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Hamar antena daude
Durangoko lur eremuetan

Durangon, gaur egun hamar tele-
fonia-antena daude funtziona-
menduan. Ermodo kalean, Ezkur-
di plazan, Antso Estegiz kalean,
Gasteiz Bidea kalean eta Eguzki-
tza auzoan daude instalatuta.
2007an Kurutziaga inguruan ere
ipintzea proposatu zuen enpresa
batek, baina bizilagunak kezkatu
eta asmoak ez zuen aurrera egin.
Hain zuzen, bizilagun horien kez-
kak eragin zuen udala gai honen
inguruan eztabaidatzen hastea.
2008an ordenantza bat egiteko
konpromisoa hartu zuen udalba-
tzak, eta handik lau urtera onartu
dute arautegi hori.

Durangon dauden hamar
antenetatik batek ere ez dauka
aktibitate lizentziarik. Gainera,
bik bakarrik daukate baimen
urbanistikoa.

Aktibitate-lizentzia antena bakar batek ere ez 
dauka, eta bik bakarrik dute baimen urbanistikoa

Ermodo kalean, zikoinak daude trenbide alboko eraikinean dagoen telefonia-antenan.

Durangoko Udalak telefo-
nia-antenen inguruko
ordenantza onartu du.

EAJk, PSE-EEk eta PPk babestu
dute ordenantza. Hemendik aurre-
ra, herrian antenak ipini gura dituz-
ten enpresek udalaren baimen eta
lizentziak beharko dituzte. Espai-
niako Gobernuak 2001ean eginda-
ko legea hartu dute oinarri orde-
nantzarako. Ingurumena eta segur-
tasuna aintzat hartzen dituen
arren, batez ere hirigintza-ikuspe-
gitik zehaztu dute arautegia. Ezta-
baida antenek pertsonengan ustez
eragin ditzaketen kalteen ingu-
ruan sortu da. 

EAJko Goiztidi Diazek dioe-
nez, antenen gaiagaz ez da alarma
sozialik sortu behar. Osasuneko
Mundu Erakundearen azterketa
bat aipatu du, esateko ez dagoela
zientifikoki frogatuta antenak kal-
tegarriak eta minbizi-eragileak dire-
nik. Azterketa horren arabera, fro-

gatuta dagoen eragin bakarra gor-
putzeko ehunen tenperatura igo
daitekeela da.

Aralarreko Dani Maezturen
ustez, antenek emititzen dituz-
ten uhinak kaltegarriak direla gau-
za jakina da: “Zenbaterainoko kal-
tegarriak diren esateko adosta-
sun zientifikoa falta da bakarrik”.
Bere arabera, ordenantzan fun-
tsezkoa ez da egin: pertsonak jaso
ahal dituen balore elektromagne-
tikoak neurtzea. Gogoratu du taba-
koa eta amiantoa ere ez zirela
lehenago kaltegarritzat hartzen.

Udalek, eskumenik ez
Kontua da, udalek ez daukatela
eskumenik balore horiek neurtu
eta murrizteko. PSE-EEko Idoia
Agorriak esan du egin ahal zena
egin dutela ordenantza arautzean.
Antenak ikastetxeetatik hurrean
ez ipintzeko, udalak enpresekin
negoziatzea proposatu du. Bildu-
ko Jon Bingen Landabidearen iri-
tziz, ordenantza, funtzionatzen
dabiltzan antenak onartzeko egin
dela dirudi. “Zertarako egingo dugu
ordenantza hau ez badaukagu
eskumenik?”. M.Onaindia 

Antenen arautegia
onartu dute, denak
ados egon ez arren
Telefonia-antenek pertsonengan ustez eragin
ditzaketen kalteen inguruan sortu da eztabaida

EAJko Goiztidi Diazek dioenez,
antenen gaiagaz ez da alarma
sozialik sortu behar

Europako Parlamentuak 2011n
onartutako idatzi batek telefo-
no-antenen  arriskuez berba egi-
ten du: “Telefonia mugikorren
uhinek, gizakiengan termikoak
ez diren eragin biologikoak sor-
tzen dituztela ematen du”. Gai-
nera, arriskua zehazki determi-
natu eizn denean ardura-prin-
tzipioa erabili behar dela dio.

Jendea  (batez ere umeak eta gaz-
teak) arrisku posiblearen era-
ginpean jartzean, printzipio hori
erabiltzea eskatzen du. Arala-

rrek uste du printzipio hori ez
dela erabili Durangon, eta uhi-
nen balore elektromagnetikoak
jaistea eskatu du.

Zentimetro karratuko  900
mikrowattean dago ipinita
muga. Maezturen alderdiak dio
balorea 0,1era jaitsita telefono-
estaldura bermatzen dela. Salz-
burgon (Austria) neurri horre-
gaz funtzionatzen ei dute. Euro-
pan landutako beste txosten
bat eskutan, 2011ko legea
zaharkituta geratu dela eta alda-
tzeko beharra dagoela esan du.

Uhinen balorea nabarmen
jaistea eskatu du Aralarrek

Aralarrek dio balorea
900etik 0,1era jaitsita
estaldura bermatzen dela 

ANTENAK
1. Ermodo kalea, 5: 

Telefónica.

2. Ezkurdi plaza, 1: Airtel.

3. Antso Estegiz Zumardia, 
11: France Telecom.

4. Gasteiz Bidea, 2: 
Telefónica.

5. Gasteiz Bidea, 2: Vodafone

6. Gasteiz Bidea, 2: Xfera.

7. Eguzkitza, 6: Airtel.

8. Eguzkitza, 8: Xfera.

9. Eguzkitza, 8: France 
Telecom.

10. Eguzkitza, 8: Telefónica
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Batza plataforma
birtuala irailean
ipini gura 
dute martxan
Hornitzaileek erosketak elkarre-
kin egin eta  aurreztea da Batza
plataforma berriaren helburua.
Amankomunazgoko saltoki eta
ostalaritza establezimendu guz-
tiak biltzen ditu, +Dendak elkar-
teko bazkide ez badira ere bai. 

Durangaldeko Merkatarien
Elkarteak, +Dendak elkarteak eta
Durangoko Merinaldearen
Amankomunazgoak bultzatuta-
ko ekimen hori azaltzeko, hitzal-
di sorta eratu dute, Kudea kon-
painiagaz lankidetzan.

Hitzaldi bi emango dituzte
saltzaile eta ostalarientzako. Ekai-
naren 25ean, 15:00etan, lehenen-
goa, Durangon, +Dendak elkar-
teak duen egoitzan (Plateruen
Plaza, 8). Bigarrena, ekainaren
27an izango da, 14:30ean, Elorrio-
ko Iturri kultur etxean. J. G.

Markel Ganboa, Pinondon ipini duten erakusketan.

Zer helburugaz eratu dituzue aste
honetako ekitaldiak?
Durangon lehenengo aldiz hala-
ko aste bat ospatzea gura genuen.
Honi hasiera ematea garrantzi-
tsua zela uste genuen. Ekainaren
28aren zergatia eta mugimendua-
ren historia Durangon zabaltzea
zen helburua.

Gaztehgam sortu duzue Duran-
galdean. Kontatu hasiera zelan
izan den.
Apur bat kasualitatez izan zen.
Martxoan, Durangon ospatu zen
Gazte Burdela ekimena antola-
tzen geundela ikusi genuen elkar-
tearen premia. Badaude gazte
elkarteak gai hau lantzen dute-
nak, baina gu horretara dedika-
tzen gara funtsean. Gayak, lesbia-
nak, bisexualak eta transexualak
diren gazteei elkartzeko txoko
edo asanblada bat ematea gura
genuen.

Azken urteotan egoera aldatu da.
Baina erasoak ez dira amaitu...
Oraindik homofobia gizartean
bertan dago. Txarrena da jende
asko ez dela horretaz kontura-
tzen. Oraindik jende asko dago
mehatxatuta edo irainduta bere
kondizio sexualagatik. Batzuek,
beldurragatik ez dute kondizio
hori onartzeko pausua ematen.
Ezinezkoa eta onartezina da.

Zein izan daiteke egoerari buel-
ta emateko giltza?
Oztopoak gainditzeko, matxis-
moa eta homofobia errotik moztu
behar dira. Ezkerreko mugimen-
duen batura ere beharrezkoa da.
Eskumatik jasotzen ditugun
mehatxu edo erasoei tinko eutsi
behar diegu. Askotan gertatzen
da ezkerreko mugimenduetan ere
heterofaxismoa dagoela, eta ez
gara konturatzen. Hori ere gaindi-
tu egin behar da.

Eta hezkuntzak zelako funtzioa
izan dezake?
Funtsezkoa. Hurrengo belaunal-
diei hau ez gertatzeko, funtsezkoa
da umeek hezkuntza ez sexista
jasotzea. Gaur eguneko hezkun-
tzak ez du hori bere baitan har-
tzen. Hartzekotan, oso berandu:
DBHko azkeneko mailetan.
Umea txikitatik hezi behar da
balore horiekin.

Harro agertzeko eguna al da 
ekainaren 28a?
Ez da harrotasun kontua. Ni, nai-
zen modukoa izateagatik nago
harro. Nire bertute eta akats guz-
tiekin. Heterosexualitatearen
harrotasun eguna ere ez da ospa-
tzen. Jendeak harrotasun eguna-
gaz nahasten du ekainaren 28a.
Baina ez da horrela. Stonewalleko
(New York, AEB) matxinadaren
urteurrena da. Gauza da, pertso-
na horien guztien oihua eta errei-
bindikazioak atera behar ditugula
kalera. Hori da funtsezkoa.

“Umeek hezkuntza
ez sexista jasotzea
funtsezkoa da”
Gaztehgam elkartekoa da Markel Ganboa; asteon 
hainbat ekitaldi eratu dituzte, atzo izan baitzen gayen, 
bisexualen, transexualen eta queer-en Askapen Eguna.

“Ezkerreko 
mugimenduen 

batura ere 
beharrezkoa da” 

Kirol arloko tasa gehienak
igotzea kritikatu dute

Durango Kirolak erakunde auto-
nomoak prezio berriak ipini ditu
kirol zerbitzuetan. Tasen gehien-
goa %2 igotzea proposatu du, eta
udalbatzak onartu du EAJ, PSE-
EE eta PPren aldeko botoekin. Bil-

du eta Aralar kontra agertu dira.
Aldaketekin, obariak bere horre-
tan mantendu dituzte. Erroldatu
bakoek, ostera, ez dute horreta-
rako eskubiderik edukiko. Gaine-
ra, %30 gehiago ordainduko dute. 

Aralarreko Dani Maeztuk
esan du hainbat gai daudela ezta-
baidatzeko oraindik, eta horiek
landu arte ez du egoki ikusten pre-
zioak aldatzea. “Igerileku berriek
edukitako kostua eta ondorengo
lanetarako inbertituko diren
400.000 euroak ezin dira ahaztu”.
Bilduko Eider Uribek ardurak
zehaztea eskatu du: “Erantzuki-
zunak argitu arte ez litzateke alda-
ketarik egon beharko”. Uribek ez
du ondo ikusten erabiltzaileei
prezioak igotzea azpiegitura hori
mantentzeko. M.O.

Orain arteko obariak mantendu dituzte; erroldatu
bakoek %30 gehiago ordaindu beharko dute
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Zabor bilketa eragingarriagoa  lor-
tu guran, pausu berriak emateko
prest dago udala. Mallabian zabo-
rraren %25etik behera birzikla-
tzen da eta hori aldatu egin behar

dela azaldu du Xabat Areitioaur-
tena Bilduko zinegotziak: “Gaur
egun organikoa, papera eta plas-
tikoa bezalako lehengaiak nahas-
tuta doaz  zabortegietara”. Azpi-

marratu duenez, beste zabor sis-
tema batzuekin, atez atekoagaz
esaterako, zaborraren %80tik gora
birziklatu ahal da eta bide hori
jarraitzea garrantzitsutzat jo du. 

Gai horren inguruan egin
zuten berba joan zen eguenean
Ainhoa Arrozpidek eta Juan Mari
Irazustak, Zero Zabor taldeko
kideek. Hondakinak baliabide
direla azpimarratu zuten eta ez
zaborra. Hondakinen murrizke-
taren, berrerabilpen eta birzikla-
penaren alde egin zuten.

“Mallabian materia organi-
koa aparte kudeatuaz gero, eta
horretarako aukera ederra dauka-
gu, zaborraren %40 konpost
bihurtu dezakegu”. Udalak kon-
postatzea bultzatu gura du, “bai
herrian eta baita baserrietan ere”.
Debabarrenako Amankomunaz-
goan autokonpostagailuak esku-
ratu daitezke. Gainera, zabor bil-
keta eredua aldatzeko azterketa
egingo dute. J.G. 

Konpostatzearen aldeko
apustua egingo du udalak

ZALDIBAR

MALLABIALokaletan ordutegia
zaratari ipini gura
diote, ez zarratzeari

Gazte lokaletako kideek adostu
dute lokalen erabilera arautzeko
proposamena. Hiru batzar egin
dituzte, eta joan zen zapatuan izan
zen azkena. 40 lagunek parte har-
tu zuten. Urtarrilaren 31n onartu
zuen udalak ordenantza, eta gaz-
teek alegazioak aurkeztu zituzten,
zorrotzegia zela kritikatuta. 

Dinamizazio taldekoek balo-
razio ona egin dute: "Nahiko azkar
lortu zen gatazka-gune nagusiak
adostea". Ordutegiak izan zituz-
ten eztabaidagai. Udalaren arau-
tegiak zioen lokalak ixteko ordu-
tegi bat zehaztu behar zela. Ordu-
tegi hori, ixteko beharrean zarata
gutxiagotzeko izatea adostu dute

gazteek. Astegunetan 22:30ean
zarratzea gura zuen udalak, eta
asteburuetan 23:30ean.

Ordutegiaz gainera, beste gai
batzuk ere eduki zituzten eztabai-
datzeko. Hasieran udalak onartu-
tako ordenantzak erreforma asko
egitea eskatzen zuen, lokaletako
gazteek azaldu dutenez. Zapatuan
batzarkideek emandako iritziak
zeintzuk diren azaldu dute dina-
mizatzaileek: zigorrak, gehienbat
ekonomikoak, "kopuru aldetik
absurduak eta gehiegizkoak". 

Aurkezpena, laster
Dinamizatzaileek adierazi dute-
nez, gazteen proposamen osoa
datozen asteetan aurkeztuko dute
jendaurrean. Batzarrean jasota-
koagaz txostena garatu behar dute.
Batzarretan parte hartu dutenei eta
alderdi politikoei emango diete
idatzitakoan. M.Onaindia.

Lokalen erreformak eta zigorrak aztertu dituzte 

Hiru batzar egin dituzte, eta
zapatuan izan zen azkena; 40
lagunek parte hartu zuten

Truke azoka
egingo dute
Gaztetxean,
zapatu goizetan
Durangoko Sapuetxe Gaztetxean
truke azoka egiten hasi dira. Azo-
karen zergatia azaldu dute: “Guz-
tia ez dela diru bidez lortu behar
adierazi gura dugu”. Arropa eta jos-
tailuak dauzkate, adibidez, baina
abileziak eta ezagutzak ere truka-
tu ahal dira. “Laguntzeko ideia
guztiak pozik hartuko ditugu”.
Momentuz jendearen aldetik
harrera ona eduki dutela diote
gazteek.

Hemendik aurrera zapaturo
egingo dute azoka berezia,
11:00etatik 13:30era. Hilabete
honetan, gazte asanbladakoak
desazkundeaz hausnartzen ibili
dira, eta horren ondorioz sortu
dute azoka. Desazkundea joera
bat da, gizakia eta naturaren arte-
ko oreka ezartzea helburu duena.
Produkzio ekonomikoa era kon-
trolatuan gutxitzeko proposame-
na da. M.O.

Desazkundeaz hausnartzen
ibili dira, eta horren ondorioz
sortu dute azoka

Zero Zabor taldekoen hitzaldia, joan zen eguenean, Mallabian.

Beste zabor sistema batzuk aztertu dituzte 

Faustegoienan etxeak eraiki gura dituzten lursaila.

Babes ofizialeko 119 etxebizitza 
egin gura dituzte Faustegoienan

EAJk eta PSE-EEk Fauste-
goienan babes ofizialeko
119 etxebizitza eraikitzeko

akordioa adostu dute. Horietatik
103 jabedunak izango dira. Gai-
nerako hamaseiak udalarenak,
gazteei alokairuan emateko.

Kooperatiba batek jardungo
du sustatzaile, nahiz eta udalak
etxebizitzok jabetzapean eskura-
tu gura dutenen erregistroa egi-
teko eskubidea izango duen. Etxe-
bizitza eskuratzeko izena ematen
dutenen artean zozketa ere uda-

lak berak egingo duela jakitera
eman dute. 

Zozketako baldintzak
Bat, bi eta hiru logelako etxebizi-
tzen zozketan parte hartu ahal
izateko hainbat baldintza zehaz-
tu ditu udalak: adinez nagusia iza-
tea edo emantzipatua egotea, pro-
mozio honetarako baino ez den
eskari-egileen erregistroan izena
ematea, lau urte jarraian egotea

Durangon erroldatua edo zortzi
urtez etenekin, 900 eta 39.000 euro
arteko diru-sarrera ponderatua
izatea eta etxebizitzarik ez izatea.

Aitziber Irigoras Durangoko
alkateak adierazi duenez, herri-
tar gazteenak izan dituzte kon-
tuan, “helduen mundurako sar-
bidea errazteko eta emantzipazio
prozesuan laguntzeko. Nolanahi
ere, beste promozio batzuetan
eskaintza beste kolektibo batzue-
tara zabaldu daiteke”.

Pilar Rios alderdi sozialista-
ren bozaramaleak azaldu due-
nez, “EAJrekin adostutako akor-
dioaren muinean udaleko ardu-
radunek jendearen arazoei
irtenbidea aurkitzeko daukaten
konbentzimendua dago”. J.G. 

Etxebizitza eskuratzeko izena
ematen dutenen artean
zozketa udalak egingo du

Hamasei etxebizitza udalaren esku geratuko dira, gazteei alokatzeko 

Etxebizitzen zozketan parte
hartu ahal izateko hainbat
baldintza zehaztu ditu udalak

Irudi koloretsua izango da
liburutegiaren logo berria

Kolore biziko orriak dauzkan libu-
ru irekia aukeratu dute Zaldibar-
ko udal liburutegiaren irudi berria
izateko. Asier Mochales zaldibar-
tarrak bidali zuen proposamena.

Ehun euroko saria jaso du lehia-
ketaren irabazleak. 

Guztira, 29 irudi proposa-
men jaso dituzte lehiaketaren
antolatzaileek. Jasotako guztie-

tatik lau aukeratu zituen liburu-
tegiko kudeatzaileak lehenengo:
herriko egileek aurkeztutako bi eta
herritik kanpokoek bidalitako bi
proposamen onenak. Horien arte-
tik, liburutegiaren erabiltzaileek
aukeratu dute gustokoena eta
hartu dute azken erabakia.

Aurrerantzean, Zaldibarko
udal liburutegiak argitaratzen
duen informazio guztia Asier
Mochalesek egindako irudi honek
lagunduta kaleratuko dute.  I.E.

Asier Mochalesek bidalitako ikurra hautatu dute 
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ELORRIOOTXANDIO

Organikoa zelan
batu aztertuko du
Amankomunazgoak
Urtea amaitu aurretik eztabaida batzarrak egingo 
dituzte herririk herri, hiru fasetan banatuta

Zaborra zelan batu erabaki-
tzeko, herritarren iritzia eza-
gutu gura dute, eta Aman-

komunazgoak prozesu bat ipini-
ko du martxan. Hiru fasetan
banatu dute. Lehenengoan,
Amankomunazgoak gai honen
inguruan egiten duena azalduko
dute. Bigarrenean, kontainerren
kokapena aztertu eta hobetu ahal
den eztabaidatuko dute. Hiruga-
rrenean, hondakin organikoak
zelan batu pentsatuko dute. Urtea
amaitu aurretik egingo dituzte
eztabaidak herririk herri.

Hondakin organikoa birzi-
klatzeko bi aukera ikusten dituz-

te: edukiontzi berri bat ipintzea
eta autokonpostajea. Oskar Zarra-
beitia Amankomunazgoko lehen-
dakariak azaldu duenez, Bizkai-
ko Foru Aldundiaren apustua bos-
garren kontainerra ipintzea da,

baina Durangaldean konposte-
rak erabiltzea posible ikusten du.
"Landa-eremuan bizi direnek
etxeko konpostajea gurago dute
agian". Aukerak neurtu gura dituz-
te. "Organikoa jasotzen zelan hasi
ikusi gura dugu". 

Aldundiak 2010-2016 epera-
ko zehaztutako politikaren baita-
koak dira asmo hauek, Zarrabei-
tiak dioenez. M.Onaindia

Bizkaiko Foru Aldundiaren
apustua bosgarren 
kontainerra ipintzea da

“Landa-eremuan bizi 
direnek etxeko konpostajea
gurago dute agian”

Berrio-Otxoaren idazlanak
protagonista, bere egunean 

San Balentin Berrio-Otxoa Eguna
ospatuko dute eguaztenean. Urte-
ro uztailaren 4an hainbat ekital-
di egiten dituzte 1827an Elorrion
jaiotako elizgizon ospetsuaren
omenez. Elizarentzat Bizkaiko
zaindarietako bat da Berrio-Otxoa.
Aurtengo egitarauan, Neure  ama-
txo maitia ikuskizuna prestatu

dute antolatzaileek. 17:30ean hasi-
ko da, Sortzez Garbiaren basilikan.
Bertan, Berrio-Otxoak amari ida-
tzitako gutunak errezitatuko dituz-
te musikagaz lagunduta. Vietna-
men misiolari zela bidali zizkion
idazlanak. Bere fedea ukatu ez eta
martiri hil zuten han, 1861ean.

Berrio-Otxoa oroitzeko meza
nagusia 12:00etan egingo dute,
basilikan. Gainera, 20:00etan bere
izena daroan  abesbatzak kontzer-
tua eskainiko du Santa Anako
komentuan. Santuaren kofradia-
koek bazkaria egingo dute Guria
jatetxean. M.O.

Urtero hainbat ekitaldi eratu ohi dituzte 1827an
Elorrion jaiotako elizgizon ospetsuaren omenez

Berrio-Otxoak amari
idatzitako gutunak
errezitatuko dituzte

‘Gazta zati bat’
dokumentala
proiektatuko
dute Andikonan
Jon Maia bertsolariaren Gazta
zati bat ikus-entzunezkoa
proiektatuko du udalak gaur,
22:15ean, Andikona plazan.
Dokumentalean Idiazabal
herrian bezala, ideologia anitze-
ko herritarren hartu-emana sus-
tatzeko lehen pausua eman gura
dute, udal ordezkariek adierazi
dutenez: “Ezberdintasunak baz-
tertu eta abertzaleak zein subi-
ranistak batzen gaituenari hel-
duz, ildo anitzetako alderdi poli-
tikoetako herritarrak batu eta
gure herriagatik, euskaragatik
eta Euskal Herriagatik lanean
hastea ezinbestekoa da”. J. D.

Ehundaka lagunek parte hartu dute
‘Euskeraz bizi guredu!’ lip dubean

Otxandio Euskaldunen Amaraune sareak lib duba grabatu zuen
joan zen zapatuan, euskararen erabilera sustatzeko kanpainari
hasiera emateko. Herriko elkarterik gehienak eta ehundaka lagun
batu ziren (irudietan dantzari gazteak) grabaketara antolatzai-
leen esanetan: "Ohiturak aldatzea ez da beti erraza baina ilusioz
eginda posible da”. Santamañetan estreinatuko da bideoa. J. D.

Astelehenean eta martitzenean
etorri ziren bederatzi eta hama-
bi urte arteko neska-mutil saha-
rauiak,  Tindufeko (Aljeria) erre-
fuxiatuen kanpamenduetatik.
Durangora hamalau eta Elorrio-
ra sei. Elorrioko Udalak uda
herrian pasatuko duten gazteei
eguaztenean egin zien ondoeto-
rria. Durangoko Udalak, berriz,
eguenean egin zieten harrera.
Oporrak Bakean ekimenaren bai-
tan etorri dira neska-mutilok
Durangaldera. 

Durangoko Herria auzo
elkartearen bidez etortzen dira
Durangora datozenak; aurten egi-
tasmoa bederatzigarren urtez
jarraian antolatu dute, ordezka-
riek gogoratu dutenez. "Espainian
gero eta familia gutxiago daude
prest gaztetxook etxean hartze-
ko; berdin gertatzen da Euskal
Autonomia Erkidegoan, maila
baxuagoan bada ere. Hala ere,
zorionez, aurten iaz beste neska-
mutil etorri dira Durangora".

Elorrion, Oporrak Bakean
egitasmoagaz  bat egiten duten
laugarren urtea da. Lajwad elkar-
teak kudeatu du programa azke-
nengo bi urteetan, eta udalak
finantzatu egiten du.

Abuztuaren 26ra arte geldi-
tuko dira gazte saharauiak eskual-
dean. Ostean, Aljeriako desertu-
ra itzuliko dira. A.B. / J.G. Elorriora etorritako gazteekin egindako ekitaldia.

Hogei gazte saharauik
Durangon eta Elorrion
pasatuko dute uda
Oporrak Bakean ekimena bederatzigarren urtez 
egingo dute Durangon, eta laugarrenez Elorrion
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BERRIZ

GARAI

Asteon hasi dira edukiontzi
berriak ipintzen herrian
Aste honetan ekin diote behargi-
nek Garain kontenedore berriak
ipintzeko obrari. Udal arduradu-
nek azaldu dute sei asteko epea
daukatela egitasmoa amaitzeko.
Herrigunean eta Milikun lurpeko

edukiontziak kendu eta berriak ipi-
niko dituzte kanpoan. Aiartzan,
San Juanen eta Kurutzondon bir-
ziklatzeko hiru kontenedoreak
egokituko dituzte. Barrainkun eta
Beratun edukiontzi bakarra ipini-

ko dute. Auzoen sarreretan ipini-
ko dituzte kontainerrak, kamioiak
baserrietara sartzea sahiesteko.

Joan zen astean partaidetza
foroa egin zuten Garain. Dozena
bat lagunen aurrean azaldu zuten
obra. Gontzal Sarrigoitia alkateak
adierazi du partaideek ondo iku-
si zutela aldaketa. Kexarik ez zuten
agertu batzarrera hurreratu zire-
nek. M.O.

Olakueta inguruetako farola batzuk 30 urte baino gehiago daukate.

Energia kontsumoa
%40 murriztuko
dute kale argiterian

Kontsumo energetikoa
murrizteko plan bat eratu
du Berrizko Udalak, eta

lehenengo fasean 140 luminaria
berri ipiniko dituzte herriaren
beheko aldean. Aldaketa horiekin
energia kontsumoa %40 gutxitu-
ko dela eta udalak urtean 6.500 euro
aurreztuko dituela kalkulatu dute.

Uztailetik azarora bitartean
aldatuko dute argiteria. Arkaraz
kalean, San Antonio kalean, Ola-

kueta plazan, Urtiaga Plazan, Itu-
rriza kaleko zati batean, Errota-
txon, Paduran eta Gernika enpa-
rantzan egingo dituzte aldaketak.
Orland Isoird Berrizko alkateak
azaldu duenez, inguru horretan 30
urte inguruko farolak ere badau- de. Zaharrenak Led bonbilladun

farolen ordez aldatuko dituzte.
Besteetan potentzia baxuagoko
bonbillak ipiniko dituzte; "argi
mota ere aldatuko dugu, horia
beharrean zuria ipinita". Berriz-

Isoirdek aurreratu duenez,
Murgoitio eta Urzabalen ere alda-
tu gura dute argiteria, beste proiek-
tu batekin: "Auzo horiek nahiko
hondatuta daude eta kaleak berriz-
tatzeko asmoa daukagu". A.U.

Trenbidetik behera, Olakueta inguruetan 140 
luminaria aldatuko dituzte uztailetik azarora

Orland Isoird: ”Argi mota 
ere aldatuko dugu, horia
beharrean zuria ipinita”

buruko aisialdi gunean eta tren-
bidetik poligonorako pasealekuan
ere farola berriak ipiniko dituzte.
Lanetarako 160.000 euro beharko
dira, eta Aldundiak 120.000 euro-
ko diru laguntza eman du.

1.500 lagun
baino gehiago
batuko dira
paella lehiaketan
San Pedro eta Santa Isabel jaien
egunik handienetakoa izango da
biharkoa: Koadrilen Eguna. Uda-
letxeko lorategian paella lehiake-
tan parte hartzeko 1.557 pertso-

nek eman dute izena, iaz baino
ehun gehiagok. Txosnetan ere baz-
karia egongo da eta mozorro kale-
jira egingo dute.

Atzo hasi ziren jaiak, San
Lorentzo dantza taldearen pre-
goiagaz. Gaur,  San Pedro Egunez,
bizikleta martxa, kale antzerkia
eta tiragoma txapelketa edukiko
dituzte arratsaldean. Gauean Txi-
meleta taldearen erromeria egon-
go da, eta txosnetan, 341 eta Arka-
da Social-en kontzertuak. A.U.
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IURRETA

IZURTZAEnpresa berriak sortzeko
proiektuen lehiaketa abian

Herrigunean enpresa berriak sor-
tu daitezen sustatzeko. Helburu
horregaz abiatu du Iurretako Uda-
lak IV. Enpresa-proiektuen lehia-
keta. Produktu, prozesu edo zer-

bitzuetan ideia berriak ekarriko
dituzten enpresak bultzatu gura
dituzte, aberastasuna eta enplegua
sortu eta herriko merkataritza bir-
gaituko dutenak.

Saria 9.000 euro dira: obra eta
jarduera baimenagaz %20, ireki-
tze-lizentziagaz %50 eta zabaldu
eta urtebetera %30. Kontuan har-
tuko dute originaltasuna, kalita-
tea, bideragarritasuna eta sortu-
ko lukeen enplegu kopurua; bai-
ta bizimoduaren, familiaren eta
lanaren arteko bateragarritasuna
ere. Oinarriak Bidebarrieta 5eko
bulegoetan daude. Urriaren 31ra
arte aurkeztu daitezke egitas-
moak. A. B.

Ideia berriak sarituko ditu Iurretako Udalak

Alkatearen
jokaera kritikatu
du Bilduk
Lukupeko Troka eta Luku Txiki
ibarbideak lurrez betetzeko obra
lizentziagaz lotuta sortutako
auzian Iñaki Totorikaguena alka-
teak hartutako bidea kritikatu du
Bilduk. Alkateak bere aurkako
akusazioak faltsuak direla hela-
razi die herritarrei ohar bategaz
eta minduta sentitu dela. 

Horri “lekuz kanpokoa”
deritzo Bilduk: “Alkateak bere iri-
tzia eman du edo bere burua
zuritu, baina, denon diruagaz.
Eta, zergatik egin du prozedura
amaitzean?”. Bilduk ibarbideen
auzian “gauzak argitzea” gura du,
eta dio EAJk ez duela horretara-
ko “asmo handirik”. Alkateak dio
sei hilean ez duela ezer esan, eta
eskubidea duela. A. B.

Gosekale eta
Aberaskale nor
baino nor jaietan
Jai batzordeak ia osatua du jaie-
tako egitaraua. Aurtengo nobeda-
deetako bat herri olinpiadak izan-
go dira. Olinpiada horietan herria
bitan zatituko dute; Antonio Txi-

ki okindegi alboko bihurgunetik
Mañariarantz bizi direnei histo-
rikoki Aberaskale deitu izan zaie,
eta bihurgunetik herrigunerantz
bizi direnei Gosekale. Inskripzioa
hasten denean talde batean edo
bestean emango dute izena herri-
tarrek. Bestalde, mozorro lehia-
ketarako gaia Kirolaizango da aur-
ten, jai batzordean adostu dute-
nez. J.D.

Ibarretxe kultur etxean egin dute aurkezpena, asteon. A.B.

Euskararen erabilera
bultzatzeko hainbat
ekintza egingo dituzte 

Euskara Biziberritzeko Plan
Nagusiaren (EBPN) baitan,
euskararen erabilera eta eza-

gutza bultzatzeko landutako
proiektuak aurkeztu dituzte, guz-
tiak hizkuntzaren transmisioagaz
eta hezkuntza esparruagaz lotuta-
koak. Udako zinemagaz ekingo
diote: Vickie el vikingo y el marti-
llo de Thor(uztailak 5) eta Urte berri
on amona (uztailak 28) proiekta-
tuko dituzte, Aita San Migel pla-
zan, 22:00etan. 

Urritik abendura ludoteka
egongo da (zortzi-hamalau urte)

eta euskarazko zine eta antzerki
eskaintza ere bai, Goiuria kultur-
gunean eta kultur etxean. 

Herritarrek osatutako Aholku
Batzordeagaz batera, udalak lan-
dutako EBPNahobatez onartu zen
abenduan, Elhuyar Aholkularitza
enpresak euskararen diagnosia
egin ondoren. Iñaki Totorikague-
na alkateak onartu duenez, espe-
rotakoa baino aurrekontu txikia-
goa eduki dute, krisi egoerak horre-
tara bultzatuta: 20.000 euro.
Udazkenean batuko dira atzera,
2013ari begira. A. B.

Ludoteka, zinea eta antzerkia antolatu dituzte



Durangaldean labur

ABADIÑO
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MAÑARIA ATXONDO

Lagunarteko giroan amaitu
dituzte beharrak auzolanean

Amaitu dituzte auzolanak Maña-
rian. Joan zen zapatuan lagunar-
teko bazkaria egin zuten parte-har-
tzaileek. Ekaineko lehenengo aste-
buru bietan auzobideak garbitzen
eta inguruak atontzen ibili ziren.

Zapatuan, ostera, bestelako beha-
rrak egin zituzten, helduez gaine-
ra umeek ere parte hartzeko modu-
koak. Endika Jaio alkateak azaldu
du, besteak beste, barandak mar-
gotzen ibili zirela taldean. Bolun-
tario guztien ekarpena eskertze-
ko, udalak doako bazkaria anto-
latu zuen zapatuan.

Udalak sustatutako auzola-
netan 58 lagunek parte hartu dute,
Jaiok adierazi duenez. Partaidetza
bultzatzea, ohitura zaharra berres-
kuratzea eta dirua aurreztea izan
dute helburu. M.O.

Boluntario guztien ekarpena eskertzeko, udalak
doako bazkaria antolatu zuen joan zen zapatuan

Udalak bultzatutako
auzolanetan 58 lagunek 
parte hartu dute guztira

Urtebete atzeratu
dituzte Zelaieta
eskolako obrak

Obrak burutzeko dirurik “oraindik”
ez daukala jakinarazi dio Jaurla-
ritzak Abadiñoko alkateari. Alka-
tea "arduratuta" agertu da. Uda
honetan ez dute obrarik egingo
Zelaieta eskola publikoan. Horre-
la jakinarazi zuen Jose Luis Nava-
rro alkateak martitzeneko udalba-
tzarrean: “Gaur bertan egin dut
Hezkuntza sailarekin berba, eta
jantokiko lanak 2013ko udan egi-
tea dela asmoa esan didate”.

Abadiñoko Independienteak
taldearen alkateak adierazi due-
nez, "oraingo egoera berean ekin-
go diote irailean ikasturte berria-
ri Zelaieta eskolan". 

Galdera eta eskarien tartean
ekarri zuen Saioa Zuazubizkar
zinegotziak (Bildu) eskolako obren
gaia udalbatzarrera. "Zelaietako
eskolako gurasoek jantokiagaz
daukaten kezka" helarazi zuen
Bilduko zinegotziak. Galdera horri
erantzunez eman zuen Jose Luis
Navarro alkateak albistea.  

Lehentasuna jantokiko obrei
ematea eskatu zuen Saioa Zuazu-
bizkarrek, gurasoen iritziz esko-
la publikoan daukaten beharrizan
larrienetakoa delako. I.E.

Alkateak azaldu duenez, 2013ko udan burutuko
ditu Hezkuntza sailak Zelaieta eskolako lanak

Obrak burutzeko dirurik ez
daukala esan dio Jaurlaritzak
Abadiñoko alkateari

Galdera eta eskarien tartean atera zuen Bilduk gaia.

Euskararen
ordenantza
gaurkotua
onartu dute
Udal administrazioan eta kalean
euskararen normalizazioan indar
egiteko jarraibideak biltzen ditu
2000. urteko ordenantzaren ber-
tsio berrituak. Bi urtean osatu du
aholku batzorde batek ordenan-
tza. Batzordekideei eskerrak eman
zizkieten, martitzeneko plenoan,
hiru alderdien bozeroaleek.

Proposamenaren alde boz-
katu zuten AIk eta EAJk, eta abs-
tenitu egin zen Bildu. Ordenantzan
arauak betearazteko neurririk ez
dela zehazten aipatu zuen Azue-
tak (Bildu): “Beharrezkoa eta posi-
tiboa ikusten dugu ordenantza,
baina hutsuneak dituela uste
dugulako abstenitu egingo gara”.
Eneko Etxebarriak azaldu zuen
EAJren aldeko botoa: “Hobea izan
zitekeen, baina zoriontzekoa da
euskararen ordenantza edukitzea
bera”. I.E.

Astelehenean
irekiko dute
igerilekua, iraila
amaitu arte
Aurreikusitako data baino hama-
bost egun beranduago irekiko
dituzte Atxondoko igerilekuak,
beharrezko konponketa eta azter-
keta guztiak gaindituta. Uraren
kalitatearen gaineko azterketaren
emaitzak jakitea falta zen, eta

asteon esan diete azterketaren
datuak balekoak direla. Beraz,
astelehenean hasi eta irailaren
30era arte erabilgarri egongo dira
igerilekuak: 11:00etatik 20:00eta-
ra, astelehenetik domekara.

Prezioak honako hauek dira:
familia txartelak 60 euro dira
erroldatuentzat eta 100 euro
herrian erroldatuta ez daudenen-
tzat. Banakako txartelak (hama-
zortzi urtetik gorakoak) 33 eta 56
euro dira, hurrenez hurren. Gaz-
teagoentzako txartelak, aldiz, 22,5
eta 38 euro dira. M.O.

Bihar, 19:00etan, Donien Atxa jasota hasiko dituzte
San Martin jaiak Amatzan. Biharkoa mozorro egu-
na izango da. Tortilla txapelkaren ostean, Txomin
Bedarrak taldeak erromeria eskainiko du.Domekan,
trikitilariekin kalejira eta dantza saioak egongo dira
goizean. Auzo bazkariaren ostean, karta eta igel txa-
pelketak egongo dira. Eguaztenean, San Martin Egu-
nean, meza eta luntxa egongo dira, 11:30ean.

Sanmartinak ospatuko dituzte
Iurretako Amatza auzoan

Diru-bilketa eta diru-sarrerak “sistematikoki”
gutxitu arren, Iurretako Udalak 1,137 milioi euro-
ko soberakina daukala jakinarazi du asteon Iña-
ki Totorikaguena alkateak: “Koltxoi txiki honek
etorkizunari, eta 2012ari begiratzeko aukera
ematen digu”. Iaz aurreikusitako diru-sarreren
%75 inguru bete zela azaldu du, eta kapitulu
batzuetan %100era heldu zirela. 

Iurretako Udalak 1,1 milioi
eurogaz itxi du 2011 urtea

LABek presoen alde
batzera deitu du
LAB sindikatuak hileko azken osti-
rala dela-eta elkarretaratze berezia
deitu du gaurko, Eitua poligonoan,
Berrizen, 13:30etik 14:30era: “Presoen
eskubideen defentsan langileok ere
lehen lerroan egon behar dugu.”
Herrikako elkarretaratzeetan parte
hartzeko deia ere egin du LABek.

Adinekoak zaintzen
dituztenei laguntza
Aldundiak 68.500 euro inbertituko
ditu Durangaldean Zainduz progra-
magaz. Amankomunazgoagaz
hitzarmena lotu du. Adineko pertso-
nak zaintzen dituzten pertsonen-
tzat prebentzio jarduerak, bolunta-
riotza jarduerak eta laguntza psiko-
soziala eskaintzea dute helburu.
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BERBAZ
“Bidean sinesten badugu eta elkartzen
bagara, nork geldituko gaitu?”
Egoera politikoaren analisi baikorra egiten du Elorrioko alkate ohiak; agenda eta bidea argi ikusten ditu

Niko Moreno •

Elorrio,  1963

Ezker Abertzaleko bozeroalea.
Argazkilaria eta Elorrioko
alkate ohia. 

baten elkartu dira, eta hor badago bide
bat benetan gura badugu galtzailerik eta
irabazlerik ez egotea eta gatazka bere
osotasunean gainditzea. Mailaketetan
ibili beharrean, bata bestea baino bikti-
magoa edo errudunagoa, aitortu behar
dugu denok trantsizio fase batean gau-
dela, aurrera egiteko. Sufrimendua ez da
izan behar tresna politikoa bata bestea-
ren gainetik kokatzeko.

Gernikako Akordioan, eta geroago, koa-
lizioetan, alderdi politikoen topaguneak
sortu dira. Zelan baloratzen dozu hori?
Fase berri bat sortzeko ahaleginak dira.
PP, PSOE eta EAJ alderdi nagusien jardu-
netik paraleloan, beste mugimendu bat
sortu da, helburu batekin: gatazka gain-
ditzeko elementuak kontuan hartuta,
marko demokratiko berria sortzea. Inde-
pendentziarantz jo gura dugu, arrazoi
ekonomiko, soziologiko eta politikoen-
gatik. Apurka sendotzen joan den mugi-
mendua izan da. Elkarren arteko konfi-
dantza sortu da, eta jendartean ere kon-
fidantza sortu du. Horrek indar politi-
koen arteko hartuemana sendotu du. 

Euskal Herrian ohikoa izan da alderdi
politikoak zatitzea.
Bai, eta ez da mesedegarria izan. Orain
ikusi dugu badela momentua estrategi-
koki elkartzeko eta amankomunean
dauzkagun helburuak betetzeko. Euskal
Herri independentea, ezkerretik eraikita-
koa eta Europan indarra edukiko duena
gura dugu, ez Espainiari eta Frantziari
lotuta. Batzuentzako ametsa edo utopia
izan dena gertu eta gauzagarri ikusten
dugu. Behar duguna da ilusio metxa hori
gehiago piztea eta etsipenean ez jaustea.
Bidean sinesten badugu eta elkartzen
bagara, zerk geldituko gaitu? Demostra-
tu dugu oztopo guztien gainetik aurrera
joateko gai izan garela, batez ere oinarri
sozial eta zabal bat dagoelako itxaroten.
Indar hori kanalizatu egin behar da
aurrera egiteko. A.Ugalde 

Sortu legezkoa izango dela
jakin eta aste betera “pozik
eta lasai” dago Niko More-

no Ezker Abertzaleko bozeroalea.
Etorriko diren urratsei buruz eta
indarrak bateratzearen gainean jar-
dun du galderak erantzuten.

Zelan jaso duzu Sorturen legeztapenaren
albistea? 
Ezinbesteko pausua izan da egoera nor-
malizatu baterantz abiatu behar badugu.
Gernikako Akordioan eta Aieteko Konfe-
rentziaren ebazpenean ere ezinbesteko
baldintzatzat hartu zen. Ez dakidana da
zer dela-eta itxaron behar izan dugun
pasa den urteko otsailetik orain arte.
Sortu egoera judizial baten egon denez
denbora honetan guztian Ezker Abertza-
leak ezin izan du politikagintzan era nor-
malizatuan ibili. Pozik nago, eta lasai,
eman beharreko urratsek beste babes
bat izango dutelako. Bide luzea geratzen
da, baina hau ezinbesteko urratsa izan
da eszenatoki demokratiko baterantz.

Bateragune lako auziak hor daude.
Bateragune auziaren ondorioak absur-
duak dira. Bere momentuan [Espainia-
ko]estatuak bazekien zein zen Ezker
Abertzalearen planteamentu berria, eta
hori oztopatu gura izan zuen. Sortu lega-
la zein ilegala izan, Bateragune auzia
erabat absurdoa da, eta denborarekin
are absurdoagoa bihurtu da. Argi dagoe-
na da alde bat eman beharreko urratsak
ematen ari dela eszenatoki demokratiko
batera. Arnaldo Otegik berak epaiketan
esandakoa errepikatuko nuke; “gu esa-
ten gabiltzana gertatu egingo da”. Gure
agenda eta gure bidea guk markatzen
ditugu. Beste batzuek baldintzatu arren,
gure bidea markatuta dago eta badakigu
norantza goazen. 

Sorturen legalizazioa begi onez hartu dute
alderdi gehienek. PPk eta Espainiako
Gobernuak, aldiz, ez. Jarrera horrek kez-
katu egiten zaitu?
Bai, eta asko. Horrek esan gura du
Zuzenbide Estatua eurentzako norabide
bakarrekoa dela; euren aldeko ebazpe-
nak daudenean Zuzenbide Estatuak fun-
tzionatzen du, baina bestela ez. Eskema
zaharrekin jarraitzen dute, azken urte
bietako mugimendu guztiak eta jendar-
tearen erantzuna ikusi barik. Oraindik
pentsatzen dute sektore oso batek ezin
duela eskubiderik eduki politikagintzan
era normalizatu batean ibiltzeko. Eurek

erabili izan duten esaldi bat erabilita,
orain lasai esan ahal diegu demokrazia-
rako trantsizioa egin behar dutela, iraga-
neko kontu horiek guztiak atzean utzita.

Markatuta dagoen bide bat aipatu
duzu.Alderdi popularra ren jarrerak zen-
bateraino eragin ahal dio bide horri?
Uste dugu prozesua ondo bideratuta
egoteko alde guztiek eman behar dutela
eman beharrekoa, baina argi eduki dugu
hasieratik ez gaudela eskema klasiko
batean, gauzak negoziatzen eta horren
arabera urratsak ematen; konbentzi-
menduz, erabakiak hartu egiten dira,
beste aldeak egiten duena egiten duela.
Bidea azkarrago edo polikiago joango da
beste aldeak laguntzen badu edo ez, bai-
na ez da ezinbesteko baldintza. 

Zeintzuk izan beharko lirateke hurrengo
urratsak? 
Gatazkaren ondorioak konpondu behar
dira; kartzela politika malgutu behar da
eta desarmea egon beharko da. Ezinbes-
tez, eta ez dakigu noiz eta nola, ETA eta
Espainiako estatua berba egiteko jarri
beharko dira. Horrez gainera,Sorturen
legalizazioarekin jazarpen politikoa
gutxitu da zelanbait, baina badaude bes-
te prozesu batzuk, 18/98 eta beste, ber-
tan behera geratu beharko liratekeenak. 

Zer diozu biktimen aitortzari buruz?
Normaltasun elementu horietatik kanpo
utzi ezin dugun zerbait da hori. Hor, aur-
keztu berri duten Gleencree ekimenak
aurrera begirako pista sendoa eman du:
alde guztietako biktimak prozesu isil

“Ez gaude eskema klasiko baten, gauzak 
negoziatzen eta horren arabera urratsak ematen; 
konbentzimenduz erabakiak hartu egiten dira” 

“PPk berak erabilitako
esaldia erabilita, esan ahal

diogu demokraziarako
bidea egin behar dutela” 

Bideoa: www.anboto.org
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Gehi Zazpi biolontxelo taldea:
musika eskolatik Musikairera

MUSIKA

Biolontxeloaren doinuak
eta jazza, Durangaldeko
musikarien eskutik

Lau-On Suite bezala aurkeztu
zarete Uda Kalean Bizi jaialdia-
ren egitarauan, baina bost ari-
tu zineten eguaztenean.
Bai, boskotea gara berez, Bost-On
Suite izenekoa: bi saxo, gitarra,
bateria eta kontrabaxua. Duran-
goko kontzertuaren datagaz ara-
zoak zeuzkan beste saxofonistak,
eta horregatik erabaki genuen
Uda Kalean Bizi jaialdian Lau-On
Suite izenagaz aurkeztea. Baina,
azkenean, datak egokitzea lortu
eta bostok jo genuen. 

Noiztik zabiltzate elkarrekin?
Aspalditik daukagu harreman
musikala: bateria eta saxofonis-
ta, esaterako, elkarrekin aritu dira
beste proiektu batzuetan ere. 
Jazzean zaila da ezer finkoa man-
tentzea, baina horretan gabiltza. 

Zerk elkartu zintuzten?
Denok gabiltza jazz inprobisa-
zioaren inguruan. Hainbat aldiz
egin dugu topo beste proiektu
batzuetan, eta musikan antzeko
interesak dauzkagu. 

Eguaztenean jazzlari biren lana
izan zenuten oinarri.
Bai. Kontzertu hau diseinatzera-
koan errepertorio atsegina osa-
tzea izan da helburua. Bill Frisell
eta John Scofield autoreak hau-

tatu ditugu. Gitarristak dira biak,
eta oso musikari handiak. Erron-
ka handia da horrelako autore
handien bertsioak egitea.  

Zer da errepertorio ‘atsegina’?
Jazz berbak oraindik ere aurrei-
ritzi okerrak sortzen ditu sarritan:
“Kristoren txapa emango digute
hauek”, pentsatzen dute askok. 
Eguazteneko emanaldian entzu-
leari erreferentzia puntu batzuk
eman gura izan genizkion, obra
identifikatzen laguntzeko.

Kalean eta estalperik gabe
jotzea, zelan?
Oso eskertzekoa da San Agustin-
go kudeatzaileek bertako jen-
deari jotzeko aukera eskaintzea.

Orain hiru urte ere jo zenuten
Etxezarreta parkean,eta entzu-
le asko batu zen.
Horrela da, bai. Izan ere, badira
hiru urte inprobisazio saioak egi-
ten ditugula Durangoko Platerue-
nean, eta beharbada horrek ere
lagunduko zuen honelako kon-

tzertuetara datorren publiko hori
sortzen. Platerueneko saioak, jazz
musikaren Durangoko zalegoa
erakartzeko antolatzen ditugu,
eta eskolako ikasle eta irakasleei
jotzeko leku bat eskaintzeko.

Badaukazue nahi beste kon-
tzertu eskaintzeko aukerarik?
Oso zaila da musikari eta irakas-
le izatea, eta gainera kontzer-
tuak lortzen saiatzea. Jotzeko
aukerak oso gutxi dira, eta bal-
dintzak oso eskasak. I.Esteban

Durangoko Bartolome Ertzilla musika eskolan
jaio zen Gehi Zazpi. Iazko ikasturtean. “Hasie-
ran zerbait pedagikoaren antzera”, Irati Ortubia
irakasle eta taldekideak azaldu duenez. Ortu-
biagaz batera, bere sei ikaslek osatzen dute Gehi
Zazpi zazpikotea. Biolontxeloa ikasten dute
guztiek, eta oso gazteak dira: hamalau urte ditu
taldekide gazteenak. 

“Oso proiektu interesgarria da, oso gazteak
diren arren dagoeneko oso ondo ematen due-
lako taldeak belarrira”, dio irakasleak. “Maila han-
diagoa daukatenean primerakoa izango da”. 

Errepertorio klasikoaz aparte, zerbait des-
berdina, “dibertigarriagoa, melodikoagoa”,  egi-
teko asmoagaz eratu zuten joan zen ikasturtean
Gehi Zazpi biolontxelo taldea. 

Musika ikasketen ohiko diziplinagaz apur-
tu eta ondo pasatzeko helburugaz ekin zioten
proiektuari, eta Durangon hainbat bider jo dute
ordutik. Musika eskolako aretoan hasi ziren, eta
Andra Mariko elizpean eta San Agustin kultur-
gunean ere jo dute geroago. 

Bihar, Elorrioko Musikaire jaialdiaren par-
te izango dira. “Pixka bat serioagoa da”, dio Ira-
ti Ortubiak. Asteon, kontzertu horretarako erre-
pertorioa prestatzen egon dira zazpi neskak
Bartolome Ertzilla musika eskolan. 

Elorrioko emanaldian, kanta klasikoekin
batera, Metallica edo Cesarea Evoraren ber-
tsioak eskainiko dituzte, besteak beste: “Jendea-
ri gustatuko zaion zerbait eskaintzea”. Hori izan
da kanten zerrenda egiterakoan bilatu dutena. 

Zornotza eta Durangoko musika-
rien Bost-On Suite jazz taldeak
kontzertua eskaini zuen eguazte-
nean, Durangoko udako kultur
egitarauaren barruan. Taldeko
saxofonistak aurkeztu du bosko-
tea, Ander Erzilla durangarrak.
Durangoko Bartolome Ertzilla
musika eskolako  irakaslea ere
bada. Hain zuzen, musika esko-

lan sortu dute Gehi Zazpi proiek-
tu musikala ere: biolontxeloa ikas-
ten duten sei gaztek eta euren ira-
kasleak, Irati Ortubiak osatzen
dute zazpikotea. 

Gehi Zazpikoek bihar eskai-
niko dute kontzertua, Elorrion
antolatu duten Musikaire jaial-
diaren barruan. Elorrioko elizan
izango da, 20:00etatik aurrera. 

“Jazz berbak oraindik
ere aurreiritzi okerrak
sortzen ditu sarritan”
Ander Erzilla durangarra da Bost-On Suite taldeko
saxofonista; eguaztenean eskaini zutenaz aritu da 

“Oso zaila da musikari
eta irakasle izatea, eta

gainera kontzertuak
lortzen saiatzea”

Musika klaseen diziplina apurtu eta ondo pasatzeko sortu dute zazpikotea
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Urte hasieran abiatu zituzten urteurreneko ekitaldiak, eta balantze oso positiboa egin dute.

D urangoko Andra Mariko
elizpean eskainiko dute
Kriskitin dantza taldea-

ren 25. urteurreneko ikuskizun
nagusia, bihar, 22:00etan. Iazko
urte amaieratik prestatzen aritu
dira, eta dantza, kanta eta musi-
ka uztartu dituzte. 

Otsailean hasi zituzten ospa-
kizun ekitaldiak, eta orain arte
egindakoen balantze positiboa
egin du Egoitz Esturo zuzendariak:
“Taldearentzat motibatzaileak iza-
ten ari dira ekitaldiak”.

Biharko emanaldiaren ostean,
Kriskitin Eguna antolatzeari ekin-
go diote taldekideek: abenduraren
15ean ospatuko dute. Biharko dan-
tza saioko bideo eta argazkien
emanaldia, triki-poteoa, bazka-
ria eta erromeria burutuko dituz-

te, esaterako, urte amaierako
hitzordu horretan. Lagun artean
eta dantzan igaroko dute eguna.

Baina, abendura arte, udaz-
kenean zehar ere beste hainbat eki-
men egingo ditu Durangoko Kris-
kitin dantza taldeak. Besteak bes-
te, “taldearen 25 urteotako historia
gal ez dadin", ikuskizunak, anek-
dotak, argazkiak eta bizipenak
jasoko dituen liburua prestatzen
dihardute taldekideek, eta bi erro-
meria gehiago ere ospatuko dituz-
te oraindik. I.E.

Dantza ibilbidearen 25 urteak,
musikarekin eta kantuarekin

DANTZA

“Taldearentzat

motibatzaileak izaten

ari dira ekitaldiak”

Joan zen larunbatean inauguratu zituzten Gerediaga auzoan A8 auto-
pistan burutu dituzten obrak. Dirudienez, lan honen bidez Iurreta-
tik N-634 errepidean auto eta kamioi gutxiago ibiliko dira. Ongi eto-
rriak honelako berriak. Gaiari buruz berbetan, gogoratzen hasi
ginen. 1996-98 urteetan, Foru Aldundia Iurretan N-634 bidea hobe-
tzen hasi zenean, hainbat biztanle lan haien aurka azaldu ginen bide
nagusi horrek herria zati bitan banatzen jarraitu zuelako. Beharrez-
ko ikusten genuen herritik ahal den gehiena urruntzea eta ondorioz
eskatu genuen bidea autobide ingurura eramatea. Ez genuen uler-
tzen herri batzuetan bideak etxeetatik urruntzen ibiltzea eta Iurre-
tan ez. Eskatu genuen ingurune-kaltearen ikerketa, baina ‘kasuali-
tatea’: bi km baino gutxiagoko lana izanik ez zuen behar.

Alternatiba bat aurkeztu genuen; autopistan hirugarren erreia
egitea, autobideko goiko ordain-kabinak Mallabienarantz erama-
tea eta Iurreta behealdean daudenak Gerediagan jartzea. Horrela
posible izango zelako Iurretatik Gerediagara dohainik izatea auto-
bidea, eta Bidebarrietako errepidea kale bihurtzea. Erotuta geun-
den, ez zen posible. Udalaren hirigintza arloko teknikari nagusiak
esan zigun ez zegoela toki fisikorik autopista zabaltzeko, ez zela posi-
ble, nahiz eta txikia izan tartea, dohainik izatea autobideko zati hori…
Eta berba ‘politekin’ esan zigun nola hitz egiten genuen ‘teknikari
diplomatuak’ izan gabe eta isilik egoteko. EAJren zinegotzi batek
esan zigun benetako arazoa zela erakundeek ez zutela gogo politi-
korik planak aldatzeko.

Eta… Joan zen larunbatean jakin dugu, hirugarren erreia egin-
da dagoela, Iurretatik Gerediagara dohainik dela… Kontxo! Iurreta-
ko udal teknikariak jakin gabe herriko lurrak zabaldu egin ote dituz-
te? Interbiak-ek bere webgunean dio: “AP-8 autobidea N-634 errepi-
dearen doako alternatiba bihurtuko da Iurretan”. Baina… Hori
horrela izateko kamioiak etabar autobidera “bideratu” beharko dira. 

Noizko? Hamasei urte barru?

GEURE DURANGALDEA

Jon Irazabal
Gerediagako kidea

EZ DA POSIBLE... ESAN ZIGUTEN

Uztailaren 5ean Azokara
eramango dute Herri
Bibliotekaren eskaintza
Baserriko produktuen eta bestelako salgaien artera,
kalera, aterako dute uztailaren 5ean Herri Biblioteka

Udalak hamabostero antolatzen
duen Kale Azokara aterako dute
Herri Biblioteka, uztailaren 5ean. 

Merkatuaren barruan aton-
duko duten Bibliotekaren gunean
ipiniko dituzte Bibliotekako bil-
dumako produktuak herritarren
eskura: liburuak, pelikulak, musi-
ka, e-liburuak, tabletak... Dene-
tarik eroango dute, jendeak libu-
rutegiaren eskaintza irakurri, iku-
si, entzun eta ukitu ahal izateko.

Besteak beste, bazkide egite-
ko aukera izango dute bertaratzen

direnek, eta bertan jakin ahalko
dute zehatzago Herri Bibliotekak
antolatzen dituen ekintzen berri.
Produktuak maileguan ere hartu
ahalko ditu gura duenak, eta ezus-
tekoak ere izango direla aurrera-
tu dute antolatzaileek. I.E.

Besteak beste, bazkide

egiteko aukera izango

dute bertaratzen direnek

Kriskitin dantza taldearen 25. urteurrena ospatzeko ikuskizun nagusia bihar eskainiko dute

Taldearen mende laurdeneko
historiari errepasoa egiteko sor-
tu du Kriskitinek biharko ikus-
kizuna. Hainbat lanetako par-
teak nahastu eta gaurkotuz osa-
tu dute ikuskaria: Berrasi,
Kriskitinen ahotsa, Amillanpe-
tik eta Aup. Egoitz Esturo talde-
ko zuzendariak  azaldu duenez,
emaitza “Kriskitinen 25 urteko
bidea erakusten duen ordu eta
erdiko ibilbidea da”. 

Dantza taldearen belaunal-
di guztietako dantzariek parte
hartuko dute emanaldian, eta
Ketxus Uriartek prestaturiko
koreografia dantzatuko dute.
Guztira, 150 pertsona ariko dira
ikuskizunean, eta horietatik
ehun dira dantzariak.  

Dantzariez gainera, mende
laurden honetan taldea lagun-
du duten musikariek eta abes-
lariek ere parte hartuko dute

Kriskitinek biharko antolatu
duen emanaldian. Durangoko
Bogoroditsie eta Doinu Zahar
abesbatzetako 20 kantarik eta 15
musikarik kolaboratuko dute,
besteak beste.

Xeberri kantari eta bikoiz-
le durangarrak aurkeztuko du
saioa, eta Kristina Mardaras ber-
tsolari iurretarrak ere jardungo
du ikuskizunean.

Egoitz Esturo zuzendariak
urteurreneko ekitaldien aurkez-
penean azaldu zuenez, 25 urtee-
tako lanaren lagina, taldeak bizi-
tako eboluzioa islatuko dute
ikuskizunean. I.E.

Dantzari belaunaldiak batuta:
kantua, musika eta dantza
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ARGAZKIGINTZA

“Inportantea da uneoro
argazkiak egiteko grinari
eusten jakitea ere”
Itxuraz ezdeusak eman dezaketen eguneroko egoerei buruzko gogoetatik sorturikoa da
Mikel Ibarrolaren (Iruñea, 1982) Pasos. Ezkurdiko erakusketa aretoan ipini du lana ikusgai

‘Pasos’ aurkeztu duzu Begira
argazki jaialdian: 2009an mar-
txan ipini eta oraindik zabalik
dagoen proiektua.Zertan datza?
Nire argazkigintzaren ikuspegi
aldaketa baten ondorioz, 2009an
jaio zen proiektua. Aldaketa hori
ez datza hainbeste istorio erreal
baten inguruko elementuen bila-
ketan; testuinguru barik, modu
atenporalean eta zatikatuta ager-
tzen zaigun eguneroko baten bila-
ketan baizik. Hori da nire ikuspun-
tutik proiektuaren zentzua. Hala
eta guztiz ere, hortik aurrera ikus-
leak bere ikuspuntu eta interpre-
tazioak eraikiko ditu argazkigin-
tza proposamen honek eskain-
tzen dituen zeinu sinbolikoei bere
zentzua emateko.

Zein izan zen argazkigintza
proiektu honen hasiera?
Orain hiru urte sortu nuen Pasos,
eta zabalik jarraitzen du. Irekita
dago etorkizuneko berreraikete-
tara: ez dauka ez muga geografi-
ko ez tenporalik. Begira argazki
jaialdiaren barruko erakusketa
hau, proiektuaren lehenengo aur-
kezpena da, eta oso pozik nago
Durangokoa lako argazki jaialdi
batean aurkeztu dezakedalako.

Eguneroko bizitzan oharkabean
pasatzen diren gauzei buruzko
argazkiak direla adierazi duzu.
Zergatik erreparatu printzipioz
axolagabea dirudienari?
Egunerokotasunari begiratzeko
interes pertsonal batetik sortu zen
Pasos: nire harridurarako ahal-
mena akuilatzeko eta hain gertu
daukagun arren sarritan oharka-
bean igarotzen zaiguna zalantzan
jartzeko helburuagaz dihardut.

Zuri-beltzak dira bildumako
argazki guztiak. Arrazoi berezi-
ren bat?
Uste dut estilo kontua baino ez dela
zuri-beltzaren aukeraketa. For-

matuarekin eta estetikarekin bate-
ra autoreak bere proiektua gara-
tzeko apropos ikusten dituen
mugetako bat baino ez da  zuri-
beltzaren hautaketa.

Zelan egiten duzu lan? Kamera
beti aldean eramaten duzu?
Proiektuaren arabera, lan dinami-
ka bat edo bestea erabiltzen dut.
Pasos ez da argazki kopuru han-
diko ekoizpena behar duen proiek-
tua. Horregatik, argazki kamera
beti eskura izaten dudan arren, ez
dut argazki asko egiten. Proiektu
honetan gogoetarako eta bizipe-
netarako tartea uste dut oso inpor-
tantea dela, eta horrek aldentzen
nau hainbeste argazki egiteko larri-
tasun horretatik. Uste dut, inpor-
tantea dela uneoro argazkiak egi-
ten ibiltzeko grinari eusten jaki-
tea ere: dena izan daiteke argazki
baterako interesantea, baina auke-
ratzea garrantzitsua da.

Egon zara Durangoko Begira
argazki jaialdiko gainontzeko
erakusketetan? 
Erakusketa inauguratu aurretik
egon nintzen beste erakusketak
bisitatzen. Jaialdiko eskaintza oso
positiboa dela uste dut, lan oso
desberdinak ezagutzeko aukera
ematen duelako. Gainera, Begira-
ko erakusketetako autore guztiek
oso interesgarri iruditzen zaidan
elementua partekatzen dute:
argazkigintzako sorkuntzarako
begiradaren iragazki nagusia sub-
jetibitatea izatea. Bestalde, hitzal-
di, tailer, erakusketa eta proiek-
zioetan parte hartzeko aukerak,

“Argazki kamera beti
eskura izaten dudan
arren, ez dut argazki

asko egiten”

argazkilaritzaren inguruko giro
kultural oso aberasgarria sortzen
duela uste dut. Interesgarriena, lan
egiteko era desberdinak ezagu-
tzeko aukera da, eta argazkigintza-
rako interesa duen jendeagaz elkar
eragiteko aukera izatea. 

Jaialdiaren antolatzaile Leo
Simoesekin kolaboratu izan
duzu. Zelan joan zen  erretratuen
proiektua?
Duela urte batzuetatik ezagutzen
dut Leo Simoes, eta elkarrekin lan
egin izan dugu hainbat aldiz. A pri-
mera vista lanean, antzinako
argazkilari ibiltarien estiloan, Nafa-
rroako herrietan topatzen genuen
jendeari argazkiak egitea zen egi-
tasmoa. Hainbat arrazoi direla
medio, proiektua amaitu barik
dago, baina beharbada etorkizu-
nean berrartu ahalko dugu.

Badaukazu Simoesekin beste
kolaboraziorik?
Orain ez gabiltzan arren elkarre-
kin proiektu zehatz bat garatzen,
gure arteko kolaborazioa etenba-
koa da, argazkilaritzagatiko zale-
tasunak ezezik laguntasunak ere
elkartzen baikaitu. I.E.

Ezkurdiko erakusketa aretoan
ipini du, Mikel Ibarrolak Pasos
bildumako bere lana. Uztailaren
8ra arte izango dira bere lanak
Ezkurdiko aretoan. Horrez gain,
Durangoko erdiguneko hainbat
espazio argazkilaritzak beteko
ditu uztail erdialdera arte.

Esaterako, San Agustin kul-
turguneko sarreran, Natacha
Marlo Granadako argazkilaria-
ren Absoluto topatuko du ber-

taratzen denak: hamabi metro
karratuko argazki collage-a.

Durangoko Arte eta Histo-
ria Museoan, Laetitia Donval
argazkilari  frantsesaren Nerves,
Fest & La Maison izeneko bildu-
ma dago uztailaren 15era arte.

Egun horretara arte ere
egongo da Hexápodaerakuske-
ta kolektiboa, Arte Leku galerian:
El Trapiche taldeko bost argaz-
kilariren lanak batzen ditu. 

Argazkilaritzak hartu ditu
Durangoko hainbat espazio

Exápoda erakusketa kolektiboa.

Mikel Ibarrola argazkilariaren autorretratua.



Gero eta gehiago gure barrura
begiratzen dugu autokritika egi-
teko eta egindakoa hobetzeko.
Horretaz gain, kaletik goazenean
herritarrek beraien kritikak, ikus-
puntuak eta iradokizunak azaltzen
dizkigute, gu geu ere herriko jen-
dea gara-eta. Urte asko darama-
tzagu gure herriko beharrengatik
lan eginez. Gure ustez, argi eta gar-
bi azaldu behar dugu nola dauden
udaleko gauzak, akordioak eta
abar. Adibidez:

Ba al zenekien… Aurreko lege-
gintzaldian gehien garestitu ziren
obretan (igerilekuak, liburutegia,
etabar) 8 milioi eurotik gorako
gehikuntza izan zela? Alegia, 450
euro baino gehiago durangar
bakoitzeko. 

Ba al zenekien… Tabira eta
Sabeco arteko saihesbidea 2013.
urterako amaitu behar zela eta
oraindik ez dela hasi? 

Ba al zenekien… 2007. urtean
Eusko Jaurlaritzak diru-laguntza
eman zuela San Faustoko gizar-
te-etxea egiteko (milioi bat euro
ia, obraren %75) eta oraindik ez
direla obrak hasi? 

Ba al zenekien… Udalak
12.000 eurotik gora ordaintzen
dituela hilean lokalen alokairuen
truke? 

Ba al zenekien… Durango
sarrerako biribilgunea –Frai Juan
Zumarraga/Alluitz– 2011. urtera-
ko egin behar zela? 

Ba al  zenekien… 2011n
Durangoko aurrekontua onetsi
zela sozialistekin adostuz, eta,
besteak beste, Durangon aipatu-
tako hobekuntza horiek egitea
jaso zela?

Hitza eman bakarrik ez, bete
egin behar da! Zurikeriarik eta
adar-jotzerik ez, mesedez! Akor-
dioak betetzen direnean esan egi-
ten dugu, baina betetzen ez dire-
nean ere bai. Eta egunero lan egi-
ten dugu akordio haiek betetzeko.

Okerreko bidea hartzen
denean autokritika egin behar da
nahitaez, hor dago gakoa. Auto-
kritikarik gabe nartzisismoan eror-
tzeko arriskua dago.

IRITZIA gutunak@anboto.org
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Idoia
Agorria
PSE-EE

Eskuak  gora, hau lapurreta bat da!
Lotsagarria.
Bai lagunok, aurten ere betiko moduen, Apatako igerilekuak
berandu zabalduko dira. Hauek bai aurpegi gogorra eta lotsa gutxi.
Urteak dira bertoko bazkide egiten garela eta jada ez dugu gogo-
ratzen egunean, hau da, ekainaren 15ean goizeko 11etan, azke-
nekoz noiz zabaldu zuten. Eta nahikoa da, gezur gehiagorik ez.
Gero noiz arte egongo dira zabalik? Irailaren 30era arte, adibidez! 

Hau guztia nahikoa izan ez eta aurten alkate jaunak eta udal
osoak inongo lotsa barik, prezioak gora, gora, gora jaso dituzte.
Bai, bai, lotsabakook. Eta gainera Elorrixoko Udalari diru lagun-
tza eskatzeko aurpegi gogorra daukate.

Orain arte ez al dugu elorriarrok Apatakook baino ia doblea ordain-
du? Adibidez, iazko bono familiarra: Apatakoentzat 51 euro eta Elo-
rrixokoentzat 80 euro. Eta horrela beste tarifa guztietan, egun solte-
koak izan ezik. Eta aurten, sorpresa: Apatakoentzat 60 euro eta Elo-
rrixokoentzat 100 euro. Bai, atara kontuak, beraientzako %18 baino
zertxobait gutxiagoko igoera eta elorrixokoentzako %25ekoa. Nola
geratzen zarete/gara? Noraino heldu behar da kontua? Gainera, entzun
dudanez, Elorrixoko Udalak diru laguntza eman dio Apatako Uda-
lari igerilekuen hobekuntzak ordaintzeko. Diru laguntza eman? Ez
dago eskubiderik! Elorriarrok ez dugu onartzen diru laguntza ema-
terik, eta gutxiago gutaz barrez lehertzen dauden horiei.

Apatako igerilekuek zabalik edo bizirik irauten badute, guri, elo-
rriarrei esker da. Bertara joaten diren %95, gutxienez, Elorriokoak
garelako. Beraz, badakigu, Elorrioko adiskideok, aurten ez gara Apa-
tako igerilekuetara joango, boikota egin behar diegu. Askoz ere mer-
keagoa egiten zaigu, Abadiñoko igerilekuetara joatea, bono familia-
rra (hiruhilabetekoa): abadiñarrentzat 42,19 euro eta kanpokoen-
tzat 58,60 euro; edo eta Gasteizera joatea. Adibidez nik Gamarran bi
ume eta heldu batentzako bonoa ateratzen badut 46,20 ordaindu
behar dut. Zuek ikusi baina kontuak argi ikusten dira.

Aurten Apatako igerilekuei boikota!
Ez al gaude ba krisian? Ez al dugu ba herritarrok krisirik jasa-

ten? Eskerrik asko elorriarroi ematen diguzuen aukera eta errazta-
sunagatik.

Leire Arteaga eta Elorrioko beste 25 erabiltzaile

Klik batean

Olgetaleku zikina
Umeentzako parke honetan zikinkeria nagusi dela jakite-
ra eman du Anbotoko irakurle batek. San Inazio auzune-
ko jolastokian pipa azalak eta gozoki poltsak izaten dire-
la nagusi gaineratu du: “Udalaren eta erabiltzaileen ardu-
ra da umeak dabiltzan ingurua garbi egotea”.

@

Gutunak @

✑

Argi eta garbi azaldu behar
dugu nola dauden udaleko
gauzak, akordioak eta abar

Alderdi, elkarte edo taldeko iritziak kide baten izenean sinatuta eta
ANBOTOren irizpideak jarraituz zuzenduta publikatuko dira. 

DATUOK BARIK EZ DA GUTUNIK ARGITARATUKO

Zure iritzia, gutuna edo fotodenuntzia helarazteko helbideak:

Bixente Kapanaga 9, 48215 Iurreta
astekaria@anboto.org

Izen-abizenak, telefonoa, helbidea eta NAN
zenbakiagaz batera bialdu behar dira.
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KIROLAK
@anbotokirola

Ibilbide gogorra prestatu dute
aurten ere Garaiko triatloirako

Gogorra eta herrikoia. Ber-
ba bi horiekin definitu ahal
da domekan jokatuko

duten Garaiko triatloia. Iaz, lehe-
nengo aldia amaitu zenean, par-
te-hartzaile askok tarteen gogor-
tasuna azpimarratu zuten. Hala ere,
aurten ibilbide berberari eustea
erabaki dute. Bestalde, 50 bat tria-
tloilari batzea itxaroten dute: “Gure
helburua ez da masifikazioa. Herri-
koi izareari eutsi gura diogu”, adie-
razi du Jon Sarasuak, Garaiko Tria-
tloi Taldeko kideak.

Mutrikuko Saturraran hon-
dartzako uretan hasiko dira ige-
rian. Handik, Garairainoko 87

kilometroak bizikletan egingo
dituzte. Besteak beste, Monte-
calvo gainetik pasatuko dira
triatloilariak. Abadiñora heldu
eta Garaira igo aurretik, Zaldiba-
rrera joan-etorria egingo dute. 

Azkenik, Garaiko herrigune-
an bizikleta utzi, arnasa apur bat
hartu eta korrika osatu beharre-
ko tarteari ekingo diote; hiru
itzuli emango dizkiote zazpi kilo-
metroko zirkuituari. Ibilbidea
gogorra da, Iron man probaren
distantzia erdia duelako, eta
gorabeheratsua delako: “Garai
mendi gainealde batean dago.
Hemen gatxa da korrikako tarte

Domekan jokatuko dute triatloia; iaz legez, Iron man probaren distantzia erdia izango du

Iaz Garaiko I. Triatloian parte hartu zuten triatloilari bi, igeriketa saioa amaitu berritan. Zigor Isasi

Mutrikuko Saturraran
hondartzako uretan
hasiko dira igerian

TARTEAK
IGERIAN

Hasi eta amaitu: Mutrikuko
Saturraran hondartza.
Luzera: 2 kilometro.

BIZIKLETAN

Hasi eta amaitu: Mutrikun
hasi eta Garain amaituko da.
09:00etan hasiko da.
Luzera: 87 kilometro.
Ibilbidea: Mutriku, Mendexa,
Lekeitio, Amoroto, Aulesti,
Munitibar, Gernika-Lumo,
Amorebieta-Etxano,
Abadiño, Zaldibar eta Garai.

KORRIKA

Hasi eta amaitu: Garain.
Luzera: 21 kilometro. 
Hiru itzuli zazpi kilometroko
zirkuituari.
Ibilbidea: Mendien artean
izango da, baina ez mendiko
bideetatik. Ibilbide osoa
errepidean egingo dute.

DATUAK
Antolatzailea: 
Garaiko Triatloi Taldea.
Helmuga: Garaiko 
udaletxearen alboan.
Iazko Irabazleak: Haimar
Agirresarobe eta Rakel Lomb.

Iazko lehenengo aldian
50 lagun inguruk 
parte hartu zuten

lauak antolatzea. Igoz gero,
ostean jaitsi beharra dago eta
alderantziz. Baina horrek ezau-
garri bereizgarria ematen dio
triatloiari”. Iaz bero handia egin
zuen triatloiaren egunean, batez
ere eguerdian, tr iat loi lariak
korrika ahalegin betean zebiltza-
nean. Horrek asko gogortu zuen
berez neketsua zen ibilbidea. 

Iazko kopuru beretsua
Iazko lehenengo aldian 50
lagun inguruk parte hartu zuten
eta aurten kopuru hori berdin-
tzea itxaroten dute. Lehenengo
aldi hartan Haimar Agirresarobe

gipuzkoarra eta Rakel Lombo
kantabriarra izan ziren irabazle-
ak. Oraingoz iazko irabazleek ez
dute izenik eman triatloian parte
hartzeko. Hala ere, goi mailako
hainbat atleta batuko dira eta
pronostikoak irekita daude. Esa-
terako, joan zen asteburuan
Salouko (Herrialde Katalanak)
Extreme Man triatloian bigarren
postuan izan zenak parte hartu-
ko du, Josu Uriartek. Iron man
oso baten distantzia zuen. 

Urtero legez, Garaiko udale-
txearen alboan amaituko dute
triatloia eta hantxe egingo dute
sari banaketa ere. J. Derteano

TTrriiaattllooii  bbaatt  aannttoollaattzzeeaakk  llaann  hhaann--
ddiiaa  ddaakkaarr..  IIbbiillbbiiddeeaakk  ddiisseeiinnaattuu,,
lliizzeennttzziiaakk  lloorrttuu,,  bbiiddeegguurruuttzzeeaakk
zzaaiinndduu……  HHaammaaiikkaa  ddeettaaiillee  ttxxiikkii
bbaattzzeenn  ddiirraa  bbuurruuhhaauussttee  hhaannddii
hhoorrrreettaann..  IIaazzkkoo  eessppeerriieennttzziiaa
aauurrtteenn  bbaalliiaaggaarrrriiaa  iizzaann  zzaaiieellaa
oonnaarrttuu  dduu..  

llaazz  lleehheenneennggoo  aallddiiaa  iizzaann  zzeenn..
ZZeellaann  iirrtteenn  zzeenn??
Oso gustura gaude iazko tria-
tloiagaz. Lasterketa gogorra
zela esan ziguten, baina antola-
ketagaz oso pozik agertu ziren
denak. Guretzat asko esan
gura du horrek parte-hartzaile-
ak pozik geratu zirelako.

ZZeellaann  jjooaann  ddaa  aauurrtteennggoo  ttrriiaa--
ttllooiiaarreenn  aannttoollaakkuunnttzzaa??
Iazko esperientziak aurtengoa
antolatzen lagundu digu. Iaz
baino finantziazio txikiagoa
eduki dugu dena antolatzeko,
baina diruaren ordez gogoa eta
ilusioa erabili ditugu.

IIzzeennaa  eemmaann  dduutteenneenn  aarrtteeaann
IInnggaallaatteerrrraakkoo  bbaatt  ddaaggoo..
E-mail bat idatzi zigun interesa
erakusteko. Distantzia erdiko
triatloi bat egin nahi zuela zio-
en. Zarauzko triatloian parte
hartzekotan zen, baina dortsal
barik geratu zenez, Garaikora
etorri gura zuen. Urtero egiten

omen du gutxienez triatloi bat
hemen inguruan. Gurea triatloi
gogorra zela esan genion, eta
berak gustura probatuko zuela
erantzun zigun.

KKoorrrriikkaakkoo  ttaarrtteeaa  ggooggoorrrraa  zzeellaa
eessaann  zzuutteenn  ppaarrttee--hhaarrttzzaaiilleeeekk..
Niri egokitu zait tartea diseina-
tzea. Garain ez dugu besterik:
gora eta behera,  gora eta
behera. Ahalik eta zirkuiturik
lauena antolatzen saiatu naiz,
baina, nahitaez, gogorra da.

GGaarraaii  TTrriiaattllooii  TTaallddeeaarrii  ddaaggookkiioo--
nneezz,,  aauurrtteenn  hhaaiinnbbaatt  kkiiddee  nnaabbaarr--
mmeenndduu  ddiirraa..

Aitor Astorkia eta Ekaitz
Barrainkua maila handian ibili
dira. Aitor duatloien zirkuituko
sailkapenean lider egon da zati
batean. Triatloietan Ekaitzek
hamargarren amaitu zuen Hon-
darribian, esaterako. Bata zein
bestea aurten oso indartsu
dabiltza, egia esan. Ea denbo-
raldia zer mailatan amaitzen
duten.

ZZeeiinnttzzuukk  ddiirraa  ddeennbboorraallddiiaa
aammaaiittuu  aarrtteekkoo  hheellbbuurruuaakk??
Ez dugu helburu konkreturik
denboraldia amaitu arte. Abuz-
tut ik aurrera beste tr iat loi
batzuk egin eta ahalik eta mai-
larik onena eskaintzea da gure
helburua. Eta ostean, atsedena.
Duatloiak, triatloiak, mendi las-
terketak… Dena ezin da eta
atsedena ere hartu beharra
dago.

“Zirkuitu lauena antolatzen saiatu
gara, baina, nahitaez, gogorra da”

Ander Azpitarte
Garaiko Triatloi 
taldeko kidea
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Aurten ez dugu Londongo Olinpiar Jokoetan errugbia ikuste-
ko aukera izango. Oraindik lau urte itxaron beharko ditugu,
eta 7ko errugbia izango dugu 2016. urtean Rio de Janeiron.

Historia laburbilduz, XX. mendearen hasieran, Pierre de
Coubertaine izan zen bultzatzaile nagusia Olinpiar Jokoetan.
Bere lanari esker, 1900. urtean, Parisen, errugbia lehenengoz
olinpikoa izan zen. Frantzia, Alemania eta Britainia Handiak
bakarrik parte hartu zuten. Baina ez zuten selekziorik aurkeztu,
klubak baizik. Frantziak irabazi zuen urrezko domina.

Zortzi urte geroago, 1908. urtean, Londonek antolatuta-
ko jokoetan hiru talde besterik ez ziren aritu. Britainia Handia,
Frantzia eta Australasia (Australiak eta Zeelanda Berriak
osatutako taldea). Australasiak jantzi zuen urrea. 

Handik hamabi urtera, Amberesen (Belgika) 1920ko
jokoetan, Txekoslovakia, Errumania, Frantzia eta AEBak egon
ziren. Azkenean partida bakarra jokatu zen frantziarren eta
amerikarren artean. Ezustea, estatubatuarrak garaile: 8-0.

1924. urtean, berriro Parisen, Frantziak, Errumaniak eta
AEBek bakarrik parte hartu zuten. Colombes estadioan
20.000 ikusleen aurrean, estatubatuarrek 17-3 menderatu
zuten Frantzia. Pierre de Couberteninek Nazioarteko Batzor-
de Olinpikoaren presidentzia uzteaz batera, errugbiak Olinpiar
Jokoetan egindako ibilbidea eten egin zen. Hainbat ahalegi-
nen ostean, 85 urte geroago, errugbia Olinpiar Jokoetako
egitarauan sartzea onartu zuten, baldintza batekin: 15ekoa
barik, 7ko errugbian jokatzea. Lau urte barru izango da.

ADITUAREN
TXOKOA

Gotzon Gomez
Errugbi entrenatzailea

Errugbia Olinpiar Jokoetan

Xabier Lujua bilbotarra
erabat nagusitu da rallyan

Iazko denboraldia amaitu
moduan hasi du aurtengoa
Xabier Lujua auto gidari bilbo-
tarrak: Euskadiko Rally Txapel-
ketako lider. Jesus Estrada
kopilotuagaz eta Mitsubishi
EVO X-aren bolantean, Bizkai-
ko Begiratokia rallyko tarte

denak irabazi zituen joan zen
zapatuan eta iazko txapela
berritzeko faborito nagusia dela
erakutsi zuen. Aingeru eta
Angel Castro aita-semeak sail-
katu ziren bigarren BMW M3an.
Podiuma Gorka Antxustegi eta
Xabat Urrestik osatu zuten Peu-
geot 205agaz; Formula Libre
mailako lider ipini ziren.

Copa Abarth modalitatera-
ko ere puntuagarria zen rallya.
Maila horretan Txutxi eta Ale-
jandro Perez anaiek irabazi
zuten. J. D.

Bizkaiko Begiratokia rallyko tarte guztietan
izan zen azkarrena, eta Euskadiko lider da

Aingeru eta Angel
Castro aita-semeak
sailkatu ziren bigarren 

Xabier Lujua eta Jesus Estrada, sari banaketan.

“Inoiz ibili barik geunden
bide berriak ireki ditugu”

IIbbiillbbiiddeeaa  eeggiittuurraattuu  eettaa  aattoonnttzzeeaa
llaann  hhaannddiiaa  iizzaann  ddaa??
Guk urteak daramatzagu Duran-
galdetik bizikletan irteten eta
domekako ibilbidean inoiz ibili
barik geunden bide berriak ireki
ditugu. Jende asko harrituta
geratuko da. Ibilbidea diseina-
tzeak lan asko eskatu du. Azken
hile bietako asteburuak horre-
tan eman ditugu. Hain espazio
mugatuan 35 kilometroko mar-
txa antolatzea ez da erraza.
Atontze lanek ere denbora
eskatu dute. Aste bitan, hainbat
lagun ibili dira sasi-garbitzeko
makinagaz bideak garbitzen.

NNoonnddiikk  iibbiilliikkoo  zzaarreettee??
Durangoko herrigunetik eta
Azken jatetxearen albotik
Mugarrako merenderora igoko
gara pistatik. Handik Izurtzako
neberara joango gara. Santa
Agedara jaitsi ostean, berriro
neberara bueltatuko gara alda-
pa oso gogor batetik. Aldapa
hori parte-hartzaileak probatze-
ko sartu dugu.

MMaarrttxxaa  eezz  lleehhiiaakkoorrrraa  ddaa,,  bbaaiinnaa
iizzeerrddiiaa  bboottaattzzeekkoo  mmoodduukkooaa..
Err i tmo onean irtenez gero
gogorra egin daitekeen martxan
da. Ibilbide bi daude aukeran eta

Sapubike elkarteak Durangoko lehenengo mountain bike martxa
antolatu du domekarako. Elkarteko kidea da Iker Sagardui
(Durango, 33 urte), eta bidea ezustekoa izango dela iragarri du 

bietan dago aldapa gogor hori.
martxa ez lehiakorra denez,
bakoitzak erabakiko du zein den
komeni zaion erritmoa. Ibilbide-
ko zatiren bat bizikletatik jaitsita
egin behar bada ez da ezer ger-
tatzen. 

ZZeellaann  ssoorrttuu  zzeenn  SSaappuubbiikkee  mmaarr--
ttxxaa  aannttoollaattzzeekkoo  iiddeeiiaa??
Inguruko herri gehienek euren
mendi bizikletako martxa dute
eta Durangok ez. Taldeko kidee-
kin egindako irteera batean sor-
tu zen ideia eta antolatzera ani-
matu ginen. 

NNooiizz  ssoorrttuu  zzeennuutteenn  SSaappuubbiikkee
ttaallddeeaa??
Ofizialki aurten, baina 2009an
hasi ginen ibilbideak egiten.
Gaur egun 32 bazkide gara eta
apurka hasten gabiltza.

OOrraaiinnggoozz  zzeennbbaatt  llaagguunneekk  eemmaann
dduuttee  iizzeennaa  mmaarrttxxaarraakkoo??
Gutxi gorabehera 130 lagunek.
Webgunearen bidez lagun
gehiagok izena ematea espero
genuen, baina domekan beste
martxa batzuk ere badaude,
Debakoak eta Eakoak, esatera-
ko. Dena dela, egunean bertan
ere apuntatu daiteke. 

Iker Sagardui, martitzenean, Tabira auzoko parkean.

LLaasstteerrkkeettaarreenn  oosstteeaann  ppaarrttee--hhaarr--
ttzzaaiilleeeenn  iirriittzziiaakk  eerree  bbaattuu  aahhaallkkoo
ddiittuuzzuuee..
Hori da asmoa. Martxa amaieran
parte-hartzaileei inkestak bana-
tuko dizkiegu martxa zer iruditu
zaien jakiteko.

TTaabbiirraakkoo  jjaaiieenn  eeggiittaarraauuaann  ssaarrttuu
dduuzzuuee  mmaarrttxxaa..
Sasoi aproposa da. Sanfaustoe-
tan ekitaldi asko daude eta egu-
raldiak ere ez du beti laguntzen.
Urte sasoi honetan eguraldi
hobea egiten du normalean.

BBaadduuzzuuee  bbeessttee  eekkiittaallddii  bbeerrrriirriikk
ssoorrttzzeekkoo  aassmmoorriikk??
Idea asko ditugu. San Faustoe-
tan zeozer egin gura genuke. Ea
horretarako udalaren laguntza
lortzen dugun. Gaueko martxak
egitea eta Gabonetan zerbait
antolatzea ere aipatu izan dugu.
GR Mikeldi ibilbidea berreskura-
tzeko asmoa ere hor dago. Ideia
asko ditugu, baina pausuz pau-
su joan gura dugu. Lehenengo
ikusi dezagun domekako  lehe-
nengo martxa zelan irteten den.

Erritmo onean
irtenez gero gogorra

egin daitekeen
martxa da

Hainbat ibili dira
sasi-garbitze

makinagaz bideak
garbitzen

DATUAK
Noiz: domekan, 09:00etan
Non: Durangoko 
Tabira auzoan.
Ibilbideak: 35 kilometrokoa
eta 25 kilometrokoa
Izen-ematea: 
egunean bertan edo
webgune honetan:
www.sapubike.com 
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penean. Joane Somarriba talde-
an zebilenetik ez zuten hain
goian amaitzen.

Datorren urterako babesle
bila dabil Durangoko taldea. Inte-
resatuentzat e-mail bat ipini
dute:scdurnguesa@hotmail.com.

Federazioaren “lan txarra”
Txirrindularitzan eta emakumee-
tan, Espainiako selekzioa ez da
Londoneko Olinpiar Jokoetara-
ko sailkatu. Beraz, Anna Sanchi-
zek, esaterako, ezingo du orain
lau urte Beij ingen izandako
esperientzia errepikatu. Elorria-
gak Espainiako federazioaren
“lan txarra” kritikatu du. 

Dioenez, Londonera sailka-
tzeko ez dituzte puntu nahikoak
batu, hein handi batean, Federa-
zioak lasterketa gutxitan parte
hartu duelako: “Federazioa ez da
emakumeen taldean bat ere
inplikatu. Aurrekontua gizonetan
gastatu dute batez ere. Oso
dezepzionaturik gaude”. 

Bestalde, lasterketak txarto
aukeratu dituztela dio: “Lehen
mailako lasterketetan onenak
egoten dira eta gaur egun
Espainiak duen mailagaz zaila
da puntuak batzea. Zergatik ez
dute parte hartu bigarren maila-
ko lasterketa gehiagotan pun-
tuak pilatzeko?”. J. D.

Ekaineko aldapa laua eta oparoa
gertatu zaio Bizkaia-Durangori

Bizkaia-Durango txirrindula-
ri taldeak ekaina gorriz
azpimarratuta zuen egute-

gian. Amaitzear dagoen hilean
urteko lasterketarik garrantzitsue-
nak eduki dituzte; tartean, Ema-
kumeen Bira eta Espainiako txa-
pelketa. Lasterketa denetan era-
kutsitako maila ona borobildu egin
zuten  joan zen asteburuan Anna
Sanchizek (Valentzia, 25 urte) eta
Ane Santestebanek (Errenteria, 22
urte), Salamankan jokatutako
Espainiako txapelketan. Sanchi-

Espainiako txapelketan hiru urre lortuta borobildu du hilabetea txirrindulari taldeak

Bizkaia-Durango txirrindularitza taldearen familia argazkia.

zek urrezko bi domina lortu zituen,
erlojukoan eta errepidean. San-
testeban 23 urtez azpiko txapel-
duna izan zen errepidean. Agur-
tzane Elorriaga taldeko zuzenda-
riak laudatu egin ditu: “Bagenekien
oso sasoi onean zeudela eta ibil-
bidea ere eurentzako egokia zen,
aldapak zituelako eta gorebehe-
ratsua zelako. Hala ere, maila
ikusgarria eskaini dute”.

Sanchizek Espainiako
Kopako lidertza ere lortu du hil
honetan, Zizurkilgo lasterketa

irabazi ostean. Kopa amaitzeko
lasterketa bakarra falta da.
Aipagarria da Joanne Hogan
australiarraren lana ere: Sopela-
ko eta Osintxuko (Bergara) las-
terketak irabazi ditu ekainean.

Taldeka indartsu
Lorpen denak ez dira banakako-
ak. Besteak beste,  Dorleta
Eskamendi, Cristina Alcalde eta
Amaia Martiedaren lanari esker,
laugarren amaitu zuten Emaku-
meen Birako taldekako sailka-

“Federazioa ez da
emakumeen taldean
bat ere inplikatu”

Joaquin Barandiaran elorria-
rrak marka handia lortu du
Nojan (Kantabria, Espainia)
jokatu den golf openean. Golf
pilota lehenengo kolpean zulo
batean sartzea lortu zuen. 140
metroko distantzia zegoen
hasiera puntutik zulora. Ope-
nean horrelakorik lortu zuen
golf jokalari bakarra izan zen.
Horregatik, zuloa kolpe batean
egin duela adierazten duen
ziurtagiria jaso zuen.

Guztira 74 parte-hartzaile
izan zituen Nojako golf openak
eta horietako batzuk profesio-
nalak ziren. Sailkapen oroko-
rrean bederatzigarren geratu
zen Barandiaran eta senior
mailan lehenengo. J. D.

Zuloa urrutitik
asmatu du
Barandiaranek 

Kilometro Bertikalen Espainia-
ko Kopa hiru lasterketek osa-
tzen dute. Horietako bigarrena
jokatuko dute zapatuan Riba-
gorzan (Herrialde Katalanak)
eta Oier Ariznabarreta duran-
garrak parte hartuko du.

Gaur egun, Ariznabarreta
hirugarren dago sailkapenean.
Izan ere, hirugarren amaitu
zuen Sabiñanigoko (Aragoi,
Espainia) lehenengo kilometro
bertikala. Lasterketa horretan
Luis Alberto Hernando eta
Agusti Roc geratu ziren lehe-
nengo eta bigarren, hurrenez
hurren. Biharko lasterketan
munduko txapelketa ere joko-
an egongo da. J. D.

Ariznabarreta
prest kilometro
bertikalerako

Erlojupeko Euskadiko
txapelaren bila irtengo
da Ziortza Isasi Elorrion

Domekan erlojupeko Euskadi-
ko txapelketa erabakiko da Elo-
rrion. Lau mailatan banatuko
dituzte txirrindulariak: kadete,
gazte, 23 urtez azpiko eta elite
mailak. Gazteen mailan Ziortza
Isasi elorriarra irabazteko fabori-
toa da. Aurtengoa da gazteen
mailan ariko den lehenengo
urtea. Iaz, kadeteetan, azpitxa-
peldun geratu zen. Isasi sasoi
betean dago eta aurten erakus-
taldi handiak egin ditu pistan.

Apirilean lau domina eskuratu
zituen pistako Espainiako txa-
pelketan; horietako bat urrezkoa.
Maiatzean pistako Euskadiko
txapelketa irabazi zuen Berrizen. 

Nagusien mailan Lointek
taldeko txirrindulari biren artean
egon daiteke txapela lortzeko
lehia: Ana Usabiaga eta Irene
Usabiagaren artean. Kadetee-
tan ere taldekide bi dira fabori-
to: Ciclos Iturriaga-Autos Elo-
rrio taldeko Eider Unanue eta
Olatz Agorria.

Kadeteek zortzi kilometro-
ko ibilbidea izango dute. Atxon-
doko artia industriagunean
emango dute buelta. Beste
mailetan 15 kilometrokoa da
ibilbidea eta Astolako industri-
gunera arte joango dira. J. D.

Txirrindulari elorriarra aurten lehenengo
aldiz dabil gazteen mailan eta faboritoa da

Trinketean, Uriarte-Antxia eta 
Gallastegi-Pradera txapeldun
Trinketean kluben arteko euskal

ligako finaletan txapela irabazi
zuten, batetik Rober Uriartek eta
Ander Antxiak esku pilotan (Atxar-
te), eta bestetik Gaxi Gallastegik eta
Itsaso Praderak gomazko paletan

diñoko Tornosolon. Durangalde-
tik Ander Antxia, Rober Uriarte eta
Mikel Gonzalezek jokatuko dute
txapelketa. Finalak uztailaren 14an
jokatuko dituzte Abadiñoko trin-
ketean. J. D.

(Tornosolo). Uriartek eta Antxiak
latz sufrituta irabazi zuten (40-
37). Gallastegi eta Pradera erosoa-
go ibili ziren (30-18).

Bestalde, gaur Euskadiko Trin-
kete Txapelketa hasiko da Aba-

Euskal ligako irabazleak dira, esku pilotan eta gomazko paletan 

Aprilean lau domina
eskuratu zituen pistako
Espainiako txapelketan

Euskal ligako finaletako irabazleak sari banaketaren ostean.
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AISIALDIA auzorik auzo

Mekoleta, Otxandiora lehenengo
bider argindarra eroan zuen auzoa
Pagadi ederren artean kokatuta, bizi-bizirik dagoen auzoa da Mekoleta, San Bernabe jaiek duten
arrakastak garbi erakusten duenez; historian zehar ere berebiziko garrantzia izan du Otxandion

Mekoleta Otxandioko herriaren men-
debaldera kokatuta dagoen auzoa
da, Urrunagako urtegiaren iparral-

deko muturrean. Auzo elkarteko eraikina-
ren inguruan batzen diren baserriek osatzen
dute erdigunea. Pagadi ederren artean koka-
tuta, naturagaz gozatzeko inguru lasaia eta
aproposa da. Gainera, bere sasoian herrigu-
nearen garapenerako garrantzia handia izan
zuen, Mekoletako errota baten bitartez hel-
du zelako lehenengoz argindarra Otxandio-
ko herrigunera. Baita Oleta auzoan kokatu-
ta zegoen errota bati esker ere.

Mekoleta albotik doan ibaiaren inguruan
hainbat ola eta errota egon ziren sasoi batean.
Ur-emariaren indarra aprobetxatuz, batez
ere artoa eta garia xehatzen ziren errota
horietan. Baina beste funtzio garrantzitsu bat
ere izan zuten. 1950eko hamarkadan, Iber-
duero argindar konpainia Otxandiora hel-
du arte, Mekoleta eta Oleta auzoko errota
banatan sortzen zuten argindarra erabiltzen
zen herrigunean.

Gaur egun, Arkotxe kultur elkarteak era-
biltzen duen eraikina auzo eskola izan zen
60ko hamarkadara arte. Ostean, udalak kul-
tur elkarteari utzi zion eraikina eta elkarteak

auzoa berpizteko erabili du. Otxandion eta
handik kanpora ezagunak dira ekaineko San
Bernabe jaiak. Herrigunetik lagun asko joa-
ten da: afalostean, bertsolari ezagunekin
batera, baserririk baserri joaten dira kantu
kantari.

Sasoi batean, San Bernabe izeneko ermi-
ta bat ere bazegoen Otxandio eta Mekoleta
arteko mendixka batean, baina Gerra Zibi-

lean txikituta utzi zuten. Oraindino zutik dau-
den harri batzuk dira sasoi bateko baseliza-
ren testigu bakar.

Mekoletak pagadi ederrak ditu inguruan.
Presazelai parkeko  pago sendo eta hosto-
tsuen gerizpean egunpasarako mahaiak eta
parrillak daude. Alboan dago presa bat, par-
keari izena ematen diona, ura Mekoletara
bideratzeko sortu zutena.

Mekoleta albotik doan
ibaiaren inguruan

hainbat ola eta errota
sortu ziren

Otxandion eta handik
kanpora ezagunak
dira ekaineko San

Bernabe jaiak

Presazelai parkeko
pagoen gerizpean

egunpasarako mahaiak
eta parrillak daude
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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 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.

AUKERA
• ATIKOA: berria. Estreinatzeko. 92 m2. 3 terraza. 
3 logela eta 2 komun. Garajea eta trastelekua.
217.000€ + bez.
• MASPE: 3 logela, egongela eta sukaldea. Igogailua.
174.300€.
• 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€.
• BIDEBARRIETA: 85 m2. Berria. 3 logela eta 
2 komun. Garajea aukeran. 216.000€.

ETXEBIZITZAK SALGAI
• ARRILUZEA: erdi berria. Apartamentua. Terraza
handia. Garaje  itxia.
• EZKURDI: 115 m2. 4 logela eta 2 komun. Ganbara
eta garajea. Terraza  handia. Ikuspegi ederrak.
• 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. 318.000€.
• 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. 216.000€.
• 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 egongela eta despentsa.
Berriztua. 179.900€.
• IURRETA: Bidebarrieta: 85 m2. 3 logela eta
egongela handia. Erdi jantzia. Ganbara. 205.000€.
• ZALDIBAR: baserria. 420 m2. 7.000 m2-ko
lursailarekin. 390.000€.
• MATIENA: 3 logela eta 2 komun. Balkoia  eta
terraza. 14 m2-ko ganbara. Jantzia. Etxe osoak
kanpora ematen du. 199.000€.
• ATXONDO: landa etxea. 100 m2-ko lorategia.
Berezia.
• 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: 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€.
• FRANZISKO IBARRA: 115 m2. Egokitua. 
110.000€/hileko.
• IPARRAGUIRRE: lokal komertziala. 33 m2. 49.000€

• LANDAKO: 70 m2. Egokitua.
• FRANZISKO IBARRA: 70 m2. Egokitua. 600€.

I 2012ko ekainaren 29a, 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

Higiezinak
ETXEBIZITZAK

SALDU

Cuzcurrita. 3 logela, sukal-
dea, egongela eta komuna.
Jantzia. Garajea. Igerilekua.
76 m2-ko terrazarekin. 
Tel.: 670-360 363

Abadiño. Matienan, kultur
etxe aurrean. Altzariak. 3 lo-
gela, bainua. Garajea aloka-
tzeko aukera. 615 73 85 52

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

Durango. Sasikoan. 3 loge-
la, saloi-jangela handia, su-
kaldea eta bainua. Bi balkoi,
kamarotea eta garajea. 
Tel.: 679 38 23 69. 

Garai. Oarbeaskoa baserria.
10.000 m2-ko lursaila. Erre-
abilitazioa behar du. Bifami-
liarra egiteko aukera. 
Tel.:  639833489 

Gasteiz. 57 m2. Igogailua. 2
logela, 2 komun, sukaldea,
balkoia. Garajea. Piszina. Al-
tzariekin. Tel.: 665 757 807. 

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

ERRENTAN EMAN

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

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

Berriz. 3 logela, 2 komun,
egongela eta sukaldea. Guz-
tiz jantzia. Animaliarik ez.
Tel.: 663 39 75 88

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

Durango. Atikoa. 2 logela,
komuna eta sukalde-egon-
gela. Tel:656733636.

Durango. Logela indibidua-
la Landakon. Kontratuarekin.
648 20 03 70 (Carmen).

Mañaria. 3 gelako etxea
balkoi handiarekin. 
Tel.: 94 682 41 08 (goizez).

ERRENTAN HARTU

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

OPORRETAKO ETXEA
Puerto rico. Bistak itsaso-
ra. Astebeterako edo 15 egu-
nerako. Oso merke. Abuztu-
tik 2013ko martxora arte.
Tel.: 670-31 12 23

Oropesa del mar. Marina
dorren 4-6 pertsonentzako.
Hondartzatik 150 metrotara.
Egongela, 2 logela, komuna,
sukaldea, terraza handia. Ga-
rajea. Igerilekua. Ez dira ani-
maliak onartzen. 
Tel.: 670 214 924. 

Torrevieja. Bungalow bat
alokagai. 3 logela, egongela
terrazagaz, solariuma, igeri-
lekua. Tel.: 615-77 96 22

Llanes. Bi pertsonentzako
pisua. Tel.: 637916892

Bastida. Igerilekua eta sas-
kibaloi pista. 2 logela, bainu-
gela, sukaldea eta egongela.
Tel.: 620629245

PISUA KONPARTITU
Berriz. Logela alokagai, ba-
serrian. Lur sailarekin.
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

Durango. Pisukide bila. Er-
dian. Garajea aukeran. 250
euro+fiantza. 635 731 924

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

LOKALAK
Abadiño. Lokal bat aloka-
tzen da. Tel.: 661 45 18 51.

Durango. Erdi-erdian. 42
m2 erabilgarriak. Kanpora.
Altzariak eta batzar gela.
Prezioa: 550 euro/hilean.
Tel.: 656 78 02 15

GARAJEAK

SALDU

Berriz. Itxia. 42 m2. Ate au-
tomatikoa, komuna, sukal-
dea, txokoa eta bodega. 3
auto sartzeko. 615 75 21 36

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

Durango. TrastelekuaAste-
pen. 18 m2 eta bi altuera.
9.500euro. 665-70 75 35.

Elorrio. Berrio-otxoan.
Itxia. Tel.: 658-75 92 64.

ERRENTAN EMAN

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

Durango. 94-681 25 10.

Durango. Askatasun etor-
bidean. 50 e/h. 675 71 95 54

Iurreta. Eleixalden. 
Tel.: 636 22 07 96

Lana/negozioak
LAN ESKARIAK

OSTALARITZA

Durango. Neska gazte eus-
kalduna, zerbitzari lanak egi-
teko prest. Tel.:  615 716 232

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

ETXEKO LANAK

Durangaldea. Nagusiak
zaindu, garbiketa lanak eta
sukaldari laguntzaile gisa lan
egiteko prest. 9:00etatik au-
rrera. Tel.: 686-19 00 24

Durangaldea. Garbiketan
edo zaintzan. 638-88 98 57

Durangaldea. Etxeko lan-
terako, garbiketarako, baita
zaintzarako. 648-845 554

Durangaldea. Garbikete-
tarako prest. 634-07 27 38

Durangaldea. Garbiketa-
rako edo zaintzarako prest.
Paperekin. Tel.: 670-67 46
41 edo 638-46 93 83

Durangaldea. Etxeko lane-
tarako zein zaintzarako prest,
18:00etatik aurrera eta aste-
buruetan. 608-50 40 43

Berriz. Berrizko emakumea
lan bila:  garbiketa lanak, ume
edo nagusien zaintza. Ingu-
ruetan lan egiteko prest.
Tel.: 659243548

PERTSONAK ZAINDU

Durangaldea. Zaintzeko
eta etxeko lanak egiteko lan

bila. Gauez eta asteburuetan.
Tel.: 648-20 03 70 carmen

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

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

Durangaldea. Asteburue-
tan edo gauetan zaintzarako
prest. Tel.: 664-73 38 75

Durangaldea. Zaintzarako,
garbiketarako edo edozein
lanerako prest. 62082 85 79

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

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

Durangaldea. Garbiketa-
rako edo nagusiak zaintzeko
prest. Tel.: 628 65 50 31

Durangaldea. Garbiketa-
rako edo zaintzarako lan bila.
Tel.: 650-17 24 33

Durangaldea. Nagusiak
zaintzeko prest. 632-11 77 23

Durangaldea. Nagusiak
zaintzeko prest. 602008358

Durangaldea. Garbiketa-
rako edo zaintzarako prest.
Tel.: 690-68 73 95

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

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

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

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
zaintzarako lan bila. Goizetan
14:00ak arte eta 16:00etatik
22:00etara. 
Tel.: 681-21 82 30

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

Durangaldea . Nagusiak
edo umeak zaintzeko prest.
Tel.: 617-05 01 87

Durangaldea. Nagusien
edo umeen 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

Durangaldea. Nagusi zein
umeen zaintzarako lan bila.
Garbiketan ere. 65154 80 99

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

Durangaldea. 24 urteko
neska etxeko lanetarako,
edota  zaintzarako lan bila.

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

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

Durangaldea. Gauetan edo
asteburueta nagusien zain-
tzako prest.  646-42 97 41

Durangaldea. Zaintzan
edota garbiketan lan bila.
Tel.: 646-20 72 71

Durangaldea. Geriatriako
auxiliarra  zaintzan edota
garbiketan lan bila. 
Tel.: 678-23 02 66

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

Durangaldea. Nagusiak
zaintzeko edo sukaldean la-
guntzeko prest.608 659
055 - 632 292 726 / nieves

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

Durangaldea. Interna be-
zala nagusiak zaintzeko
prest. Tel.: 602-12 22 45

Durangaldea. Neska gazte
euskalduna ekainean eta uz-
tailean haurrak zaintzeko
prest. Tel.: 686-80 96 28

Durango. Zaintzan edo gar-
biketan lan bila. 619 15 58 04

Durango. Emakume eus-
kalduna eta arduratsua zain-
tzarako edo etxeko lanetara-
ko lan bila. Tel.: 659 08 81 85

Durango. Neska gazte eus-
kalduna, haurrak zaintzeko
prest uztailean. 615 716 232

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

Elorrio. Irailetik aurrera,
arratsaldetan, umeak zain-
tzeko prest. 688640604

Iurreta. Emakume euskal-
duna pertsona nagusiak,
ezinduak eta gaixoak zain-
tzeko prest. 699 74 57 23

IRAKASKUNTZA

Durangaldea. Euskara kla-
se partikularrak emateko
prest, maila guztietan. 
Tel.: 686-809 628

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

Durangaldea. Inglesa ho-
betzeko klase partikularrak
emateko prest. 637 292 465

Durangaldea. Alemanie-
razko klaseak ematen ditut.
Metodo atsegina. Adin guz-
tiak. Tel.: 670-79 33 12.

Abadiño. Klase partikula-
rrak emateko prest, Lehen
Hezkuntzan eta DBHn.
Tel:618 068 749.

Durango. Matematika eta
fisikako partikularrak emate-
ko prest. Batxilergoan edo
DBHn Tel.: 656 78 68 10. 

GAINERAKOAK

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

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

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

Durangaldea. Zaintzan,
garbiketan, segurtasunean,
lorezaintzan, ... lan bila. 
Tel.: 622-47 39 41. Julian.

Durangaldea. Neska aste-
arte eta asteazkenetan edo
orduka lan egiteko eskain-
tzen da. Tel.: 672-69 91 52

Durango. Garbiketarako
prest. Tel.: 615 716 232

LAN ESKAINTZAK

ETXEKO LANAK

Durango. Neskatila bat
zaintzeko eta eskolara era-
mateko emakume bat behar
da (hobe euskalduna).
Tel.: 603 71 18 06. 

IRAKASKUNTZA

Bilbo. Turkierako irakaslea.
Sartu. Erref.: 4781. 
Tel.: 94-620 04 49

GAINERAKOAK

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

Bilbo. Saltzailea. Sartu.
Erref.: 2774. 94-620 04 49

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

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

Peugeot 306. 170000km
2.500 euro. 655733598
arlozabal7@hotmail.com.

Citroen ZX. Diesela. Egoe-
ra onean. 120.000 km. 800
euro. Tel.: 673 49 36 39

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

Volkswagen multivan.
Confortline t5. Kilometro gu-
txi. Tel.: 606-87 85 21

Volkswagen Multivan.
1996.  6 plaza. 4000 euro.
Tel.: 686-63 72 14

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

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

Harremanak
Bazkide bila. Salabarri el-
kartearen parte izateko. 
Tel.:  650 49 90 74.

Aisia/kirola
Ahariak salgai. Lau urteko
bi ahari. Tel.: 670 40 77 65.

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

Bildotsak eta ahuntzak
salgai. Gorbeian. Ardi latxa
eta ahuntz azpigorriak. Tel.:
94 633 05 74 / 690 73 27 01

MUSIKA
Marshall JCM 2000
TSL602. Gitarra anplifika-
gailua salgai, 60 watio. Hrd-
case kutxa. 697 285 948

Piano elektrikoa salgai.
Yamaha Clavinova CLP 150.
Kontaktua: 650-17 22 85 

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

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

Gitarra eskola partikula-
rrak durangon. Elektrikoa,
akustikoa, rocka, eskalak,
akordeak, ... 650-17 22 85.

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

Labeska eta argi-lanpara
salgai. Kanpingerako. Bon-
bonak beteta. 50 euro. 
Tel.: 692-71 85 00 

Familia/etxea
ALTZARIAK

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

Koltxoiak salgai. 135 zm-
ko 3 koltxoi. Banan-banan
ere saltzen dira. Bakoitzak
100 euro. Tel.: 636 04 63 18.

Lehorgailua salgai. Evcr-
1980 ecron. Oso gutxi erabi-
lia. 60 euro. 94-658 25 31.

HAURREN TXOKOA,
OSAGARRIAK

SALDU

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

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

Haur-logela salgai.0 hila-
betetik 5 urterarte. Armai-
rua, ate batekoa. Esekitokia.
Komoda, ohe-sehaska, kol-
txoia, izarak eta edredoia.
Dena egurrezkoa, zuria eta
oso polita. Oso egoera onean
eta oso polita. 550 euro. Tel.:
675-95 35 84 (elorrio)

Quinny zapp extra. Kapo-
ta beheko otzara, bi burbuila,
karroarentzat boltsa, maxi
cosiarentzat akople jokoa
barne. Gutxi erabilia. Berme
epearen barne. 946030262

Ume aulkia eta arrue
markako poltsa salgai.
Ms top stroller aulki beltza
salgai. Aurtengo martxoan
erosia, berri-berri dago. 50
euro. Horrez gain, arrue mar-
kako poltsa estreinatu gabea
ere salgai. 20 euro. 
Tel.: 692 718 500

EDERGINTZA/OSASU
NA/ESTETIKA

EMAN

Estimulazio tailerrak.
Psikologo euskaldunak alz-
heimera duten pertsonei
edota dementziadunei zu-
zendutako estimulazio taile-
rrak eskeintzen ditu. 
Baita laguntza psikologikoa
eskeintzen da familiar 
eta zaintzeleei. 
Tel.: 679-38 23 69
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›› Uztailaren 1ean, Paintball 
(10 urtetik gorako umeentzat),
12:00etan, kiroldegiko aparkale-
kuan. Umeentzako jolas parkea,
12:00etatik 13:30era. Miren
Amuriza, Iratxe Ibarra, Gorka
Lazkano eta Eneko Abasoloren
bertso saioa, 13:00etan,
Elizondo plazan (Gai jartzailea:
Maite Berriozabal). Bakailao
lehiaketa, 14:00etan, udaletxeko
lorategian. Paintball 10 urtetik
gorako umeentzat, 17:00etatik
19:00etara; eta 18 urtetik
gorakoentzat, 19:00etatik
20:30era. Umeentzako jolas
parkea eskolako patioan,
17:00etatik 20:00etara, eskolako
patioan. Herri Maite akordeoi
orkestra, 19:00etan, elizan. Igel
txapelketa, 19:30ean. Diskofes-
ta, 21:30ean. Ikuskizuna eta
bideoemanaldia, 21:30ean,
txosnagunean. Gazteentzako
bolo txapelketa, 22:00etan. 
Bits jaia, 23:00etan. 

›› Uztailaren 2an, Gazteentzako
tribiala, 11:30ean, udaletxeko
lorategian. Meza nagusia eta
Dantzari Dantza, 12:00etan.
Jubilatuentzat bazkaria,
14:00etan, kiroldegian. Nekazal
olinpiada, 17:00etan, eskolako

ANTZERKIA
ABADIÑO
›› Ekainaren 29an, La Papa

taldearen Te cuento las mil y
una..., helduentzako ipuin
kontalaria, 22:00etan Traña-
Matienako Doherties tabernan.

DURANGO
›› Ekainaren 29an, Txintxaun

Kolektiboaren Escenas de amor
y humor al fresco, 21:00etan,
Kurutziaga Hotelean.

DANTZA
DURANGO
›› Uztailaren 1ean, Organik dantza

taldearen Carneros, eta Krego
Martín dantza taldearen Así y
restar, 12:00etan, Ezkurdin.
Uda Kalean Bizi jaialdia.

›› Uztailaren 1ean, Udako 
dantzaldia, Duo Twister
taldeagaz, 19:00etan, Ezkurdin.

ERAKUSKETA
ABADIÑO
›› Ekainaren 29ean, Peru Magdale-

na eta Gotzon Garaizabalen 
2d1 erakusketaren inaugurazioa,
19:30ean, Di-daren lokalean. 

DURANGO
›› Uztailaren 1era arte,

Transfobia, lesbofobia eta
homofobiaren aurpegiak,
Andragunean (Pinondo plaza, 1). 

›› 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. 

›› Uztailaren 15era arte, Laetitia
Donvalen Nerves, Fests & La
maison, Arte eta Historia
Museoan. Begira argazki jaialdia. 

JAIAK
ATXONDO 
›› Ekainaren 29an, Herriko

txistulariekin kalejira, 10:30ean.
Puzgarriak, 11:00etatik

14:00etara, igerilekuan. Nesken
pilota partidak, 13:00etan,
frontoian. Puzgarriak, 15:30etik
17:30era, igerilekuan. Nesken
pilota partidak, 16:00etan,
frontoian. Tortila eta bakailao
txapelketa, 20:30ean, eta
Habana 357 taldeagaz, Gau
Kubatarra. Etzilimogaz errome-
ria, 00:00etan, Gaztetxean.

›› Ekainaren 30ean, Herriko
txistulariekin kalejira, 10:30ean.
Abentura jaia (rokodromoa eta
tirolina), 11:30etik 13:30era,
plazan. Koadrilen arteko paella
txapelketa, 14:00etan, eta
olinpiadak ondoren. MP5
erromeria, 22:30etik 00:00etara,
plazan. Kontzertuak, 22:30ean,
Gaztetxean.  

›› Uztailaren 1ean, Herriko
txistulariekin kalejira, 10:30ean.
Umeen pilota partidak,
11:00etan. Igel txapelketa,
17:00etan. Irrien Lagunak
erromeria, 18:00etan. Txopoa
kentzea eta saiheski jana,
20:00etan. Deabru Beltzak
taldearen antzezlana, 22:00etan.

›› Uztailaren 14an, Atxondoko I.
autokrosa, 15:30ean, Markoida-
ko landetan.

BERRIZ 
›› Ekainaren 29an, Umeen margo

lehiaketa, 11:00etan. Meza
nagusia eta Dantzari dantza,
12:00etan. Bizikleta martxa
herrikoia, 17:00etan, udaletxe
aurrean hasita. Markeliñeren
Zoozoom kale antzerkia,
18:00etan. Umeen jolasak,
18:00etan, txosnagunean.
Tiragomas txapelketa,
18:30ean, udaletxeko parkean.
Dantzari dantza, 20:00etan.
Areto, salsa eta sabel dantza
ikasleen ekitaldia, 22:00etan,
Berrizburu kiroldegian. Tximeleta
taldeagaz erromeria, 22:30ean.
Arcada Social eta Tres41,
23:30ean, txosnagunean.

›› Ekainaren 30ean: Koadrilen
Eguna, Trena Elizondo eta
Olakueta artean, 11:00etatik
14:00etara eta 16:30etik
19:00etara. Paella lehiaketa,
14:00etan, udaletxeko lorategian.
Karta joko lehiaketa, 17:00etan.
Zirku tailerra La Bertagaz,
16:30ean, Elizondo plazan.
Mozorroen kalejira, 18:30ean,
txosnagunetik. Herriko igel
txapelketa, 19:00etan. Haitzama
taldeagaz erromeria, 20:30etik
21:30era eta 23:30etik aurrera.
Hesian eta Boston Jai taldeen
kontzertuak, 23:00etan, txosna-
gunean. Bolo txapelketa,
00:00etan.

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

AGENDA

ZINEMA

patioan. Hankapalu ikuskizuna,
17:30ean, txosnagunean.
Duo Deno, 18:30ean, udaletxeko
lorategian. Barbakoa, 19:30ean,
txosnagunean. Dantzari Dantza,
20:00etan. Tortila lehiaketa,
21:00etan, udaletxeko lorategian.
Drindots, 22:00etan, Elizondo
plazan. Su artifizialak,
23:00etan. Drindots, 23:15ean,
Elizondo plazan.

ELORRIO 
›› Uztailaren 4an, Berrio-Otxoa

eguna. Meza nagusia,
12:00etan, basilikan. Bergarako
erraldoiak eta dultzaineroak,
13:00etan, herriko plazan.
Umeentzako parkea, goizean eta
arrantsaldean, plazako frontoian.
Luntxa, Berrio-Otxoa kalean,
13:00etan. Neure amatxo maitia
emanaldia, 17:30ean, basilikan.
Berrio-Otxoa abesbatzaren
emanaldia, 20:00etan, Santa Ana
komentuan.

ZALDIBAR (Eitzaga) 
›› Ekainaren 29an, Umeentzako

pintura eta marrazketa lehiake-
ta, 18:00etan. Txokolate-jana,
19:00etan. Donien-atxa altxatu,
19:15ean. Meza, 19:30ean.

Jubilatuentzako afaria,
21:00etan.  

›› Ekainaren 30ean, Paella eta
tortila lehiaketa, 12:30ean,
parkean. Bolo txapelketa,
19:00etan. Saiheski-jana,
20:00etan. Afaria, 21:30ean. 

›› Uztailaren 1ean, Meza,
12:30ean. Ermuko Txindurri
taldearen emanaldia, 13:30ean.
Gizon-probak eta Sabino Egiari
omenaldia, 18:00etan.

MUSIKA
DURANGO 
›› Ekainaren 29an, Rock Izar

eskolaren jaialdia, 18:00etan,
Plateruenean.

›› Uztailaren 6an, El show de Dodó,
20:00etan, Andra Marian. Uda
Kalean Bizi jaialdia.

ELORRIO 
›› Ekainaren 29an, Bergarako

Orkestra Sinfonikoa, 22:00etan,
elizan. Musikaire.

›› Ekainaren 30ean, Gehi Zazpi
(biolontxelo kontzertua),
20:00etan, elizan. Musikaire.

›› Uztailaren 1ean, Alos Quartet,
22:00etan, Casajaran. Musikaire.

›› Uztailaren 5ean, Ain_1,
21:00etan, Portalekua tabernan.

›› Uztailaren 6an, Elliot Murphy,
22:30ean, Tola jauregian.
Musikaire.

ZINEMA
DURANGO 
›› Uztailaren 5ean, La ola,

22:00etan, Santana plazan.

Uztailaren 1ean, 22:00etan,
Elorrioko Casajaran

ALOS QUARTET
Xabier Zeberio, Francisco Herrero,
Lorena Nuñez eta Pello Ramirezek
osatzen dute Alos Quartet. Elorrion
ariko dira, Casajaran, etzi. Bibolina,
biola, nyckel harpa, biolontxeloa eta
akordeoia jotzen dute euren musika
sortzeko. Soka laukotearen
formazio klasikotik abiatuta,
bestelako doinu berritzailegoak ere
eskaintzen ditu Alos Quartet taldeak.  

Ekainaren 29an, 21:00etan, Kurutziaga Hotelean

TXINTXAUNEN ANTZEZLANA
Escenas de amor y humor al fresco lana eskainiko du 
Berrizko Txintxaun antzerki kolektiboak, gaur gauean, Durangoko
Kurutziaga Hotelean. Rosa Martinez-Alcocer durangarra da
obraren zuzendaria. Oholtzan, Benita eta Paco pertsonaien
istorioa kontatuko dute. Maitasunari eta zahartzaroari buruzko
gogoeta egiten dute antzezlanean, besteak beste. 

DURANGO

Zugaza

Ice Age 4 (3D)
Zuzendariak: 

Steve Martino eta Mike Thurmeie  

barikua 29: 19:00/22:00

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

domeka 1: 17:00/20:00

astelehena 2: 19:00/22:00

martitzena 3: 20:00
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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 ....945 286 466

TAXIAK

Abadiño ................946 814 470
Matiena ..................606 459 988 
Durango Geltokia ....946 811 001
Elorrio Geltokia ......946 820 040 

J.L. Uriarte ........670 402 002
I. Estebez ..........670 678 273

M Galeano..............670 409 330
Iurreta ..................946 201 565

Taxi auzunea ......688 618 690

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, 29
09:00-09:00 
• De Diego (Intxaurrondo 22 - Durango) 
Zapatua, 30
09:00-09:00
• Mugica (Andra Maria 9 - Durango)
09:00-13:30
• De Diego (Intxaurrondo 22 - Durango)
• Campillo (Montebideo 24- Durango)
• SanRoma (Uribarri 5 - Durango)
• Balenciaga (Ezkurdi plaza 8 - Durango) 
• Unamunzaga 

(Muruetatorre 2C - Durango)
• Sagastizabal 

(Askatasun Etorb. 19 - Durango) 
09:00-14:00
• Irigoien (Bixente Kapanaga 3 - Iurreta)
Domeka, 1
09:00-09:00
• Irigoien (Bixente Kapanaga 3 - Iurreta)
Astelehena, 2
09:00-09:00
• Etxebarria (Montebideo 2 - Durango)
09:00-22:00
• Larrañaga-Balentziaga 

(Berrio Otxoa 6 - Elorrio)
Martitzena, 3
09:00-09:00
• Unamunzaga 

(Muruetatorre 2C - Durango)
Eguaztena, 4
09:00-09:00
• Campillo (Montebideo 24- Durango)
Eguena, 5
09:00-09:00
• Balenciaga (Ezkurdi plaza 8 - Durango)
09:00-22:00
• Eguren, Isabel 

(Trañabarren 15 - Abadiño)

EGURALDIA

13

23o

13

17o DOMEKA

13

19o ASTELEHENA

14

26o ZAPATUA

14

24o 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
Azenaorioak.................... 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:

S
O

LU
Z

IO
A

K

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

Eñautek urteak beteko ditu
uztailaren 1ean. Zorionak! Musu
bat zure iloba Alex, arreba Zaloa
eta koinatu Robertoren partez!

Ametsek 4 urte beteko ditu
uztailaren 1ean. Zorionak
laztana! Musu handi bat danon
partez! Maite zaitugu!

DENBORAPASAK

Ugaitzek uztailaren 3an 3 urte
beteko ditu. Zorionak eta musu
handi bat eta besarkada bat
familia osoaren partez!

Zorionak Irati! Ez dakigu merezi
dozun baina gure laguna izateak
merito asko dekolakuen hemen gure
eskerrak! Ez galdu inoiz irribarrea!

Zorionak Beñat eta aitita! Beti bezain zintzo jarrai dezazuen,
zorionak etxeko guztion partez, asko maite zaituztegulako.
Musu handi bana bioi!

Zorionak Manex! Gaur 4 urte beteko
dituzu eta Abadiñotik Tolosara musu
handi bat bidaltzen dizugu! Jarraitu
zaren modukoa izaten!

Gure etxeko txikiak ez dira hain txikiak, Iredek 26an 5 urte
bete ditu, eta Martinek 28an 2. Zorionak eta musu handi
bana amatxo, aitatxo eta etxeko guztien partez!

Endikak 23 urte bete zituen atzo.
Aurten kandelak ekarri ditugu putz
egiteko, beleroa beste baterako...
Zorionak familia osoaren partez!

Iratik 3 urte beteko ditu gaur, ekainaren 29an. Zorionak 
eta musu handi bat ahiztatxoaren eta etxeko danon partez.
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AKUILUAN Amaia Ugalde

Itzalpetik 
argitasunera

LAUHORTZA

Endika
Blanco
Ikaslea

Jaio berritan itzalpean bizitze-
ra kondenatu zintuzten. Eta
itzalpean bizitzeagatik konde-
natu gero. Ad hoc egindako
legeen laguntzaz legez kanpo-
ratu zintuzten. Eta terrorista
izendatu beranduago. Itzela
da itzala, itzalpetik kanpo ere
bizitzeko aukera duenaren-
tzat. Latza, ostera, hautatu
gabeko une oroko itzala. Neu-
rri batean klandestino izan
beharra, ez da destino ederra.

Iluntasuna iluntasun, eta
hezetasuna hezetasun, gure
gazte belaunaldiaren borro-
karako euskarria izan zara,
goroldiorik gabeko euskarria.
Hamaika gara proiektu poli-
tiko bat ortzemugan, zure
ondoan hazi eta hezi garen
gazteak. Hamaika beldur,
lotsa eta negarrak irribarre
kementsu bilakatzen ikasi
dugunak. Hamaika sortzen,
antolatzen, maitatzen eta
ikasten ikasi dugunak. Hamai-
ka gara Ibaizabalera begiratu
beharra eduki barik, sei ezkai-
luk amuarrain bakarrak bai-
no begi gehiago dituela akor-
datzen garenak.

Orain higatu eta hezeegi
bide zaude, eta bidetik atera
behar, behin eta berriro laban
egin ez eta aurrera egin ahal
izan dezagun. Aste honetan
irakurri dudan berba multzo
polit batek dioen legez “Ardoa
edateko da. Bizitza bizitzeko.
Eta bide bat, ibiltzeko”. Eta
jakin ezazu, zure izarrak argi-
tutako bidea ibiltzen segitu-
ko dugula, Anbotoko haitzak
beste higatu eta merezi dugun
askatasuna lortu arte.

Itzela da itzala, itzalpetik
kanpo ere bizitzeko 
aukera duenarentzat

Jakin ezazu, zure izarrak
argitutako bidea ibiltzen
segituko dugula

“Gorpuzkera guztietako emakumeek
egin ditzakete irudi akrobatikoak”

Barra amerikarrean ibiltzen zare-
te dantzan?
Bai, burlesque dantza da, kabare-
tekoa... Sentsuala da, baina ez
dauka zerikusirik strip-teasare-
kin. Barraren inguruan akrobaziak
egiten ditugu, irudi altuak eta
baxuak. Kirola da, olinpiadetara
eroan gura izan dute, baina ez
dute utzi dantza erotikoarekin
lotzen dutelako, strip-teasagaz eta
Las Vegasegaz. Hori ez da ezer txa-
rra, ni strip-tease egiten dutenen
alde nago, baina ez dut horrela-

korik irakasten; akrobaziak egi-
ten ditugu. 

Zelan ezagutu zenuen Sexy
Pole Dance modalitatea?
Denbora luzean nabil dan-

tzan, diskoteketan
lanean, koreogra-

fiak egiten...
Beti izan da

n i r e

pasioa. Umetan ez nuen balleta,
gimnasia edo horrelakorik ikasi,
baina egongelan sartzen nintzen
musika topera ipinita eta orduak
dantzan pasatzen nituen etxean.
Ofizioz administraria nintzen, bai-
na beti neukan buruan gustatzen
zaidan horri ekitea, eta lan egoe-
ra hain ona ez nuenez, animatu
egin nintzen.

Eta dantza mota berezi hau eza-
gutu zenuen...
Nire lehengusinak badauka pila-
tes, aerobic eta horrelakoak ema-
ten dituzten zentro bat, eta esan
zidan dantzan ondo egiten nuela
eta eskolak ematera animatzeko.
Baina nik dantzan bai, baina ezer
konkreturik, izendunik, zer iraka-
tsi nezakeen? Bideo bat erakutsi
zidan lehengusinak eta maitemin-
du egin nintzen. Madrilera joan
nintzen zirkoetan ibilitako profe-
sionalekin ikastera. Gero lehengu-
sinaren lokalean hasi nintzen.
Orain Bilbon eta Durangon ere
ematen ditut klaseak.

Jendea animatzen da?
Durangon ez dugu zorte handirik
eduki. Ate irekien egun bat egin
genuen, eta kartel batzuk egin
genituen irudiekin. Antza ikaste-
txe batetik gertu ere ipini zituzten
kartelak, eta ama batzuk kartelak
ipintzen zeuden mutilei txarto

esaka hasi ziren. Ezezagutza da;
jendeak pentsatzen du

emakume bat barra
ondoan dantzan iku-
sita prostituzioa edo
horrelako zerbait
dela, eta ez dauka
horrekin zerikusirik.
Emakume izateaz eta
autoestimuaz zeriku-
si handiagoa dauka.

Zer egin daiteke ideia
hori aldatzeko?

Strip-teasa egiten duten hainbat
emakume daude, lan bat da, eta
oso ondo iruditzen zait. Hainbat

akademiatan hau zirku munduko
zerbait dela bultzatzen dute. Las
Vegaseko barra amerikarrek egin
dituzte ezagun horrelako akroba-
ziak, baina berez kirol hutsa da hau;
Cirque du Soleilen egiten dute.

Autoestimua aipatu duzu.
Frogatuta dago dantzak, eta oro
har, gorputzaren mugimenduak
endorfinak sortzen dituela eta
autoestimua handitzen duela.
Horrez gainera, bultzatu gura dugu
norbera bere buruagaz gustura
egotea. Gorpuzkera mota guztie-
tako emakumeek egin ditzakete
irudi akrobatikoak. Konplexu asko
egoten dira, baina izter lodiagoak
edukita, barrara hobeto heldu zai-
tezke. Hor norbera ausartzeak
zerikusi handia dauka. Horrez gai-
nera, luma batzuekin sentsual
sentitzeak ondo sentiarazten zai-
tu. Aurrerapausuak egitea bera
garrantzitsua da; hiru astetan iru-
diak egiteko gai direla ikusten
dute, eta horrek autestimuan txu-
te handia dakar.

Ez du ba oso erraza ematen...
Txikitan behin pino egiterakoan
jausi eta itzeleko kolpea hartu
nuen, eta istripuak ere izan ditut,
autoak bueltak emanda. Niretza-
ko buruz behera ipintze hutsa
gehiegizkoa zen, eta erronka han-
di bat izan da horrelako ariketak
egitea. Madrilen negarrak ere egin
nituen. Baina, irudiak egitea lor-
tzen duzunean, jainkoa zarela sen-
titzen duzu. Geure buruari jar-
tzen dizkiogun mugak baino ez
dira beldur horiek. 

Poza eman dizu, beraz.
Bizitzan gertatu zaidan onena da
ikastaro hauek ematea. Egiten
dudanaz oso seguru nago. Ikasta-
roetan, gainera, armonia eta giro
itzela egoten da, elkarri laguntzen
diogu, konparaketan ibili barik.
Ikastaroak Zornotzan jaio zire-
nez, bertan exibizio bat egitea
gustatuko litzaiguke.

Durangon, Zornotzan eta Bilbon dantza eta gimnasia biltzen dituen Sexy Pole Dance klaseak ematen ditu Elizabeth Punzanok

SexPole Dance irakaslea da
Durangoko Anboto gimnasioan

Elizabeth Punzano •

ZZiirrkkuukkoo  aakkrroobbaazz iiaakk  eettaa
ddaannttzzaa  sseennttssuuaallaa..  SSeexxyy
PPoollee  DDaannccee  iirraakkaasslleeaa  ddaa

EElliizzaabbeetthh  PPuunnzzaannoo  zzoorrnnoottzzaarrrraa..
HHaaiinnbbaatt  ggiimmnnaassiioottaann  ddaabbiill  bbaarrrraa
aammeerriikkaarrrraarreekkiinn  iirruuddii  aakkrroobbaattii --
kkooaakk  zzee llaann  eegg iinn   ii rraakkaasstteenn ..
DDuurraannggoonn  eerree  bbaaii..  AAsskkookk  ssttrriipp--
tteeaassaaggaazz  nnaahhaasstteenn  dduuttee,,  bbaaiinnaa
kkiirrooll  eennttrreennaammeenndduuttiikk  hhuurrrraaggoo
ddaaggooeellaa  ddiioo  PPuunnzzaannookk..  


