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Durangoko Udalaren ustez,
EAEn Guardia Zibilaren eta
Polizia Nazionalaren pre-

sentzia murrizten hasteko sasoia
da honakoa. ETAk jarduera arma-
tuaren amaiera iragarri zuen joan
zen urrian. Ondorioz, Eusko Jaur-
laritzari eta Espainiako Gobernua-
ri elkarrizketak abiaraztea eskatu
diete, agente kopurua gutxitzen
hasteko. Udalaren arabera, murriz-
keta prozesu hori Gernikako Esta-
tutuaren 17. artikuluak dioena
beteta amaitu behar da: Ertzain-
tza izatea EAEko polizia integrala. 

EAJk, Bilduk eta Aralarrek
onartutako mozioak kuartelak ere
baditu berbagai: “Behin murriz-

keta gertatuta, Guardia Zibilak eta
Polizia Nazionalak erabilitako
ondasun higiezinak ondasun
publiko bihurtu daitezela”. Erai-
kin horien erabilera udalek zehaz-
tea eskatu dute. Durangon Guar-
dia Zibilak Montorretan daukan
kuartelari eragiten dio mozioak.
Bildu eta Aralarren iritziz,  ETA-
ren indarkeria amaituta, dagoene-
ko ez dago Guardia Zibilaren pre-
sentziarako arrazoirik. 

Urdaspal Bolinagak (Bildu)
honakoa adierazi du: “Durangon
ez dago euren konpetentziak bete-
tzeko ezer”. Murrizketa legea bete-
tzea da Bilduren eta EAJren iritziz.
Gainera, murriztu bitartean “beha-
rrezko ez diren kontrolak” bertan
behera uzteko exijitu du udalak.
Dani Maeztuk (Aralar) azken bola-
dan kontrol kopuru handia egon
dela kritikatu du, “Guardia Zibi-
laren ohiko jarreragaz”.  PSE-EEk
eta PPk kontra bozkatu dute. Juan
Jose Gastañazatorrek (PP) dio
mozioa onartuta askatasuna eta
giza eskubideak babestu dituzte-
nekiko sentsibilitate falta eraku-
tsi dela. M. Onaindia  Guardia Zibilak Durangoko Montorretan daukan kuartela.

Guardia Zibilaren kuartela
herriari ematea eskatu dute
Ertzaintzak polizia integrala izan behar duela diote EAJk, Bilduk eta Aralarrek

Gainera, “beharrezko ez diren
kontrolak” bertan behera
uzteko exijitu du udalak

Agente kopurua gutxitzen
hasteko eskatu die
jaurlaritzari eta Gobernuari

Landakoko igerilekuen kirolde-
gian aldagelak eta spinning gela kli-
matizatuko dituzte. Udalaren sobe-
rakinetik 52.000 euro hartuko
dituzte horretarako. Alderdi guz-
tientzako da beharrezkoa, baina
udalak ordaindu behar duen, ez
daude denak ados. EAJk, PSE-EEk
eta PPk onartu dute inbertsioa egi-
tea; Bildu eta Aralar kontra ager-
tu dira. Obra enpresari eta gober-
nu taldeari hartu diote kargu.

Bilduko Eider Uribek esan du
lana beharrezko ikusten dutela,
baina igerilekuen proiektuak gabe-
zia asko izan dituela hasieratik.
Zalantzak agertu ditu: “Nork ikus-
katu eta sinatu zuen obra, hain-
beste akatsekin? Durangarrek
ordaindu behar al dituzte hasie-

rako akatsak?”. Aurreratu duenez,
inbertsioak  suposatzen badu era-
biltzaileei gehiago kobratzea, ez
dute onartuko.

Aralarreko Dani Maeztuk kri-
tikatu du proiektuaren hasierako
7 milioi euroak 12 izatera pasa zire-
la, eta geroztik 340.000 euro era-
bili direla hobekuntzak egiteko.

“Ez dugu uste errakuntzak duran-
garrek ordaindu behar dituzte-
nik”. Oraindik proiektuaren aka-
tsen txostenaren zain daudela dio.

EAJko Goiztidi Diazen ber-
betan, txostena egiten dabiltza:
“Erreklamazio guztiak egingo diz-
kiogu behar duenari; jakin deza-
tela durangarrek bagabiltzala egin
beharreko lanak egiten”.

PSE-EE eta PPren ustez, ardu-
ragabekeriaz jokatu dutenak zei-
nek diren jakin behar da. PSE-
EEk “asko kostata” eman du baie-
tza. Sozialisten iritziz arduradunei
ekarri behar dizkie ondorioak.
Baina, bi alderdientzako urgen-
tziazko obra da. M. Onaindia  

Igerilekuetan obra
berri bat egiteak
polemika sortu du
Bildu eta Aralar kontra agertu dira, ez dutelako 
uste obra udalak ordaindu beharko lukeenik

Uribe (Bildu): “Nork ikuskatu
eta sinatu zuen obra,
hainbeste akatsekin?”

Diaz (EAJ): “Erreklamazio
guztiak egingo dizkiogu 
behar duenari”

Udalaren soberakinetik 
52.000 euro hartuko 
dituzte horretarako

Euskaltegietarako diru
murrizketen kontra

“Eusko Jaurlaritza eta HABE udal
euskaltegien etorkizuna arriskuan
jartzen ari dira”. Hori dio EAJk, Bil-
duk eta Aralarrek onartutako udal
mozioak. Jeltzaleek eroan dute
gaia udalbatzara. Jaurlaritzak uda-
lei euskaltegiak finantzatzeko

ematen dien diru-laguntzetan
murrizketak egon direla gaitzetsi
dute. 2009an EUDELegaz sinatu-
takoa betetzea exijitu diote jaur-
laritzari.

Aralarren ustez, Jaurlaritza-
rena atzerapausua da. “Mozioa,
aurrerapausua izan ez arren,
lehengora bueltatzea da”. Bilduk
gogoratu du euskaltegi pribatuak
ere egoera gaitzean daudela. Gai-
nera, kritikatu du udala dela lehe-
nengoa Euskara Plana ez betetzen.
PSE-EE eta PPrentzat, Jaurlari-
tzak egindakoa diru-egokitzape-
na da, ez murrizketa. M. O.

EUDELegaz sinatutakoa betetzea exijitu diote
Eusko Jaurlaritzari EAJk, Bilduk eta Aralarrek

PSE-EE eta PPrentzat,
Jaurlaritzak egindakoa 
diru-egokitzapena da

Espainiako Gobernuak Eliza kato-
likoagaz egindako hitzarmenen
ondorioz, Elizak ez du ordaintzen
Ondasun Higiezinen gaineko Zer-
ga. Erlijio erakundeei gainontze-
ko instituzioei lako tratamendu fis-
kala ezartzea eskatu dio udalak
Gobernuari.  Gainera, “Europako
Batzordearen kritikei kasu egin
eta akordio horiek errebisatzea”
gura dute. Erlijio erakundeek
ordaindu beharko luketena balo-
ratzeko, jabetzen zerrenda egin-
go duela adierazi du udalak. 

PSE-EEren ekimenez landu
dute gaia, eta PPk ez beste guz-
tiek onartu dute. PPko Juan Jose
Gastañazatorreren ustez, Elizak
egiten duen gizarte lanari eske-
rrak diru asko aurrezten da. Ara-

larreko Dani Maeztuk erantzun
dio Caritasek ez daukala irabazi
asmorik, baina Elizak orokorrean
baietz. PSE-EEko Pilar Riosek gai-
neratu du, adibide legez, udal
euskaltegia Elizaren eraikin
batean egon dela hogei urtean, eta

horregatik 350.000 eurotik gora
jaso dituela. 

Udal finantziazioaz
Udalak egoera ekonomiko gai-
tzean daudela-eta, finantziazio
bide gehiagorako aukera ematea
eskatu diote Aldundiari. Bildu eta
Aralarren iniziatibaz eta PSE-EEk
babestuta onartu da mozioa. Ohi-
koak ez diren eta alokatuak edo
lagatakoak ez diren etxebizitzen
zergei lotuta, neurri bat proposa-
tu dute: jabeei %100 eta %150
arteko errekargua ezartzeko auke-
ra edukitzea Ondasun Higiezinen
gaineko Zergan. Udalkutxaren
irizpideak  adosteko mahaia sor-
tzea ere eskatu dute. EAJk eta PPk
kontra bozkatu dute. M. O.

Jabetza zergengatik Elizak ordaindu
beharko lukeena baloratuko dute
Erlijio erakundeei tratamendu fiskal bera aplikatzeko eskatu du udalak

PSE-EEren ekimenez 
landu dute gaia, eta PPk ez
beste guztiek onartu dute

Eliza katolikoak ez du
ordaintzen Ondasun
Higiezinen gaineko Zerga
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Erakusketa berri bat zabaldu
dute Arte eta Historia
Museoan. Sei mende atze-

ra eginez, Durango XV. mendean
hirigintzan zelakoa zen azaltzen
duen maketa ipini dute bertan.
Juan Azurmendi durangarrak eta
Iñaki Cachorro bilbotarrak ondu

dute maketa, Belen Bengoetxea
arkeologoaren aholkupean. Lau
urteko lanaren emaitza, 1/100
eskalan ikusi ahal da. Bengoetxeak
dio hainbat galdera eduki dituz-
tela erantzuteko:  “Zer altuera zeu-
katen etxeek eta elizek? Zelakoak
ziren leihoak edota arbolak?”

Etxeak egurrezkoak ziren
nagusiki. Etxe ugariko kale bete eta
estuak islatu dituzte maketan. Jen-
dea ere bai. “Jendeak bizitza  kalean
egiten zuen”. Plazak gaur egune-
koak baino txikiagoak ziren; Andra
Mari eta Santa Ana ziren bilgune

ki sasoi distiratsua izan zela dio
Bengoetxeak. Lariz sendiko bat
izan zen alkate, eta bere palazioa,
Lariz Torre, eraikitzeko lanak ikus-
ten dira. Sei ateko harresiak babes-
ten zuen herria. M. Onaindia  

esanguratsuenak. Kalebarria
orduan eraiki zuten, herriari zati
handi bat gehituta. Biztanleria
nabarmen hazi zela diote. Merka-
taritzarako gune geografiko
garrantzitsua izan zen, eta sozial-

Hainbat herritar eta ordezkari, maketaren inaugurazio egunean, martitzenean.

Erdi Aroko
Durango islatu
dute miniaturan
XV. mendean Durango urbanistikoki zelakoa zen 
erakusten duen maketa aurkeztu dute museoan

Etxe ugariko kale bete eta
estuak islatu dituzte maketan.
Jendea ere bai kaleetan

Lariz sendiko bat alkate izan
zen, eta bere palazioa
eraikitzeko lanak ikusten dira 

Bildu: “EAJk
inposaketaren
politikagaz
jarraitzen du”
Durangoko udal aurrekontua onar-
tu barik eta alderdien arteko ika-
mikak jarraitzen du. Gobernu tal-
deak oposizioari bota dio egoera-
ren errua, EAJ negoziatzen saiatu
dela adieraziz. Baina, Bilduk bes-
telako iritzia plazaratu du: "EAJ-
ren udal gobernuak behin ere ez
gaitu deitu aurrekontu hauetaz
berba egiteko, nahiz eta Durango-
ko bigarren indarra izan. Elkarriz-

keta eta parte-hartzearen aldeko
jarreren aurrean, beraien inposa-
keta politikarekin jarraitzen dute”.
Bilduren ustez, "EAJk urteetan
jarraitu duen udal ereduak ez due-
la funtzionatzen frogatuta dago".
Beharrezko proiektuak herritarren
parte-hartze barik diseinatzeak ez
daukala zentzurik adierazi du koa-
lizio ezkertiarrak. M.O. 

Bildu: “EAJk behin ere ez gaitu
deitu aurrekontu hauetaz
berba egiteko”

Biscaytic
proiektuan
sartu dute
‘mallabia.org’
Mallabiko Udalak webgune berria
estreinatu du asteon. Bizkaiko
Foru Aldundiaren Biscaytic
proiektuaren barruan garatu dute
mallabia.org. Mila Mondragon
alkatearen berbetan, “gure herria-
ren irudi berrian oinarriturik,
plataforma modernoa sortu
dugu, intuiziozkoagoa, erabilga-
rriagoa eta eduki berriekin”. Alka-
teak gaineratu duenez, “ekime-
naren helburua, gure udalerria-
re n  a r l o  b a t z u e i  b u r u z k o
informazioa emateaz gainera,
Mallabiaren gaur egungo egoe-
ra argi eta azkar eskaintzea da”.
Webgune berria interaktiboa iza-
tea gura dute, baita gaurkotua ere,
informazioa beharren eta herrian
gertatzen diren aldaketen arabe-
ra aldatuko duena.  

Webgunea proiektu handia-
go baten lehenengo fasea da.
Laster herritarrei administrazio
izapideak etxetik egiteko auke-
ra ere eskaini gura diete. J.G.

Biribilgunea
errepide erdira
lekualdatzeko
eskatu dute
Eguaztenean istripua gertatu zen
Tabirako bidegurutzean. Auto
baten eta kamioi baten arteko
kolpea gertatu zen; ez zen zau-
riturik egon. PSE-EEren ekime-
nez, udalaren hirigintza batzor-
deak biribilgunea errepide erdi-
ra lekualdatzea eskatu dio
Aldundiari. Biribilgunetik pasa-
tzea derrigorra izatea gura dute.
Obrak egin bitartean, abiadura
muga murriztea eta bidegurutzea
baliogabetzea exijitu dute. 

PSE-EEren ustez, eguaztene-
ko istripuak argi uzten du orain-
dik gune arriskutsua dela BI-623
errepideko bidegurutze hori. Ber-
tan istripu asko jazotzen direla-
eta, PSE-EEk kritika egin du: “Ez
dugu ulertzen Aldundiak besoak
gurutzatuta jarraitzea”. M.O. 

PSE-EE: “Ez dugu ulertzen
Aldundiak besoak
gurutzatuta jarraitzea”

Ogiza abadiñarrak irabazi
du frontenis txapelketa

Mallabiko Futbito Taldeak anto-
latzen duen frontenis txapelketa
Gaizka Ogiza abadiñarrak iraba-
zi du. Eguazteneko finalean 25-
12 nagusitu zitzaion Jokin Marti-
nez soraluzearrari. Parte-hartzai-
leen artean mallabiar asko egon
direla jakinarazi dute. Iaz Iñigo
Praderak irabazi zuen, baina lesio
bat dela-eta ezin izan du jokatu.

Asteburu honetarako bikotekako
frontenis maratoia antolatu dute.
Dagoeneko hogei bikotek eman
dute izena. Gaur arratsaldean
hasi eta gaueko 02:00ak arte joka-
tuko dituzte partidak. Zapatuan
goizeko 09:00etatik gauera arte
jardungo dute. Domeka goizean
eta arratsaldean jokatuko dituz-
te finalaurrekoak eta finalak. J.G.

25-12 irabazi dio Martinez soraluzearrari

Euskararen
aldeko futbito
maratoia
astebururako
Frontenis txapelketaz gainera,
Mallabiko Futbito Taldeak euska-
raren aldeko futbito maratoia era-
tu du astebururako. Euskararen
erabilera oinarri hartuta, jokala-

riak Azkaldeko zelaian elkartuko
dira. Hamabost taldek eman dute
izena, Carlos Garcia futbilo talde-
ko arduradunak jakitera eman
duenez. Barikuan eta zapatuan
liga sistema n jokatuko dute. Bari-
ku arratsaldean ekingo diote txa-
pelketari goizaldeko 01:00ak arte.
Zapatuan goizeko 09:00etatik goi-
zaldeko 01:00etara lehiatuko dira.
Domeka goizean eta arratsaldean
erabakiko da zein taldek irabazi-
ko duen. J.G.
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El Material Aislante
likidatu eta 40 lagun
kaleratzeko zorian

Atzo batu ziren sindikatue-
tako ordezkariak, El Mate-
rial Aislante enpresaren

zuzendaritza eta konkurtso admi-
nistratzailea. Batzarrean parte
hartu zuten ELA sindikatuaren
delegatuek jakinarazi dutenez,
enpresaren jarduera amaitzea pro-
posatu du zuzendaritzak: “Likida-
zioa da  mahaigaineratu ziguten
planteamendua”. Beraz, langileen
kontratuak ere bertan behera
uztea proposatu zen batzarrean.
40 langile dauzka enpresak.

El Material Aislante enpresak
zorrari ezin diola aurre egin, eta
zor gehiago pilatzen ari dela ondo-

rioztatu du konkurtso adminis-
tratzaileak, sindikatuko delega-
tuak kontatu duenez.

Epaitegian, gaur
Atzoko batzar horretan aurrera-
tu zien enpresak sindikatuetako
ordezkariei erabakia: merkatari-
tza epaitegietan enpresaren liki-
dazio eskaria egingo dutela gaur. 

Sindikatuaren ordezkariek
azaldu dutenez, enpresaren pla-
teamendua aztertuko dute ELA-
ko ekonomialariek, aurrerantzean
nondik jo erabakitzeko.

Maiatz amaieran eman zuen
enpresaren zuzendaritzaren
asmoaren berri ELAk.  Orduan ez
zeukaten, ordea, ezelako doku-
mentu ofizialik eskuartean. 

El Material Aislante enpresa
1948an sortu zuten. Mota asko-
tako hodiak egin dituzte ordutik
Traña-Matienako lantegian. I.E.

Enpresaren zorrak handiegiak direla eta jarduera
bertan behera uztea proposatu du zuzendaritzak

El Material Aislante enpresa.

Enpresaren planteamendua
aztertuko du ELAk,
nondik jo erabakitzeko

Bilduk eta ELAk langileen
baldintzak hitzartu dituzte

Hitzarmen berri batek arautuko
ditu 2012-2013an udal-langileen
lan baldintzak. Hitzarmen hori
onartzearen alde bozkatu zuten
maiatzeko ohiko udalbatzarrean
Bilduk, PSE-EEk eta PPk. Abste-
nitu egin zen EAJ. Bilduko udal
gobernuak eta ELA sindikatuak

zuek ere murrizketak aplikatzen
ari zarete”.

Eskola-eraikin berriaz, bihar
Bestalde, eskolan egingo duten
eraikin berria hautatzeko burutu
duten lehiaketa publikoaren sari
banaketa ekitaldia egingo dute,
bihar: 12:00etan, udaletxeko are-
to nagusian da hitzordua. 

Arantza Baigorri alkateagaz
batera, udal arkitektoak azalduko
du adjudikazioaren prozesua, eta
proiektu irabazlearen egileek  egi-
tasmoaren inguruko azalpenak
emango dituzte. I.E.

adosturikoak dira baldintza
horiek, eta udal-hitzarmena har-
tu dute oinarri bezala.

Inkoherentziaz jokatzea ego-
tzi zion Nerea Garitagoitia jeltza-
leak Bilduko gobernu taldeari:
“Beste erakunde batzuen murriz-
ketak kritikatu baina aldi berean

Gaur egun Zelaieta auzoan dau-
kan bulegoa Traña-Matienako San
Prudentzio kaleko lokalera lekual-
datzeko lanetan ari da Correos

uztailean amaitzea espero dute.
Behin lanak amaituta, uda ostean
bulegoa Zelaietatik Traña-Matie-
nara lekualdatuko dute. 

Arduradunen berbetan,
oinezkoentzako nahiz autoentza-
ko irisgarritasun handiagoko 235
metro karratuko lokala da Correos-
en Abadiñoko bulego berria har-
tuko duena. Zelaietako oraingo
bulegoko zerbitzu berak eskaini-
ko dituzte lokal berrian ere: bana-
keta eta bezoaren arretarako zer-
bitzua eskainiko dute.

Correosen Bizkaiko arduradu-
nek azaldu dutenaren arabera,
"orain arteko zerbitzuak manten-
tzea”, baina "abadiñar gehienen-
tzat eskurago", hori da bulegoa
lekuz aldatzearen helburua.

Talde Independenteko Jose
Luis Navarro Abadiñoko alkateak,
bere taldearen jarrera Zelaietako
bulegoa mantentzearen aldekoa
izan dela azpimarratu izan du.
Bestalde, Correosen asmoen berri
ofizialik ez duela jaso azaldu du
Navarro alkateak. I.E.

enpresa publikoa. Bost hilabete-
ko exekuzio epea duten lanak
dira, eta arduradunek azaldu dute-
nez, eraikina atontzeko lanak

San Antonio Egunaren
inguruko argazkiekin
erakusketa osatu dute

San Antonio Eguneko gaur egun-
go argazkiak eta duela mende bate-
koak alderatuko dituzte. Txelu
Angoitia argazkilariak jardun du
XX. mende hasierako argazkiak
biltzen, eta erakusketa osatu dute:
San Antonioak bi aro, bi begirada.
Besteak beste, Indalecio Ojangu-
ren argazkilariaren antzinako
argazkiak egongo dira ikusgai
Urkiolako santutegian, domekan.

Eguaztenean ospatu zuten
aurtengo San Antonio Eguna san-
tutegian, eta hainbat ekitaldiz
gozatu ahal izan zuten bertaratu
zirenek. Besteak beste, 60 erakus-
mahaiko nekazal eta ganadu azo-
ka, bertsolarien saioa, eta mezak
izan ziren egun osoan zehar. 

Jose Luis Navarro alkateak
azpimarratu zuenez, “aurten San
Antonio Eguna astegunean ego-
kitu da eta hala ere jende asko
hurreratu da”. Urtero legez, hain-
bat izan dira Urkiolako harriari
buelta eman diotenak, kondairak
dioenez, bikotekidea bilatzen
laguntzen duelako. I.E.

Domekan, santutegian egongo da ikusgai

Urkiolako harriari bueltaka, eguaztenean. E.M. 

Txelu Angoitia argazkilariak
jardun du XX. mende
hasierako argazkiak biltzen

PSE-EE eta PP alde agertu dira, eta EAJ abstenitu

Uztailerako amaitu gura
dituzte Correoseko lanak
Uda ostean lekualdatuko dute posta bulegoa

Bost hilabeteko exekuzio epea duten lanak ari dira egiten.

Asteon baserriko
hondakinak
batuko dituzte
kooperatiban
Ekainaren 18an eta 19an, baserri-
ko hondakinak batuko dituzte
Abadiñoko DIBA kooperatiban,
gero birziklatzeko. Baserriko onga-
rrien, herbiziden, fungiziden eta
parasitoen kontrako txertoen ontzi
hutsak, eta xiringak ere batuko
dituzte arreta zuzena eskaintze-
ko ordutegian. Bilketa hori hiru
hilabeterik behin egiten dute
DIBAn, Urkiola Landa Garapena
elkartearen bidez.

Urkiola Landa Garapena
elkartekoek azaldu dutenez, iaz
landareen eta animalien osasuna
zaintzeko erabiltzen diren pro-
duktuen 700 ontzi huts batu zituz-
ten. Artzain elektrikoen pilak ere
batzen dituzte bertan, eta berote-
giko plastikoen eta belar-siloen bil-
keta ere egiten dute baserririk
baserri. A.U.

Iaz landareen eta animalien
zaintzarako produktuen 700
ontzi huts batu zituzten
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OTXANDIO GARAI

ATXONDO

Otxandioko Euskaldunon
Amaraunek, herriko eus-
kaltzaleen sareak, herrian

euskaraz bizitzeko gogoa bultza-
tzeko kanpaina bat abiatu du. Has-
teko, lip dub bat grabatuko dute,
herritarren artean mezu hau zabal-
tzeko: Euskeraz bizi guredu! Gaur,
19:30ean egingo dute entsegu oro-
korra Andikona plazan. Lip duba
e k a i n a re n  2 3 k o  z a p a t u a n ,
12:30ean, grabatuko dute.

Elkarte askok ekimenagaz bat
egin dute eta herritarren parte-har-
tzea ere ahalik handiena izatea
gura dute. Lip duba plazan hasi
eta amaituko da.  Ibilbidean zehar
eguneroko bizimoduan aurkitu
ahal diren egoerak irudikatuko
dute: gurasoen eta seme-alaben
arteko hartuemanak, koadrilen
artekoak, enpresetakoak… Euska-
raz bizi ahal izateko, gogoa edu-
kitzea funtsezkoa dela adierazi

gura dute. Esne Beltzaren Euska-
raz bizi nahi dut abestiaren errit-
mora egingo dute lip duba.

Euskaraz bizitzeko ohiturak
eta gogoa zabaltzeko etorkizunean
egingo dituzten ekintzen abiapun-
tua da lip duba, mezua plazaratzen
hasteko modua. Euskeraz bizi gure-
du! esaldiagaz banderatxoak eta
zapiak atera dituzte eta autoetan
ipintzeko pegatinak ere egin gura
dituzte. J.Derteano

Euskaraz bizitzeko gogoa sustatu
gura dute lip dub baten bidez

Euskara sustatzeko ekimenagaz bat egin duten elkarteetako kide eta hainbat norbanako.

Gaur, 19:30ean, entsegu orokorra egingo dute Andikona plazan

Hondakin bilketa aztergai,
parte-hartze foroan

Hondakinen bilketa eta edukion-
tzien berrantolaketa. Gai horien
inguruko informazioa emango
dute martitzeneko foroan. Gaine-
ra, herritarrek ekarpenak egitea ere
gura dute antolatzaileek. Udalak
eta Amankomunazgoak eratu
dute eztabaida saioa. 

Arratsaldeko 19:00etan hasi-
ko da, udaletxean. Herritarrei ber-

taratzeko deia egin diete, eta
euren parte-hartzea beharrezkoa
dela adierazi. Amankomunaz-
goak edukiontzi berriak erosi ditu
herrietan ipintzeko, eta horiek
non eta zelan ipini aztertuko dute.
Gainerako herrietan ere aurreiku-
si dituzte foroak; guztira hogei
batzar programatuko dituzte urte
amaiera bitartean. M.O.

Martitzenean egingo dute batzarra, 19:00etan

Etxebizitza kooperatibari
buruzko batzarra deitu dute

Batzar irekia deitu du udalak dato-
rren eguaztenerako, 19:00etan,
udalbatzar aretoan. Bertan, infor-
mazioa emango dute etxebizitza
berriak kooperatiba baten bidez
eraikitzeko eta kudeatzeko ere-
duari buruz.

Izan ere, udalak Apatan zor-
tzi etxebizitza egiteko proiektu bat
dauka, baina gaur egun ez dago
gastu horri aurre egin eta proiek-

tua gauzatzerik. Horregatik, koo-
peratibaren eredua proposatu
dute, Danimarkan oso zabaldu-
ta dagoen Andel eredua.

Horrela, udalak lur zatia utzi-
ta, kooperatiba arduratuko litza-
teke proiektua egin eta etxebizi-
tzak kudeatzeaz. Udal ordezkariek
ez dute argitu etxebizitza berri
horietarako lur zatiak zeintzuk
diren. J. D.

Eguaztenean, 20:00etan batuko dira udaletxean
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DURANGALDEA

ELORRIO BERRIZ

Promozio publikoko hiru
etxebizitza salmentara

Margarita Maturana etorbidean
eskuratutako etxebizitza tasatue-
tatik hiru salgai ipintzea erabaki
du udalak. Herrian etxebizitza
eskaera zenbatekoa den jakin gura
dutela azaldu du alkateak.

Berriz SUSA Hirigintza Sozie-
tatearen bidez egingo da salmen-
ta. 2002an eraikitako promozio
publikoko etxeak dira Margarita
Maturanakoak, eta orduko pre-
zioari urteotako KPI eta %1 gehi-
tuko zaiola esan du Orlan Isoird

alkateak. Etxebizitza batek loge-
la bat dauka, besteak bi, eta hiru-
garrenak hiru. Jendearen intere-
saren arabera, aurrerago, "irailean
edo urrian", etxebizitza gehiago
saldu edo ez erabakiko dute.

Margarita Maturanan sei
etxebizitza erosi ditu udalak. Isoir-
dek azaldu duenez, "jabeek etxeak
saldu gura badituzte SUSAren
bidez egitea adostu zen pasa den
legegintzaldian". Horrela, "pro-
mozio publikokoak izaten jarrai-
tzea eta espekulazioak ekiditea"
lortu gura dute. Sei etxebizitza
horiez gainera, beste bat jabeak
salduko luke SUSAren bidez.

E s k a i n t z a re n  p l e g u a k
www.berriz.org  webgunean publi-
katu dituzte. A. U.

Herrian etxebizitza eskaera
zenbatekoa den jakin gura
dutela azaldu du alkateak

Kontsumoan zentratu barik,
hartuemanetan sakondu

Jostailuak, liburuak, apaingarriak,
arropa, dantzarien jantziak, aldiz-
kariak... Denetariko jeneroa eskai-
ni zuten elorriarrek antolatutako
lehenengo Truke Azokan. Elkarte,
familia, ume eta norbanakoak pla-
zan elkartu ziren domeka goizean.
"Zenbat balio du honek?" "Ez,
dirurik ez dugu hartzen, zer edo
zergatik aldatuko dizugu". Elkarri
zer aldatu jardun zuten hartuema-
netan. Postuetan kuxkuxeatu, eta
mota guztietako aldaketak egin
zituzten. Hainbatek, aldatzeko ezer
barik irten eta etxera egin zuen
buelta, trukatzeko zerbaiten bila.
Beste batzuek, objekturik ekarri ez
eta besarkada eta musu truk egin
zituzten aldaketak.  

Intxorta Asti elkarteak, Betsai-
de dantza taldeak, Kainabera lan-
kidetzarako elkarteak eta Elorri-
xa ekologia elkarteak egin zuten
azokarako deialdia. Antolatzai-
leek adierazi dutenez, honakoa
izan zen truke azokaren helburua:
"Kontsumoan zentratu barik herri-
tarren arteko hartuemanetan
sakontzea”. A.U. 

Herritarren Truke Azoka egin zuten domekan

Produktuak trukatzen, joan zen domekako azokan.

Margarita Maturanako etxebizitza tasatuen
pleguak udal webgunean publikatu dituzte

Adimen Urritasunaren Eguna
antolatu dute etzirako Abadiñon
Kirol munduagaz duten hartuemana erakustea da aurtengo helburua

Durangaldeko Adimen Urritasuna-
ren Eguna antolatu dute domeka-
rako Geu Be elkarteak eta Abadiño-
ko Udalak, Traña-Matiena  auzoan.
Aurten, adimen urritasuna dute-
nek  kirol munduagaz duten har-
tuemana zelakoa den azaltzen
saiatuko dira hainbat ekitaldiren
bidez.

Goizeko 10:00etan futbol par-
tiduak jokatuko dituzte Traña-
Matienako kiroldegian. Besteak
beste, adimen urritasuna dutene-
kin lanean dabiltzan Arabako eta
Gipuzkoako elkarte banak parte
hartuko dute. Ostean, futbol kan-

txa alboan dagoen pilotalekura
joango dira eta, 13:00etatik aurre-
ra, pilota partiduak jokatuko dituz-
te. Sari banaketarekin hasi aurre-

tik, Abadiñoko sokatira taldeak
erakustaldia eskainiko du bertara-
tzen direnentzako.

Diskoteka kiosko plazan
Arratsaldean, ospakizun giroa
emango diote egunari eta kalera
aterako dituzte ekitaldiak. Horre-
la, 16:00etan, diskoteka musika
dantzagarria ipiniko dute kiosko
plazan eta batukada saioak ere
egongo dira. Ostean, 17:30ean,
umeentzako jolasak prestatuko
dituzte plazan bertan. Egunari
amaiera eman aurretik,  txokola-
tada  ere egingo dute. J. D.

Abadiñoko Sokatira Taldeak
erakustaldia eskainiko du
bertaratzen direnentzako

Goizeko 10:00etan futbol
partiduak jokatuko dituzte
Traña-Matienako kiroldegian

Dendak Bai osatu dute
+Dendak eta Durango Baik
Merkatarien elkarteak bat eginda, zer gura duten
argi dute: “Kolektibo indartsuago eta batuagoa”

Durango eta inguruko herrietako
bi merkatari elkarteak batu dituz-
te asteon, Dendak Bai izenpean.
+Dendak eta Durango Bai elkar-
teetako kideek adierazi dutenez,
hainbat hilabetez egindako nego-
ziazioaren ostean sinatu dute bat
egitea.

Elkarte berriaren sorreran
aipatu dutenez, Durangoko Mer-
kataritzaren Biziberritze Planean
batutako beharrizanei erantzuten
die bi elkarteen bat egiteak. 

Guillermo Oarbeaskoa +Den-
dak elkarteko presidentearen ber-
betan, “garrantzitsuena iragana

ahaztu eta elkarrekin lan egitea
da, irabazle eta galtzaile barik”.
Alberto Albaina Durango Bai
ordezkariak argitu du helburua:
“Kolektibo  indartsuago eta batua-
goa lortu gura dugu; Durangalde
osoko zerbitzu sektoreari on egin-
go diogula uste dugu”.

Kide gehiago lortu guran
Hitzarmenagaz, besteak beste,
bazkideen kuotak merketuko
dituzte, bazkide gehiago lortu ahal
izateko. +Dendak elkartearen egi-
tura mantenduko dute marka
berridun elkartearentzat. A.U. 

25. urteurrena ospatu
du Durangaldeko
Lanbide Ikastetxeak

Durangaldeko Lanbide Ikas-
tetxearen 25. urteurrena
ospatu zuten, atzo, Duran-

gon bertan dituzten azpiegiture-
tan egindako ekitaldian. Mende
laurdeneko ibilbidea gogoratu  eta
etorkizunean ilusioak eta aukerak
sortzen eta prestaketa eskaintzen
jarraitzeko asmoa azpimarratu
zuen gaur egungo Amankomu-
nazgoko presidente Oskar Zarra-
beitiak.

Hainbat udaletxetako eta ikas-
tetxetako ordezkariez gainera,
Amankomunazgoko presidente
ohi batzuk eta Eusko Jaurlaritza-
ren Hezkuntza Sailean ikasketa
iraunkorreko zuzendari Jose Luis
Elorza ere batu ziren ekitaldira. 

Urteurrena ospatzeko bideo
bat landu dute irakasle, ikasle eta
zuzendari ohiekin eta atzoko eki-
taldian erakutsi zuten lehenengoz.
Ostean, ikastetxeko azpiegiturak

guztietan emandako garapena eta
aurrerapausuak azaldu zituen eta
herritarren artean konfiantza lor-
tzeko egindako ahalegina azpi-
marratu zuen. J. Derteano

bisitatu zituzten: teoria klaseeta-
rako eraikina eta praktiketarako
erabiltzen dutena.

Lanbide Ikastetxeko zuzenda-
ri Augusto Uriartek urte hauetan

Ilusioa eta aukerak sortzen eta trebakuntza 
eskaintzen jarraitzeko asmoa azpimarratu zuten

Ikastetxeetako, udaletako eta Amankomunazgoko ordezkariak, lanbide ikastetxean, atzo.

Urteurrena ospatzeko bideo
bat landu dute eta ekitaldian
erakutsi zuten lehenengoz
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MAÑARIA

IZURTZA

Goiuriako ibarbideen auzian
jarraitu ahal izango du alkateak 
Auzokoek inpartziala dela salatu zuten arren, ez diete baztertze-eskaera onartu

Bildu kontra agertu da. Gaia
“beharrezko sakontasunagaz”
ez dela aztertu diote.

Lukupeko Troka eta Luku-Txi-
ki ibarbideak lurrez betetze-
ko obren lizentzia espedien-

tean, erabaki ahalmena izaten
jarraituko du Iñaki Totorikague-
na alkateak. Goiuriako kofradiak
alkatea gai horretan partziala dela
salatu eta errefusatze-intziden-
tzia aurkeztu zuen udalean. EAJk,
PSE-EEk eta PPk, ordea, uste dute
ez dela hori frogatu, eta ez dute
onartu aurkeztutako errefusatze-
intzidentzia, alkatea bazterzeko
eskatzen zuena: “Froga-bideek

legezkotasun, objektibotasun eta
jarduteko independentziaren pre-
suntzioa ez dute aldaratzen”. 

Auzokoek iazko azaroan hasi-
tako prozedimendua amaitu da,
honenbestez, eta ibarbideak lurrez
betetzeko jarduerarako lizentzia

eman ahalko dute. Bildu kontra
agertu da. Gaia “beharrezko sakon-
tasunagaz” ez dela aztertu diote,
eta froga-bide gehienak baztertu
direla kritikatu. 

EAJk, ordea, “eskubideaz abu-
satu” dela esan du, sei hilabeteko
“bidegabekeria” gaitzetsiz. PPk
“alderdikeria” eta auzokoen
jarrera “tamalgarria” salatu du,
eta, PSE-EEk dio “espedientean gai
batzuk zalantzazkoak diren arren”,
ez dagoela alkatea prozeduratik
kentzeko froga nahikorik. A. B.

Fatima Frailek
hartu du
institutuak
emandako saria
Lantokiko Prestakuntza amaituta-
ko ikasleei diploma emateko eki-
taldiaren baitan, Iurreta Institutua-
ren Saria eman diote External Glo-
bal Services S.A. enpresari.
Enpresaren zerbitzuen zuzendari
Fatima Fraile durangarrak jaso du
saria, hartu-eman “erraz” eta “adei-
tsua” aitortu gura duena.

65 ikasle, 43 enpresatan 
Ikasturte honetan, 65 ikaslek jar-
dun dute Lantokiko Prestakuntza
egiten, eta 43 enpresatan egin
dituzte praktikak. Atzerrian aritu
dira bederatzi ikasle, Polonian eta
Ingalaterran, hain zuzen ere. A.B. Fraile, saria joasotzen, External Global Servicesen izenean. A.B.

Santa Ageda ermitarako
bidea asfaltatu dute

San Ageda ermitarako bide zati bat
asfaltatu dute. Orain arte 250 bat
metroko bide zati horretan har-
txintxarra zegoen eta autoentza-
ko gatxa zen handik pasatzea.
Horregatik, Basogintza sailaren
diru-laguntza bat aprobetxatuz,
udalak 10.000 euro bideratu ditu
lan horietara. Ermita hori ezagu-
na da, urtero, irailean, jaietako
lehen domekan jaialdia  antola-
tzen dutelako bertan.

Gainera, pilotalekuaren
atzealdeko aparkalekua alderik

alde gurutzatzen duten bi irten-
gune ipini dituzte lurrean. Izan
ere, sarritan jendea autoekin ber-
tara joaten zen derrapatzeak egi-
tera; aparkaleku osoan ikusten
dira pneumatiko arrastoak. Irten-
gune bi horiekin horrelako prak-
tikak eragotzi gura dituzte. J.D.

Pilotalekuaren atzealdeko
aparkalekuan, bi irtengune
ipini dituzte lurrean 

Udalak 10.000 euro erabili ditu lanetan
eta Basogintza saileko diru-laguntza jaso dute

Bi urtetik gorakoentzako
udalekuak eratu dituzte

Mañariko Udalak bi urtetik gora-
ko haurrentzako udalekuak anto-
latu ditu, eta ekainaren 25ean
hasiko direla iragarri dute. Goize-
ko 09:00etatik 13:00etara eskaini-
ko dute zerbitzua, astelehenetik
barikura bitartean.Gaurkoa da

izena emateko azken eguna. Libu-
rutegira joan behar da horreta-
rako. Astebete, bi, hiru edo lau
asterako apuntatu ahal da. Uztai-
laren 20an amaituko dituzte aur-
tengo udalekuak.

Azoka, U2 tabernan
Bestalde, bigarren eskuko azoka
eratu dute U2 tabernan, biharko.
Arropak eta bitxiak ipiniko dituz-
te salgai arratsalde partean, anto-
latzaileek azaldu dutenez. M. O.

09:00etatik 13:00etara
eskainiko dute zerbitzua,
astelehenetik barikura

Ekainaren 25ean hasi eta uztailaren 20an
amaituko dituzte aurtengo udalekuak

Bateragune auziari
kontra mozio bidez
Berrizko osoko bilkuran Batera-
gune auziaren kontrako mozioa
onartu dute asteon. Bilduk aur-
keztu du testua, auziagatik kar-
tzelaratutakoak askatzeko eska-
tuaz. EAJko zinegotziak absteni-
tu egin dira, eta PSE-EEk kontra
bozkatu du. 

Galiziako jakiak
dastagai Landakon
Asteburu honetan 1.Galiziar Gas-
tronomia Azoka egongo da Duran-
gon, Landako Gunean. Galiziako
ohiko jakiak prestatuko dituzte, eta
artisau erakusketa eta produktu
galiziarren denda ere egongo dira.
Zapatu gauerdian queimadaeda-
ri tradizionala prestatuko dute. 

Intxaurre Egunaren
bigarren aldia bihar
Bihar eguerdian hasiko dute
Intxaurre Egunaren bigarren edi-
zioa, herri probekin. Ardo dasta-
keta, herri bazkaria eta musika
edukiko dituzte Intxaurre kan-
poan eta han atondutako karpan.
Iaz 25 urte bete zituen elkarteak,
eta urtero jaia egitea erabaki dute.

‘Kalezinie’ antolatu
du Zapaburuk
Datozen eguenetarako zine zikloa
antolatu du Zapaburu Konpartsak.
Santa Ana plazan proiektatuko
dituzte filmeak. Ekainaren 21ean,
Los edukadores eskainiko dute;
ekainaren 28an, Comprar, tirar,
comprar dokumentala; eta uztai-
laren 5ean, La Ola filma.

Konkrealusitivity
sariketa amaitu da
Asier Agirrek irabazi du Maristak
Konkrealusitivity sariketa. Arike-
ten bidez, konfiantza eta kreati-
bitatea bultzatzea izan dute hel-
buru lehiaketan. Zornotzako Kar-
mengo Amako ikasleak tablet bat
lortu du. Durangaldeko beste hain-
bat ikaslek parte hartu dute.
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BERBAZ
“Umoretsu ikusten dugu; indarra duen
artean, guk aurrera jarraituko dugu”
Gaixotasun larridun semeagatik laguntzak eskatzean burokraziagaz eta Mutuaren ezetzagaz egin dute topo

dugu LABen bitartez, eta begira-
tzen gabiltza noraino aldatu
behar garen. Mutuakoari esana
diot, izen-abizenak eta datuak
emateko, Lakuara joan behar
banaiz, joango naiz, eta Madrile-
ra joan behar banaiz, ere bai.
Lekuren baten entzungo didate. 

M.B.: Orain hasi gara anima-
tzen, Berrizko Udalak azkenean
laguntza bat emango digula
esan digulako.

J.J.: Buelta asko egin ditut udale-
txera. Aurten astero joan naiz,
eta laguntzetarako zer funts
duten jakin nuenean, egunero
hasi nintzen joaten. Hasieran
paper asko eskatu zizkidaten.
Azkenean etxeko gastuen man-
tenurako eta hipotekarako
laguntza bat emango digute.
Gero diputazioarengandik paper
guztiak lortu ditugu, burokrati-
koki behar dugun guztirako han
daudela esan digute, eta ondo.
Milak elbarritasunaren pentsioa
dauka. Horrekin eta nire nomi-
nagaz, korbata estutu behar.

Elkartasuna jaso duzue?
M.B.: Lagunek asko lagundu
digute. Gurutzetan ere jendea
ezagutu dugu, eta bertan lo egite-
ko etxea ere eskaini digute. Aban-
taila hori da: hainbeste aldiz
egon ingresatuta, eta azkenean
oso jende ona ezagutu dugu. 

J.J.: Urtzi umoretsu ikusten
dugu. Asko jaten du, eta hori oso
ona da; esan digute umeak
horrelako gaixotasunekin zun-
dagaz egoten direla. Berak inda-
rra daukan artean, guk aurrera
egingo dugu.  A.Ugalde

Bederetzi hilabete
dauzka Urtzi Jurado
Basterretxeak. Biho-

tzeko gaitz bat eta hainbat
organori eragiten dion gaitz
genetiko bat ditu. Ospitale-
ra joan-etorriak egiteko
lanordua murr iztu eta
Mutuari laguntzak eskatze-
ko bidea hartu du bere aitak.
Burokraziagaz luze borroka-
tu eta gero, ezetza jaso du.

Noiz hasi zineten laguntza jaso-
tzeko beharrekin?
Mila Basterretxea: Guk bagene-
kien Urtzi bihotzeko arazoagaz
zetorrela, haurdunaldian esan
ziguten, baina jaio eta gero beste
arazo batzuk ere etorri zaizkio;
gibelari eragiten dion gaitz
genetiko bat dauka, zain txikiak
dauzka... 

Jose Jurado: Kardiologoak esan
zigun Gizarte Segurantzan
bazeudela laguntzak. Bertan ea
biok lanean genbiltzan galdetu
ziguten, eta ez. Ba orduan ez
geneukala zereginik. Milak elba-
rritasuna daukanez [arantza
zatibitua dauka, bizkarrezurreko
gaitz bat] zeozer egin ahal zela
esan ziguten, eta nire enpresa-
ren mutualitatera joan behar
ginela paperak egitera. 

Eta lan burokratikoa hasi zen...
J.J.: Dena zen ‘Bai, bai..., paper
hori aurkezten baduzu baietza
izango duzu’. Laguntza jasotze-
ko derrigorrezkoa da ni lanaldi
murriztuan egotea, gutxienez
%50ean. Apirilaren amaieran
hartu nuen murrizketa. Paperen
bila hasi, Berrizko Udalari
laguntzak eskatu, Bilbora joan,
Gurutzetatik atera ezin ziren
paperak ere atera dizkigute...

Atera ezin zirenak? 
J.J.: Urtziren mediku historia
behar nuela esan zidaten, eta
kontsultetako informeak bai,
baina mediku historia ezin da
ospitaletik atera; ba lortu dugu.
Aldundian Milaren eta umearen
elbarritasunaren balorazioa
eskatu genuen, eta mutualita-
tean eskura eman genizkien.
Paper guztiak aurkeztuta Gore-
nera joatea falta zen bakarrik.
Handik bi egunera paper gehia-
go behar genuela esan ziguten.
Gurutzetan esan ziguten hori ez
zela mediku kontua, burokrazia

baizik; sindikatu batera edo
aholkulari juridiko batengana
joateko aholkatu digute.

M.B.:Elbarritasunaren balorazioa
egin zidan medikua haserre zego-
en, “ez dakite zer den arantza zati-
bitua? Ba orduan ez dira medi-
kuak”. Degenaratiboa da, eta urte
batzuk barru ibiltzeko zailtasunak
izango ditut. Medikuak txostena
egin zidan esanez bizkarreko
minekin ibiltzen naizela, ezin
dudala pisurik hartu, hanketako
sentsibilitatea galtzen nabilela...
Hirugarren pertsona bat behar
nuela umeak zaintzeko, eta hor
ezetza. Ezgaitasun totala ez badut,
Mutuak ez du laguntza ematen.

Ezgaitasunarena izan da orduan
ezetzaren arrazoietako bat.
J.J.: Mutuakoak esan zidan fro-
gatu behar genuela Mila ez zela
gai semeak zaintzeko, eta hori
ezgaitasun totala izango litzate-
ke. Ezgaitasuna ematen diozun
momentuan umea kentzeko
arriskua daukagu, karneta ken-

tzekoa, aldiro-aldiro tribunal
batetik pasatu beharko litzate-
ke... Baldintza hori eduki behar-
ko genuke, edo Mila lanean ego-
tea, eta orduan baja bat har-
tzea... Hori hasieratik baldin
bazekiten, hasieran esan behar
ziguten. 

Zer beste arrazoi eman dizkizute?
J.J.: Esaten zuten Urtzik bere adi-
neko ume batek behar dituen
zainketak behar dituela. Baina
guk ezin dugu jakin noiz eman
edukiko duen hipoxia bat, noiz
egongo den itolarriagaz, edo
gibelak noiz egingo dion eztanda. 

M.B.: Gibela transplantatu
beharko diote bihotzeko arazoa
konpondu eta gero. Giltzurrune-
tan kiste batzuk dauzka. Begira
umea zelan dagoen, eta berataz
arduratzeaz gainera, paperak
egiten gabiltza, zoratzen! 

J.J.: Azken arrazoia nire laneko
murrizketarena zen, ez nengoela
legalki murrizketan. Enpresak ez
zuen murrizketa aktibatu.
Enpresa informatzeko Mutuak
berak paper bat eman behar
zigun bere garaian. 

Zer bide hartuko duzue mutua-
litateagaz?
J.J.: Erreklamazio bat aurkeztu

ArgazkiPress

Mila Basterretxea,
Jose Jurado eta
Urtzi semea •

Berriztarrak dira 

Milak 24 urte ditu, Josek 28
eta Urtzik bederatzi hilabete.
Lau urteko semea ere badute.

“Buelta asko egin ditugu udaletxera; 
azkenean etxeko gastuen mantenurako

eta hipotekarako laguntza emango digute” 

“Mediku historia
ezin da ospitaletik

atera; ba 
lortu dugu”  
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“Kartzelan bizi den errealiteatearen
gordintasuna helarazi gura dugu”

Zer da eguenean Elorrioko Por-
talekuan eskainiko duzuena?
Bortxa Urberuaga: Ataramiñebil-
dumako presoen materiala kale-
ratzea da helburua. Poema batzuk
aukeratu ditugu, eta formatu
berrian eskainiko ditugu. Mar-
goak eta musika ere hartuko ditu-
gu, ez gara literaturara mugatuko. 

Aurretik beste leku batzuetan ere
aurkeztu duzue ikuskizuna?
B.U.: Bai. Santurtziko La Kelo gaz-
tetxean egin genuen lehenengoz.
Ataramiñe liburuaren aurkezpe-
na egin genuen han. Gero, Herri-
ra plataformak deitu zuen Kartze-
lak hustu plazan beteekimenaren
barruan, Durangon egin genuen
maiatzean, eta Larrabetzuko Lite-
raturian ere eskaini dugu.

Zer esan dizuete entzuleek?
Oier Gonzalez: Hunkigarria dela,
askok.

Zeren arabera egin duzue tes-
tuen eta margoen hautaketa?
B.U.: Margoak olerkiaren arabe-
ra egiten ditut. Olerkiak kontatzen
duena marrazki bidez adierazten
saiatzen naiz. Musikaren konpa-
sean ere sartu gura izaten ditut
margoak. Naturaltasuna ez galtzen
saiatzen gara emanaldietan.
O.G.: Errezitatzen denaren, musi-
kak adierazten duenaren eta mar-
golanaren arteko elkarrizketa bat
bezalakoa da ikuskizuna. Badago
entsaiatutako zati bat, baina elka-
rri begiratu eta bestearen errit-
moak kontuan hartuta moldatu-

riko beste parte bat ere badago.
Ataramiñe bildumatik oso hauta-
keta subjetiboa egin dugu. Lehe-
nengo olerkia, esaterako, Eñaut
Aiartzaguena iurretarrarena da.

Oier Gonzalezek ere idazten du.
Zergatik besteena errezitatu?
O.G.: Momentu honetan ikusten
dut besteen hitzek nireek baino
garrantzia handiagoa dutela.  Kar-

biok kartzelan. Kartzela barruko
gure egunerokoa eramangarriagoa
egiteko modua izan da sorkuntza.
Sorkuntzaren bitartez kartzelako
gauzak kanpora ekartzea da eki-
men honegaz bilatzen duguna.
B.U.: Espetxeko errealitatea aza-
leratzeko dauden mugak apur-
tzen ere saiatzen gara. Jendea
barruan bizi den errealiateaz jabe-
tu dadin gura dugu lortu. Kartze-
lan bizi den errealitatearen gordin-
tasuna beste era batean adierazi
gura dugu ikuskizun honegaz.

Preso zaudenean bezala idazten
da kalean zaudela?
O.G.: Ez, kartzelan askoz gehiago
idatzi nuen. Komunikatzeko dau-
kazun era bakarra da idaztea han.
Kartzelan zer zegoen kanporatze-
ko idazten nuen. Konturatu nin-
tzen kartzela zer den presoak baka-
rrik dakiela. Sorkuntza hortik bide-
ratu nuen, kronikaren bidetik.
B.U.: Kartzelako bakardadeak
barruan sortzen dizun barruko
korapiloa apur bat askatzen lagun-
tzen du sorkuntzak.

Noiztik margotzen duzu,Bortxa?
B.U.: Txikitatik margotu izan dut,
eta nire ogibidea da. Gaia tatuaje
estudioan dihardut Gernikan. 

Zeozer gehitu nahi?
O.G.: Maitasun besarkada bat
bidali nahi genieke kartzelako
lagun guztiei. I.Esteban

tzelako kideen lanak kaleratzeko
beste era bat bezala ulertzen ditu-
gu emanaldi hauek, bitartekariak
baino ez gara gu. Kartzela sozia-
lizatzeko manera bat da.

Zelan sortu zen proiektua?
O.G.: Bortxaeta biok aspalditik eza-
gutzen dugu elkar, eta kartzelan
ere elkarrekin egon ginen. Sor-
kuntza lan batzuk egin genituen

Bortxa Urberuaga eta Oier Gonzalezek proiektu bat abiatu dute, kartzelako sorkuntzak kaleratzeko helburuagaz;
Elorrioko Portalekuan, ekainaren 21ean, errezitaldi bat eskainiko dute, musikak eta margolanek lagunduta  

Lau partaidek jardungo dute Elo-
rrioko Portaleku tabernako ekai-
naren 21eko emanaldian: Oier
Gonzalez durangarragaz eta Bor-
txa Urberuaga gernikarragaz bate-
ra, beste bi gernikarrek jardungo
dute txalapartagaz eta gitarragaz.
Azaldu dutenez, “aurrera begira
eboluzionatuko duen proiektua
izango da, baina, irekia”.

Kartzelatik ateratzerakoan,
proiektu hau harremana berresku-
ratzeko modua izan dela azaldu
digu Oier Gonzalezek. Urberuaga-
ren berbetan, “espetxean bizi izan
duzuna kanpoan konpartitu ahal
izatea kristona da”. Partekatze hori
gizarte osora hedatu gura dute.

Zabaltzeko asmoa
Kartzelaren errealitateari loturiko
sorkuntzan oinarrituriko ikuskizun
hau “gaiarekiko sentsibilitatea dau-
kan jende artean eskaini izan dugu
orainarte”, Urbureruagak dioenez. 

Baina emanaldia ahal beste
zabaldu gura dutela diote bi kideek:
“Ikuskizuna deserosoa izan daite-
keen lekuetara ere ailegatzen  saia-
tzea gura dugu; esate baterako,
emanaldia edozein egunetan
kalean bertan eskaintzeko ideia
darabilgu buruan”.

Deserosoa egin daitekeen lekuetara
ere, ikuskizuna zabaldu gura dute

“Kartzelako kideen lanak
kaleratzeko beste era bat

bezala ulertzen ditugu
emanaldi hauek”

“Aurrera begira 

eboluzionatuko duen

proiektua izango da” 

“Lehenengo olerkia,
esaterako, Eñaut

Aiartzaguena
iurretarrarena da”



KulturaK 2012ko ekainaren 15a, barikua anboto12

Aspaldian autobusean nabil hara hona eta bidelagunen hainbat
elkarrizketa entzuten ditut. Gehienetan ez nau kontatzen dute-
nak harritzen, hizkuntzak baizik.

Borroka ugari bizitakoa da gure euskara, baina zauriak
orbain bihurtzen ikasi dugu. Hala ere, ostikoka darraigu. Erabil-
tzen ez dugun aldiro odolustera kondenatuz.

Ezagutza ez da arrazoi. Gaur egungo umeek, ikasgeletan eus-
karaz ikasten dute mundua deitzen den honetan bizirauteko beha-
rrezko dugun eromena. Baina ikasi beharra ez dute atsegin eta
euskara behar horren parte da. Aisia ere erdaraz bustia dauka-
gu inguruan, hezetasunak jota gaude. Dakigunok ez darabilgu.

Urteetan besteengan euskara kutsatzeko diskurtso asko
eraiki ditugu. Besteak euskaraz aritzeko jarrera asko probatu ditu-
gu, baina batek ere ez du funtzionatu. Tolerante papera ez da
duina eta interpelazioa, berriz, nekeza. Probatuko al dugu inpo-
saketa?

Borroka daukagu euskaldunok genetikan. Historian zeha-
rreko lubakietan garatu da euskara, guda bakoitzean eraldatu da
gure hizkuntza. Borroka horien ondorioz sortu eta garatu denak
bere bidea egiten jarraituko du, euskaldunok era batera edo bes-
tera, elkarren aurka borrokatzen jarraituko dugulako; ez da espe-
kulazioa, genetika kontua da. Teoria horretatik abiatuta osatu
dute asteon estreinatu duten Lingua Nabajorum antzezlana. Ez
Dok Hiru antzerki taldeko Patxo Telleria eta Mikel Martinezek,
euskara eta Euskal Herriko historiari buruzko interpretazio txo-
ro bat taularatu dute.

Eta nik ere burutazio txoro bat izan dut gaur autobusa gel-
tokira iristean: ez dut berriz 'euskaraz bizi nahi dut' errepikatu-
ko; euskaraz biziko naiz eta punto. Bidean, umorea aukeratuko
dut bidaide, ez dakienak eta ulertzen ez nauenak negar egin nahi
badu... Hor konpon! Barre egiteko garaia da hau!

GEURE DURANGALDEA

Libe Mimenza
Kazetaria

LINGUA NABAJORUM

Antzerkia kalean, doan eta
uda giroan ikusteko auke-
ra bi aurkeztu dituzte

Durangaldean asteon. Batetik,
asteburu honetan Iurretan egin-
go duten Kalez Kale antzerki jaial-
dia. Eta bestetik, uztailera arte

herriko hiru plazatara: Amilburu,
Dantzari eta San Migelera.

Durangon, kulturaren asko-
tariko adierazpideen emanaldiak
izango dira gozagai San Agustin
kulturgunetik kanpo, herriko hain-
bat gunetan. I.E.

Durangon burutuko duten Uda
Kalean Bizi egitaraua.

Iurretan, seigarren urtea da
kale antzerkiaren inguruko jaial-
dia antolatzen dutena. Aurten,
Euskal Herriko konpainiek sortu-
riko bost obra ekarriko dituzte

Antzerkia eta bestelako kultur
adierazpenak, kalean gozatzeko
Asteburu honetan ospatuko dute Kalez Kale antzerki jaialdia Iurretan, eta asteon aurkeztu
dituzte Uda Kalean Bizi egitarauko emanaldiak ere; Durangon izango dira, bi hileotan 

KALE ANTZERKIA

Uda Kalean Bizi jaialdiaren
hamahirugarren edizioa da aur-
tengoa eta zortzi ikuskizun
dakartza. Denak,  “publiko zaba-
lari, kalean eta doan eskainita-

koak”. Durangaldekoak hiru
izango dira. Batetik, Hortzmu-
ga taldearen Libertiaobrak zabal-
duko du jaialdia. Durangoko
Joana Ocaña aktoreak parte har-

tzen du, eta umeei zuzenduta
dago. Bestetik, Ander Ertzilla eta
Iñaki Jaioren Lau On Suite tal-
deak jazz kontzertua joko du.
Hirugarrenik, Durangoko La
Papa antzerki taldekoek Te cuen-
to las mil y una...eskainiko dute:
ipuin kontaketa saioa.

Durangaldeko sortzaileen
lanez gainera, beste bost ikus-
kizun egongo dira. El show de
Dodo kabareterako musika ema-
naldia, dantza garaikideko ikus-
kizun bi, edota Vaivén taldearen
zirku ikuskizuna ikusi ahalko
dute herritarrek kalean.  

LITERATURA MUSIKA

Julene Azpeitia lehiaketaren
sariak banatu zituzten Duran-
gon, domekan,  San Agustin kul-
turguneko ekitaldian. Ekhiñe
Egigurenek jaso zuen ipuinen
saileko 600 euroko sari nagusia,
18 urtetik gorakoen sailekoa.
Agatari gutunak izeneko lanagaz.
Garazi Mugarza mallabiarra ere
saritu du epaimahaiak: Egunak
agortu zaizkidanean, 17 eta 18
urtekoen atalean. 

Hiru sailetan, Lehen Hez-
kuntzako 5. eta 6. mailetako,
Derrigorrezko Bigarren Hezkun-
tzako zein Batxilergoko ikasleek
parte hartu dute lehiaketan.
Durangoko Udala 1983an hasi
zen gazteen literatur lehiaketa
antolatzen. I.E.

Ekhiñe Egiguren
izan da Julene
Azpeitia literatur
lehiako irabazlea

Garazi Mugarza 

mallabiarra ere saritu

du epaimahaiak

Durangon 1983an hasi

ziren literatur gazteen

lehiaketa antolatzen

Euskal Asteko egitarauaren
barruan, Tabira Musika Banda-
ren kontzertua antolatu dute.
Bihar, 19:00etan, kalejiragaz hasi-
ko dira Durangoko Bandako
Musikariak, eta Elgoibarko dul-
tzaineroen eta Bergarako erral-
doien konpartsak lagunduta jar-
dungo dute. Hiru erraldoi biko-
te ekarriko dituzte bergararrek
Durangora, eta dantzan ariko
dira kalerik kale. 

Kalejiraren ostean, Duran-
goko Andra Mariko elizpean
eskainiko dute kontzertua. Juan
Manuel Saez Etxabek jardungo
du emanaldi horretan banda-
ren zuzendaritza lanetan. Bes-
teak beste, Abandotarra biribil-
keta edota Aires Vascos nº 2 sui-
tea eskainiko dute. 

Victor Olaetaren omenez
Dantzari-dantzaobraren estrei-
naldia egingo dute biharko kon-
tzertuan: Victor Olaeta koreo-
grafoaren omenez Iñaki Urki-
zuk sortutakoa da obra. I.E. 

Tabira Musika
Bandaren
kontzertua,
Euskal Astean

Uda Kalean Bizi egitaraua:
zortzi ikuskizun aukeran
ekainerako eta uztailerako
Durangaldeko sortzaileen hiru lan ekarriko ditu San
Agustin kulturguneak osaturiko udarako programazioak 

Ekainak 24, Libertia

Ekainak 27, Lau-On Suite

Uztailak 1, Carneros
eta Así y restar

Uztailak 6, El show de Dodo

Uztailak 12, Te cuento las 
mil y una...

Uztailak 13, Orsai

Uztailak 21, Nazioarteko 
Folklore jaialdia

Uztailak 29, Do not distub, 
no molestar

Salitre taldeak eta Xabi Larreak
estreinatu berri dituzten Amor
ciego eta Up! izango dira, esate-
rako, Iurretako Kalez Kale antzer-
ki jaialdian. Gainera, Zornotza-

ko Markeliñe taldeak ume zein
helduentzako sortu duen lehe-
nengo obra, Zoozoom, zapatuan
estreinatuko dute, Iurretako San
Migel plazan.

Azaldu dutenez, publikoa-
ren parte- hartzea da lan berri
horren ardatza: 40 ume inguru
eta 6 helduren lankidetzagaz
osatuko dute antzezlana. 

2007an antolatu zuten lehe-
nengo biderrez jaialdi hau, hel-
buru honegaz: “Iurreta Euskal
Herriko antzerki taldeentzako
plataforma eta kale antzerkian
erreferente bilakatzea”. Aurten-
go egitaraua 12.000 euroko aurre-
kontuagaz antolatu dute.

Alkateak, Markeliñeko Jose-
rra Martinezek eta Cesar Arro-
yok aurkeztu dute jaialdia. I.E.

Markeliñeren ume zein
helduentzako ‘Zoozoom’
Iurretan estreinatuko dute 
Zornotzako antzerki taldearen obra berria eta beste
bost kale antzezlan bildu dituzte VI. Kalez Kale jaialdian 

Ekainak 15 (gaur), 
Zirika zirkus, 18:00etan,
Amilburu plazan 
Amor ciego, 20:30ean,
Dantzari plazan

Ekainak 16 (bihar), 
Up!, 18:00etan, Amilburun
Zoozoom, 20:30ean, 
San Migel plazan

Ekainak 17 (etzi), 
Asier Kidam, 13:00etan,
Dantzari plazan

‘Dantzari-dantza’

obraren estreinaldia

egingo dute biharAlkatea, Markeliñeko kidea eta jaialdiaren koordinatzailea. 

Jon Kepa Garro eta Arantza Arrazola, aurkezpenean. 
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Elorrioko txoko ikusgarriak
ezagutzera ematea. Horixe
da Elorrio oinez izenagaz

ezagutzera eman dituzten bisita
gidatuen helburua. Iñigo Murua da
ekimenaren bultzatzailea. Santa
Anako komentuan dagoen Berrio-
Otxoaren museoaz  arduratzen da.
Elorrio Bizkaia mailan kultur onda-
re handiena duen herria dela dio
Muruak, harrokeriaz barik harro-
tasunez. Bisitariek museora joateaz
gainera, herriko beste txoko inte-
resgarri batzuk ere ezagutu gura
izaten dutela ohartu zen. Eskae-
rari erantzunez, herriko ondarea-
ren gaineko bisitak antolatzen hasi
zen: “Eskaera handitzen joan aha-
la, bisita gidatuak hobeto antola-
tzeko beharra sortu da”. 

Bisita gidatuen proiektuan
Sonia Suberbiola eta Ane Soloza-
bal ditu bidelagun. Suberbiola
Elorrioko alde zaharreko txoko

Elorrioko
txokoak
ibilaldiekin
ezagutzeko 

xarmagarrienak azaltzeaz ardu-
ratzen da. Ane Sozolazabalek Zeni-
ta berdea ibilbidearen berri ema-
ten du. 

Bisitariak, “maiteminduta”
“Herria ezagutzera datorrena Elo-
rriogaz maiteminduta joaten da
bueltan etxera”. Bisitarien jatorria-
ri dagokionez, jende kopuru han-
diena Euskal Herriko beste herri
batzuetatik etortzen da. Elorriarrek
ere sarritan parte hartzen dutela
azaldu Muruak, herria sakonago
ezagutu guran. 

Euskal Herritik kanpo, gehien
datozenak Bartzelonako eta
Madrilgo turistak dira. Kanariar
Uharteetako bidai agentzia baten
bidez, kanariarrak ere etortzen
dira. Ekimenak izan duen harre-
raren aurrean, laster bisita gida-
tuak inglesez eta frantsesez eskain-
tzeko aukera ere aztertzen ari dira.

Informazio gehiago
Tel. zbk.: 

629653418
e-posta:

elorrio.oinez@bizkaia.eu

“Eskaera handitzen
joan ahala, bisita
gidatuak hobeto

antolatzeko beharra
sortu da”
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Zer eskaintzen duzue bisita gidatu honetan?
Elorriok zergatik daukan hain ondare aberatsa
azaltzen saiatzen gara. Arezpagotxaga jauregian
harresiaren aztarnak bisitatzen ditugu eta Elo-
rrio zelan sortu zen azalduz ekiten diogu 

Ondoren, nora joaten zarete?
Santa Anako komentua eta Santa Anako guru-
tzea bisitatzen ditugu. Berrio-Otxoa museora
ere joaten gara. Ondoren, Sortzez Garbiaren basi-
lika ikusten dugu, Bizkaiko handiena. 

Elorrioko jauregiei lekua egiten diezue ibilbi-
dean?
Bai, Zearsolo jauregira joaten gara. Inguruan
ditu gainera, Errebonbilloa eta iturria. Jaure-
giak eta harmarriak ikusten ditugu eta baita
Kurutziagako gurutzea ere.

Bainuetxerik jarri duzue ibilbideko geldialdi-
ren batean?
Bai, Besaide dagoen eraikinean lehen bainue-
txe bat zegoen eta hara ere joaten gara.

“Alde Zaharreko
kultur ondarea
azaltzen dugu”

Sonia Suberbiola
Bisita gidatuen arduraduna

Errekak zein garrantzia dauka herrian?
Errekaren inguruan hainbat jarduera antolatu
izan dira Elorrion historian zehar.

‘Baños Viejos’-en ekiten diozue bideari.
Errekari atera zaion azken probetxua bainue-
txeena izan da, XIX. mendean. Ur sulfurosoak
zeuden herrian eta Elorrioren loraldi sasoia izan
zen. Uda batean 900 bainuzale etorri ziren Elo-
rriora. Horrek esan gura du herriko jendeak
horren inguruan lan egiten zuela. 

Errota bat bisitatu eta martxan jartzen duzue.
Zenitakoleara joaten gara, eta baserriaren jato-
rria azaltzen dugu. Baserri hau ola izan zen eta
gero errota. Bertako jabeak errota martxan jar-
tzen du bisitariek zelan funtzionatzen duen ikus
dezaten. Antzina erabiltzen zen tresneria azal-
tzen du gainera. Zenitakoleaz gainera, Bekoe-
rrota, Zenitaaldekoa eta Arrialde ere ikusten ditu-
gu kanpotik. 

Argiñetara ere joaten zarete.
Bai, Ermitaz gainera, nekropolia ikusten dugu.

“Erreka da
Zenita Berdearen
bizkarrezurra”

Ane Solozabal
Bisita gidatuen arduraduna

Arezpagotxaga jauregia - Santa Anako komentua - Santa
Anako gurutzea - Berrio-Otxoa museoa - Sortzez Garbiaren
Basilika - Zearsolo jauregia - Errebonbilloa - Plazako iturria -
jauregi eta harmarriak - Kurutziagako gurutzea - Tola jauregia

Denbora: Ordu bete eta erdi

Lourdes - ’Baños Viejos’ - Bekoerrota - Uratsa - Zenitakolea -
Zenitaaldekoa - Arrialde - Argiñeta

Denbora: Ordu bi
(zapata erosoekin joatea gomendatzen da)
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Euskal Herrian
zehar, euskara
bidelagun dela

Aurten ere barnetegi ibiltari
bi antolatu ditu AEK-k, bat
oinez eta bestea bizikletaz

ibiltzeko. Helburu berberekin:
hamasei egunez euskara praktika-
tzea, lagun giroan ondo pasatzea
eta Euskal Herria hobeto ezagutzea
(herriak, euskalkiak, ohiturak…).

Oinezkoa ekainaren 30ean
hasiko da,  Pagomakurren (Biz-
kaia), eta uztailaren 15ean amai-
tu, Izaban (Nafarroa). Bizikletaz,
aldiz, abuztuaren 4an abiatuko
dute martxa Urduñan (Bizkaia), eta
abuztuaren 19an iritsiko dira
Zarautzera (Gipuzkoa). Barnete-
gi bateko zein besteko bigarren eta-
pan Otxandio bisitatuko dute.

AEK-ko Asier Arroitaren esa-
netan, “parte hartzen duen jende
gehiena  berria izaten da norma-
lean”. Esaterako, azken urte bie-
tan ibiltari ugari etorri dira Madril-
dik (Espainia) eta Ibizatik (Balear

uharteak, Herrialde Katalanak).
Aurten, Herrialde Katalanetako
parte-hartzaile bi izango dituzte.
Bestalde,  bertsolaritza barnete-
gia ere antolatu dute abuztuaren
1etik 7ra, Onintza Enbeita eta Xabi
Paya bertsolariekin. J.D.

AEK Ibiltariak Euskal Herria ezagutu eta
euskara praktikatzeko aukera ematen du 

DATUAK
Oinezko barnetegia:

- Ekainak 30 / uztailak 15
- Prezioa: 473 euro
- Izena eman: ekainak 23ra 

arte (ibiltaria@aek.org)

Bizikleta barnetegia:
- Abuztuak 4 / abuztuak 19
- Prezioa: 473 euro
- Izena eman: uztailak 20ra 

arte (ibiltaria@aek.org)

www.aek.org

Oriol Cardus (44 urte, Tarrasa,Herrial-
de Katalanak) oinezko barnetegian
egongo da.Duela 11 urte hasi zen eus-
kara ikasten,jakinmin hutsez.Euska-
ra garbian erantzun die galderei:

Zer lotura duzu euskaragaz?
Ez dut lotura familiarrik. Kuriositatea-
gatik hasi nintzen ikasten orain dela
11 urte. Euskal Herrira joaten  nintze-
nean, Euskadi Irratia entzuten nuen

eta gustatzen zitzaidan euskararen
fonetika eta doinua. Horrek eragin
zidan kuriositatea.

Zelan ikasi zenuen?
Bartzelonako hizkuntza eskolan ikasi
nuen urte askoan. Ondoren, hiriko
euskal etxera joaten hasi nintzen ika-
sitakoa ez galtzeko eta euskara sarri-
tan praktikatzeko. Orain, EGA titulua
atera nahian nabil.

Bazenuen  barnetegi ibiltarien berri?
Bai. Euskal Herria bertatik bertara eza-
gutzeko ideia ona iruditzen zait. Ohi-
ko barnetegiak ere ondo daude, baina
oinezkoan esperientzia berriak bizi
daitezke. Euskalkiak ezagutzeko ere
modu ona da. Nik euskara batua hitz
egiten dut eta badut interesa tokian
tokiko euskalkiak ezagutzeko.

Egunean 25 kilometro egingo dituzue.
Mendizalea naiz betidanik, oso gustu-
ko dut ibiltzea eta ez dut uste alde horre-
tatik arazorik izango dudanik. Gaine-
ra, erritmo lasaian ibiliko garela esan
didate. J.D.

“Kuriositateagatik orain 11 urte
hasi nintzen euskara ikasten”
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Olatu gaineko
dantza, Surf
Udalekuan

Udako oporraldian surfa ikas-
teko aukera eskainiko du
Zutunduk, bigarren urtez

jarraian. Durangoko surf eskola
eta taldeak Ikastolen elkarteagaz
elkarlanean eratu du Surf Udale-
kua. Euskal Herriko dozenaka gaz-
tek euskaraz ezagutuko dituzte
olatu gaineko kirolaren nondik
norakoak. Zarautzen egingo dute
egonaldia, eta surfaz gainera aisial-
dia betetzeko hainbat ekintza pres-
tatu dituzte. Iazko esperientzia
ardatz hartuta, aurtengo udale-
kuari ekiteko gogoz daude Zutun-
duko kideak.

Zarautzeko Igerain aterpe-
txean pasatuko dituzte egunak.
1994 eta 2011 urteen artean jaio-
takoek eman ahalko dute izena,
eta bost txanda osatuko dituzte:
ekainaren 24tik 30era (2000-2001),
uztailaren 1etik 7ra (1998-1999),
uztailaren 8tik 14ra (2000-2001),
uztailaren 15etik 21era (1994-1997)
eta uztailaren 22tik 28ra (1998-
1999). Gehienez, 30 laguneko tal-
deak izango dira.  Oraindino ere
badago apuntatzeko aukera. Ikas-

le federatuek 400 euro ordaindu
beharko dute, eta gainerakoek 435
euro. Iaz, guztira, 110 ikaslek par-
te hartu zuten.

Euskararen erabilera susta-
tzeko helburua dauka Surf Uda-
lekuak. Horrez gainera, surfaren
unibertso zabalean murgiltzeko
eta ondo pasatzeko asmoa dau-
kate. Ariketak, jolasak, txangoak...
Ez aspertzeko egitaraua izango
dute gazteek, itsasoa eta surf kul-
turaren bueltan.

Zutundu Sup&Surf eskolak Zarautzera
eroango ditu udan ikasle gaztetxoak

Txomin Magdalena eta Julen Ormaetxea
udalekuko begirale teknikoak dira. Mag-
dalenak dio oso erraza dela ondo pasa-
tzea surf ekintzekin. “Edonori ateratzen
diozu barre bat”. Umeentzako ez ezik,
begirale eta irakasleentzako ere esperien-
tzia aberasgarria ei da. Julen Ormaetxeak
kontatu du: “Umeak iaz oso gustura
egon ziren, hori transmititu zuten. Eurek
pozik badaude gu ere bai”. Dioenez,
eboluzionatu egiten dute gazteek. “Ideia-
rik ere ez daukan batek aste amaierara-
ko surfa egiten du, eta dakienaren kasuan
teknikoki hobetzen du”. 

Goizero ibiliko dira surfean, eta
arratsaldez surfagaz zerikusia daukaten
ekintzak egingo dituzte. Surfaren his-
toria kontatzen duten bideoak ikusiko
dituzte, edota metereologia eta olatuak
aztertu. Horrez gainera, bestelako ekin-
tzak gehituko dituzte: ginkanak, jolas

kooperatiboak, gaubelak... Filosofia
azaldu du Magdalenak: “Egizu zuk, zain-
du zure materiala, birziklatu...”. Ekime-
nari ikuspegi ez-komertziala eman gura
diote, eta estereotipoetatik urrundu:
“Surfa ez da titi politak, ipurdiak eta jen-
de gihartsua”. 

30 partaide daudenean, bost begi-
rale egoten dira eurekin eguneko 24
orduetan. Surf ekintzetarako, begirale
teknikoak batzen zaizkie.

Euskara bultzatzeko
Magdalenak dio oso leku gutxi daude-
la surfa euskaraz ikasi edo praktikatze-
ko. “Ez dakit zergatik, surflari gehienak
euskaldunak dira-eta”. Euskarazko lehe-
nengo surf udalekuak dira eurenak.
“Kirol modernoa eta erakargarria da, eta
horren bitartez euskara bultzatu gura
dugu”. 

“Surfagaz, edonori ateratzen
diozu barre bat”

Aurtengo udalekuari
ekiteko gogoz daude
Zutunduko kideak;
Zarautzen egingo
dute egonaldia

Txomin Magdalena 
eta Julen Ormaetxea
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MUSIKA IHESKIDE

“Onena ematen saiatuko
gara bihar, betiko ostia
txarragaz eta indarragaz”

Mauka disketxeagaz kaleratu
duzue diskoa. Zelan sortu da
aukera hori? 
Laurok berriro elkartuta kontzer-
tu batzuk eskaini genituen joan zen
urteko udan, eta kanta berriak
grabatzea pentsatu genuen. Bes-
talde, aspalditik geneukan eztabai-
da Musikherria herri disketxean
betetzen genuen paperaren ingu-
ruan. Gure egoera pertsonalak
zirela-eta eskaintzen genion dedi-
kazio urria ikusita, Musikherriari
ezer gutxi aportatzen geniola
ondorioztatu genuen. Horretan
genbintzala, taldearen lagun baten
bitartez, gurekin biltzeko nahia
helarazi zigun Maukak, eta elkar-
lana abiatzea erabaki genuen. 

Zelako esperientzia izan da ‘...Ira-
bazi arte!’ honen grabazioa?
Usurbilgo (Gipuzkoa) Hi Gain estu-
dioan grabatu dugu, Hatitza Harre-
guy-rekin. Oso esperientzia abe-
rasgarria eta polita izan da, eta era
berean gogorra eta neketsua. Poli-
ta eta aberasgarria, estudioan
etxean bezala sentitu garelako:
jaso dugun gertuko tratua eta
inplikazioa izugarriak izan dira, eta
asko disfrutatu dugu  kantak itxu-

ra hartzen joan diren heinean.
Asko ikasi dugu, gainera. Gogorra
eta neketsua ere izan da, kantei
mila buelta eman dizkiegulako.
Baina balorazio orokorra, izuga-
rri positiboa da, eta emaitzagaz oso
pozik geratu gara.

Aurreko lanekin alderatuta zer
ezaugarri dauzka laugarren dis-
ko honek? 
Beste lanekin alderatuta, gehiago
landu dugu ...Irabazi arte!, bai
musikari zein hitzei dagokienean.
Agian kantak denbora tarte txikia-
goan burutu ditugu, baina dena-
ri eman dizkiogu buelta gehiago.
Askotan bota izan dugu edo alda-
tu letrak... Musikari dagokionez,
beharbada irekiagoa da disko hau:
ukitu ezberdinak sartu ditugu, beti
ere Iheskideren esentzia manten-
duz bai letretan eta bai musikal-

ki. Taldearen eboluzioa islatzea
baina sustraiak bere lekuan man-
tentzea izan da helburua: itxura-
kerietan erori gabe, punk rocka-
ren bitartez, garen moduan ager-
tzea eta pentsatzen duguna
azalaratzea.

Mikel Laboaren ‘Martxa baten
lehen notak’ kantaren bertsioa
ere bildu duzue disko berrian.
Aspalditik geneukan buruan gure
erreferentere baten bertsio bat
moldatzea. Eta Euskal Herriko kul-
turan eta musikagintzan erreferen-
te bat bilatzeko orduan, nor hobe
Mikel Laboa baino? Hitzek garran-
tzia handia izan dute kanta hau
aukeratzerakoan. Oso berba
potenteak iruditzen zaizkigu.  

Zuzenekoek zer garrantzia dau-
kate zuentzat? 
Musika talde batentzako momen-
tu gorenak izan daitezke zuzene-
koak. Badute diska batek ez duen
gertukotasuna. Burututako lana
zuzenean aurkeztea eta kantek
sentiarazten dizutena aurrean
duzun jendearekin elkartrukatzea
izugarria da. Kontzertuetan diska
batek eman dezakeen urrunta-
sun sentsazioa apurtu, eta gertu-
tik, diskarekin hain ongi helarazi
ezin daitekeen ostia txarra eta
bizitasuna helarazi nahi ditugu. 

Gura beste kontzertu jotzeko
aukera izan duzue? 
Kontzertuak jotzeko hainbat leku-
tatik jaso ditugu eskaintzak eta
aukera asko izan dugu. Egia da, bai-
ta ere, talde moduan izan ditugun
gorabeheren ondorioz, bakoitzak
izan ditugun ordutegi kontraja-
rrien ondorioz eta abar, kontzer-
tu horietariko asko ezin izan ditu-
gula eman. Eskerrak eman nahi
dizkiegu jotzeko eskaintzak egin
dizkigutenei eta kontzertuetan
gure ondoan egon dien lagunei.

Zer prestatu duzue biharko Pla-
terueneko kontzerturako?
Pentsatu, ez dugu larregi pentsa-
tu. Nerbioak edo izango dira, bai-
na, momentuz entseatu eta
entseatu gabiltza. Iheskideon  one-
na ematen saiatuko gara Platerue-
nean bihar, betiko ostia txar dosia-
gaz eta indarragaz.

Zeozer gehitu nahi?
Lanean eta laguntzen izan ditu-
gun iheskideak aipatu gura ditu-
gu: Eneko, Jurgi, Jurdan eta Itsa-
so preso politikoak,  Koldito, Kas-
ta, Lander, Purutxo, Eka... I.E.

Elorrioko Iheskide laukoteak ‘... Irabazi arte!’ diskoa aurkeztuko du Plateruenean, bihar;
e-posta bidez erantzun dituzte galderak Petra, Tronpi, Kata eta Xaguk, taldeko musikariek 

“Aspalditik geneukan
buruan gure

erreferenteren baten
bertsio bat moldatzea”

“Eskerrak eman nahi
dizkiegu jotzeko
eskaintzak egin
dizkigutenei”

“Uste dugu kantak zabaltzeko oso
tresna interesgarria dela webgunea”

Taldearen inguruko asko-
tariko materiala ipini dute
www.iheskide.org helbi-
dean: “Uste dugu kantak
zabaltzeko oso tresna inte-
resgarria dela webgunea”.
Beraien lagun Kastak disei-
natu du webgunea, eta
besteak beste, Zaldibarko
Kredits Produktionseko
kideekin grabatu zuten
Arrano beltzaren hegal-
diak bideoa dago ikusgai.  



Gaurkoan Nartzisoren historia-
rekin nator, bai bere buruaz mai-
teminduta zegoenaz eta bai bere
inguruan zegoena ikusteko gai ez
zenaz, uste baitzuen bera zela
guztiaren erdigune. Ez da milon-
ga bat, Nartziso hau Durangon
baitaukagu. 

Arraroa izan arren, orain, bai,
orain erabaki dira Durangon
aurrekontuak. Bost hilabetez egon
gara aurrekontu gabe eta hori
Nartzisok (PNV), hauteskunde
kanpainan behin eta berriz aipa-
tu zuela zeukan esperientzia han-
dia. Ez zuen behar beste inork esa-
tea, berak bakarrik jarri zuen
domina hori paparrean.

Aurrekontuak aztertzerako
orduan ere arazo handiak izan
genituen informazioa ez zegoe-
lako edo informazio hori eman
nahi ez zigutelako. Hau oso ohi-
koa da Durangoko udaletxean,
zinegotziak sarritan dokumentu
berbera behin eta berriz eskatze-
ra behartuta gaudelako, eta
batzuetan asko luzatzen dira
epeak dokumentu sinpleak gure
eskuetara iristeko. Nartzisok
(PNV) udaletxea berea denaren
sentimendua baitu eta ez da ohar-
tzen herritar denena dela. Agian
izango da ez duelako bere zilbo-
rretik haratago ikusten.

Horretaz gain gezurretan ere
aritu dira, medioetan esan baitu-
te elektoralismoaz jokatu dugula
ez genuelako hurrengo Lehenda-
kariaren alderdiarekin argazkirik
nahi. Guk ez dugu inongo gonbi-
dapenik jaso beraiekin batu eta
gure iritzia emateko. Nartzisok
(PNV) berea bakarrik ikusten due-
nez ez zaiolako beste inor axola
eta bere buruari estima handie-
gia dio.

Azkenik, aurrekontuak luza-
tu (aurreko urtekoak errepikatu)
egin dira, alor bakoitzerako bide-
ratuta zegoen dirua berdina izan
behar delarik. Baina Nartzisori
(PNV) ez zaizkio gustatu aurre-
kontuak eta arriskua dago dekre-
tutzar bidez (beraiek soilik eraba-
kita) nahi duen aldaketak egite-
ko, bere gustukoak izan arte.

Herritarron lana da Nartziso-
ri (PNV) azaltzea beste bat baino
ez dela, ezin duela nahi duena
egin, talde batean dagoela eta
gehiengoak zerbait erabakitzen
badu bete egingo dela.

IRITZIA gutunak@anboto.org

Zuzendaria: 
Jone Guenetxea.
Erredakzio burua: 
Joseba Derteano.
Administrazio burua: 
Itziar Belar.
Administrazioa: Miren Abasolo.
Publizitatea: Goretti Alonso,
Amaia Huarte, Itxaso Altuna
Erredakzioa: Aitziber Basauri, 
Itsaso Esteban, Markel Onaindia, 
Amaia Ugalde. 
Maketazioa: 
Ainhoa Arizmendiarrieta. 
Zuzentzailea: Ekaitz Goienetxea. 
Argazkilariak: Kepa Aginako, 
Juanra de la Cruz eta Zaloa Fuertes.

LLaagguunnttzzaaiilleeaakk::

2012ko ekainaren 15a
10. urtea - 463 zk.

Aldizkari honek Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntza jaso du

anboto
komunikabideak

Sei hankako mahaia

Nartziso

Bixente Kapanaga, 9
48215-Iurreta

(Bizkaia) 
Tel.: 94 681 65 58  

Erredakzioa: 
94 623 25 23
Publizitatea: 

94 621 79 02 
publi@anboto.org

Lege gordailua: BI-2268/01 ISSN: 1578-7028 Tirada: 10.150 ale

Anbotok ez du bere gain hartzen kolaboratzaileen zutabeetan, iritzi artikuluetan edo gutunetan adierazitako esanen eta iritzien erantzukizunik.

Ir 2012ko ekainaren 1a, barikua anboto14

Urdaspal 
Bolinaga
BilduErreskatea: iruzur politikoa

Sekula egindako iruzur politikorik handiena da, murrizketa berri eta
handiagoak ekarriko dituen urratsa, krisiaren konponbidetik urrun-
tzen gaituen erabaki politikoa. Ez gaitzatela engainatu!

Egoera hau ekiditeko hiru urte murrizketak inposatzen ibili eta
gero, erreskatearena garaipen politiko bat dela eta guztion onerako
dela esatea herritarrak iraintzea da. Krisiaren aurrean egin diren poli-
tika guztiak porrot hutsa dira; krisian sakontzeko besterik ez dute-
lako balio izan, langileok behin eta berriro iragarri eta salatu beza-
la. Ez da diru publikoaz banketxeak laguntzen dituzten lehenengo
aldia, 2011ko abenduko datuek diote 141.000 miloi desbideratuak
zeudela ja modu batean edo bestean. Horregatik egin dituzte egin
dituzten murrizketak. Baina ez da horretan bakarrik geratzen siste-
ma finantzieroari ematen ari zaiona, gogoratu,  pentsioen errefor-
ma egin zela sistema pribatua bultzatzeko eta sistema finantziero-
aren negozioa handitzeko. 

Politika etahonen guztiaren emaitza ezaguna da: langabezia,
bazterketa soziala eta pobrezia. Bitartean, banketxeek espekulatzen
jarraitu dute. Ez da erabaki bat bera ere hartu sistema finantzieroa-
ren praktika hori debekatzeko edo kontrolatzeko. Sistema finantzie-
roaren zuloa jasanezina bilakatu denean eta agerian geratu denean
estatu espainiarrak ez dituela bitarteko nahikorik banketxeen zulo-
ari aurre egiteko, azken urteetako bidea goitik behera aldatu beha-
rrean, gu guztion izenean mailegu ikaragarri bat eskatu dute, langi-
leok eginez zulo horren erantzule zuzenak.

Gainera, gezurretan ari dira, erreskate hau bai ala bai ordain-
duko baitugu langileok. Estatua da diru hori jasoko duena beraz Esta-
tua da diru hori itzuli beharko duena. Eta ezin dugu ahaztu, estatu
espainiarrean iazko udan konstituzioa aldatu zutela banketxeei zor
zaien dirua ordaintzea lehentasunezkoa izateko, herritarren esku-
bideen gainetik. Arazoa ez da ez dagoela dirurik ekonomian eta babes
sozialean inbertitzeko, dagoena sistema finantzierora joango dela
baizik. Eta geroz eta gehiago behar delarik, murrizketak handiago-
ak izango dira. Hauek ez dira neurri ekonomikoak, herritarrak baz-
terketa sozialera eta pobreziara kondenatzea erabaki politiko bat da.

Euskal Herria estatu espainiarrak hartutako bideari lotua jarrai-
tzeak bide horretan gu ere itotzea ekarriko du. Erreskatea onartzea
erreskateak ekarriko dituen derrigorrezko politikak onartzea da, eta
hori eraso zuzen bat da bertan politika propioak egiteko dugun beha-
rraren kontra.

– Euskal herritarrei hitza ematea exijitzen dugu, gure etorkizun
ekonomiko, sozial eta poltikoa askatasunez erabaki dezagun.

– Euskal instituzioei erreskatearen kontra agertzeko eta erato-
rritako neurri eta politikak hemen ez aplikatzeko eskatzen dugu.

– Eredu ekonomiko eta sozial berri bat eraikitzea da  guzti honen
aurrean dagoen alternatiba bakarra. Euskal eragile politiko, sindi-
kal eta sozialen esku dago alternatiba horren eraikuntzan benetako
urratsak ematea. Ez bagara eztabaida horiek benetan egiten hasten,
Euskal Herriak ez du benetako alternatibarik izango. 

Euskal herritarron euro bakar bat gehiago ere ez dezatela bide-
ratu espekulatzaileen eta egoera honen erantzuleen eskuetara.

Durangaldeako LAB sindikatua 

Txirikillatik Abadiñoko alkateari
Txirikilla 2011ko uztailean sortutako Abadiñoko aisialdi taldea da.
Abadiñoko ume eta gazteek herrian duten aisialdi eskaintza urri eta
eskasak arduratuta herriari eskaintza aberats, anitz eta zabala ema-
teko asmoarekin sortua. Urte bete eskas honetan ez gara geldi egon.
Gure baloreetan oinarrituta, hainbat ekintza antolatu ditugu ume
eta gaztetxoentzat. Gabonetako opor sasoian izan zen gure lehen

eskaintza. Orienting froga bat gazteekin, ondo pasatzeaz gain gure
herriko auzoak ezagutaraztea zuelarik helburu. Txikienekin, berriz,
Abadiñoko kultura, mitologia eta inguruarekin erlazionatutako hain-
bat tailer eta jolas.

Aste Santuan izan zen hurrengo deialdia. Bizikleta martxa bate-
kin, auzoak ezagutu zituzten herriko umeek. Jaietan ere ez gara gel-
di egon, San Prudentzio eta San Trokaz jaietan herri kirolak antolatu
baititugu parte hartu nahi izan duten guztientzat. Aipatu beharra dago
gure eskaintza herriko ume guztiei zabaldu nahi izan diogula. Hori
dela-eta umeek ez dute ordaindu beharrik izan ekintzetan parte har-
tzeko eta lanean egondako begiraleok bolondres lana egin dugu. Hau
guztia gure herriari eta kasu honetan herriko ume eta gazteenei eskain-
tzen ez zaien aisialdi duin eta aberatsa emateko asmo zintzoenare-
kin.

Baina denbora tarte honetan harritu gaituenik ere izan da. Otsai-
lean dei bat jaso genuen udaletxetik eta udalekuetarako proiektu bat
aurkezteko gonbitea luzatu ziguten. Ez ziren makalak leihaketa har-
tan eskatzen ziren baldintzak, ez behintzat Txirikilla bezalako aisial-
di talde herrikoi batentzat; baliabide ekonomikoak, materialak,  aurre-
kontua, xedapen teknikoak... Udalekuetan zehar burutu behar zen
proiektua bera itzalpean gelditzen zen hainbeste konturen artean;
gure ustez, benetan garrantzitsuena eta gehien baloratu beharko litza-
tekeena.

Ez gintuzten baldintza haiek kikildu. Aisialdi enpresa handien-
tzako eskakizun haiek alboratu eta herriko ume eta gaztetxoentzat
proiektu egokiena burutzeko lanean zentratu ginen buru belarri. Txi-
kienentzako hamabost eguneko eskaintzaz gain, hamasei urte arte-
ko gaztetxoentzako udaleku ibiltari bat ere proposatu genuen, beraiek
baitira aisialdi premia handiena dutenak herrian. Bigarren proposa-
men hori aurkezteaz batera udaletxekoek atzera bota ziguten, inon-
go argudiorik gabe.

Honen aurrean esan beharra dugu udalekuak antolatzerakoan
gure baloreak oso presente izan ditugula eta krisi egoera ikusita auto-
bus kostua murriztu ahal izateko antolaketak, ordaindu beharrik ez
dauden irteerak eta batez ere materialen berrerabilpena sustatzen
zuten ekintzak proposatu genituela, hamabost eguneko udaleku fin-
koetarako udaletxean aurreikusten zen diruarekin hilabeteko udale-
kuak proposatu genizkielarik herriko  ume eta gaztetxoentzat. Hain-
bat gorabeheraren ondoren heldu da udaletxearen erabakia, udale-
kuak hasteko hiru aste besterik falta ez direla: Bilboko Eragintza kultur
elkarteari eman dio udalak Abadiñoko udalekuak antolatzeko ardu-
ra.

Honekin guztiarekin Abadiñoko alkatearengana zuzentzen gara,
bera baita tankera honetako erabakien arduradun: jakin ezazu, Nava-
rro, oraingoan txarto jokatu duzu. Herrian aisialdi talde bat egonik
ez duzu ezertarako kontuan hartu, urte osoan udaletxeak herriko ume-
ei eskaintzen dien ekintza bakarra izanagatik ere. Herriko gazte tal-
de baten urte osoko lana saritu eta herritarrek udalekuetan izan zeza-
keten parte-hartzea bultzatu beharrean, ikuspegi merkantilista eta
azpikontrataziorako joera agerian utzi duzu udalekuak leihaketa bidez
esleituz.

Ez duzu Abadiñoko gabeziei erantzungo dien proiektu egokie-
na bilatu, ez duzu herriko begiraleak lanean aritzeko jarrerarik har-
tu eta are larriagoa dena, ez duzu herriko ume eta gazteentzako ego-
kiena izango litzatekeen aisialdi proiektua aukeratu. Urte osoan
zehar burutu zitekeen  aisialdi eskaintza  hankamotz utzi duzu era-
baki honekin. Hala ere, jakin ezazu  guk gure proiektuarekin aurrera
jarraituko dugula. Herriari benetako aisialdi proiektu bat eskainiz eta
herriaren beharrizanen araberako eskaintza burutuz. Gure herriko
ume, gazte, txoko eta ohiturak beste inongo enpresa handik baino
hobeto ezagutzen ditugulako eta benetako aisialdi proiektu herrikoi
eta parte-hartzailean sinesten dugulako.

Txirikilla Aisialdi Taldea 
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Koikili Lertxundi, Otxandioko Andikona plazan, erregalatu zizkioten oroigarrietako bategaz.

“Arlo pertsonalean bizitako une latzak
taldearen ibilbide bikainak gozatu dizkit”

Bost urteren ostean, Koikili Lertxundik
Athletic utziko du. 31 urtegaz, futbolean
jarraitzeko asmoa duela dio. Zintzotasunez
erantzun die galderei, Athletic, Bielsa eta
Vulcanori buruzkoei, besteak beste. 

3311  uurrttee  ddiittuuzzuu..  FFuuttbboollaarrii  lleeggeezz
jjaarrrraaiittzzeeaa  ddaa  zzuurree  aassmmooaa??
Bai, hori da asmoa eta gogotsu
nago. Oraindik fisikoki ondo
sentitzen naiz eta zer eskainia
badudala uste dut. Lehen mai-
lan jokatu ditudan bost urteetan
esperientzia handia hartu dut
eta maila profesionalean aritze-
ko hainbat denboraldi geratzen
zaizkidala sentitzen dut. Ea zorte
apur bategaz talde interesgarri-
ren bat aurkitzen dudan. 

OOrraaiinn  zzeeiinn  ddaa  zzuurree  eeggooeerraa??
Ez dakit gauza handirik. Ordez-
kariek oraingoz itxaron egin
behar dela esan didate eta zain
gaude. Oraindik ez dago ezer
konkreturik. 

AAtthhlleett iicceekkoo  uurrtteeeettaann,,   zzeeiinn
mmoommeennttuu  nnaabbaarrmmeennttzzeenn  dduuzzuu??
Athleticek fitxatu nindueneko
unea hunkigarria izan zen. Bizi-
tza osoan borrokatu nuen ame-
tsa modu formalean egia bihur-
tu zitzaidan. Kirol arloan, final
denak bereziak izan dira, baina
partidu bat bereiztekotan Errege
Kopako Sevil laren kontrako
finalerdia nabarmenduko nuke,
San Mamesen jokatu genuen
itzulikoa. Athleticek urte asko
zeramatzan finalera sailkatu ezi-
nik. Zenbat zale, zenbat belau-

naldi finalik ikusi barik! Benetan
hunkigarria izan zen. 

AAsskkookk  XXiixxoonnggoo  SSppoorrttiinnggeenn  kkoonn--
ttrraakkoo  ffiinnaall  llaauurrddeenneettaakkoo  ppaarrttii--
dduuaa  eerree  ggooggoorraattzzeenn  dduuttee,,  ggaall--
ttzzoonnttzziilloottaann  aammaaiittuu  zzeennuueenn  hhuurraa..
Finalerdietarako sailkapena lor-
tu eta Xixonera joandako Athle-
tic zaleengana hurbildu ginen.
Kamisetak zaleengana bota
genituen. Hainbeste emozionatu
nintzen, prakak ere bota nituela!
Orduan ez nintzen konturatu
izkina hartatik aldageletako
tunelera zer distantzia luzea
zegoen. Zenbat kazetari ingu-
ruan! Apur bat lotsatuta eta guz-
ti joan nintzen. Harrezkero asko-
tan gogoratu izan didate une
hori (barreak).

AAuurrtteenn  eezz  dduuzzuu  mmiinnuuttuu  bbaakkaarr
bbaatt  jjookkaattuu..
Urte gogorra izan da. Hasieratik
taldetik kanpo, baztertuta gaine-
ra, aukera berdintasunik gabe.
Zorionez, urtea aurrera joan
ahala tratua aldatu egin da eta
denok aukera berdinak izan
ditugu. Azkenean hainbat deial-
ditan sartzea lortu dut eta talde-
aren ibilbideagaz gozatu dut.
Arlo pertsonalean bizitako une
latzak, taldearen ibilbide onak
gozatu dizkit.

BBuukkaarreesstteekkoo  ffiinnaalleerraa,,  jjookkaallaarrii
ddeennaakk  eellkkaarrrreekkiinn  eezz  bbiiddaaiiaattzzeeaa
eerraabbaakkii  zzuueenn  BBiieellssaakk..
Pena handia izan zen. Athleticen
indarguneetako bat taldean
dagoen batasuna da. Egun his-
torikoan taldea banatzea hase-
rreturik bizi izan nuen. Bukares-
tera denok elkarrekin ez joateko
erabakia ez nuen ulertu.

ZZeellaakkooaa  iizzaann  ddaa  hhaarrttuueemmaannaa
BBiieellssaaggaazz??
Bielsaren hartuemana antzera-
koa da jokalari denekin. Batez
ere harreman profesionalean
oinarritzen da: partiduetarako
argibideak, zuzenketak… Hortik
kanpora ez dago hartueman
handirik. Nire kasu pertsonale-
an, hasieran ez nuen hartuema-
nik. Gerora beste edonori eman-
dako tratu bera izan nuen. 

BBiieellssaa  bbeessttee  uurrtteebbeettee  ggeerraattuukkoo
ddaa..    ZZeerr  eemmaann  ddeezzaakkee  ttaallddeeaakk??
Oinarri sendoa dago eta taldea-
ren esfortzuak hobeto kudeatuz
gero, maila altua emango du.
Aurtengoa errepikatzea gatxa
da, baina zergatik ez? Gazteta-
sun eta ilusio handia dago eta
aurtengo antzeko egoeretara
heldu daiteke.

ZZaalleeeeii  ttiittuulluu  bbaatt  eesskkaaiinnii  eezziinnaarreenn
ppeennaa  ggeerraattuu  zzaaiizzuu??

DATUAK
Koiliki Lertxundi, 31 urte,
Otxandio.

Ibilbidea:
- 1998/99: Aurrera Vitoria
- 1999/01 Osasuna B
- 2001/2003: Gernika
- 2003/04: Beasain
- 2004/05: Gernika
- 2005/07: Sestao River
- 2007/12: Athletic 

Bukarestera
denok elkarrekin ez
joateko erabakia ez

nuen ulertu

“Gaztetxo asko batzeak
harritu ninduen gehien”

Orain hiru urte sortutako Otxan-
dioko Koikiliren Lagunartea ofi-
zialki aurkeztu zuten joan zen bari-
kuan. Andikona plaza jendez bete
zen. ““Gaztetxo asko batzeak harri-
tu ninduen gehien”. Athleticeko
ordezkariak eta Gatikan eta Bilbo-
ko San Ignacio auzoan dituen
lagunarteko ordezkariak ere joan
ziren: “Herri kideen erantzuna poz-
garria izan da eta harro sentitzeko
modukoa”. Urteetan emandako
sostengua eskertu zien bertara-
tuei eta hunkitu egin zen osaba
gogoratu zuenean: “Dagoen
lekuan dagoela, badakit pozik
egongo dena hau ikusten”.

Jakina. Pertsonalki zein zaleen-
tzako denbora gutxian lau final
galtzea oso gogorra da eta
arantzatxoa geratzen da. Baina
lau horietatik hiru maila itzeleko
Bartzelonaren kontra izan dira. 

FFuuttbboolleeaann  bbeessttee  pprroottaaggoonniissttaa
bbaattzzuukk  eerree  iizzaann  ddiittuu  OOttxxaannddiiookk::
VVuullccaannoo  eettaa  IIññaakkii  GGaarrmmeennddiiaa..
Zorionak eman nahi dizkiot Vul-
canori. Badakit oso urte ona
egin dutela eta merezi zuten igo-
era. Gainera, herriko jokalariak
lehenetsi dituzte eta hori inpor-
tantea da. Iñaki igo egin da
Mirandesegaz. Txiki-txikitatik
ezagutzen dut. Beti baloiaren
inguruan ibili izan gara herrian,
bere anaia Anderregaz, nire
anaia Xabigaz… Lan asko egin
du eta merezitako saria jaso du.

IIttzzaarrrrii  CCoonnssuullttiinngg  eennpprreessaarreenn
bbiiddeezz  ffuuttbboolleeaann  eeuusskkaarraa  nnoorrmmaa--
lliizzaattzzeekkoo  aahhaalleeggiinneettaann  zzaabbiillttzzaa..
Formakuntza homologatuari
dagokionez, liburu bat aurkeztu
berri dugu. Euskarazko eduki
horri esker, lehen mailako entre-
natzaile titulua euskaraz atera-
tzeko modua egongo da irailetik
aurrera. Formakuntza ez homo-
logatuan, gaztetxoen entrena-
tzaileei zuzenduta eskola teori-
ko-praktikoak egin ditugu. Iraile-
an hiru eskola sortu gura ditugu:
Durango-Iurreta, Abadiño-Elorrio
eta Berriz-Zaldibarko monitore-
ak batuko ditu. J.Derteano.

Bideoa: www.anboto.org
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Urteko kirol hitzordu garrantzitsuena hasteko hilabete baino
gutxiago falta da. Badator Frantziako Tourra eta denok horra
begirako prestaketa osatzen ari gara. Txirrindulariok aiztoa
zorrozten dabiltza. Batzuek Dauphine Liberen (Frantzian) ibili
dira eta beste batzuk Suitzako Tourrean gabiltza. Lasterketa
biak oso onak dira Frantziako lasterketari begira prestaketa
osatzeko eta sasoi puntu egokia hartzeko.  Lasterketa gogo-
rrak dira, oso azkar ibiltzen gara eta horrek erritmoa eta
sasoia hartzen laguntzen du.

Suitzako itzulia amaitu ondoren, hamalau egun bakarrik
geratzen zaizkit Liejan (Belgika) Frantziako Tourra hasteko
eta horren aurretik Espainiako txapelketan parte hartuko dut,
Salamankan. Etxean egin ditudan entrenamenduekin eta
egun hauetan lehiaketa ofizialetan pilatu ditudan kilometroe-
kin tourrera ehuneko ehunean heltzea espero dut.

Samuel Sanchez erori egin zen Dauphineko lehenengo
etapan, baina ematen du ez duela ezer larririk eta bera izango
da Euskaltel-Euskadiko liderra. Nire ustez, ondo badago
podiumean sartzeko aukera handiak izango ditu. Niri ahal
dudan guztian Samueli laguntzea egokituko zait. Horrez gai-
nera, ihesaldiren batean sartzen saiatuko naiz, eta etaparen
bat irabazteko  aukerak izatea espero dut. Ikusiko dugu zer
ematen duen oso interesgarri datorren Frantziako lasterketa
nagusiak.

*Erredakzioan itzulia

ADITUAREN
TXOKOA

Ruben Perez
Euskaltel Euskadiko 

txirrindularia

Badator Frantziako Tourra

Atxondok Bizkaiko herri artekoa
irabazi du gaztetxoen mailan
Atxondok lehenengoz irabazi du Bizkaiko herri arteko pilota
txapelketa gaztetxoen mailan. Larrabetzun jokatutako finale-
an Orozko 2-1 menderatu zuten. Benjaminetan tanto bateko
aldeagaz galdu zuten Ander Arrasatek eta Aitor Gallastegik.
Kimu eta haur-kategorian irabazi egin zuten Egoitz Axpe-
Josu Eguren eta Dani Rodriguez-Renato Nuñez bikoteek.

Batzar orokorra egingo
du Kulturalak eguenean

Durangoko Kulturala futbol klu-
bak urteko batzar orokorra
egingo du ekainaren 21ean,
20:00etan, Durangoko Maris-
tak ikastetxean.

Bertan hainbat gai jorratu-
ko dituzte. Lehenengo, amaitu
berri den denboraldiko kudea-
keta ekonomikoaren berr i
emango dute. Jarraian, dato-

rren denboraldiko aurrekontuak
proposatuko dituzte. Ondoren,
zuzendaritzako kideek hainbat
ideia plazaratuko dituzte batzar-
tutakoen artean eztabaidatze-
ko. Azkenik, klubaren kirol arlo-
ko ebaluazio orokorra aztertuko
dute. Bertaratzen direnak
dudak argitzeko galdera txanda
bat izango dute. J. D.

2013ko aurrekontuak proposatuko dituzte

Punteria zorroztu behar
dute mailaz igotzeko

Abadiñoko Lagun taldeak
aldapa gora du igoera pro-
mozioa. Gasteizko Lakua

taldearen kontra jokatzen ari den
kanporaketatik irtengo da Euskal
ligara  igoko den azken taldea. Joa-
nekoan 1-4 galdu zuten etxean.
Domekan, gol asko sartu behar-
ko dituzte emaitza iraultzeko.

Dena dela,  abadiñarrak
posible dela sinestuta daude.
Joaneko part iduan “askoz
gehiago izan ginen”, adierazi du
Jon Jimenez entrenatzaileak:
“Zutoinak, langak… hamaika
aukera huts egin genituen. Zen-
bat bider izan genezake hain
zorte txarra? Gertatu zena ez
zen normala”.

Abadiñoko Lagun taldea Euskal ligara igotzeko promozioan dabil;
etxean1-4 galduta, golak behar dituzte etzi Gasteizko itzulikoan

Gasteizko taldearen lau
golek ere badute euren istorioa:
“Bat geure atean sartu genuen,
beste bat euren zelaitik sartu
zuten eta azkenengoa partidua
amaitzeko segundo bakarraren
faltan heldu zen. Ezin genuen
sinestu gertatzen ari zena”.

Horregatik guztiagatik, Gas-
teizera oso kontrako emaitza

Abadiñoko Lagun taldeak gutxienez lau gol sartu behar ditu mailaz igotzeko. Kepa Aginako

“Hamaika aukera huts
egin genituen. Gertatu
zena ez zen normala”

daramaten arren, buelta emate-
ko esperantza dute. Talde osoa
jokatzeko moduan dago; ez dute
lesionaturik eta ez txartelekin
zigortutakorik.

Pazientzian dago gakoa 
Domekan, 17:30ean hasiko da
partidu erabakigarria, Abetxuko
kiroldegian. Abadiñoko Lagunek
badaki baloiaren jabetza eurena
izango dela. Gasteizko Lakua
atzean sartuta egongo da, kon-
traerasoan irteteko zain. Kanpo-
ko golek balio bikoitza dutenez,
gutxienez lau gol sartu behar
dituzte. Pazientzian dago gakoa:
“Lehenengoa sartuta besteak
segidan etor daitezke”. J.D.

Santxo eta Tolosaren ausardia
nagusitu zen Mallabiko finalean

Xabier Santxo eta Xabier Tolosa gipuzkoarrek irabazi dute aur-
ten Biharko Izarrak txapelketa, Mallabian. Final estuan 22-21
menderatu zituzten Jon Landaburu elorriarra eta Ander Elezka-
no zaratamoarra. Tolosak indartsu jo zuen eta Santxo ausart ibi-
li zen aurrean. Landaburuk asko eutsi eta gutxi galdu zuen.
Elezkanok ondo jokatu zuen, baina bere mailatik behera ibili
zen. Bestalde, lau terdiko finala Asier Agirrek irabazi zuen.

Gaztetxeak antolatuta, dato-
rren astelehenean II. Frontenis
eta Pilota Txapelketa hasiko
dute Elorrion, plaza alboko
pilotalekuan. Astelehen, marti-
tzen eta eguenetan jokatuko
dituzte partidak, eta bikoteka
ibiliko dira. Frontenisean 30
edo 22 tantora jokatuko dute,
eta pilotan, berriz, 18 tantora
izango dira partidak.

Hilabete inguru iraungo du
txapelketak. Kanporaketen
ostean, uztailaren 13an fina-
lerdiak jokatuko dituzte, eta
finalak hurrengo egunean,
14an izango dira. 

Aurreko urtean legez, txa-
pelketako parte-hartzaile guz-
tiek bazkaria izango dute uztai-
laren 22an. A. U.

II.Frontenis eta
Pilota Txapelketa
abian Elorrion
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Babesleei euren sostengua
eskertu die Tabirako-Baquek
Tabirako-Baque saskibaloi klubak babesleen laguntza esker-
tzeko ekitaldia egin zuen joan zen barikuan, Landako Kirol-
degian duten egoitzan. Klubaren urteko emaitzen berri eman
zuten bertan. Emakumeen talde nagusiak egindako denbo-
raldia azpimarratu zuten eta beheragoko mailetan izandako
lorpenak ere nabarmendu zituzten.

Elorrion errugbi eguna
antolatu dute biharko

Elorrio Rugby Taldeak errugby
eguna antolatu du zapaturako.
Aurten arte, nagusiak eta gaz-
tetxoak ordu eta zelai berean
batzen ziren, baina urtetik urte-
ra gero eta parte-hartzai le
gehiago daudenez, aurten egu-
na bitan banatu dute: goizean
gaztetxoentzako eta arratsalde-
an nagusientzako. Modu horre-
tara, gaztetxoek ez dute nagu-

siek noiz amaitzen duten zain
egon beharko. Errugbi zelaian
batuko dira 12:00etan eta
seguruenik rugby tag modalita-
tean jokatuko dute. Ostean,
paella bazkalduko dute.

Nagusiak 15:30ean elkar-
tuko dira. Ondoren, 21:00etan
afari herrikoia egingo dute fron-
toian; suzko zezenak ere egon-
go dira gauean. J. D.

Zarautzeko Iron man erdian
hirugarren sailkatu zen Guru-
tze Frades. Era berean, distan-
tzia luzeko Euskadiko txapel-
ketan txapeldunorde geratu
zen. Bere blogean aitortu due-
nez, helmugara sartu aurretxo-
an atera zioten argazkia ondo
gordeko du, “Zarautzen podium
bat ez delako egunero lortzen”.

Atzetik aurrerako bidea
egin behar izan zuen iurreta-
rrak. Igeriko eta bizikletako tar-
teak amaitu eta korrika hasi
zenean sei minutu pasatxora
zuen podiuma. Apurka-apurka
aurrekoei aldea jan eta hiruga-
rren kokatu zen. Azken kilome-
troan gozatu egin zuen:
“Denak txaloka, kale arteetan
sentitu nuena itzela da”. J. D.

Eroriko batek hondatu
dio urte biko prestaketa

Inaki Lejarretak ezingo du orain
lau urte Pekingo Joko Olinpi-
koetan irabazi zuen diploma

olinpikoa defendatu. Carlos Colo-
ma, Sergio Mantecon eta Jose
Antonio Hermida dira Londresen
mountain bikean lehiatzeko hiru
hautatuak. 

Berriztarra zoritxarreko ero-
riko batengatik geratu da kan-
poan. Maiatzaren erdian gertatu
zen, Txekiar Errepublikan, Mun-
duko Kopako hirugarren proba-
ren atarian. Entrenatzen zebilela
erori eta min hartu zuen saihets
batean. Hala ere, lasterketan
parte hartu eta 44. amaitzea lor-
tu zuen, “sufrimendu handiz”,
gogoratu duenez. Ez zen postu
ona, Kopako lehenengo laster-
keta bietan 17. eta 21. sailkatu
zela kontuan hartuta.

Inaki Lejarreta ez dago Joko Olinpikoetarako hautatuen artean;
apurtutako saihets batek ez dio ehuneko ehunean lehiatzen utzi

Bazekien  saihetsa ez zego-
la ondo, baina Joko Olinpikoak
lau urterik behin dira, eta urte
biko prestaketa, planteamendua
eta esfortzu guztia, postu on
baten baitan egon zitekeen:
“Begiak itxi eta belarriak estali
nituen”. Frantzian jokatu zen
Munduko Kopako laugarren
proba zen Cristobal Sanchez
hautatzailea konbentzitzeko
azken aukera, txirrindulari guz-
tientzat. Lejarretak, minez, ezin
izan zuen amaitu. Sanchezek

Uztailaren 22an Austrian jokatuko da Munduko Txapelketa, eta han parte hartuko du Lejarretak.

handik hamar egunera eman
zuen hautatuen zerrenda. 

Egoeraren alderdi etsiga-
rriena hori da: bide zailena egina
zuela. Ezbeharra baino lehen
Sanchezek esan zion hautatuen
artean zela Lejarretari. “Fisikoki
txarto banengo edo hautatuak
ni baino hobeto ibili izan balira
ez litzateke hain mingarria izan-
go, baina ez da kasua”.

Joko Olinpikoak hasten
direnerako saihetsa erabat osa-
tuta izango du: “Hitzordu berezia
da eta presioari eusten jakin
beharra dago. Nik orain lau urte-
ko esperientzia dut eta horrek
asko balio du. Diploma olinpikoa
irabazi nuen gainera. Baina hori
guztia ez zaie ni hautatzeko
nahikoa iruditu”, adierazi du
berriztarrak, penaz. J. D.

Jon Aranburu eta Andoni Aldape
irabazle Durangoko txapelketan

Jon Aranburu durangarrak eta Andoni Aladape mallabiarrak
Peterren oroimenezko pilota txapelketa irabazi zuten nagusien
mailan. Durangoko Ezkurdi Jai-Alai pilotalekuan jokatutako
finalean, 22-19 menderatu zituzten aurkariak. 22 urtez azpiko-
an, Iturbe gernikarrak  eta Gomez igorrearrak irabazi zuten txa-
pela. Durangoko pilota eskolako finaletan, aldiz, Aritz Zalbide-
goitia, Harriet Cabezas eta Andoni Albearrek irabazi zuten.

Zarautzen
podiumera 
igo da Frades

Azken etapako azken kilome-
troetan erabaki zen Emakume-
en Bira. Urduñan hasi eta Iurre-
tan amaitu zen etapan, Emma
Pooly liderra atzean geratu zen
Urkiola jaisterakoan. Horren
jakitun, aurrekoek gogor jo
zuten, eta britainiarra aukera
barik utzi .  Ondorioz, Judith
Arndtek bigarren bider irabazi
zuen Bira (aurrekoa, 2009an)
eta Emma Johansson eta

Annemiek Van Vleuten geratu
ziren bigarren eta hirugarren.

Eneritz Iturriagak euskal-
dun onenari dagokion maillot
zuria jantzi zuen bigarren urtez
jarraian (27. postuan aurten).
Osintxu eta Zizurkilen jokatuko
diren Espainiako Kopako azken
lasterketa bietarako sasoi one-
an dagoela adierazi du. Orain,
Espainiako Kopako sailkapene-
ko liderra da abadiñarra. J.D.

Judith Arndtek irabazi
du Emakumeen Bira
Eneritz Iturriagak euskaldun onenaren 
maillot zuria jantzi zuen, 2011n legez

Aurten gaztetxoek esparru propioa izango
dute errugbian jokatu eta bazkaltzeko

Johansson, Arndt eta Van Vleuten podiumean. Jon Iglesias

Ezbeharraren aurretik
Sanchezek esan zion
hautatuen artean zela
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AISIALDIA mendi ibilbideak

Tontorren handitasunaz jabetzeko
ibilbidea, tontorretara igo barik
Mendiak euren magaletik ikusteko aukera eskaintzen du ibilbide erraz honek; Pol-Poleko zabalgunean amaitzen da

Durangoko Tabira parkean has-
ten da ibilbide hau. Mañaria
erreka zubitik gurutzatu eta

eskumara hartu. Aldapan gora ekin eta
porlanezko bidea hartu behar da.

Eguzkitzatik gora jarraitu eta Anboto
mendikateko tontorrak hurreratzen
hasiko dira: Untzillatx, Astxiki, Alluitz,
Anboto... Larringan errota izango da
tarteko helmugetako bat. Hortik, Men-

diola auzoan barneratuko dira ibilta-
riak. Betiko baserritik Atxartera eroa-
ten duen bidexka hartu beharra dago
gero. Atxartera ailegatuta, ermitatik
pasatu eta gorantzako ekinaldiari
hasiera eman. Guenzelai izeneko lau-
tadara helduta, haitz-magalen pare-
tik Pol-Polerako norabidea hartu. Gura
duenak Astxikira edo Alluitzera buel-
ta egin dezake hemen. 

Pol-Polerako bidean, Amilla itu-
rria pasatu eta hurrengo pagadian
agertuko dira aldapa gogorrenak. Pol-
Pol edo Asuntzeko larrera ailegatu
eta metal-ureko iturrian edateko eta
freskatzeko aukera dago.

Durangora jaisteko, etorritako
bidetik egin daiteke buelta. Bestela,
Urkiolaraino segitu eta han Gasteiz-
Durango autobusa hartu ahal da.

ZER IKUSI...

Pol-Poleko iturria

Atxarteko ermita

DISTANTZIA ZAILTASUNAIGOERA METATUAIRAUPENA

13 km Nahiko erreza700 m3,5 ordu

la
gu
nt
za
ile
ak
:
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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.

MUXIKA

AUKERA
• ATIKOA: 92 m2. 3 terraza. 3 logela eta 2 komun.
Garaje a eta trastelekua. Estreinatzeko. 217.000€ +
BEZ.
• DURANGO: 3 logela. Polita. 139.000€.
• FRAY JUAN de ZUMARRAGA: 110 m2. 4 logela,
sukaldea eta egongela handiak. 184.500€.
• INTXAURRONDO: 75 m2. 2 logela eta 2 komun. 
27 m2-ko ganbara. Garaje itxia aukeran. Terraza.
Eguzkitsua. 260.000€.
• MIKELDI: 100 m2. 4 logela, 2 komun, egongela eta
sukaldea. 2 terraza. Ganbara. 210.400€.
• ANBOTO: 3 logela, egongela balkoiarekin eta
sukalde handia. Despentsa. Garajea aukeran. 
162.000€.
• MASPE: 3 logela, egongela  eta sukaldea. Igogailua.
174.300€.

ETXEBIZITZAK SALGAI
• MAÑARIA: berriak. 189.500€-tik aurrera.
• FRANZISKO IBARRA: duplexa. Erdi-berria. 3 logela
eta 2 komun. Garajea. 294.500€  
• IURRETA: Alokairuan; 600€. Jantzia. 
• ZALDIBAR: 3 logela eta komuna. 9 m2-ko
trastelekua. Alokairuan erosteko aukerarekin. 600€.
• ABASOLO: 3 logela eta komuna. Igogailua. 
200.000€.
• BARRENKALE: Berriak. 2 logelako duplexak. 2
komun. Estreinatzeko. “Erosi alokairuan”. 252.500€.
• MURUETATORRE: 3 logela. Terraza. Ganbara.
Garajea. Etxe osoak kanpora ematen du. 330.000€.
• MIKELDI: 95 m2. 3 logela, 2 komun, sukaldea eta
jangela-egongela. 2 terraza. Eguzkitsua. 225.000€.
• ANTZO EZTEGIZ: 120 m2. 4 logela eta 3 komun. 
2 terraza. Ganbara eta garajea. ARGITSUA.
• ERROTARITXUENA: Estreinatzeko. ATIKOA. 
40 m2-ko 2 terraza. Garaje itxia.
• ZEHARKALEA: 3 logela. Igogailua. 180.300€.
• TABIRA: 4 logela. 2 terraza. Igogailua. Berogailua.
Ikuspegi politak.
• ZUMARPARKEA (TABIRA): Erdi berria. 2 logela 
eta 2 komun. Eguzkitsua. Garajea eta trastelekua.
• ALLUITZ: 2 logela eta sukalde-egongela. Eguzki-
tsua. Ganbara. Garaje itxia.
• PLATERUEN PLAZA: 105 m2. 3 logela eta 
2 komun. Eguzkitsua. Ganbara eta garajea.

BESTE ZONALDE BATZUK
• MATIENA: 3 logela eta 2 komun. Balkoia eta terraza.
14 m2-ko ganbara.
• MATIENA: 3 logela eta egongela eta despentsa.
Berriztua. 179.900€.
• IURRETA: Bidebarrieta: 85 m2. 3 logela eta
egongela handia. Erdi jantzia. Ganbara. 205.000€.
• MAÑARIA: 110 m2. 3 logela. Jantzia. Terraza.
Igogailua. Etxe osoak kanpora ematen du. 199.000€.
• ATXONDO: Landa etxea. 100 m2-ko lorategia.
Berezia.
• BERRIZ: Iturriza. Erdi berria. 3 logela eta 2 komun.
Trastelekua eta garajea.
• BERRIZ: 2 etxebizitza. 260 m2. Igogailua. Terraza
eta 700 m2-ko lursaila.
• BERRIZ: Abadiño-Gerediaga. 275 m2. 3 solairu.
8.800 m2-ko lursaila eta ortuarekin.
• ZALDIBAR: Erdialdean. 80 m2. Trastelekua eta 
2 autorentzako garajea.
• ZALDIBAR: Txaleta. Lursaila eta igerilekuarekin.
• ZALDIBAR: Baserria. 420 m2. 7.000 m2-ko
lursailarekin.
• ZALDIBAR: Erdialdean. 3 logela, egongela, sukaldea
eta despentsa. 162.000€.
• GARAI: Unifamiliarra. 2.900 m2-ko lursailarekin.

LOKALAK ALOKAIRUAN
• ALDE ZAHARRA: 45 m2. Berria. 150.000€.
• LANDAKO: 70 m2. Egokitua.
• FRANZISKO IBARRA: 70 m2. Egokitua. 600€.
• SAN IGNAZIO: 60 m2. 800€. 
• IURRETA: Maspe, autobus geltoki ondoan. 400€.
• ERDIALDEAN: 151 m2. 900€.

I 2012ko ekainaren 15a, barikua anboto20



ETXEBIZITZAK SALGAI
ELORRIO
• Erref. 356: 53 m2-ko apartamentua. Logela,
komuna eta sukalde-egongela. 190.000€. 
• Erref. 345: 76 m2-ko pisua. 3 logela, komuna,
egongela  eta sukaldea. Balkoia. Terraza. 210.000€.
Prezio negoziagarria.
• Erref. 360: 120 m2-ko pisua. 5 logela eta komuna.
Trastelekua duplex bihurtzeko aukerarekin. Eguzki-
tsua. 230.000€. Negoziagarria.
• Erref. 255: 74 m2-ko pisua. 2 logela, 2 komun eta
egongela-sukaldea. Lorategia. Prezio negoziagarria.
• Erref. 406: 65 m2-ko pisua. 3 logela, komuna,
egongela  eta sukaldea.  200.000€.
• Erref. 405: 75 m2-ko pisua. 3 logela, komuna,
egongela  eta sukaldea. 
• Eraikuntza osoa salgai berriztatzeko.
• Lokalak salgai toki paregabean, dimentsioak; 
121 m2, 101m2, 62,5 m2 eta 105 m2.
• Apartamentu berriak. 60 m2. 2 logela eta komuna.
165.000€.
• Erref. 246: 130 m2-ko pisua. 4 logela, egongela,
sukaldea  eta 2 komun. Garajea. Kontsultatu.
• Labakua kalean garajea salgai; 22.500€.
• 140 m2-ko lokala salgai. Taberna jartzeko
proiektuarekin.
• Lursailak: Unifamiliarra eta bifamiliarra eraikitzeko
aukera.

DURANGO
• Erref. 362: 40 m2-ko apartamentua. Logela,
komuna, sukaldea eta egongela. 185.000€.
• Erref. 361: Lokal komertziala alokagai. 80 m2. 
360€/hilean.

ABADIÑO
• Erref. 372: 83 m2-ko pisua. 3 logela, 2 komun,
egongela  eta sukaldea. 246.000€.
• Erref. 325: 90 m2-ko pisua. 3 logela, 2komun,
egongela  eta sukaldea. Kontsultatu.
• Etxebizitza berriak. 1,2 eta 3 logelakoak. 
161.400€ -tik gora.
• Txaleta. 4 logela, 2 komun, bainugela, sukaldea eta
egongela. Berria dago. 570.000€.

BERRIZ
• Erref. 393: 80 m2-ko pisua. 2 logela, egongela,
sukaldea eta komuna. Balkoia. 162.000€.
• Erref. 373: 68 m2-ko pisua. 3 logela, komuna,
egongela eta sukaldea. Aukera paregabea.
• Erref. 401: 65 m2-ko pisu erdi berria. 2 logela,
komuna, egongela eta sukaldea. 204.000€.
• Lursailak: 4 lursail salgai eraikitzeko aukerarekin.
• 60 m2. 2 logela, komuna eta egongela berria.
155.000€.

ZALDIBAR
• Erref. 391: 70 m2-ko pisua. 3 logela, komuna,
egongela  eta sukaldea. 140.000€.
• Erref. 392: 75 m2. 3 logela, komuna, egongela 
eta sukaldea. 150.000€.
• 15 m2-ko garaje irekia. 12.500€.
• Erref. 278: 90 m2-ko pisua. 3 logela, komuna,
sukaldea  eta egongela. 165.000€.
• 17 m2-ko garaje itxia. 21.000€.
• Erref. 387: 95 m2-ko lokala alokairuan. 400€.
Erosteko aukerarekin, prezio interesgarria.
• Erref. 390: 3 logela, komuna, egongela eta
sukaldea. Garajea. 162.000€.

ALOKAIRUAN
• ELORRIO: 70 m2-ko bulego berria. Komuna. 390€.
• ELORRIO: 60 m2-ko pisua. 2 logela eta 2 komun.
Garajea. Negoziagarria. 
• ELORRIO: 3 logela eta komuna. Altzariekin. 550€.
• ELORRIO: 120 m2-ko duplexa. 3 logela eta 
2 komun. 600€. 
• ELORRIO: 70 m2. 2 logela eta komuna. 
Negoziagarria.
• ATXONDO: Baserria alokairuan. 1000€.
• ELORRIO: Baserria alokairuan. 950€.

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

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

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

Higiezinak

ETXEBIZITZAK

SALDU

Abadiño. Laubidetan. Kalitate
handiko altzariekin. 3 logela,
bainugela, 18 m2-ko egongela,
balkoia, sukalde hornitua.
246.000 euro (negoziaga-
rriak). 615 73 85 52 

Abadiño. 98 m2. Muntsara-
tzen. Tel.: 678 83 60 50

Atxondo. 75 m2. 3 logela, su-
kaldea, egongela, komuna,
balkoia. Oso eguzkitsua. Al-
tzariz hornitua.  180.000 euro.
Tel.: 655-73 74 47.

Garai. Baserria San migel au-
zoan. 300 m2-ko zorua.
10.000 m2-ko lursaila. Bifa-
miliarra egiteko aukera. 
Tel.: 639833489.

Gasteiz. 57 m2. Igogailua. 2
logela, 2 komun, sukalde hor-
nitua, balkoia. Garajea. Piszi-
na. Altzariekin.
Tel.: 665757807.

Iurreta. Arriaundin. 66.000
euro. 685 72 80 42.

ERRENTAN EMAN

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

Berriz. Sukaldea, egongela, 3
logela, 2 komun. Jantzia,
eguzkitsua. 663 397 588

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

Durango. Atikoa. 2 logela, ko-
muna eta sukalde-egongela.
Tel:656733636.

Mañaria. 3 gela, balkoi handia.
94 682 41 08 (goizez).

Otxandio. Guztiz berriztua.
Tel.: 605 77 37 21

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

ERRENTAN HARTU

Durangaldea. Alokatzeko pisu
bila. Tel.: 628-00 22 17

Durango. 3 gela. Hilabeterako,
ekainaren 22tik uztailaren
21era. Tel.: 670 85 93 16

OPORRAK
Puerto rico. Bista  itsasora.
Astebeterako edo 15 egunera-
ko. Tel.: 670-31 12 23

Oropesa del mar. Marina do-
rren 4-6 pertsona. Udan eta
urte osoan zehar. Hondartzatik
150 m-tara. 2 logela, terraza
handia. Garajea. Igerilekua.
Animaliarik ez. 670 214 924. 

Torrevieja. Bungalowa. 3 lo-
gela, terraza, solariuma, igeri-
lekua. Tel.: 615-77 96 22

Bastida. Igerilekua eta saski-
baloi pista. 2 logela, bainugela,
sukaldea eta egongelaBista
onak.  620-62 92 45

PISUA KONPARTITU
Berriz. Logela alokagai  base-
rrian. Nahiago emakumea.
Tel.: 619 66 58 57.

Durango. Logela alokagai.
Tel.: 650 73 87 24

Durango. Logela alokagai alde
zaharrean. Merke eta giro
atsegina.  650 29 42 20

Orozko. Logela bi alokagai.
Giro familiarra. Autobus gelto-

kitik gertu. Tel.: 660-62 64
86 edo 659-20 16 45

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

Durango. 42 m2. Kanpora
ematen du. Altzariak eta ba-
tzar gela.  550 euro/hilean.
Tel.: 656 78 02 15

GARAJEAK

SALDU

Berriz. Itxia. 42 m2. Ate auto-
matikoa, komuna, sukaldea,
bodega txikia. Ura eta argia. 3
auto sartzeko. 615 75 21 36

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

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

Elorrio. Berrio-otxoa kalean,
itxia. 658-75 92 64.

ERRENTAN EMAN

Berriz. Learreta-Markinan,
lurpekoa (erosteko aukera).
Tel.: 666 34 14 02 (Mikel).

Durango. Itxia. San ignazio
auzunean. 94-681 25 10.

Durango. Durangoko Askata-
sun etorbidean. 50 euro hile-
an. Tel.: 675-71 95 54

Iurreta. Eleixalden. 
Tel.: 636-22 07 96

LURSAILAK
Bernedo. Lursail eraikigarria.
308m2 eraikitzea posible da.
665-75 78 07 (ana)

Lana/negozioak

LAN ESKARIAK

OSTALARITZA

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

Durangaldea. Sukaldean, gar-
biketan edota zaintzan lan bila.
Esperientzia. 653-33 06 05
edo 94-466 82 12. 

ETXEKO LANAK

Durangaldea. Garbiketan edo
zaintzan lan bila. 
Tel.: 638-88 98 57

Durangaldea. Etxeko lanetan,
zaintzan,  garbiketarako prest.
Tel.: 648-845 554

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

Durangaldea. Etxe, portal, ta-
berna, denda, bulegoen garbi-
ketarako lan bila edota zain-
tzan. Tel.: 670-67 46 41 

Durangaldea. Berrizko ema-
kumea lan bila. Garbiketa la-
nak orokorrean, ume edo na-
gusien zaintzan,... Esperien-
tzia. Tel.: 659-24 35 48

PERTSONAK ZAINDU

Durangaldea. Nagusien zain-
tzarako edo garbiketarako lan
bila. 660-70 66 18

Durangaldea. Nagusien zain-
tza edo sukalde lanetarako
prest. Tel.: 645 89 89 38

Durangaldea. Zaintzarako,
garbiketarako zein tabernara-
ko lan bila. 673-55 25 91

Durangaldea. Nagusien zain-
tza edo garbiketa lanetarako
prest. 630-08 82 97

Durangaldea. Interna bezala
pertsona nagusiak zaintzeko
lan bila. 632-33 15 65

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

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

Durangaldea. Zaintzarako edo
garbiketarako prest. 
Tel.: 638-42 20 30

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

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

Durangaldea. Zaintzarako,
garbiketarako edo beste  lane-
tarako prest.620 828 579

Durangaldea. Zaintzarako lan
bila. Gauez, arratsaldez edo as-
teburuetan.  696-75 35 30. 

Durangaldea. Zaintzan  edo
garbiketan lan bila.
Tel.: 660-64 20 89

Durangaldea. Garbiketarako
edo nagusiak zaintzeko prest.
Tel.: 628 65 50 31

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Durangaldea. Umeen zaintza-
rako lan bila. 681-21 82 30

Durangaldea. Etxeko laneta-
rako, zaintza edo garbiketara-
ko prest. 618-29 55 13

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

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

Durangaldea. Zaintzan edo
garbiketan lan bila. 
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

Durangalde. Zaintzarako, gar-
biketa edo sukalderako lan bila.
Tel.: 651-54 80 99

Durangaldea. Zaintzan edo
garbiketan lan bila. 09:00eta-
tik 13:00etara.  Tel.: 632-72 43
23

Durangaldea. 24 urteko neska
etxeko lanetarako, edo  zain-
tzarako lan bila. Silvia. 660
626 486 / 659 201 645

Durangaldea. Zaintzan edota
garbiketan lan bila. Tel.: 632-
99 96 92

Durangaldea. Gau edo aste-
buruetan. Nagusien zaintzan
lan bila. 646-42 97 41

Durangaldea. Zaintzan edota
garbiketa orokorretarako lan
bila. 646-20 72 71

Durangaldea. Geriatriako au-
xiliarra zaintzan edota garbike-
tan lan bila. Esperientzia su-
kalde, garbiketa, plantxa, jos-
turan,... 678 23 02 66

Durangaldea. Zaintzan edota
garbiketarako lan bila. Tel.: 94-
620 04 49

Durangaldea. Nagusiak zain-
tzeko edo sukaldean laguntze-
ko prest. Nieves.
608 659 055 - 632 292 726 

Durangaldea. Pertsona eus-
kalduna, udan, nagusiak zein
umeak zaintzeko prest. Tel.:
690-76 03 16

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

Durango. Zaintza edo garbike-
tan lan bila. 619 15 58 04

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

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

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

Durango. Nagusiak zaintzeko,
etxeko lanak egiteko eta sukal-
datzeko gertu.  662 297 371.  

Elorrio. Irailetik aurrera, arra-
tsaldetan, umeak zaintzeko
prest.  688640604

Iurreta. Emakume euskalduna
nagusiak, ezinduak eta gaixo-
ak zaintzeko prest. Urte asko-
tako esperientzia. 
Tel.: 699 74 57 23

IRAKASKUNTZA

Durangaldea. Euskal filologia
duen neska euskara klase par-
tikularrak emateko prest. Tel.:
686-809 628

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

Durangaldea. Inglesa hobe-
tzeko klase partikularrak ema-
teko prest.  637 292 465

Abadiño. Magisteritzan diplo-
matua  klase partikularrak
emateko prest. 618068 749.

Durango. Telekomunikazio in-
geniari teknikoa matematika
eta fisikako partikularrak ema-
teko prest.  65678 6810

GAINERAKOAK

Durangaldea. Kutxazain, bil-
tegian, okindegian, ... lan egi-
teko prest. 650-37 61 88 

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

Durangaldea. Igeltserotzan,
arotzegian, margoketan edota
basoan lan egiteko prest. 
Tel.: 646-25 81 74

Durangaldea. Abeltzaintza,
finken zaintzan... lan egiteko
prest. 669-10 24 12

Durangaldea. Sukalde lagun-
tzaile edo erikuntza laguntzaile
modura lan bila.  686 58 67 69

Durangaldea. Fruta-saltzaile,
tabernari edo supermerkatue-
tan lan egiteko prest. 
Tel.: 651-54 80 99

Durangaldea. Zaintzan, garbi-
ketan, segurtasunean,...  
Tel.: 622-47 39 41. Julian.

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

LAN ESKAINTZAK
Abadiño. Emakume autono-
moak, sukalde lanetan trebea,
espezialtasunak eskaintzen
ditu. Tel.: 670 772 901 .

Abadiño. Tabernaria behar da.
Tel.: 634 77 37 69

Durango. Neskatila bat zain-
tzeko emakume bat behar da
(hobe euskalduna). Goizez.
Tel.: 603 71 18 06. 

Durango. Senar-emazte erru-
maniarrak baserri-etxe baten
bizi eta lan egiteko gertu. Es-
karmentua nagusiak zaintzen.
Tel.: 662 297 371 .

Durango. Irailetik aurrera ume
bat eskolara eraman, haur txiki
bat zaindu eta etxeko lanak
egiteko emakume euskalduna
behar dugu.  665-75 73 80.

Elorrio. Uztailean eta abuz-
tuan nagusiak zaintzeko ema-
kume euskaldunaren bila ga-
biltza. 689 690 889

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

Durango. Esperientziadun
dendaria behar da. Euskara eta
35 urtetik gora izatea. 
athos. medea@hotmail.com

Durango. Estetizista. Sartu.
Erref:3838. 946200449

Denetarik
Agria motokultora salgai.
2700. Diesela.  94 682 45 90. 

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

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

Peugeot 306 salgai.
170.000km. Egoera onean.
2.500 euro.  655733598.

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

Renault Master salgai. 2003.
185.000km. Lo egiteko prest.
Tel.: 662 34 94 23

Volkswagen multivan salgai.
Multivan confortline t5.   
Tel.: 606-87 85 21

Volkswagen Multivan salgai.
1996. 6 plaza. Egoera onean,
4000 euro.  686 63 72 14

Yamaha motorra salgai. Fz6.
2007.  12000km. 
Tel.: 609-37 01 60. Iker.

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

Karabana salgai. Busther ka-
rabana salgai. 688-80 55 19

Aisia

ANIMALIAK
Ahariak salgai. Lau urtekoak.
Tel.: 670 40 77 65.

Astoak salgai. 2 eme. 3 urte-
koak eta txikiak.  616-919 061

Bildotsak eta ahuntzak sal-
gai. Ardi latxa eta ahuntz azpi-
gorriak. Tel.: 94-633 05 74 

MUSIKA
Piano elektrikoa salgai. Ya-
maha Clavinova CLP 150. 
Tel.: 650-17 22 85 

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

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

Gitarra eskola partikularrak
durangon. Elektrikoa, akusti-
koa, rocka, ... 650-17 22 85.

OPORRAK/BIDAIAK
Kanpadenda salgai. Mare-
chal. 4 pertsona. 100euro. 
Tel.: 615 00 72 16.

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

Familia/etxea
Habia ohea salgai. 4 kaxoi, 2
lastairu eta eskailera. 490
euro. 656-75 48 64.

Koltxoiak salgai. 135 zm.  100
euro. Tel.: 636 04 63 18.

Lehorgailua salgai. Evcr-
1980.  60 euro. 94-658 25 31.

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

Bikientzako karrotxoa salgai.
kapazo eta aulkiarekin. Jane.
Tel.: 629 56 34 92

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

Haur-logela salgai. Armairua,
esekitokia, komoda, ohea, se-
haska, koltxoia,... 550 euro.
Tel.: 675-95 35 84

Quinny zapp extra. Kapota
beheko otzara, bi burbuila,...
Tel.: 946030262

OSASUNA
Estimulazio tailerrak. Psiko-
logo euskalduna alzheimera
edo dementziadunei zuzendu-
tako estimulazio tailerrak es-
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keintzen ditu.  679-38 23 69

Plateruena Kafe Antzokiak larunbatetarako musika
jartzaile euskaldunak behar ditu. Animatu eta bizibe-
rritu Durangoko gaua. 
kultura@plateruena.net. Tel.: 94 603 01 00
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MUSIKA
DURANGO 
›› 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, Kalejira,
19:00etan. Tabira musika
banda, Elgoibarko dultzaineroak
eta Bergarako erraldoiak.
Kontzertua, 20:00etan, Andra
Mariko elizpean. Euskal Astea.

›› Ekainaren 16an, Iheskide,
22:00etan, Plateruenean.

›› Ekainaren 20an, Madball,
21:00etan, Plateruenean.

›› Ekainaren 22an, Samba Dzanga
Pagode Band, 20:30ean,
Kurutziaga Hotelean.

ANTZERKIA
IURRETA
›› Ekainaren 15ean, Zirika

Zirkaos, 17:30ean, Amilburu
plazan. Kalez Kale jaialdia.

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

›› Ekainaren 16an, Xabier Larrearen
Up!, 18:00etan, Amilburu
plazan. Kalez Kale jaialdia.

›› Ekainaren 16an, Markeliñeren
Zoozoom, 20:30ean, San Migel
plazan. Kalez Kale jaialdia.

BERBALDIA
DURANGO
›› Ekainaren 21ean, Fiesta

Ediciones. Ricardo Cases,
19:00etan, Udal Liburutegian.
Begira argazki jaialdia.

ERAKUSKETA
DURANGO
›› Ekainaren 24ra arte,

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

›› Uztailaren 8ra arte,
Mikel Ibarrolaren Pasos,
Ezkurdiko udal aretoan. 
Begira argazki jaialdia. 

›› Uztailaren 15era arte, Granadako
El Trapiche argazki kolektiboaren
Hexápoda, Art Leku Galerian.
Begira argazki jaialdia. 

›› Uztailaren 15era arte, Natacha
Marloren Absoluto, San Agustin
kulturgunean. Begira argazki
jaialdia. 

ELORRIO
›› Ekainaren 16ra arte, Esku lanak

Artisauen elkarteak antolaturiko
erakusketa, Iturri kultur etxean.

›› Ekainean, Transfobia, lesbofo-
bia eta homofobiaren aurpe-
giak, Portalekua tabernan. 

JAIA
DURANGO 
›› Ekainaren 16an, Intxaurre

Eguna. 12:00etan, herri probak.
13:30ean, dastaketa. 15:00etan,
herri bazkaria, eta ostean, Dirty
Acoustic Brothers. 00:00etan,
Dj sorpresa.

ZALDIBAR 
›› Ekainaren 16an, I. Trikitixa

Eguna. 11:30ean, txupinazoa
plazan eta kalejira herrian zehar.
12:30ean, trikitixa udaletxeko
plazan, eta trikipoteoa. Bertan,
14:30ean, bazkaria. 16:00etan,
umeentzako tailerrak. 17:30ean,
erromeria Trikidantz taldeagaz.
Gauez, jaia, Gaztetxean.

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

AGENDA

ZINEMA

DURANGO
Zugaza

Profesor Lazhar
Zuzendaria: Philippe Falardeau   

barikua 15: 22:00

zapatua 16: 22:30

domeka 17: 22:30

astelehena 18: 22:00

martitzena 19: 20:00

Proyect X
Zuzendaria: Nima Nourizadeh   

barikua 15: 19:00

zapatua 16: 17:00/19:30

domeka 17: 17:00

astelehena 18: 19:00

›› Ekainaren 22an, Gau elektroni-
koa: UNER, Ruben Costas eta
Iker Undersoundegaz, 22:00etan,
Plateruenean.

ELORRIO 
›› Ekainaren 15ean, Matxura,

23:00etan, Gaztetxean.

›› Ekainaren 21ean, Letrak eta
margoak barroteetatik zintzilik
(Ataramiñe), 21:00etan,
Portalekua tabernan.

ZORNOTZA 
›› Ekainaren 22an, Haizetara

jaialdia, 19:30ean, Zelaieta
parkean hasita.

PROIEKZIOA
DURANGO 
›› Ekainaren 20an eta 27an, hainbat

argazkigileren lanen proiekzioak,
Txo txoria nuen maite saioan,
21:00etan. Begira argazki
jaialdiaren barruan.

TAILERRA
DURANGO 
›› Ekainaren 16an eta 17an, 

Detrás de la cámara tailerra.
Izena emateko, ekainaren 15era
arte, 658 70 82 64 zenbakira
deituta, edo hona idatzita:
info@begiraphoto.com. 

ELORRIO 
›› Ekainaren 16an, 

Familia guztiarentzako afrodan-
tza ikastaroa, 11:00etan,
Txintxirri ikastolan. Izena
emateko, deitu 608 32 19 01
zenbakira.

TXAPELKETA
ZALDIBAR 
›› Ekainaren 17ra arte, aukera izena

emateko Zaldua pilota elkarteak
antolatutako Elizpeko pilota
txapelketan. Castet elkartean eta
Negu-Gogor tabernetan eman
daiteke izena.

ZINEMA
BERRIZ 
›› Ekainaren 26an, Berrizko

dantzariak 70. hamarkada
bukaeran, 19:30ean, Kultur
Etxean. Durangaldeko folklore
egunak zikloa.

DURANGO 
›› Ekainaren 21ean, Los edukado-

res, 22:00etan, Santana plazan.
Zapaburu gazte konpartsak
antolatuta.

Ekainaren 15ean, 23:00etan,
Elorrioko Gaztetxean

MATXURA
Rock industriala, punk-metala eta
elektronika uztartzen ditu Matxurak.
Euskal Herrian aski ezagunak diren
lau musikarik osatzen dute taldea:
Mikel Kazalis (Anestesia , Negu
Gorriak, BiKate, Kuraia), Aitor Abio
(PiL.T.) Fernando Apoa (El Corazón
del Sapo, Kuraia, Estricalla) eta
Txarly Diaz (Anestesia).

Ekainaren 20an, 21:00etan, Durangoko Plateruenean

MADBALL
Hardcore doinuak jorratzen ditu Madball taldeak. 1988an sortu
zuten, New Yorken (AEB). Agnostic Front taldean ibilitakoak dira
laukoteko kideetako bi. Rebellion izeneko diskoa aurkezten ari
dira, eta horretara datoz Plateruenera ere. Durangotik Lisboara
(Portugal) eta Madrilera (Espainia) joango dira, besteak beste.
Abuztura arteko bira antolatu dute zuzenekoak eskaintzeko.
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TELEFONO INTERESGARRIAK
SOS Deiak ......................................112
DYA ..................................94 620 28 00
Gurutze Gorria ................94 681 09 49
Osakidetza ......................94 600 72 00
Ertzaintza ........................94 466 93 00
Suhiltzaileak ..................................112

GARRAIOAK

Euskotren ........................902 54 32 10
Bizkaibus ..........................94 448 40 80
Pesa ................................902 10 12 10
Continental Auto................945 28 64 66

TAXIAK

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

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

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

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

UDALAK

Abadiño ............................94 621 55 30
Atxondo ............................94 682 10 09
Berriz ................................94 682 45 84
Durango............................94 603 00 00

Elorrio ..............................94 658 27 12
Garai ................................94 681 63 93
Iurreta ..............................94 620 12 00
Izurtza ..............................94 681 35 48
Mallabia ............................943 17 14 61
Mañaria ............................94 681 89 98
Otxandio ..........................945 45 00 20
Zaldibar ............................94 682 70 16

UDALTZAINGOA

Abadiño ............................94 621 55 33
Berriz ................................94 682 40 36
Durango............................94 603 00 10
Elorrio ..............................94 682 02 18
Iurreta ..............................94 620 08 88

BOTIKAK

Barikua, 15
09:00-09:00 
• Campillo (Montebideo 24- Durango)
Zapatua, 16
09:00-09:00
• Sagastizabal (Askatasun Etorb. 19 - Durango)
09:00-13:30
• Campillo (Montebideo 24- Durango)
• Gaztelumendi (J.A. Abasolo 2 -Durango) 
• SanRoma (Uribarri 5 - Durango)
• Balenciaga (Ezkurdi plaza 8 - Durango) 
• Unamunzaga (Muruetatorre 2C - Durango)
• De Diego (Intxaurrondo 22 - Durango)
09:00-14:00
• Irigoien (Bixente Kapanaga 3 - Iurreta)
Domeka, 17
09:00-09:00
• Gaztelumendi (J.A. Abasolo 2 -Durango)
09:00-22:00
• Eguren, Isabel (Trañabarren 15 - Abadiño)
Astelehena, 18
09:00-09:00
• De Diego (Intxaurrondo 22 - Durango) 
Martitzena, 19
09:00-09:00
• Mugica (Andra Maria 9 - Durango)
09:00-22:00
• Lopez de Aretxaga (Torresolo, 4 - Abadiño)
Eguaztena, 20
09:00-09:00
• Irigoien (Bixente Kapanaga 3 - Iurreta)
Eguena, 21
09:00-09:00
• Etxebarria (Montebideo 2 - Durango)

EGURALDIA

1143

21o

14

31o DOMEKA

12

20o ASTELEHENA

12

22o ZAPATUA

13

29o 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:

Kotxero jantokiaren aurrekaldean, 1.969an jokatutako partiduan parte hartu genuen batzuk. Bikainak izan ziren biak,baz-
karia eta giroa. Jatetxeko Txomin eta Itziarri milesker denagatik, eta Txomini bere detaileagatik (sasoi hartako argazkia
enmarkatuta gure mahai gainean ipini zuelako). Hemendik aurrera jatetxeko jangelan egongo da. Milesker bihotzez!

Mikel Berasaluze Aranzadik bihar,
ekainaren 16an, urteak beteko ditu.
Zorionak aita eta aittitte honentzako,
Zaloa eta Alexen partez!

Ekainaren 11n, Anderrek 7 urte bete
zituen. Zorionak Durangoko mutil
politari! Musu potolo eta besarkada
handi bat familiaren partez!

Zorionak amama Felisa! Ekainaren
11n 91 urte bete zituen. Oso ondo
segi, musu handi bat etxekoen
partez eta gogor-gogor jarraitu!

Guillermo Martin Arrietak 17 urte
bete zituen ekainaren 11n. Urte
askotarako! Zorionak! Musu handi bat
eta besarkada erraldoi bat!

Atzo, ekainaren 14an, gure etxeko
gizontxoak 9 urte beteko ditu.
Zorionak txapeldun! Jarraitu hain
jatorra izaten! Musu handi bat!

Zorionak Araitz! Bihar, ekainaren
16an urtetxo bi egingo dituzu.
Sorgintxo ederra egina zagoz! Ondo
pasa eguna! Musu bat Olazarretik!

Ekainaren 5ean, Iker Iturriagak 4
urte bete zituen. Zorionak eta musu
potolo bat eta besarkada handi bat
etxeko guztien partez!

Enara Artiñanok ekainaren 9an
bere lehenengo urtetxoa bete zuen.
Zorionak gure neskatilatxoa! Musu
handi bat familiaren partez!

Dantza ugari egin genuen Elorrioko plazan, argazkikoak zein bertan falta direnak. Datorren urtean gehiago! Eskerrik asko
parte-hartzaile guztiei!

Txintxirri ikastolako aita talde bat gara oparitutako txarrikia afaltzen. Giro ederra!



AKUILUAN Jone Guenetxea

Ordubetean

LAUHORTZA

Jasone
Agirre

Kazetaria

Dena ordubetean izan zen.
Talde lanean ari ginen. Batek
militantziaren garrantziaz jar-
dun zuen. Etorkizuna hori
omen, herrigintzako guruek
diotenez. Ez da berria, pentsa-
tu nuen neure artean, jakine-
koa baita militantziaz egin
dela aurrera geure herrian.
Borondatea eta debaldeko
lana: hori izan da beti. Baina
orain, antza, guru horiek ‘kor-
pus teorikoa’-edo eman dio-
te denok dakigun horri. Doto-
reago. Hobeto.

Segituan, militantziaren
inguruko hitzaldi bat egongo
zela esan zuen batek. Zapa-
tuan, arratsaldeko lauretan.
“Militanteentzako ordu ego-
kia, benetan”, beste batek.
Militantea izan behar da-eta,
zapatu arratsaldeko siesta utzi,
eta hitzaldi batera joateko.
Barre egin, eta aurrera jarrai-
tu genuen.

Eta halako batean, mili-
tante baten izena irten zen,
kasualitatez, gaiz aldatuta
geunden eta. Beti lanerako
prest. Hau behar zela, bestea
behar zela, di-da batean eran-
tzuten duten horietakoa. Lan
handiak egiteko prest, baita
lan txiki, itzaleko horiek ere.
Hori ondo nekien nik jakin ere,
ezaguna nuen eta. 

Batzarra amaitu, eta etxe-
ra heltzean lagun baten deia
jaso nuen. Militante hura, ere-
dugarritzat aipaturikoa, joa-
na zen betiko. Ezin sinistu. Per-
tsona ez nuen ezagutu. Mili-
tantea bai. 

Ordubetean izan zen
dena. Bizi osoa bera gogora-
tzeko.

Talde lanean ari ginen.
Batek militantziaren
garrantziaz jardun zuen

“Eurokopa baliabide
handienekin kubritzen da”

Turista futbolzale ugari ibiliko da
hortik.
Turista futbolzale asko dago, bai-
na baita edozelan telebistan irten
gura duten frikiak ere. Atzo esate
baterako, Espainiako selekzioa-
ren entrenamenduan koadrila bat
torero jantzita zegoen eta eureta-
ko bat pikadore zaldi eta guzti.

Zelakoa izaten ari da esperien-
tzia?
Eurokopa baliabide handienekin
kubritzen da. Herrialde guztieta-
ko hedabideak daude. Gehien
harritu nauena partiduen emi-
sioa pull seinalerako 39 kamere-
kin egitea da. Horri, baimena duen
hedabide bakoitzak bere seinalea
pertsonalizatzeko jartzen dituen
kamerak gehitu behar zaizkio.
Mediasetek sei kamera gehiago

jarri ditu ikus-entzuleak xeheta-
sun bat bera ere galdu ez dezan.

Teknika aldetik zein zailtasun
dauka?
Estudioen koordinazioa da zaile-
na. Telecincoko eta Cuatroko albis-
tegiak egiten gabiltza, eta gauean
saio berezia Energyn. Informati-
bo biak aldi berean dabiltzanean
aurkezle batetik bestera hiru metro
baino ez daude. Komeriak izaten
ditugu audioa ez dadin bata bes-
tearen alboan entzun. Jon, audio
teknikaria dabil horretan.

Kazetari ugari ibiliko da hortik.
Partidurik ez dagoen egunetan
Poloniako iparraldean dagoen
Gnewino herrian egoten gara.
Espainiako selekzioa hantxe dago.
Prentsa aretoan 200 kazetari bai-

no gehiago daude. Eta hori Espai-
niako selekzioarentzako bakarrik. 

Jende ezagun asko ezagutzen
zabiltza?
Manu Carreñogaz gaude, crack
bat da eta gainera jatorra. Sara Car-
bonerogaz ere bagaude, eta oso
polita izateaz gainera jatorra da eta
beragaz oso ondo lan egiten gabil-
tza.  J.J. Santos eta Mediaseteko jen-
de gehiago ere badago. Jokalariei
dagokienean elkarrizketetan baka-
rrik ikusten ditugu.

Nork irabaztea gura duzu?
Ez dizut gezurrik esango, Espai-
niak irabaztea gura dut, bukaera-
ra arte hemen lanean egoteko
modu bakarra delako. Honelako
gauza bat ez nuke egun birako iza-
terik gura.

Zer moduz ekin diozu Eurokopan
lanari?
Ilusio handiagaz hasi naiz lanean.
Futbolzale amorratua naiz eta ez
nuen espero Eurokopan lan egi-
tea. Lan hau proposatzerakoan
esaldia amaitzen ere ez nien utzi
baietz erantzuteko. Medialan
enpresari eskertu behar diot hau.

Zelakoak dira lan egunak futbol
txapelketa batean?
Gure lan eguna luzea izaten da.
Goizeko 10:00etan hasten gara eta
goizaldeko 01:00etan amaitzen
dugu. Juanjo, Yeray eta Jon lanki-
deak oso jatorrak dira eta era-
mangarria izaten da. Lankideak
baino lagunak ditut, edo hori uste
dut nik (barrezka).

Lekuren bat ezagutzeko astirik
izan duzue?
Momentuz ez dugu inora joateko
astirik izan. Hotela dugun herrian
eskapadaren bat egin dugu. Herria
Reda deitzen da, Espainiako selek-
zioa dagoen Gdansk herritik ger-
tu. Hau guztia Polonian dago.
Aitortu behar dut gauren baten
garagardoren bat hartzera joan
garela Poloniako Ibiza esaten dio-
ten Sopot herrira. Gomendagarria
da, bai gauez eta baita egunez ere. 

Beste lekuren batera joateko
asmorik duzue?
Varsoviara. Bertan dauden lanki-
deek oso polita dela esan digute.
Hala ere, uste dut hainbeste lan
edukita ez dudala leku askotara
joateko aukerarik izango.

HHeerrrrii  tteelleebbiisstteettaann  zzeebbiillee--
llaa  nnoorrkk  eessaannggoo  zziioonn  SSaann
FFaauussttoo  aauuzzookkoo  ((DDuurraann--

ggoo))  kkaammeerraallaarrii  hhoonnii  EEuurrookkooppaann
llaann  eeggii tteekkoo  ddeeii ttuukkoo  zz iiootteellaa ..
AAzzkkeenn  uurrtteeoottaann  mmaalleettaa  aauuttoottiikk
aatteerraa  bbaarriikk,,  aauurrrreerraa  eettaa  aattzzeerraa
iibbiill ii  ddaa  llaannaakk  eesskkaattzzeenn  dduueenn
lleekkuurraa..  AAzzkkeenn  ggeellddiiaallddiiaa  PPoolloo--
nniiaann  eeggiinn  dduu..  DDeeiittuu  eettaa  bbeerreehhaa--
llaa  eerraannttzzuunn  dduu..      

Iker Viana kameralaria Mediasetekin dabil Eurokopa kubritzen Polonian; gogor lan egin arren esperientzia bikaina dela dio

Durangarra da, 
baina Iurretan bizi da.
33 urte ditu.

Iker Viana •

Hau behar zela, bestea
behar zela, di-da batean
erantzuten duten hoietakoa


