, hain-
bat bihurgune itxi daudelako.
Gainera, helmugara heldu aurre-
txoan Duña gaina igo beharko
dute txirrindulariek.

Durangon Pooley nagusi
Martitzenean, Durango-Durango
Emakumeen Saria klasikoan
lehiatu ziren Birako ia txirrindu-
lari guztiak; Emma Pooley izan
zen azkarrena. Montecalvon
gora ihes egin eta bakarrik hel-
mugaratu zen. J. D.
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AISIALDIA amalurra

Kontsumo neurriak hartuz gero, argiaren
faktura %57 gutxitu ahalko da Iurretan
Bi hilabetez argiteriaren eraginkortasun energetikoa neurtzen jardun dute; laster udal eraikinen kontsumoa aztertuko du EEEk

Argiteria mota, kontsumo maila, poten-
tzia, ordutegiak, erregulazioa... Iurre-
tako kale argiteriaren alderdi batzuk

aztertzen jardun du Consultoria Luminica
izeneko merkatari-etxeak. Bi hilabetez herri-
ko argi iturriak aztertu eta gero, kontsumoa
gutxitzeko hainbat neurri proposatu ditu.
Neurri horiek martxan ipinita, Iurretako
faktura %57 gutxituko litzateke, ikerketaren
arabera. Proposatutako neurriak aplikatze-
ko, 200.000 euro inbertitu beharko lirateke.

Herrigunean 106 area aztertu ditu
Consultoria Luminicak. Guztira, kale mul-
tzo, etorbide, parke eta enparantzetako
1.197 argi puntu eta 28 aginte zentro azter-
tu ditu. Azterketa hau egiteko 15.126 euro-
ko kontratua sinatu zuen udalagaz.

Kale argiteriaren azterketa horrez gai-
nera, Iurretako Udalak EEEren bidez udal
eraikuntza publikoen kontsumoa aztertze-
ko ikuskaritza egitea aurreikusi du. Iurre-
tako alkate Iñaki Totorikaguenak azaldu due-
nez, “azterketa bien emaitzak ikusi eta gero,
aurrezte energetikorako eta aurreikusitako
efizentzia hobetzeko neurri eta ekintza ego-
kiak aztertuko dira”. 

Argiterian aldaketak eginda, aire kali-
tatea hobetu eta berotegi efektua sortzen
duten gasak gutxitzea lortuko dela adiera-
zi du Totorikaguenak. 

Argiteria berriagaz zaharra ordezka-
tzeak aurrezte handia ekar lezake. Duran-
gon, esaterako, horrelako lanen informa-
zioa eman dute, eta Landako Gunean 662
lanpara aldatuta, energia %68 aurreztu
dute.

Distiraren kutsadura
Argi kutsaduraren ebidentzia argiena 
zeruan gauez sortzen den laino moduko dis-
tira da.  Argi artifiziala islatu eta zabaldu egi-
ten da  gas eta aire partikuletan, eta horrek
zeruak baldintza naturaletan duen kalita-
tea aldatu egiten du, izarrak estaltzera hel-
du arte. 

Gastu energetikoaz eta ekonomikoaz
gainera, bide segurtasunean eta aire trafi-
koan kalteak eragiten ditu argi kutsadurak,
eta gaueko ekosistemarentzako ere kalte-
garria da. Izurriteak eta denboran irauten
duten ingurugiroko aldaketak sortu ditza-
ke argi kutsadurak. Adibidez, ikerketa

batzuen arabera, argi artifiziala denbora
luzez jasotzen duten arbola batzuetan,
gauez fotosintesia alderantziz egiten dute-
la ikusi dute.  

Proposatutako neurriak
aplikatzeko, 200.000

euro beharko lirateke

Argi kutsadura gaueko
ekosistemarentzako ere

kaltegarria da

BBeehhaarr  ddeennaa  aarrggiizzttaattuu:: argia behe-
rantza ematen duten farolak ipini,
energia gorantz galdu ez dadin. 

LLaannppaarraakk:: potentzia baxukoak ibili. 

AArrggiizzttaattzzee--mmaaiillaakk  eeggookkiittuu::  maila
egokiak definitzen dituzten erakun-
deak daude.

EErrrreegguullaattuu:: eraikuntza, monumentu
eta publizitate argiak erregulatu. 

OOrrdduutteeggiiaa  zzaaiinndduu:: aktibitate gutxiko
orduetan kontsumoa gutxitu, beha-
rrezko ez diren argiak identifikatuta.

ba
be

sl
ea

:

URKIOLA

PARKE

NATURALA

Argi kutsadura 
murrizteko politikak
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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. Laubidetan. Kali-
tate handiko materialekin. 3
logela, bainugela,  egongela
balkoiarekin eta sukalde hor-
nitua. 246.000 euro (nego-
ziagarriak). Tel.: 615 73 85 52 

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

Atxondo. 75 m2. 3 logela,
sukaldea, egongela, komuna,
balkoia. Altzariz hornitua.
180.000 euro. 655-73 74 47.

Garai. Baserria. 300 m2-ko
zorua. 10.000 m2-ko lursai-
la. Berrikuntza orokorra be-
har du. Bifamiliarra egiteko
aukera. Tel.: 639833489.

Gasteiz. 57 m2. Igogailua. 2
logela, 2 komun, sukaldea,
balkoia. Garajea. Piszina. Al-
tzariak. Tel.: 665757807.

Iurreta. Arriaundin. 66.000
euro. Tel.: 685-72 80 42.

ERRENTAN EMAN

Villarcayo. 2 gela, sala, su-
kaldea, komuna.610 61 52 60

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

Durango. 3 logela eta 2 ko-
mun. Garaje eta trastelekua.
Animaliarik ez. 625-70 41 12.

Mañaria. 3 gela. Balkoi han-
dia. 94 682 41 08 (goizez).

Otxandio. Tel.: 605 77 37 21

Zaldibar. Tel.: 660 45 87 56

ERRENTAN HARTU

Durangaldea. Pisu bila.
Tel.: 628-00 22 17

Durango. Pisu bila. 3 gela.
Ekainaren 22tik uztailaren
21era. Tel.: 670 85 93 16

OPORRETAKO ETXEA

ERRENTAN EMAN

Puerto rico. Itsasora. Aste-
bete edo 15 egun. Oso merke.
Tel.: 670-31 12 23

Oropesa del mar. Marina
dorren 4-6 pertsona. Udan
eta urte osoan zehar. Hondar-
tzatik 150 metrotara. Garajea.
Igerilekua. 670 214 924. 

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

Durango. Logela bat aloka-
gai. Tel.: 650 73 87 24

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

Orozko. Logela bi  Orozkon.
Giro familiarra. Autobus gel-
tokitik gertu. Tel.: 660-62 64
86 edo 659-20 16 45

LOKALAK
Abadiño. Tel.: 661 45 18 51.

Durango. 42 metro karratu.
Kanpora. Altzariak eta batzar
gela. Prezioa: 550 euro/hile-
an. Tel.: 656 78 02 15

GARAJEAK

SALDU

Berriz.42 m2. Ate automa-
tikoa, komuna, sukaldea, txo-
koa, bodega. Ura eta argia. 3
auto. Tel.: 615 75 21 36

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

Durango. Askatasun Etor-
bidea 12an. 660 20 18 30

ERRENTAN EMAN

Berriz. Learreta-Markinan,
itxia alokagai (erosteko auke-
ra). 666 34 14 02 (Mikel).

Berrizen. Sukaldea, egon-
gela, 3 logela, 2 komun. Dena
jantzia, oso eguzkitsua. 
Tel.: 663 397 588

Durango. Alokagai-salgai
San ignazion.94 681 25 10.

Durango. Askatasun etorbi-
dea. 50 e/hile.  675 71 95 54

Iurreta. Eleixalden. 
Tel.: 636 22 07 96

Lana/negozioak
LAN ESKARIAK

OSTALARITZA

Durango. Gazte euskaldu-
na, zerbitzari lanak egiteko
prest. Tel.: 615 716 232

Durangaldea. Sukaldean,
garbiketan edota zaintzan lan
bila.   Tel.: 653-33 06 05 edo
94-466 82 12. Genevie.

ETXEKO LANAK

Durangaldea. Etxeko lane-
tarako lan bila, garbiketan
edo  zaintzan. 638-88 98 57

Durangaldea. Etxeko lante-
rako zein zaintzarako prest,
paperekin.  648-845 554

Durangaldea. Garbiketeta-
rako prest.  634-07 27 38

Berriz. Berrizko emakumea
lan bila: garbiketa lanak,
umeak edo nagusiak zaindu.
Esperientzia daukat.  Kotxea.
Tel.: 659243548

PERTSONAK ZAINDU

Durangaldea. Zaintzan
edota garbiketa lanetarako.
Lan bila. Tel.: 679-71 64 42

Durangaldea. Zaintzan zein
garbiketarako lan bila.  3 urte-
ko esperientzia. 681 21 82 30

Durangaldea. Zaintzarako,
garbiketarako, sukalderako,...
edo fabrikarako lan bila.
Tel.: 628-34 98 11. Juana

Durangaldea. Zaintzarako
edo garbiketarako lan bila.
Tel.: 660-70 66 18

Durangaldea. Nagusien
zaintzarako edo sukalde lane-
tarako prest. Asteburuetan
edo gauez.  645-89 89 38

Durangaldea.  Zaintzarako,
garbiketarako zein taberna
edo jatetxe lanetarako lan
bila. Tel.: 673-55 25 91

Durangaldea. Nagusien
zaintzarako edota edozein
garbiketa lanetarako prest.
Tel.: 630-08 82 97

Durangaldea. Nagusiak
zaintzeko lan bila. 
Tel.: 632-33 15 65

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

Durangaldea. Nagusien
edo umeen zaintzarako edo
garbiketarako lan bila.
Tel.: 690-68 73 95

Durangaldea. Nagusien
edo umeen zaintzarako prest
dagoen neska. 638-42 20 30

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

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

Durangaldea. Umeen edo
nagusien zaintzarako,  garbi-
ketarako...  prest. 
Tel.: 620-82 85 79

Durangaldea. Nagusien
edo umeen zaintzarako lan
bila. Tel.: 69675 35 30. 

Durangaldea. Nagusiak
zein umeak zaintzen lan egin-
go nuke. Garbiketan ere bai. 
Tel.: 660-64 20 89

Durangaldea. Garbiketara-
ko edota nagusiak zaintzeko.
Tel.: 628 65 50 31

Durangaldea. Garbiketara-
ko,  zaintzarako lan bila. 
Tel.: 650-17 24 33

Durangaldea. Neska ardu-
ratsua pertsona zaintzeko
prest. 632-11 77 23

Durangaldea. Neska ardu-
ratsua nagusiak zaintzeko
prest. 602 00 83 58

Durangaldea. Garbiketa la-
netan edota ume edo nagu-
sien zaintzan aritzeko prest.
Tel.: 690-68 73 95

Durangaldea. Zaintzan
edota garbiketan aritzeko
prest. Tel.: 638-52 39 22

Durangaldea. Nagusien
zaintzarako lan bila. 
Tel.: 678-80 96 01

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

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

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

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

Durangaldea. Etxeko lane-
tarako prest. Zaintzan edota
garbiketarako.618-29 55 13

Durangaldea. Edadeko
pertsonak zainduko nituzke.
Umeak ere bai. 617-05 01 87

Durangaldea. Zaintzan
edota garbiketan aritzeko lan
bila. Tel.: 632-51 68 61

Durangaldea. Zaintzan bai-
ta garbiketan ere. 
Tel.: 628-00 22 17

Durangaldea. Zaintzan
edota garbiketan lan bila. 
Tel.: 602-85 05 13

Durangaldea. Zaintzan
edota garbiketan lan bila. 
Tel.: 602-12 22 45

Durangaldea. Neska ardu-
ratsua eta esperientziaduna
pertsona nagusi zein umeen
zaintzarako lan bila.Garbike-
tan ere  baita sukaldean zein
tabernan. Tel.: 651-54 80 99

Durangaldea. Ume edo na-
gusien zaintzan edo garbike-
tan lan bila. Goizetan
09:00etatik 13:00etara.
Tel.: 632-72 43 23

Durangaldea. 24 urteko
neskak etxeko lanetarako,
edota ume edo nagusien zain-
tzarako lan bila. 660-62 64
86 edo 659-20 16 45. Silvia

Durangaldea. Neska ardu-
ratsua lan bila. Nagusien
zaintzan edota garbiketan.
Tel.: 632-99 96 92

Durangaldea. Gauetarako
edo asteburuetarako lan bila
nagusien zaintzan. 
Tel.: 646-42 97 41

Durangaldea. Emakumea
zaintzan edota garbiketa oro-
korretarako lan bila. 
Tel.: 646-20 72 71

Durangaldea. Geriatriako
auxiliarra nagusien edo ume-
en zaintzan edota garbiketan
lan bila. Esperientzia sukalde-
an, garbiketan, plantxan, jos-
turan,... Tel.: 678-23 02 66

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

Durango. Nagusien edo
umeen zaintzan edota garbi-
keta lanetarako.619 15 58 04

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

Durango. Neska gazte eus-
kalduna, haurrak zaintzeko
prest uztailean, haur-hezkun-
tzako ikasketak burutua, eta
esperientzia.  615 716 232

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

Durango. Nagusiak zaintze-
ko, etxeko lanak egiteko eta
kozinatzeko gertu. 
Tel.: 662 297 371. Olga. 

Iurreta. Emakume euskal-
duna pertsona nagusiak,
ezinduak eta gaixoak zaintze-
ko prest. Urte askotako espe-
rientzia. Tel.: 699 74 57 23

IRAKASKUNTZA

Durangaldea. Euskal filolo-
gian lizentziatutako neska
euskara klase partikularrak
emateko prest, maila guztie-
tan. Gazte zein helduei. Espe-
rientziaduna. 686-809 628

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

Durangaldea. Hizkuntza
eskola ofizialeko tituluduna,
inglesa hobetzeko klase parti-
kularrak emateko prest. Tel.:
637 292 465

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

GAINERAKOAK

Durangaldea (Bizkaia).
Basoan, nagusien zaintzan
edota laguntzaile modura ari-
tzeko lan bila. Paperekin. Tel.:
681-11 41 62

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

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

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

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

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

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

Durangaldea. Mutil ardu-
ratsua fruta-saltzaile, taber-
nari edo supermerkatuetan
lan egiteko prest. Esperien-
tzia eta gidatzeko baimena.
Tel.: 651-54 80 99

Durangaldea. Durango.
Nagusien zaintzan, garbike-
tan, segurtasunean, lorezain-
tzan, okintzan, gurdi-garraio-
lari,... Lan bila. Tel.: 622-47
39 41. Julian.

Durango. Neska gazte eus-
kalduna, lokalak, kontsultak
eta sozietateak garbitzeko
prest, goiz zein arratsaldez,
Tel.: 615 716 232

LAN ESKAINTZAK

OSTALARITZA

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

901 (Marisa).

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

ETXEKO LANAK

Durango. Neskatila bat
zaintzeko emakume bat be-
har da (hobe euskalduna
bada). Goizetan, eskolara
joan arte, zaintza lanetan ibil-
tzeko andra behar da. Intere-
satuak zaudetenak deitu tele-
fono honetara: 603 71 18 06. 

Durango. Senar-emazte
errumaniarrak baserri-etxe
baten bizi eta lan egiteko ger-
tu. Eskarmentu zabala nagu-
siak zaintzen; denetariko la-
nak egiteko prest. Tel.: 662
297 371 (Olga).

PERTSONAK ZAINDU

Durango. Irailetik aurrera
ume bat eskolara eraman,
haur txiki bat zaindu eta etxe-
ko zenbait lan egiteko emaku-
me euskalduna eta esperien-
tziaduna behar dugu. Lanal-
dia 4 ordu, goizez. Tel.:
665-75 73 80 (goizetan dei-
tu).

Elorrio. Uztailean eta abuz-
tuan nagusiak zaintzeko
emakume euskaldunaren bila
gabiltza. 689 690 889

GAINERAKOAK

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

Arrasate. Erizain laguntzai-
lea.  %33 minusbaliotasuna.
1.133euro x 14 paga. Sartu.
Erref.: 4069.  94-620 04 49

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

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

Durango. Estetizista. Auto-
nomo bezala. Sartu. Erref.:
3838. Tel.: 94 620 04 49.

Denetarik
Agria motokultora sal-
gai. 2700. Diesela. 
Tel.: 94-682 45 90. Luis.

Motorraren maletak gal-
duta. Elorrio eta Arrasate
tartean. Tel.: 635 735 612.

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

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

Autoa salgai. Peugeot
306. 170.000km. Oso egoe-
ra onean. 2.500 euro.
arlozabal7@hotmail.com.
Tel.: 655733598

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

Renault Master salgai.
Renault Master salgai. 2003.
urtekoa. 185.000km. Lo egi-
teko prestatua. IAT-a maia-
tzean pasatuta. 

Tel.: 662 34 94 23

Volkswagen multivan
salgai. Volkswagen multivan
confortline t5 salgai. Oso
egoera onean. Kilometro gu-
txi. Ondo zainduta. Beti gara-
jean. Tel.: 606-87 85 21

Yamaha motorra salgai.
Fz6  modeloa. 2007.
12000km. 609-37 01 60.

Autokarabana salgai. 94.
5 plaza.  Ekipamendu osoa.
15.900 euro. 671-84 15 63

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

Aisia/kirola
KIROLAK

SALDU

Txirrindulari zapatillak
salgai. Txirrindulari zapati-
llak salgai. Northwave evolu-
tion fbs leopard-trek. 43 zen-
bakia (27,5 zm-ko plantilla).
Ia berriak (3 aldiz erabiliak).
Prezioa: 125 euro. Tel.: 626-
46 44 22. Mikel.

ANIMALIAK

SALDU

Ahariak salgai. Lau urteko
bi ahari salgai Matienan. Tel.:
670 40 77 65.

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

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

MUSIKA
Piano elektrikoa salgai.
Yamaha Clavinova CLP 150
piano elektrikoa salgai. Kon-
taktua: 650-17 22 85 edo
stratokaster@gmail.com

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

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

Gitarra eskola partikula-
rrak durangon. Gitarra es-
kola partikularrak durangon.
Elektrikoa, akustikoa, rocka,
bluesa, jazza, funka eta abar.
Eskalak, akordeak, erritmoa,
teknikak, inprobisazioa, ira-
kurketa... Tel.: 650-17 22 85.

OPORRAK/BIDAIAK

SALDU

Kanpadenda salgai. Ma-
rechal markako kanpadenda

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

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

Familia/etxea
ETXERAKO TRESNAK

SALDU

Habia ohea salgai. Berria
eta polita. 4 kaxoirekin, 2 las-
tairu (bat erabili gabe) eta es-
kailera  txikia. Dena: 490
euro. Tel.: 656-75 48 64.

Koltxoiak salgai. 135 zm-
ko 3 koltxoi salgai. Banan-ba-
nan ere saltzen dira. Bakoi-
tzak 100 euro.  636 04 63 18.

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

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

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

Bikientzako karrotxoa
salgai. Kapazo eta aulkiare-
kin. Jane markakoa. Apropo-
sa baita adin tarte txikiko
neba-arrebentzat ere. Tel.:
629 56 34 92

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

Maxi cosia eta aulkia sal-
gai. Buga Boo Camaleon
markako maxi cosia, aulkia
eta kapazoa salgai. Baita
eguzkitakoa, poltsa, hiru
zaku, bi bidai mantatxo eta
euritako burbuila ere. 
Tel.: 675 95 35 84

Quinny zapp extra. Behe-
ko otzara, bi burbuila, karroa-
rentzat boltsa, maxi cosia
bere burbuila, bi zorro eta  bi
akople joko barne. Gutxi era-
bilia. Berme epearen barne.
Tel.: 946030262

OSASUNA
Estimulazio tailerrak. Psi-
kologo euskaldunak alzhei-
mera duten pertsonei edota
dementziadunei zuzendutako
estimulazio tailerrak eskein-
tzen ditu. Laguntza psikologi-
koa ere eskeintzen da familiar
eta zaintzeleei. 679-38 23 69

Anboto Astekarian komertzial lana egite-
ko langilea behar da. Gida baimena izatea
eta euskera jakitea derrigorrak dira, eta
esperientzia izatea baloratuko da.

Bialdu zure kurrikuluma:
bulegoa@anboto.org-ra
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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. 
• MARTXOAREN 8KO: 93m2. 3 logela eta 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 haundia etxebizitza
guztian 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 iuspegi 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 balkoirekin. Eguzki ugari eta ikuspegie-
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.
• 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.
• KURUTZIAGA: 80 m2. 2 logela, egongela, sukaldea
eta komuna. Balkoi handia. Ikuspegi ederrak..

ETXEBIZITZAK SALGAI
DURANGO
• SAN INAZIO AUZUNEA: 3 logela, 2 komun, sukaldea
eskegitokiarekin eta egongela balkoiarekin. Etxe osoak
kanpora ematen du. Garajea eta trastelekua.
Igerilekuarekin.
• 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.

ERAIKUNTZA BERRIA
• IBAIZABAL: 3 logela eta 2 komun. Terrazak. Garajea
eta trastelekua barne. 247.000€-tik aurrera.
• MAÑARIA: Etxebizitzak estreinatzeko. 189.500€.
• IURRETA: MASPE. ERAIKUNTZA BERRIA. 1,2,3 
eta 4 logelako etxebizitzak. 210.500€-tik aurrera.
• DURANGO: EXEBIZITZAK TERRAZAREKIN. 1,2,3 
eta 4 logelako etxebizitzak. Ganbara eta garajea.
• ABADIÑO: Berehala banatzeko. 2 eta 3 logela. 
30 m2-ko terraza. Garajea eta trastelekua. Sukalde
jantzia. 265.000€-tik aurrera.
• ZALDIBAR: % 100 finantziazioa, 512 /hileko kuota.
2 eta 3 logela eta 2 komun. Terraza. Garajea eta
trastelekua. Prezioak; 175.000€ eta 207.000€ +
BEZ.

ETXEBIZITZAK SALGAI
• IURRETA: 3 logela eta egongela. Balkoia. 66.000€.
• ABADIÑO: erdi berria. 2 logela eta 2 komun.
210.000€.
• ERDIALDEAN: 3 logela. Igogailua. 162.000€.
• AUKERA: berria, estreinatzeko. 2 logela, 2 komun,
egongela handia eta sukaldea, eskegitokiarekin.
Garajea aukeran. 199.000€.
• ZEHARMENDIETA: 3 logela. 2. solairua. Berogailua.
155.000€.
• 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.
• 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€

• 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.
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ANTZERKIA
BERRIZ
›› Ekainaren 8an, Malas Compañías

taldearen Orsai, 18:30ean,
Olakueta plazan.

IURRETA
›› Ekainaren 15ean, Zirika Zirkus,

18:00etan, Amilburu plazan.
Kalez Kale jaialdia.

›› Ekainaren 15ean, Amor ciego,
20:30ean, Dantzari plazan.
Kalez Kale jaialdia.

AURKEZPENA
DURANGO
›› Ekainaren 9an,

Durangoko ahotsak proiektua-
ren aurkezpena, 12:00etan,
San Agustin kulturgunean.
Euskal Astea.

AZOKA
ELORRIO
›› Ekainaren 10ean, Truke azoka,

10:00etatik 15:00etara, herriko
plazan.

BERBALDIA
DURANGO
›› Ekainaren 14an, El libro

fotográfico contemporáneo.
Adrian Taylor, 19:00etan, Udal
Liburutegian. Begira.

›› Ekainaren 21ean, Fiesta
Ediciones. Ricardo Cases,
19:00etan, Udal Liburutegian.
Begira argazki jaialdia.

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

AGENDA

DANTZA
DURANGO
›› Ekainaren 8an, Aukeran Dantza

Taldearen Burnia, 22:00etan,
San Agustin kulturgunean.

›› Ekainaren 9an, Dantzaroa,
19:00etan, kalejira udaletxeko
plazatik. Emanaldia, 19:30ean,
Ezkurdi plazan. Euskal Astea.

ELORRIO
›› Ekainaren 9an, Dantzaldia,

Jainaga eta Narbaiza trikitilarien
musikagaz, 19:30ean hasita,
herriko plazan.

ERAKUSKETA
DURANGO
›› Ekainaren 24ra arte,

Federico Clavarinoren Ukraina
passport, Arte eta Historia
Museoan. Begira argazki jaialdia.

›› Ekainaren 11tik 8ra arte,
Mikel Ibarrolaren Pasos,
Ezkurdiko udal aretoan. Begira
argazki jaialdia. 

›› Uztailaren 15era arte,
Granadako El Trapiche argazkilari
kolektiboaren Hexápoda, Arte
eta Historia Museoan. Begira
argazki jaialdia. 

LEHIAKETA
IURRETA 
›› Ekainaren 22ra arte,

San Migel jaiak iragartzeko
kartel lehiaketa. Luma papelean
inprimaturik eta CD batean
aurkeztu behar dira lanak,
Ibarretxe kultur etxean. 

Ekainaren 15ean, 20:30ean,
Durangoko Plateruenean

DURAN(H)OST

Durangoko Bartolome Ertzilla
musika eskolak eta Plateruenak
elkarlanean antolatu dute
Duran(h)ost Jam saioa. 
Jazz musikaren zaleen, musikarien
nahiz entzuleen Durangaldeko
bilgune bihurtu gura dute Plateruena
kafe antzokia, beste behin ere.

MUSIKA
DURANGO 
›› Ekainaren 9an, Aftitud: 

Somaliaren aldeko hip-hop
jaialdia, 20:00etan, Plateruena
kafe antzokian.

›› Ekainaren 10ean, Kalejira,
12:00etan. Euskal Astea.

›› Ekainaren 15ean, Durang(h)ost
Jam Session, 20.30ean,
Plateruenean.

›› Ekainaren 15ean, El Síndrome
de Stendhal, 20:30ean, Kuru-
tziaga Hotelean.

›› Ekainaren 15ean, A To The B,
DIB, Los Sucios, 23:30ean,
Misarbe tabernan.

›› Ekainaren 16an, Iheskide, diskoa
aurkezten, 21:00etan, Plateruena
kafe antzokian.

ELORRIO 
›› Ekainaren 15ean, Matxura,

23:00etan, Gaztetxean.

TAILERRA
DURANGO 
›› Ekainaren 16an eta 17an, 

Detrás de la cámara tailerra.
Izena emateko, ekainaren 15era
arte, 658 70 82 64 tel. zbk. edo
info@begiraphoto.com. 

SARIKETA
DURANGO 
›› Ekainaren 10ean, Julene

Azpeitia lehiaketaren sari
banaketa, 12:00etan, San
Agustin kulturgunean.

Ekainaren 15ean, 
18:00etan, Iurretako 
Amilburu plazan

ZIRIKA ZIRKUS
Iruñeako Zirika Zirkus
hirukoteak zabalduko du
aurten Iurretako Kalez Kale
antzerki jaialdia. Akrobaziak
eta antzerkia uztartzen ditu
ikuskizunak, eta ekainaren
15ean, Amilburu plazan
eskainiko dute. Seigarren
urtea izango da Kalez Kale
antzerki jaialdia ospatuko
dutena Iurretako plaza eta
kaleetan.  

ZINEMA

DURANGO

Zugaza

Miel de naranjas
Zuzendaria: Imanol Uribe   

barikua 8:

22:00

zapatua 9:

19:30/22:30

domeka 10:

19:30/22:30

astelehena 11:

19:00/22:00

martitzena 12:

20:00

Infiltrados en clase
Zuzendariak: P. Lord y C. Miller   

barikua 8: 19:00

zapatua 9: 17:00

domeka 10: 17:00

Zinekluba     

Las chicas 
de la  6ª planta
eguena 14: 20:30

Alen Silva

ZINEMA
DURANGO 
›› Ekainaren 8an, Gazta zati bat

dokumentala, 22:00etan,
Plateruenean.

ELORRIO 
›› Ekainaren 14an, Había una vez

una isla, 19:30ean, Iturri kultur
etxean. Hilean Behin zikloa.

A
ez m



anboto 2012ko ekainaren 8a, barikua A23

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

Ekainaren 8an jaio zinen, orain dela
3 urte. Ez dakizu zelako poza ekarri
zendun gurera sorgintxu! Zorionak
aitatxo eta amatxon partez!

Martiñe Zubiaga Cortesek gaur,
ekainaren 8an, 3 urte bete ditu.
Ospatuko dugu mantekau handi bat
jaten. Maite zaitugu!

Zorionak Maialen! Gaur, ekainaren
8an, urteak betetzen dituzulako. Ondo
ospatu zure urteguna. Musu handi bat
etxekoen partez!

Kepak aitari esaten dio bera ere Athleticekoa dela eta ondo portatuko
dela aurten (finalerako pagaren esperoan). Zorionak 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, 8
09:00-09:00 
• Mugica (Andra Maria 9 - Durango)
Zapatua, 9
09:00-09:00
• Irigoien (Bixente Kapanaga 3 - Iurreta)
09:00-13:30
• Etxebarria (Montebideo 2 - Durango)
• Mugica (Andra Maria 9 - Durango)
• Campillo (Montebideo 24- Durango)
• SanRoma (Uribarri 5 - Durango)
• Balenciaga (Ezkurdi plaza 8 - Durango) 
• Unamunzaga (Muruetatorre 2C - Durango)
• Sagastizabal (Askatasun Etorb. 19 - Durango)
• De Diego (Intxaurrondo 22 - Durango) 
• Jaio-Olabarrieta (Erreka 6 - Elorrio) 
• Urizar (Gabiola 2 - Berriz)
Domeka, 10
09:00-09:00
• Etxebarria (Montebideo 2 - Durango)
Astelehena, 11
09:00-09:00
• Unamunzaga (Muruetatorre 2C - Durango)
Martitzena, 12
09:00-09:00
• SanRoma (Uribarri 5 - Durango)
09:00-22:00
• Urizar (Gabiola 2 - Berriz)
Eguaztena, 13
09:00-09:00
• Balenciaga (Ezkurdi plaza 8 - Durango) 
Eguena, 14
09:00-09:00
• Navarro (Artekale 6 - Durango)
09:00-22:00
• Larrañaga-Balentziaga 

(Berrio Otxoa 6 - Elorrio)

EGURALDIA

13

22o

13

22o DOMEKA

13

19o ASTELEHENA

16

24o ZAPATUA

9

23o 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 2an Eneko Zarrabeitiak urteak bete zituen. Eta Abadiñotik 500 kilometrotara bete zituen dispertsioaren ondorioz. 
Zorionak! Eta eutsi! Abadiño zugaz dau-ta! Abadiñoko Herrira mugimendukoen partez.

"Ostegunetik ostegunera, ensaiotik ensaiora, Durangotik Sodupera, Sodupetik Bilbora eta Bizkaiko
finalera! Esperientzia barrixek ezagutu, lagun barrixek ein eta danan gañetik ondo pasetiaz batera
zoriontasune erakutsi! Zorixonak Geu Be! Argi itzi dogu ausartak baño ausartauek garela eta Geu Bek
alde danetan parte hartu ahal dauela. Aupa gu!"

Asier, Arantza eta Txeluk, atzo, ekainak 7, urteak bete
zituzten. Zorionak zuen familien partez eta urte askotarako!

Ikusten dudanez, batzuek kendu dituzte banderak balkoi-
etatik. Guk ez, ze badakigu neskak gerlariak direla, eta
Athleticekoak gehiago! Koparen bila! Aupa neskak!

Zorionak Akox! Domekan 
zure lehenengo urtetxoa beteko
duzu! Musu handi-handi bat
Aramaixotik eta ondo pasatu!
Amaiur eta Uxue.

Hamabosterik behin,
jasotzen ditugun zorion-
agur guztien artean tarta
bat zotz egingo 
dugu. Horretarako,
beharrezkoa da zorion
agurrarekin batera
kontakturako datuak
bidaltzea, telefono
zenbakia edo e-posta.



AKUILUAN Markel Onaindia   

‘Zergatik Panpox’ 
eta amatasuna

LAUHORTZA

Jon Artza
Soziologoa

Datorren ostegunerako, Bilbo
Zaharra euskaltegiak euskal
klasikoen 5. irakurketa jarrai-
tua antolatu du. Aurtengo edi-
ziorako aukeratutako liburua
Zergatik Panpox da. Lan hau
A ra n t z a  Ur re t a b i z k a i a k
1979an idatzi zuen eta ema-
kume batek euskaraz idatzi-
tako lehen eleberri moderno
gisa kontsideratua dago.
Modernoa, besteak beste,
idazleak, pertsonaien bidez,
bere barne gogoetak, ilusioak,
tristurak eta abar islatzen
dituelako. Urretabizkaiak
amatasunaren gaia modu bai-
korrean lantzen du, senarrak
utzi duen ama eta semearen
harremana ardatz harturik.
Hari honi tiraka, Gema Lasar-

tek, Euskera 2010,2aldizkarian
adierazi bezala, euskal ema-
kume idazleek beraien sor-
men literarioan amatasunaren
gaia sarri landu dute. Lasar-
teren hitzetan, Urretabizkaia-
ren ondoren, idazle gehienek
amatasunaren alde ezkorrak
nabarmendu dituzte, sarri
ama izan ala norbere garapen
pertsonalaren arteko hautu
tragikoa irudikatuz. Hala ere,
badirudi, azken urteetako ele-
berri batzuri erreparatzen
badiegu, hautuaren ideiak
indarra galdu duela emakume
idazleen artean. Amatasuna-
ri gorazarre egin gabe, ez da
bidegurutze gisa ere ikusten.
Aitzitik, modu anitzez baina
norbere biografiaren osagarri
legez lantzen hasi da; jakina,
norbere bilakaera pertsonalak
eta amatasuna uztartzeak
ematen dituen buruko minak
aintzat hartuz. 

Esan gabe doa berdinta-
suna urrun dagoela oraindik,
eta aitatasunari buruzko gogo-
eta sakonak eskas aurki daitez-
keela. Hala ere, ez du ematen
seinale txarra denik.

Arantxa Urretabizkaiak
amatasunaren gaia modu
baikorrean lantzen du

“Ordenagailu aurreko lana
bai litzatekeela gogorra!”

aukera sortzerakoan telebista utzi
nuen. Ez dut haren faltarik.

Zer dela-eta etorri zinen Bilbotik
Otxandiora?
Ingalaterratik buel-
tatzean, beste
l a g u n
batzue-
kin Bil-
b o t i k
a l d e
egin eta
baserri bat
hartzea pentsa-
tu genuen. Eskalatzea gustatzen
zaigunez, Atxarte  inguruan zer-
bait topatzea gura genuen.
Hemen, Otxandion topatu genuen
pisutxo bat. Lur batzuk utzi ziz-
kiguten, eta hor hasi ginen oilo
batzuk ipintzen; handik gutxira
astoa... Gero Gasteizko suhil-
tzaileenean lana irten zitzai-
dan, eta hemendik hara hogei
minutuan, ederto!

Ez al zenuten,bada,baserrian
bizi gura?
Horren ostean beste pisu bat
hartu genuen. Orain dela lau
urte,  lur-sailtxo bat erosi
genuen hemen parean, Ole-
tan. Hiru urtetan hiruron
artean etxea egiten ibili gara.
Esperientzia sinestezina da. Alde
praktikotik eskuekin egiten ikas-
ten duzuna dago, ikusten duzu
posible dela halako zerbait egitea.

Bestalde, lagun arteko erlazioan
kristoren apustua egiten duzu.
Zure buruaz  pila bat ikasten duzu.
Emaitza ikusita oso pozik gaude
denok. Lekua zoragarria da; orain-
dino sinetsi ere ez!

Abelburuak ere badituzue.
Gogoratzen naiz gure lehenengo
ahuntzak hartu genituenean.
Orain dela bost bat urte izan zen.

Hiru ahuntz eta hiru artzai atze-
tik. Hemendik

barre galantak
egin dituzte

g u g a z !
B a i n a
t i r a ,
h o r r e l a

ikasten da.
Orain hogei

b a t  a h u n t z
dauzkagu. Behorrak

hartu genituen gero, eta iaz txe-
korra ere bai: gure Jazinto. Ahal
dena egiten dugu, hirurok gabil-
tza-eta  bakoitza bere beharrean.
Polita da jende zaharragaz berba
egitea eta eurei aholkua eskatzea.
Jakituria handia galduko da hor.

Kontatu zelako den suhiltzailea-
ren beharra.
Lanpostu zoragarria da.  Beharra-
gatik eta ordutegiagatik.  Gastei-
zen astebete egiten dugu  lan, egu-
nean hamabi ordura. Gero aste-
bete jai edukitzen dugu. Bere
alde txarrak-edo izan ditzake.
Hainbat irudi gogor ikusi ditza-
kezu, baina egunerokoa ere

gogorra da eta telebistan agertzen
direnak seguruenik askoz gogorra-
goak dira. Oso aberasgarria da. Eta
edonora joanda ere, maitatua zara.
Ezer ez egiteagatik askotan. Erle
batzuk pertsiana-kaxoitik atera
eta esaten dute: “Eskerrikasko!
Zerbait gura duzue?”. Ez! Mesedez,
txo! Hau gure lana dela!  Zuzene-

koa da, eta jende asko ezagu-
tzen duzu. Ordenagailu aurre-
ko lana, hainbeste ordu
emanda, bai izango litzate-

keela gogorra!

Telebistako aurkezle ibili zinen
duela ez asko.
Bost urte badira, gutxienez, tele-
bista utzi nuela. 2002an hasi eta
2007an amaitu. Oso esperientzia
ona izan zen. Ez nuen espero sar-
tzea. Suhiltzaile oposaketak pres-
tatzen nenbilen, eta aurretik Inga-
laterran ibili nintzen lana topatu
eta ingelesa ikasteko asmoz.Suhil-
tzailerako oposaketak irten ziren,
eta honantza etorri nintzen. Nik
kazetaritza ikasita neukan, eta
lagun batek deitu zidan orduan,
esanez probak egiten ari zirela.
Handik pasatu nintzen. Proba bat,
elkarrizketa, kamera... Hurrengo
egunean deitu zidaten. Ez neukan
beste ezer, eta ondo!

Famatua izatea, telebistaren
albo-kaltea.
Norentzat den, zelan eroaten
duzun, horren arabera. Ezaguna
zara, baina igoal horregatik jende
jatorra ezagutzen duzu. Parran-
dan, jendea etortzean, behin bai-
no gehiagotan bai pentsatzen duzu
ea  noiz  amaitzen den. “Bai tipo
edo tipa astuna!”, diozu.  Baina
seguruenik, telebistan agertu barik
ere antzera.

Gaur egun telebistatik deituko
bazintuzte?
Ez  noa. Hor hasi nintzen beste ezer
ez neukalako. Ondo polita, baina
segurtasunik bakoa. Baldintzak
ez dira izaten onenak. Jendeak
pentsatzen du telebistan behar
egiteagatik ez dakit zer izango
zarela eta ez dakit zenbat kobra-
tuko duzula. Benga, txo! Gainera,
programagatik harro nago; gaztee-
kin lan egitea polita da. Baina,
telebista, telebista da. Suhiltzaile-
rako probak egiten nengoen, eta

DDeeuussttuuttiikk  OOttxxaannddiioorraa  eettoorrrrii  zzeenn  dduueellaa  bbeeddeerraattzzii  uurrttee..  OOllee--
ttaann  bbaasseerrrriiaa  aallttxxaattuu  oosstteeaann,,  oorrttuuaarriieekkiinn  eettaa  aabbeellbbuurruueekkiinn
ddaabbiill  eekkiinneeaann..  HHeerrrriiaann  mmuuggiittzzeekkoo  ddeennbboorraa  hhaarrttzzeenn  dduu..  GGaass

uussttiiaappeenneekkoo  pprrooiieekkttuu  bbeerrrriiaarreenn  kkoonnttrraa,,  FFrraacckkiinngg  eezz ppllaattaaffoorrmmaakkoo
kkiiddeeaa  ddaa..  KKaammiisseettaann  aallddaarrrrii  hhoorrii  dduueellaa  aaggeerrttuu  ddaa  eellkkaarrrriizzkkeettaarraa..

Suhiltzailea da Iñigo Lopez de Alda, eta oso gustura dabil beharrean; aurretik, EITBn  Ikusgela saioa aurkeztu zuen bost urtez

33 urte. Oletan bizi da. 
Suhiltzailea da.

Iñigo Lopez de Alda  •


