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Bidegorri sarearen seigarren
fasea onartu du udalak. 
Alde zaharra eta Tabirako
igerilekuak lotuko ditu
bidegorriaren fase berriak.
Udalak dionez bizikletaren
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Bidegorri sarea bost fasetan gara-
tu du orain arte udalak. Lehenen-
goan, alde zaharra eta Askatasun
etorbidea lotu zituzten. Bigarre-
nean, Landako eskola, Landako
igerilekuak eta alde zaharra.
Hirugarrenean, Landako esko-

la, San Ignazio eta Frai Juan
Zumarraga Institutua. Lauga-
rrenean, San Fausto eta alde
zaharra. Eta bosgarrenean, San
Fausto, Alienalde industrialdea
eta Abadiñoko Astola auzoa. Sei-
garrenean egingo dute onartu

berri dena: alde zaharra eta Tabi-
ra artekoa.

Ordezkariek diotenez, orain
eraikiko duten zatiaren ostean
zer egin ere badute pentsatua.
Hurrengo fasean, auzoak lotu-
ko dituzte bidegorri sarera. Esa-
terako, Frai Juan Zumarraga ins-
titututik Aramotzera jarraituko
dute. Handik, sahiesbideagaz
paraleloan, Tabira alderaino erai-
kitzea aurreikusten dute.

Txirrindulari bat bidegorria erabiltzen, Landako inguruan.

Alde zaharra eta Tabirako ige-
rilekuak lotuko ditu bidego-
rriaren tarte berriak. 2008an

hasi zen udala bidegorri sarea
zabaltzen. Ordura arte, Murueta-
torreko kiroldegiaren inguruan
zegoen bakarrik ziklistentzako
bidea. 600 metro alderik alde.
Azken lau urteetan bost fasetan

eraiki du udalak bidegorria, eta
berri honegaz, guztira hamar kilo-
metro edukiko ditu. Planoa eske-
gi dute www.durango-udala.net
webgunean, eta ekarpenak ere egin
ahalko dira uztailaren 20ra arte. 

Udal ordezkariek azaldu dute-
nez, bizikleta joan-etorriak %6 igo
dira azken hiru urteotan. Esate
baterako, 250 ikasle joaten dira
egunero eskolara bizikletan. Gara-
pen iraunkorraren zinegotzi Iker
Ocejak dioenez, garraio jasangarria
bultzatzeko beharrean, bide one-
tik doazela erakusten dute jasota-
ko datuek: "Bide beretik jarraitu-
ko dugu. Izan ere, Durango, neu-
rriei eta ezaugarri geografikoei
erreparatuta, hiri aproposa da bizi-
kletaz ibiltzeko". M. Onaindia 

Tabira auzoraino
ailegatuko da
laster bidegorria
Bidegorri sarearen seigarren fasea onartu du 
udalak; hamar kilometro edukitzera pasatuko da

Esate baterako, 250 ikasle
joaten dira egunero 
eskolara bizikletan

Udal ordezkariek azaldu
dutenez, bizikleta joan-etorriak
%6 igo dira azken hiru urteotan

Hurrengo fasean auzoak
lotuko dituzte bidegorrira

“Bidegorria ondo dago, eta zati
gehiago egongo balira hobeto”

Angel Rodrigezek egunero era-
biltzen du bidegorria. Bizikle-
tan joaten da beharrera. “Bide-
gorria ondo dago, eta zati gehia-
go egongo balira hobeto”.
Abantailak dauzka, bere ustez:
“Bidegorritik ez daukazu kon-
trako norabidean joateko beha-
rrik, Montevideotik Kurutziaga-
rantza bazatoz, adibidez”.

Dioenez, oinezkoek ez
dute bidegorria asko errespe-
tatzen: “Umeen aulkiekin-eta
erdian gelditzen direnean
molestatzen du gehien”.

“Txirrindulari askok ere zapaltzen
dugu bidegorria oinez goazenean”
Basilio Paniaguak sarri erabil-
tzen du bidegorria. Bere iritziz
ondo dago, baina badauka zer
hobetu: “Gasteizen, adibidez,
hesi  batzuekin mugatuta dago
bidegorria”. Zeozelan marka-
tuta, oinezkoak ez pasatzeko
argigarriagoa litzakela uste du.

Oinezkoekin tolerantzia
behar dela pentsatzen du: “Bizi-
kletan egunero dabilena kexa-
tu egiten da, baina txirrindu-
lari askok ere zapaltzen dugu
oinez goazenean”. Oraindik
kontzientziazioa falta ei da.
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Udalak klima aldaketaren aurka-
ko plana garatu du. Martxoan lan-
du zuten udalbatzarrean eta, ale-
gazio epearen ostean, behin-beti-
ko onartu dute. Guztira, 42 neurri
zehaztu dituzte sektoreka.

2015era bitarteko plana da
onartutakoa. Ekintzak, aurrekon-
tuak eta arduradunak zeintzuk
diren adierazten du txostenak.
Energia sektoreari dagokionez,

eraikin publikoetan eguzki-panel
termikoak edo fotovoltaikoak eza-
rri gura dituzte udal eraikinetan,
600.000 euroko inbertsioagaz. Era-
ginkortasun handiko galdarak eta

argia pizteko presentzia-detekta-
gailuak ere ipini gura dituzte. Gai-
nera, energia aurrezteko aholku-
laritza eskainiko diete enpresei.

Hondakin elektronikoak
batzeko, enpresaren bategaz
hitzarmena lotzeko asmoa dute.
Bestalde, haurtzaindegietan eta
nagusien egoitzetan pixoihal
berrerabilgarriekin lan egitea gura
dute, 2014a baino lehen. M. O.

Eguzki-panelak ipiniko dituzte 
herriko eraikin publikoetan
Klima aldaketaren aurkako udal planean 42 ekintza zehaztu dituzte

Energia aurrezteko
aholkularitza eskainiko 
diete enpresei

Aingeru Mimentza eta Leire Legorburu, atzean prozesuko partaideak dauzkatela.

Amaitu dute gazte lokalen
ordenantza berria proposa-
tzeko prozesu parte-har-

tzailea. Urtarrilean landu zuen
udalbatzarrak gaia, baina lokalen
erabiltzaileek protesta egin zuten,
euren iritzia ez zela kontuan har-
tu esanez. Ondorioz, udalaren
araudia geldi geratu zen. Gazteek
eztabaida prozesua egitea eraba-
ki zuten, bizilagunak eta elkarteak
ere gonbidatuta. Prozesua uniber-
tsitateko ikasle talde batek dina-
mizatu du, eta hauen izenean Ain-
geru Mimentzak laburbildu ditu
ondorioak: “Udalak ezarri nahi
dituen kontrolak justifika ezinak
direla erabaki da”. Ekintzen memo-
ria eta baimenak ipini ditu adibi-
de. “Lokalen barruan egiten diren
jarduerak, edonoren etxean beza-
la, pribatuak izango dira”. Beste-
lako neurri askotan ere, etxeei ezar-
tzen zaizkien arauak ezartzea eska-

tu dute. Esaterako, suteak detek-
tatzeko tresnak instalatzea exijitzen
du hasierako ordenantzak. Neurria
kendu egin gura dute.

Lokalen itxiera orduak sortu
ei ditu batzarretan eztabaida han-
dienak.  Ordenantzak zioen
22:30ean zarratu beharko zirela.

Erabiltzaile eta bizilagunek ez ei
dute beharrezko ikusi itxiera arau-
tzea. Ordu hori, zarata amaitzeko
izan dadila planteatu dute. Horrez
gainera, zigor ekonomikoak gehie-
gizkoak direla diote. Arauak haus-
tean, zigorra lokalak zarratzea iza-
tea gura dute.

Leire Legorburuk prozesuko
partaideen izenean esan du orde-
nantza berriak bizikidetza eta
errespetua dauzkala oinarri.
“Lokalekin lotura dugun eragi-
leen hitza entzun eta beharrak
ulertzeko ahalegina izan da pro-
zesua”. Alderdi politikoei eskatu die
proposamenaren alde egiteko:
“Udalari gure hitza entzun eta
errespetatzeko eskatzen diogu”.
Alderdiei emango diete txostena,
eta udalbatzarrak uda ostean lan-
tzea itxaroten dute. M.O.

Lokalen barruko erabilera
pribatua izatea gura dute
Gazteek eta bizilagunek lokalak arautzeko proposamen berria egin dute

Mimentza: “Udalak ezarri 
nahi dituen kontrolak justifika
ezinak direla erabaki da”

Legorburu: “Udalari gure 
hitza entzun eta errespetatu
dezala eskatzen diogu”

Erabiltzaile eta bizilagunek 
ez ei dute beharrezko ikusi
lokalen itxiera arautzea

Agenda 21eko Ekintza Plana berri-
kusten hasi da udala. 2007 eta 2011
artean garatu zuten lehenengo
plana, eta dagoeneko egin dute
ebaluazioa. 2011n, 120 ekintze-
tatik %41 zeuden amaituta, eta
%37 ia amaituta. Ebaluazio txos-
tenaren arabera, udalaren gestio
arloan egin dituzte hobekuntza
gehienak. Arreta Zerbitzua zabal-

tzea edota informazio panelak
ipintzea dira txostenak aipatzen
dituen hobekuntzetako batzuk. 

Ekintza plana berritu gura du,
eta Agenda 21eko batzarretan
landuko dute. Datorren asterako
deituta zegoen hurrengoa, baina
partaide batzuek agertu ezingo
dutela-eta, irailaren 13ra atzera-
tu dute. M. O.

Gestio arloan egin dituzte
hobekuntza gehienak
Agenda 21eko Ekintza Plana berrikusiko du 
udalak; orain arteko ebaluazioa aurkeztu dute
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ELORRIO

ZALDIBAR

Orain arte udal bulegoetan baka-
rrik egin ahal ziren hamazazpi tra-
mite, orain Internetez ere egiteko
aukera eskaini dute. Udal  webgu-
neko menuan atal bat sortu dute,
Tramiteak izenekoa. Herritarrek,
etxeko ordenagailutik atal horre-

tara sartu eta ez dute joan behar-
ko udaletxera. Martxan dauden
prozedurak, ohikoenak dira: errol-
dagaz lotutakoak, hitzordu eskae-
rak, kexak edota haurreskolarako
eskaera, esaterako. Etorkizunean
100 tramite egiteko aukera eskai-
ni gura du udalak.

Dokumentazio guztia era digi-
talean udalak sinatuta deskarga-
tu ahal izango da.  Tramiteak zelan
egin ikasi gura duenak udaletxean
dauka aukera, 10:30etik 13:30era.
Uda ostean, ikastaro bereziak era-
tuko dituzte, laguntzeko. M. O.

Hamazazpi udal
tramite Internet
bidez egin ahal
dira dagoeneko

Alegazio bakar bat ere ez du
jaso terrazen araudi berriak

Udalak ez du ekarpen edo
kexa bakarra ere jaso osta-
laritzako terrazen orde-

nantzaren inguruan. Joseba Muji-
ka alkateordeak eman zuen horren
berri eguaztenean. Mujikaren ber-
betan, ostalariei ekarpenak egite-
ko epea eman zaie, eta inor ez da
agertu alegatzen. Alegazio epea
amaituta, terrazen eta txakurren
araudiak behin betiko onartu
zituzten udal bilkuran, aho batez. 

Ostalarien aldetik ez, baina
udalak bere zuzenketak egin ditu.
Alde batetik, kristalezko itxiturez
gainera polikarbonatozkoak ere
baimendu dituzte. Mujikaren esa-
netan, merkeagoak eta arinagoak

dira, eta eragin berbera daukate.
Bestetik, terrazak ipintzeko ordu-
tegia tabernak zabalik dauden
orduetara luzatu du udalak. Orde-
nantzak neurri estetikoak ezartzen
ditu, teknikoez aparte. Esaterako,
eguzkitik babesteko oihaletan gra-
nate kolorea erabili beharko da.

Txakurren arautegiari dago-
kionez, 156 ekarpen jaso eta
hamasei onartu dituzte. Horieta-
tik asko ATEA animalien aldeko

elkarteak egin ditu. Txakurrak
aske ibiltzeko gune bereziak zaz-
pi izango dira, bederatzi beha-
rrean. Anbulatoriokoa eta Goie-
ta ingurukoa kendu dituzte. Azken
honetan lehendik antzeko gune
bat badagoela konturatu dira. 

Jabeei begirako kartelak
Txakurren jabeei zuzendutako
kartelak ipiniko dituzte herrian.
Portaeraz eta arauez informatu-
ko dute kartelek. Udaltzaingoak,
ostera, ikastaro bat jasoko du arau-
diaren eta arau-hausteen ingu-
ruan. Udalak ordenantza zelan
geratzen den azalduko die herri-
tarrei. M. Onaindia

Tabernariek ordenantzaren arabera ipini beharko dituzte terrazak.

Terrazak ipintzeko ordutegia
tabernak zabalik dauden
orduetara luzatu du udalak

Txakurren ordenantzak 156 ekarpen eduki ditu eta hamasei onartu dituzte

Bake-epaileak
euskaraz ez jakitea
kritikatu du Bilduk
Bilduren zinegotzi Idoia Buruagak euskara 
irizpideak ez betetzea leporatu dio EAJri

Eguazteneko udalbatzarrean  bake-
epailea izendatu zuten. Gobernu
taldearen proposamena EAJren
eta PPren aldeko botoekin atera zen
aurrera. Bilduk kontra bozkatu
zuen, proposatutako pertsonak
euskaraz ez dakiela arrazoituta. 

Epailea elorriarra da. Idoia
Buruagaren ustez (Bildu), EAJren-
tzako garrantzitsuagoa da epailea
herrikoa izatea euskaraz jakitea
baino. Lehiaketako baldintzen
harira zuzendu zien kritika: “Zer-
gatik ez duzue eskatu euskararen
ezagutza eta erabilera minimo
bat?”.  Joseba Mujika alkateordeak
erantzun zion baldintzak aurreko
legealdiko berberak izan direla:
“Euskararen erabilera bermatuta
geratuko da”. Eztabaida ez zen hor
amaitu. Buruagaren arabera, des-
berdina da euskara irakurtzen jaki-
tea eta herritarrekin hartuemana

edukitzea. Aditzera eman zuen
EAJren bermea epaileak irakurri
egingo duela dela. Buruagak eus-
kara irizpideak ez betetzea lepo-
ratu zion EAJri: “Ez duzue bete-
tzen euskararen ordenantza”. Muji-
kak esan zuen ez dagoela ados
euskaragaz sentsibilitaterik ez dau-
katela dioenean.

PPren zinegotzi Carlos Gar-
ciak euskararen ezagutza biga-
rren mailakoa dela esan zuen:
“Elebiduna izatea garrantzitsua
izan daiteke, baina garrantzitsua-
goa da hartuko dituen erabakiak
justuak izatea”. Adierazi zuen eus-
karaz jakinez gero hobe dela, bai-
na lehenengo pertsona egokia ote
den begiratu behar dela.

Bilduren ustez, bake-epailea-
rena ez da kasu isolatua. Udala-
ren kanpainetan eta propagande-
tan kartel gehienak gazteleraz izan
direla gaitzetsi zuen Buruagak.
Jakitera eman zuen herritarren
kexak heldu zaizkiela Aste Berdean
begirale bat gaztelera hutsean ibli
delako. M. O.

Buruaga: “Zergatik ez duzue
eskatu euskararen ezagutza
eta erabilera minimo bat?”

Mujikak Buruagari erantzun
zion baldintzak aurreko
legealdiko berberak direla

Garcia: “Garrantzitsuagoa 
da epaileak hartuko dituen
erabakiak justuak izatea”

Gaur iluntzean emango diete San-
ta Mariñeko jaiei hasiera Goierri
auzoan. Sardina-jana, bolo jokoa
eta erromeria izango dituzte jaiak
ondo hasteko. Biharkoa da, bai-

na, ekitaldi gehien pilatzen dituen
jaietako eguna Goierrin. Adin guz-
tientzako ekintzak jasotzen ditu
egitarauak: bakailao eta paella
txapelketa, umeentzako jolasak,

karta jokoa, kale antzerkia, herri
afaria eta erromeria... Auzoko
nagusiei ohiturazko omenaldia
egingo diete, bestalde, domekan,
13:00etan. 

Balorazio oso baikorra
Bestalde, joan den asteburuko
Zaldibarko jaien “oso balorazio
baikorra” egin du Bilduren gober-
nuak. Zaldua plazako ekitaldietan
eta kalejiran lortutako giroarekin
oso pozik agertu dira. I.E.

Goierri auzoko jaiek hartu
dute herrikoen lekukoa
Bihar izango dituzte jai ekitaldi gehienak auzoan
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DURANGALDEA
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Dirulaguntzekin egingo
dituzte frontoiko lanak 

Hiru dirulaguntza lortuta ekingo
dio udalak frontoiko aldagelak
konpontzeko proiektuari. 106.700
euroko aurrekontua dauka egitas-
moak, eta horren %95 subentzioe-
kin kubrituko dute. Bizkaiko Foru
Aldundiak laguntza bi eman ditu,
Azpiegitura eta Kirol sailei esker:
49.700 euro eta 25.000 euro. Eus-
ko Jaurlaritzak 32.000 euroko ekar-
pena egin du, irisgarritasuna
–ezinduentzako sarrerak– hobe-
tzeko. Udal ordezkariek azaldu
dute seguruenik irailean hasiko
direla obrak, eta urte bukaerara-
ko amaituta egon beharko dute.

Martitzenean udal batzarra
egin zuten zinegotziek, eta aho
batez onartu zuten egitasmoa.
Lanak ere adjudikatu zituzten,
eta Urre enpresak edukiko du
obraren ardura.

Aspaldiko komunak
Frontoiko aldagelak aspaldikoak
direla-eta egingo dituzte obrak.
Hezetasuna eta irisgarritasun  fal-
ta dira arazo handienak. Ordez-
karien arabera, hau da herriko
eraikin publikoetan irisgarritasu-
neko arauak betetzeko falta den
leku bakarra. M. O.

106.700 euroko aurrekontua dauka proiektuak, 
eta %95 ordaintzeko subentzioa jaso du udalak

Udaletxeko atzealdea eta
frontoira begirako horma
batzen diren lekuan  ipini

dute Espainiako bandera Elorrion,
ikurriñaren alboan. Espainiako
gobernu delegatuak jarritako sala-
keta baten ostean ipini du bande-
ra udalak. 

Elorrioko Udalak duela urte-
bete jaso zuten gobernu delega-
tuaren abisua. Udalak ez zuen
bandera ipini eta ez du justizia
arloan pausurik eman. Ana Ota-
dui alkateak azaldu duenez, “ondo-
rioak zeintzuk izango ziren jakin-
da, epaitegietan dirurik ez gasta-
tzea erabaki genuen”. Maiatzean
heldu zen sententzia; udala ban-

dera jartzera derrigortzen zuen
epaileak. 

Ekainaren 25ean hamar egu-
neko epea eman zieten. "Ez digu-
te esan zeintzuk izango liratekeen
ez ipintzearen ondorioak, baina
idazkariak azaldu digu alkatea
ezgaitzea edo ondasun pertsona-
lekin ordaintzea izan daitezkeela
zigorrak". Ikurriña dagoen lekuan
Espainiako bandera ipini behar
zela, eta frontoi alboan ipini dituz-
te biak. Otaduik esan du bere
asmoa ikurriña plazan ipini eta
omenaldi bat antolatzea dela:
"Badakit zein den nire bandera;
ezin didate beste bat inposatu”.

Administrazioaren eraikinen
kanpoaldean eta barrualdean
Espainiako bandera ipini behar
dela dio Espainiako 39/1981
legeak. Euskal Herriko hainbat
udaletxetan hori betetzen ez dela-
eta, hainbat udal salatu ditu Espai-

Izurtza eta Mañariako udalek
ere jaso dute abisua. Momentuz
banderarik ipiniko ez dutela azal-
du dute bertako ordezkariek, eta
Bilduk nazio mailan egingo duen
irakurketaren zain daudela.
Durangaldeko gainerako udaletan
ez dute oraindik jakinarazpenik
jaso. Durangon 2008an ipini zuten
bandera, bi urteko prozesu judi-
zialaren ostean. A. Ugalde

niako gobernu delegatuak. Adibi-
dez, Zaldibarren prozesu judizia-
la hasita dago. Izurtzan, Mañarian
eta Otxandion ere delegatuaren
salaketa jaso dute.

“Herritarrek ez dute nahi”
Gobernu delegatuaren agindua
jasotzen lehenengo herrietako bat
Zaldibar izan zen. Udalak helegi-
tea ipini zuen eta erantzunaren

Epaitegien aginduz,
Elorrion Espainiako
bandera ipini dute

Pasa den asteko eguenean ipini zuten Espainiako bandera Elorrion.

Zaldibarren prozesu judiziala hasita dago; Izurtzan,
Mañarian eta Otxandion ere jaso dute notifikazioa

Ana Otaduik esan du bere
asmoa ikurriña plazan ipini eta
omenaldi bat egitea dela

zain daude. Arantza Baigorri alka-
tearen berbetan, "behartzen bagai-
tuzte ipiniko dugu, baina argi dau-
kagu herritarrek ez dutela udale-
txean Espainiako banderarik nahi".
Otxandiora ere heldu da agindua
eta udal gobernuak antzeko balo-
razioa egin du: "Gure ustez, ez
gabiltza oker herritarren gehien-
go zabal batek bandera espaino-
la bere egiten ez duela diogunean". 

Durangaldeko bi, EH Bilduk
aurkeztutako lan taldean

EH Bilduk Lehendakaritza esku-
ratuz gero osatuko lukeen gober-
nu taldea aurkeztu du. Durangal-
deko ordezkari bi egongo lirateke
bertan: Julen Arzuaga eta Marian
Bilbatua.

Areta-Laudion jaiotako da
Julen Arzuaga, baina gaur egun
Berrizen bizi da. Herritarren 
Askatasunak sailburutza hartuko
luke berak. Zuzenbidean lizen-
tziaduna da eta Zuzenbide Kons-
tituzionaleko doktoregaia; 40 urte
ditu. Nazio Batuen Erakundeko
hainbat erakundetan aritu da, eta
torturagaz eta herrien eskubidee-
kin lotutako gaiak landu ditu. Eus-
kal HerrikoGiza Eskubideen Beha-
tokiko kide izan da.

Marian Bilbatuak (Getxo, 62
urte) Hezkuntza, Kirola eta 
Kultura hartuko luke. Politika Zien-
tzietako lizentziaduna da eta Hez-
kuntza Zientzietako doktorea. Bil-
batua Durangon bizi da eta Mon-
dragon Unibertsitateko Huhezi
fakultateko irakaslea da. A. BArzuaga eta Bilbatua, atzean, ezkerretik hirugarren eta laugarren.

Julen Arzuaga abokatua eta Marian Bilbatua 
irakaslea daude koalizioak aurkeztutako lantaldean
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ABADIÑO IZURTZA

BERRIZ

Radarrak jartzeko
eskaerari ezetz esan
dio Jaurlaritzak

Eusko Jaurlaritzaren Trafiko
zuzendari Amparo Lopezegaz
izandako batzarrean, Izurtzako
alkate Luis Ballarinek berriro  adie-
razi zion herriguneko irteeretan
radar bana ipintzeko beharra. 

Izurtzako Udalak behin bai-
no gehiagotan egin du eskaera
berbera, herrigunetik autoak
gehiegizko abiaduran pasatzen
direla uste duelako. Eusko Jaur-
laritzak erantzun die ez dutela
aurreikusten radarrak ipintzeko
aukerarik.

Radar finkoen ordez, autoen
bidezko kontrol mugikorrak egi-
ten jarraituko dute. Neurri hori
ez zaio nahikoa iruditzen Balla-
rini: “Aste batean egoten dira eta
hurrengo hiru hileetan bat ere ez”.
Beraz, Amparo Lopezi eskatu dio

Aldundiagaz hartuemanetan jar
daitezela, hiru erakundeen arte-
ko batzar bat posible den azter-
tzeko. Lopez ados agertu da eta
alternatibak bilatzen jarraitzeko
prest dagoela adierazi du.

Alternatiba posibleei buruz
ere jardun dute batzarrean: biri-
bilgune bat egitea, autoen abia-
dura  markatzen duen seinalez-
tapena jartzea, herrigunean erreia
estutzea edo beste asfalto mota
bat ipintzea, beste neurri posible
batzuen artean. J.D.

Alternatibak bilatzeko Jaurlaritzaren, Aldundiaren 
eta Udalaren arteko batzarra proposatu dute

Amparo Lopez ados agertu
da eta alternatibak bilatzen
jarraitzeko prest dago

MAÑARIA ATXONDO

Laguardiara
joango dira,
upategian
bazkaltzera
Mañariko Udalak irteera eratu du
biharko. Laguardiara joango dira
egun pasa, eta hango Launa upa-
tegian bazkalduko dute. Goize-
ko 09:00etan irtengo dute Maña-
riko autobus geltokitik.

Goizeko 11:00etan helduko
dira, gutxi gora-behera, upate-
gira. Instalazioak bisitatuko
dituzte, eta hamaiketakoan batu-
ko dira gero. 12:30 aldean,
Laguardiara hurreratuko dira,
herriguneko upategi bat ezagu-
tzera. Ostean, Launara bueltatu
eta hantxe bazkalduko dute. Baz-
kalostean libre edukiko dute.

Udalak urtero antzeko irtee-
raren bat antolatzeko ohitura
dauka. Aurtengora inskribatu
direnek, 40 euro ordaindu behar
izan dituzte. M.O.

“Langileak beldurtu gura
dituzte kaleratze honegaz”

Zortzi urtez egin du lan 39 urteko Ezenarrok Pierburg enpresako kalitate arloan.

Bi urtez ELA sindikatuaren delegatua izan da Asier Ezenarro Pierburg-en eta 
joan zen astean kaleratu zuten; protesta deitu dute, gaurko, enpresa aurrean

Joan zen astean kaleratu zuten
Asier Ezenarro elgetarra Pier-
burg enpresatik. Diziplinaz-

ko kaleratzea ezarri diote. ELA sin-
dikatuaren delegatua izan da azken
bi urteetan Ezenarro, eta sindika-
tuko bere kideek diotenez, “enpre-
sako bulegoan delegatu moduan
egin duen lana deseroso zaielako
kaleratu dute: langilegoa beldur-
tzea da lortu gura dutena”. Eta Eze-
narroren ustez lortu dute: “Beldur
itzela dago, inor ez da mugitzen;
nahiago dute isilik geratu, pankar-
taren atzean agertuz gero hurren-
goak izango direla uste dutelako”. 

Mikel Elizburu ELAko kideak
dioenez, tailerrean langileen esku-
bideen alde egiten zebiltzan lana
bulegora zabalduko zutela ikusi
zuen enpresak, eta delegatuekiko
jazarpenari ekin: “Ordu sindika-
lak hartzeagatik, aparteko ordu-
rik ez egiteagatik, edo prekarieta-
tea salatzeagatik presioa egiten

hasi zen enpresa duela bi urte”.
Elizburuk dioenez, “Asierrek dele-
gatu legez egin duen funtzioa
mugatu guran ibili dira urteotan”. 

Sindikatze eskubidearen kon-
trako eraso oso larritzat du Asier
Ezenarro delegatuaren kaleratzea
ELAk. Horregatik, Durangaldeko,
Busturialdeko eta Lea-Artibaiko

bere ordezkariak batuko ditu gaur
enpresa aurreko kontzentrazioan,
kaleratzea gogor gaitzesteko. 

Demanda aurkeztu du sindi-
katuak, eta epaitegiek arrazoia
emango dietela seguru daude.
Pierburg enpresako ELAko delega-
tuak jasaten ari diren jazarpena ere
salatuko dute helegitean. I.E.

“Komitearen gehiengoaren
kontrako ituna adostu dute”
UGTk eta ELAk sei ordezkari,
eta ESK sindikatuak bat dauka-
te Pierburg enpresako batzor-
dean. Enpresagaz lan hitzar-
mena lantzeko helburuagaz jar-
dun duteELAk eta ESK-k. Baina,
ELAko ordezkarien berbetan,
“komitearen gehiengoaren kon-
trako ituna adostu dute UGTk

eta zuzendaritzak, eta langileak
atxikimendu pertsonala emate-
ra behartu gura dituzte”. 

Itun horren kontra bide
judizialetik jotzeko asmoa dau-
kala azaldu du ELAk. Batzorde-
ko kide baten kaleratzearen
aurrean UGT isilik geratzea ere
gogor kritikatu du ELAk. I.E.

Toponimia
ikerketa behin
betiko onartu
du udalbatzak  
Alegazioen ostean, behin betiko
onartu dute Berrizko toponimia
ikerketa udalbatzarrean. Alega-
zio bi jaso ditu ikerketak; Eitua
auzoan Dukiena izenagaz eza-
gutzen den baserriari buruzkoa
–Arginzonizbeaskoaldekoa izan-
go da izen ofiziala–, eta Pastor
de Gorbea jatetxea dagoen etxea-
ri buruzkoa –Altzategi–. 

Behin izen ofizialak finkatu-
ta, auzoen sarreretan seinaleak
ipiniko dituzte auzoko mapagaz
eta baserrien izenekin. Orlan
Isoird alkateak dioenez, herrita-
rrek horren premia nabarmen-
du dute. Aurten dute asmoa mar-
txan ipintzeko. A.U.

Musika, dantza
eta paella
txapelketa
Santiago jaietan
Uztailaren 20an hasita, Santia-
go jaiak ospatuko dituzte izen
bereko auzoan dagoen ermita
inguruan. Barikuan, iluntzean
txopoa jasoko dute, eta berakatz
zopa banatu.

Zapatuan paella txapelketa
egingo dute eguerdian, eta ilun-
tzean erromeria eskainiko du
Luhartz taldeak. Domeka, dan-
tzen eta txapelketen eguna izan-
go da. Mezaren ostean saioa
eskainiko du Andasto dantza tal-
deak eta, gero, briska eta mus txa-
pelketak jokatuko dituzte. Arra-
tsaldean, iaz lehenengoz anto-
l a t u  z u t e n  p a t a t a  z u r i t ze
txapelketa errepikatuko dute.
Amaitzeko, uztailaren 25ean,
Santiago Egunean, mozorro
lehiaketa egingo dute. M.O.

Mobilizazioak abiatu dituzte asteon
Rothenberger enpresako langileek 

Mobilizazioak hasi dituzte Rothenberger taldeko langileek. Inpo-
saketarik ez lemapean burutu dituzte kontzentrazioak, enpresa-
ko batzordeak deituta. Urteko lehenengo seihilekoan enpresaren
emaitzek txarrera egin dutela argudiatuta, langileen soldata %5
murriztea eta lanorduak gehitzea proposatu die zuzendaritzak.
“Ez gaude prest horrenbeste kostata eskuratutako eskubideei uko
egiteko”, esan dute langileek. Zuzendaritzak “akordio azkarra” lotu
gura duela, baina langilegoak “negoziazioa behar bezala egiteko
irailera atzeratzea” eskatuko dutela adierazi dute.
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OTXANDIO

MALLABIAIURRETA

361.000 euro bideratuko
dituzte garbiketa lanetara

Guztira, 361.000 euro. Batetik,
kaleak garbitu eta saneamendura-
ko 178.200 euro izango ditu Inbi-
sa Medioambiente enpresak.
Abuztutik aurrera, urteko egun
guztietan emango dute zerbitzua,
eta hiru langile izango ditu lano-
tarako. Zortzi urteko epealdira-
ko kontratua da. Abenduan eman
zituzten lanok, baina, lehiaketa-

ra aurkeztutako bigarren enpre-
sa baten errekurtsoa argitu arte
zerbitzua etenda egon da. 

Bestetik, Lantegi Batuak
arduratuko da udal instalazio eta
eraikinak garbitzeaz. Urtean
182.836 euroko aurrekontua izan-
go dute (urte birako), eta hamar
langile beharko dituzte. Orain
arte ez bezala enpresa bakarra
arduratuko da horretaz. Iñaki
Totorikaguena Iurretako alkatea-
ren berbetan, “zerbitzua hobe-
tzeagaz batera datozen lau urtee-
tan  50.000 euro aurreztea ere lor-
tuko dugu”. A.B.

Kaleak garbitzeko 178.200 euro hitzartu ditu
udalak; udal eraikinak garbitzeko, 182.800 euro

Iñaki Totorikaguena: “Datozen
lau urteetan 50.000 euro
aurreztea ere lortuko dugu”

Maiztegiko
komunetarako,
48.500 euro
Maiztegi eskolako 2. solairuan,
iaz berriztu barik geratu ziren
komunak konponduko dituzte.
48.490 euro inbertitu beharko
dira eta ikasturte berria hasi
aurretik amaitu gura dituzte, irai-
lean eskolara normal itzultzeko. 

Eskola "moderno eta erakar-
garria" lortzeko beharrezkoak
dira lanok, Iñaki Totorikaguena
alkatearen berbetan. Pisu bakoi-
tzean komun-gune bi daude
(28m2), eta ezinduentzako iris-
garritasuna bermatuta dago guz-
tietan. Biltegi bat ere sortuko
dute, komuneko eta garbitasu-
nerako tresneria gordetzeko.
Hilebete eta erdiko epea dute
lanak amaitzeko. A. B.

Ondarrurako autobus
zerbitzua jarri dute berriro

Mallabiko Udalak aurkeztutako
alegazioen aurrean EuskoTrenek
autobus ordutegia aldatu du.
Ondarruraino orduro zihoan auto-
busa, laurden gutxiagotan Malla-
bitik ateratzen dena, “berreskura-
tu” egin dutela azaldu du Mila
Mondragon alkateak: “Azken alda-
ketak direla-eta, Mallabitik kos-
taldera zuzenean joateko aukera
kendu egin ziguten, baina, kexa
eta alegazioak aurkeztu ondoren
zerbitzua ostera ere jarri dute”.
Gaineratu duenez, “berriro ere
Mallabitik Mendaroraino bakarrik
ez, Debara, Mutrikura eta Onda-

rruraino ere joateko aukera dago”.
Zerbitzu hori uda garaian eta
neguan ere mantenduko da. 

Gainera, EuskoTrenen eta
Bizkaibusen autobusen ordute-
giek ez dute bat egiten, lehen
bezala, zerbitzu biak ia aldi
berean. Orain  herrigunetik Deba-
barrenarantz hogei minuturo
autobusa dago. J. G

EuskoTrenek apirilaren 16an autobus zerbitzua
kendu ostean udalak alegazioa aurkeztu zuen

Orain, herrigunetik
Debabarrenara hogei
minuturo autobusa dago

Aurten Otxandiori dagokio
ezpatadantzaren inguruko
jai nagusia hartzea. Garai-

ri hartuko dio lekukoa. Gerediaga
Elkarteak antolatuta, Durangal-
deko hamabost dantza talde eta
120 dantzari inguru batuko dira
plazan, Santa Maña jaiak are kolo-
retsuago bihurtzeko. 

Durangaldeko zortzi herrita-
ko dantza taldeak batuko dira uda-

letxe aurreko plazan. Iurretatik
eta Berriztik hiruna talde etorri-
ko dira; Durangotik, Abadiñotik eta
Otxandiotik bina; eta Mañaria,
Izurtza eta Garaitik bana.

Lehenengo, 18:30ean, dan-
tzari denek kalejiran irtengo dute
herrian  zehar. Ostean, 19:00etan,
hainbat dantza erakutsiko dituz-
te plazan, dantzari guztiek bate-
ra. Dantzari dantza osoa ikusi
ahalko da: agintariena, zortzinan-
goa, ezpata joku txikia, banan-
goa, ezpata joku nagusia, binan-
goa, launangoa, makil jokua eta
txotxongiloa. Ondoren, dantzari
batzuek soka dantza saiao eskai-
niko dute.

eskainiko duen erromeriaren
laguntzagaz.

Ezpatadantzari Eguna lehe-
nengoz antolatu zutenetik 45.
urteurrena egingo da aurten. Iurre-
tan izan zen lehen aldi hura. J.D.

Erakustaldiaren ostean,
mahaiak eta aulkiak atondu eta
plazan bertan afalduko dute dan-
tzari guztiek elkarrekin. Ezpata-
dantzari Egunari  dantzan eman-
go diote amaiera, Laket taldeak

Ezpatadantzariek
aurten Otxandion
ospatuko dute jaia

Dantzariak Garain, iazko Ezpatadantzi egunean. Txelu Angoitia-Gerediaga elkartea

Bihar, eskualdeko hamabost dantza taldetako 120
dantzari batuko dituzte Ezpatadantzari Egunean 

Lehenengo, 18:30ean,
dantzari denak kalejiran
irtengo dira herrian zehar

Durangaldeko zortzi herritako
dantza taldeak batuko dira
udaletxe aurreko plazan

Mendiolan San Kristobal jaiak ospatzen ari dira. Bihar
lehenengoz Mendiola mendi bira egingo du Erre-
katxo auzo elkarteak. Ibilbide bi prestatu dituzte: hiru
eta bost ordukoak. Izen-ematea 08:00etan hasiko da.
Larrano, Urkiola, Atxarte…, bisitatuko dituzte ibi-
laldian. Bestalde, gaur, 23:00etan Zarraparra, Ghert-
tzainak eta Los Zopilotes Txirriaos taldeen kontzer-
tua dago eta bihar erromeria Luhartzegaz.

Auzorik auzo irtengo dira
Mendiolako sankristobaletan

Pasa den domekan Busti zaitez esklerosi aniz-
koitzarengatik kanpainagaz bat egin zuten 
55 lagunek, Abadiñoko Astolako igerilekuan.
Esklerosi anizkoitzak kaltetutako pertsonen
aldeko ekitaldi sinbolikoak 15. edizioa izan du
aurten. Sentsibilizazioa eta gaixo hauen errea-
bilitaziorako dirua batzea dira kanpainaren 
helburuak. 

Esklerosi anizkoitza duten
pertsonen alde batu dira

Zaldibarko gazte bat
hil da auto istripuan
Eguaztenean, Mallabian, Trabakua-
rako igoeran izan zen auto istripuan
31 urteko Zaldibarko gazte bat hil zen.
Autoa irauli egin zitzaion eta barruan
harrapatuta geratu zen. Osasun lan-
gileek ez zuten ezer egiterik izan.
Durangotik Ondarroarako noranz-
koan gertatu zen istripua.

Aukera Azoka egingo
dute bihar Berrizen
Bihar, uztailak 14, IV. Aukera Azoka
egingo du Berrizko Merkatarien
Elkarteak. Probalekuan, bederatzi
merkatarik denetariko generoa sal-
duko dute, beherapenak kalera
eroanda. Goizeko 10:00etatik
19:00etara ipini dute ordutegia Auke-
ra Azokarako.
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BERBAZ
“Adiskidetzea beharrean, elkarbizitza
baketsua da gizarteak behar duena”
Mari Carmen Hernandezek Glencree ekimenean parte hartu du; Jesus Mari Pedrosa PPko zinegotziaren alarguna da

beraren atsekabe historia aurrez
aurre jarrita, elkarrekin bizitzeko
oinarriak aztertu ditugu.

Barkamena eskatu beharraren
inguruan berba egiten du askok.
Guk gai hori ez dugu landu. Bar-
kamenak dimentsio pertsonal
bat dauka. Adiskidetzea beha-
rrean, elkarbizitza baketsua da
gizarteak behar duena. Ez dago
historia idazteko presarik eduki
beharrik. Urteekin idazten joan-
go da. Bakoitzak lehenaldiaren
inguruko autokritika egin behar
du egiarekin eta justiziarekin.
Egin diren akatsetatik ikasi
beharra dugu berriro ez egiteko.
Hurrengo belaunaldiak ea
lasaiago bizi diren.

Ekimen honetatik aparte, Lan-
graizko (Araba) preso bategaz
egon zara. Zelako esperientzia
izan da?
Berarekin ea batzartu gura nuen
galdetu zidaten eta baietz eran-
tzun nuen. Pertsona horrek bizi
izan duen sufrimendua ikusi
dut. Autokritika prozesua egin
du eta zintzoa iruditu zitzaidan.
Familiei sortu dien minak ez
duela atzera bueltarik esan nion,
garrantzitsuena bide horretatik
jarraitzea dela. J. Guenetxea

Isilean egindako lanaren
berri eman dute Glencree
ekimeneko kideek. Due-

la bost urte ETAren, GALen,
Batallon Vasco-Españolen
eta Poliziaren biktimak
batzeari ekin zioten elkarren
berri izan zezaten. Eusko
Jaurlaritzak martxan jarrita-
ko ekimenean 25 lagun bil-
du dira bost urteotan. Hasie-
ran Irlandan elkartu ziren.
Ostean, gertuagoko topa-
ketak izan dituzte. Talde
honetako kide izan da Mari
Carmen Hernandez, Jesus
Mari Pedrosaren alarguna.

Zelan hartu zenuen ekimen hone-
tan parte hartzeko proposamena?
Oso positiboa iritzi nion hasiera-
tik. Lehenengo deialdirako deitu
ninduten, baina datak ez zitzaiz-
kidan ondo etorri eta bigarrene-
ra joan nintzen. Egitea behar
genuen gauza bat zela uste
nuen: beste biktima batzuei
entzutea. 

Zergatik Irlanda eta Glencree?
Topaketa gure testuingurutik
kanpo antolatzeko baldintzak
betetzen zituelako. Erakunde

honek munduko biolentzia
errealitate askori buruzko jardu-
naldiak antolatu ditu. Lehenen-
go bi saioak han egin genituen.
Beste batzuk, beste leku batzue-
tan, Euskal Herrian ere bai.

Joan aurretik taldeko inor ezagu-
tzen zenuen?
Egunkarietatik agian baten bat.
Maixabel [Lasa, Biktimen Arre-
tarako Bulegoko zuzendaria] da
ezagutzen nuen bakarra, eta
hura ere oso gutxi. Hegaldia har-
tzeko elkartu ginenean ez daki-
zunez zegaz topo egingo duzun,
beldur horregaz zoaz. 

Zein metodologia erabili  zenu-
ten batzarrak antolatzeko?
Heltzeagaz batera elkar ezagu-
tzeko batzarra egin genuen.
Batzarren nondik norakoak azal-
du zizkiguten eta izotza urtzen
joan zen. Tentsio handiko
momentua izan zen. 

Prozesu honetan mesfidantzarik
izan duzue?
Ezezkoan nago. Denok gogotsu
joan ginen bakoitzak bere alde-
tik ipintzeko. Tentsio momen-
tuak egon ziren. Bakoitzak bere
historia azaltzea gogorra izan
zen. Prozesua neketsua izan

arren,  irteterakoan besarkadak
eta negarrak egon ziren. Barka-
mena ere eskatzen zen. Alde
guztietatik sufrimendu handiak
egon diren historiak azaltzen ari
ginen. Horixe zen denok komu-
nean geneukana: sufrimendua.

Zein izan da taldearen helburua?
Taldeak ez du sufritutako bio-
lentziaren ordezkari izan gura.
Ezberdinen arteko eztabaida
bultzatzeko baldintzak indartu
gura izan ditugu. Gaur egunera
arte ezelango errekonozimen-

durik izan ez duten biktimekin
ere bai. 

Elkar ulertzera heldu zarete?
Adostasun puntuetara heldu
gara. Batez ere errespetua eta
elkarbitzitza baketsua. Espe-
rientzia hau autokritika indibi-
dual edo kolektiboa izatea gura-
ko genuke, zailtasunak zailta-
sun, elkar ulertzea posible dela
erakusteko. 

Maila pertsonalean zertan lagun-
du dizu?
Zauriak osatzen laguntzen du.
Batzuek esan zuten liberazio
moduko bat izan zela. Positiboa
izan da talde osoarentzako.

Glencree  ekimenaren partaideok
azaldu duzuenez, biktimak des-
kribatzeko sarritan erabiltzen
dituzten definizioekin ez dago
ados zuen taldea.
Ez dugu atsegin zelan berba egi-
ten den gizartean gure errealita-
teaz, errealitate hori oso anitza
delako. Gizarteari gure mezua
helarazteko eman genuen pren-
tsaurrekoan azaldu genuenez,
tabuak eta oztopoak hautsiz
hurbildu gara elkarrengana.
Bakoitzaren beldurrak eta este-
reotipoak, frustrazioak eta nor-

Mari Carmen
Hernandez•

Atxondo, 1946

ETAk 2000. urtean hil zuen
bere senar Jesus Mari Pedrosa, 
Durangoko PPko zinegotzia 

“Horixe zen denok
komunean 
geneukana: 

sufrimendua” 

“Taldeak ez du 
sufritutako 

biolentziaren 
ordezkari izan gura”
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KULTURA
@anbotokultura

LITTLE JOHN AND THE HOWLING DIABRUS

“Ondoen landu ditugun lau kantak
eta bi bertsio grabatuko ditugu”

Orain aste batzuk Durangoko
Intxaurren jo zenuten kontzertua
taldearen azken aurrekoa zela
iragarri zenuten.
Ez dugu gura, baina taldekide bat
bigarrenez aita izan da, eta utzi
egin beharko dugu taldea. Ez dago
Joseba modukorik, eta beste har-
monika-jole bategaz ez litzateke
berdina izango.

Azken kontzertua noiz?
Aste honetan diskoa grabatzen
gabiltza, eta uztailaren 20an
Otxandioko jaietan, gaztetxean
eskainiko dugu azkena. 

Zein da Little John & The How-
ling Diabrus taldearen historia?
Oso tartekako taldea izan da. Ibon
eta Jon parranda batean hasi ziren
50. hamarkadako blues musikari
buruz berba egiten, eta bertsio
batzuk jotzea erabaki zuten. Las-
ter proposatu ziguten beste talde-

kideoi, eta horrela hasi ginen ber-
tsioak entseatzen. Mañariako txa-
bolan hasi ginen entseguak egiten. 

Esate baterako zeintzuk bertsio
jotzen zenituzten?
Howling Wolf, Little Walter, Muddy

Zuen ukitua eman izan diezue
bertsio horiei.
Bai. Gure asmoa hasieratik izan da
50eko hamarkadako bertsioak bai-
na modu azeleratuagoan egitea:
punk ukitu bategaz egitea.

Noiz hasi zineten taldeagaz?
2009-2010 inguruan hasi ginen,
pare bat kontzertu jo genituen
Little John izenagaz. Izenaren biga-
rren partea kontzertu bakoitzera-
ko aldatzen genuen hasieran: ez
ginen izen bategaz ados jartzen
[barrez]. Kontzertu batzuk jo geni-
tuen, eta geldialdi bat eta gero
2010eko otsailean hartu genuen
serioago. Maiatz eta ekain hartan
bost kontzertu eskaini genituen,
eta diskoa grabatzeko asmoa bage-
neukan dagoeneko iaz, baina
ordutegi arazoengatik-eta, azke-
nean ez zen posible izan. Martxoan
berriro heldu diogu ideia horri.

Hasi zarete grabazioagaz, ezta?
Bai. Ondoen landu ditugun gure
lau abesti, eta bi bertsio grabatu-
ko ditugu: Howlin Wolf eta Dr Feel
Goodenak. 

Zer musika mota egiten duzue
azkenaldian?
Azkenaldian egin ditugun ber-
tsioak ez dira 50eko hamarkada-
koak bakarrik izan: 70 eta 80koak
ere jo ditugu. Guk garage blues des-
kribatzen dugu egiten duguna:
blues oinarria daukan musika ziki-
na. Bestalde, Ibonen ahots baxu
eta apurtua ere gure musikaren
bereizgarria da. I.Esteban

Waters edo Bo Didleyren kantak
hasi ginen jotzen. Taldekideontza-
ko erreferentziazko dira musika-
ri horiek. Blues musikak harmo-
nika asko daukanez, eta nik Yoko
Out taldean jotzen dudanez, Jose-
ba ere berotu genuen. 

Grabatzen hasi orduko egin du berba Eihar Uriarte baxu-jotzaileak Little John & The Howling Diabrus taldeaz;
taldekideak ditu Jon Agirre bateria, Joseba Agirre harmonika, eta Ibon Berriozabalgoitia gitarra eta ahotsa

Urteotan abesti batzuk “bidean galdu”
izan zaizkiela kontatu du Ehiar Uriarte
baxujoleak. Diskoa zergatik ari diren egi-
ten argi dauka: “Betirako hor geratuko den
gure musikaren bilduma edukitzeko”.
B.E.K. taldeko Potxis izan dute grabazioa-
gaz laguntzen. 

Baina, ez daukate diskoa kaleratzeko
asmorik. Diskoaren ale fisikoa taldeki-
deek bakarrik edukiko dute. Uriartek azal-
du duenez, www.bandcamp.com  webgu-
nera igoko dituzte sei kantak, eta debal-
de jaisteko aukera eskainiko dute. Webgune
bat ere sortu gura dute diskoa doan des-
kargatzeko. Datorren asterako edo, gehie-
nez, aste bi barrurako prest edukitzea
espero dute.

Beste talde batzuetan “rock asko” egin
izan dute taldekideek, Uriartek dioenez,

eta hortik aldendu gura izan du Little John
& The Howling Diabrus taldeak. Horrega-
tik da talde berezia. 

Bluesa berez “triste antzekoa” izan
arren, erritmo bizikoak dira Little John eta
lagunen kantak:  “Entzule gehienek irri-
barre bategaz amaitzen dute kontzertue-
tan”, ziurtatu du Uriartek. Durangoko
Arkarazo eta Ttipi-Ttapa tabernetan eskai-
ni zituzten kontzertuak gogoratzen dituz-
te bereziki, umore on horren seinale.

Diskoa doan deskargatzeko
aukera ‘bandcamp’ gunean

‘www.bandcamp.com’-era

igoko dituzte sei kantak, eta

jaisteko aukera eskainiko dute

“Garage blues
deskribatzen dugu egiten

duguna: blues oinarria
daukan musika zikina ”

“Uztailaren 20an
Otxandioko jaietan,

gaztetxean eskainiko
dugu azken kontzertua”

“Ibonen ahots baxu 
eta apurtua 

egiten dugun musikaren 
bereizgarria da”
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Durangoko Udalaren Astar-
loa Kulturgintza erakun-
deak egin du Sorkuntza

Artistikorako bekaren deialdia.
Edozein arlotako arte sorkuntza
lagundu eta bultzatu gura dute:
eszenarakoa, arte plastikoetakoa,
argazkigintzakoa, literaturakoa,
musikakoa, ikus-entzunezkoen
eremukoa eta abar. Guztira 7.500
euroko diru-atala bideratu du
Durangoko Udalak beka honeta-
ra aurkezten diren proiektuen
artean banatzeko. 

Abuztuaren 2ra arte jasoko
ditu Durangoko Udalak artisten
proposamen eta ideiak (Arte eta

te kontuan epaimahaikideek:
proiektuaren kalitate artistikoa;
lana jendaurrean aurkezteko auke-
rak; euskararen erabilera; eta alde
ekonomikoa (aurrekontuaren doi-
keta eta bideragarritasuna). 

Norbanakoek zein taldeek
parte har dezakete beka deial-
dian. Baldintza bakarra, taldeki-
deen bi herenak 2011 baino lehe-
nagotik Durangon erroldatuta ego-
tea izango da.

Informazio gehiago Bizkaiko
Foru Aldundiaren Boletin Ofizia-
lean aurkitu ahal da; bertan argi-
taratu dituzte diru laguntzen oina-
rri eta xehetasun guztiak. I.E.

Historia Museoan) eta diru lagun-
tza jasoko duten proposamenak
garatzeko, epe zehatza emango du
Durangoko Udalak. 

Proiektu batek baino gehia-
gok jaso ahal du diru laguntza,
lehiaketaren oinarriek  zehazten
dutenez. Proiektu irabazleak hau-
tatzeko, lau irizpide hartuko dituz-

Artisten artean 7.500 euroko
laguntza banatuko du udalak 
Sorkuntza artistikoko edozein modalitateko proposamenak lagundu gura ditu Durangoko
Udalak, eta abuztuaren 2ra arte aurkeztu ahalko dituzte parte-hartzaileek euren proiektuak

ARTEA

MUSIKA

Proiektu irabazleak

hautatzeko, lau irizpide

hartuko dituzte kontuan 

ZINEMA

Iritsi berri da Italiatik. Gogokoa du lehen egunak lasai igarotzea,
itsasoa eta gure inguruetako berdea ditu gustukoen. Pare bat urte
izango dira azkenekoz hemen izan zela. Loiutik hona autoan eto-
rri da eta, atzoko kontua ez bada ere, atentzioa eman dio honaino
ailegatzeko horrenbeste errotondatatik bueltaka ibili behar izateak.
Trafikoa bideratzeko asmakizun  aparta, neure artean, istripuak
izateko arriskua gutxitzen du, abiadura motelarazi, norabidea
aldatzeko balio du, galduta joanez gero norabidea topatzen lagun
dezake… Bestalde, gero eta dotoreagoak diseinatzen dituzte, lore,
landare eta zuhaixkekin jantzita. 

Hemengo berriei gertu-gertutik jarraitzen die Felicek eta,
terrazan eseri bezain laster, euskararen erabilera dela-eta, eguno-
tan argitaratu diren azken neurketaren datuak izan ditu hizpide.
Ez naiz euskarari buruz lanetik kanpo berba egiteko zalea, baina
tira… Errotonden haritik tiraka segitu du lagun italiarrak eta, neu-
re burutazioak irakurri izan balitu legez, biribilgune ezin egokia-
goak eta apainak deritze euskara normalizatzeko jarri dizkiguten
(ditugun) baliabideei. Norabidea markatzen dituen bide-seinaleei
esker, mantsoago edo azkarrago, badugu nondik jo. Galdurik ibi-
liz gero, pare bat buelta eman eta seguru da irtenbidea topatuko
duguna. Asko dugu, haatik, ez dakigu nor garen eta nor nahi dugun
izan. 1993az geroztik, ez atzera ez aurrera dago euskararen erabi-
lera Bizkaian. Kezkatzekoa baita “egungo baldintza soziolinguisti-
koekin euskararen erabilerak goia jo duela” entzutea. Ikerketaren
arabera, umeak eta emakumeak dira erabileraren salbatzaile…

Erantzun diot biribilguneak baditugula bai, baina horiek ez
dutela dena aldeko; bide-seinalerik ezean, bueltak eta bueltak eman
eta, sarri gogaituta, ezinean ari garela norabide zuzena bilatzen.
Jira-biren zorabioan, eskerrak, tarteka-marteka, gozaturen bat
ematen digun errotonden erdigunean apaingarri dauden lora eta
landaretza ederrak. 

GEURE DURANGALDEA

Fernan Ruiz
Berbaroko kidea

ERROTONDA

OINARRIAK
Epea: abuztuaren 2ra arte
aurkeztu ahal dira proiektuak.

Lekua: Durangoko Arte eta
Historia Museoan aurkeztu
behar dira proposamenak.

Kopurua: 7.500 euroko diru
atala bideratu du Durangoko
Udalak aukeratutako proiek-
tuen artean banatzeko.

Baloratuko direnak: proiektua-
ren kalitate artistikoa; lana
jendaurrean erakusteko
aukerak; aurrekontuaren
doiketa, errealismoa eta
proiektuaren bideragarritasuna;
euskararen erabilera.

Xehetasun gehiago:  
www.bizkaia.net/lehendakari-

tza/Bao_bob/2012/07/20120703

a127.pdf#page=62

Travellin Brothers Big
Band taldearen blues
doinuak Musikairen
Blues doinuak eskainiko dituzte hamasei bandakidek bihar,
eta domekan eta datorren barikuan antzerkia egongo da

Big Band bat da The Travellin
Brothers, hamasei musikarik osa-
turiko taldea. Bihar, 22:30ean,
herriko plazan eskainiko dute
emanaldia, Musikaire jaialdiaren

barruan. Soka, haize eta perkusio
instrumentuak eta ahots jokoak
baliatuz blues doinuak sortzen
dituzte taldekideek. Leioan sortu
zuten taldea, 2003an, eta 2010etik

hona dihardute Big Band forma-
tu handi honetan.

Dantza eta akrobaziak
Domekan, 22:30ean, Natura...
principio y fin antzezlana eskai-
niko dute plazan. Teatraporen
obra da, 80ko hamarkadan Extre-
maduran sortu zuten taldearena.
Ekologiaren aldeko mezua zabal-
duko dute Elorrion, dantzaren,
akrobazien, musikaren eta esteti-
ka bereziaren bitartez. 

Datorren barikuan ere antzer-
kiarekin du hitzordua Musikai-
rek: Morboriaren El rey y el bufon
antzezlana izango da ikusgai. I.E.

Zinema plazan ikusteko
aukera izango dute
Berrizen eta Iurretan 
Berrizen gaur eta uztailaren 20an emango dituzte filmak
eta Iurretan hilaren 28an; euria bada aterpean izango dira 

Aita San Migel plaza da udako
zinema emanaldien Iurretako
kokalekua, eta Olakueta plaza
Berrizkoa. Uztailaren 5ean egin
zuten lehenengo emanaldia Iurre-
tan, eta uztailaren 28rako dauka-
te zikloaren bigarren emanaldia
programatuta: Urte berri on  amo-
na komedia beltza emango dute
egun horretan. Telmo Esnalek
zuzendurikoa da lana. Aita San
Migel plazan izango da emanal-
di hori ere, eta euria eginez gero
frontoira lekualdatuko dute.

Berrizen, hiru film emanal-
di antolatu zituzten kalean ikus-
teko, hirurak uztailerako. Los ven-
gadores eman zuten joan zen bari-
kuan, eta gaur John Carteremango
dute; datorren barikuan Intoca-
ble ikusiko dute. Gaurko ema-
naldia, Olakuetan barik, Elizon-

do plazan dago aurreikusita, bai-
na euria bada probalekuan egin-
go dute. Abentura eta fantasia
uztartzen dituJohn Carter filmak,
eta zazpi urtetik gorako ikuslegoa-
ri dago zuzenduta.

Uztailaren 20an, Olakueta
plazan izango da udako zinema-
ren azkenengo emanaldia. Into-
cable filmaren zuzendariak Oli-
vier Nakache eta Eric Toledano
dira, eta egiazko gertaeretan oina-
rritutako istorio bat kontatu dute
fikzioaren bidez. I.E.

Aita San Miguel plaza

da Iurretako kokalekua,

eta Olakueta Berrizkoa

Miriam Peñaren proiektua hautatu zuten 2009ko deialdian.
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Akrobaziak eta jolasak, Uda
Kalean Bizik proposatuta, gaur  

Udaletxeko plazan eskaini-
ko du Uda Kalean Bizi
jaialdiaren barruko bere

emanaldia Malas Compañias tal-
deak, gaur, 19:00etan. Publiko guz-
tientzako egokia da Orsai: egune-
rokotasuneko objetuei eta ekintza
sinpleei beste zentzu bat ematen
diete aktoreek, akrobaziak eta jola-
sak baliatuta. Diego Aimar, Mikel
Pikaza eta Roberto Ferro aktoreek
jarduten dute eszenan, eta Duran-
goko Ganso & Cia taldeko Gorka
Gansok burutu du obraren zuzen-
daritza lana.

Durangoko San Agustin kul-
turguneak antolatzen du Uda
Kalean Bizi. Gorka Ganso lehena-
go ere jardun izan da programa
horretan. “Oso harreman sakona
daukagu kulturguneagaz”, azaldu
du durangarrak. Izan ere, duela
bost urtetik hona, kulturgunean
dauka kokatuta bere egoitza Gan-
soren antzerki konpainiak.  

Bere taldearen filosofia eta
Uda Kalean Bizi programazioare-
na bat datozela dio Gorka Gansok.
Izan ere, kaleko antzerkian jardu-
ten baitu Ganso & Ciak: “Maite
dugu antzerkia kalean erakustea,
oso diziplina berezia da, eta are-

toko antzerkiak ez dauzkan osa-
gaiak dauzka: publikoa antzerki-
ra hurreratzen du kalekoak, eta
agian kaleko antzezlan bat ikusi
duena irailean San Agustin kultur-
guneko emanaldietara erakartzen
lagundu dezake”.

Aste Santuan clown teknika-
ren inguruko ikastaroa antolatu

zuten Ganso & Cia taldeak eta
Durangoko San Agustin kulturgu-
neak. Oso pozik daude ikastaro
horrek eduki zuen harreragaz, eta
neurri batean, Durango clown-
aren munduko erreferentzia bila-
katu daitekeela erakutsi duelako.
Horretan ere badihardute San
Agustinekin kolaboratzen. I.E.

‘Orsai’ ikuskizuna eskainiko dute Durangoko udaletxeko plazan; Gorka Gansok zuzendu du

Zelan sortu zaizu Malas Com-
pañias Zirko Taldeagaz kolabo-
ratzeko aukera hau? 
Oilaskoetxea lanean ere kolabo-
ratu nuen Malas Compañias tal-
dearekin, izan ere, urteetako erla-
zioa daukagu. Antzerki ikastaroe-
tan, eta beste hainbat gauzatan
elkarrekin jardun izan dugu lehe-
nago ere. Aktoreek euren trebe-
zia eta gabeziak ezagutzen zituen
zuzendari batekin nahi zuten lan
egin, eta euren gaitasun osoa
aprobetxatzen saiatu naiz. 

Aurretik eduki duzu beste espe-
rientziarik zuzendari legez? 
Urte askoan Hortzmuga taldea-
gaz jardun izan dut lanean, eta
Ganso & Cia taldeagaz ere neuk
egiten dut zuzendari lana. Azken
boladan, Karrikaren antzezlan
bat zuzentzen ere jardun dut.
Herrialde Katalanetan  nago
orain, Panetone Brothers konpai-
niaren obra bat zuzentzen.

Zelako esperientzia izan da
‘Orsai’ zuzentzea? 
Oso ona. Oso gogoko dut sormen
lana. Aktore lanetan nire estiloa-
ren bila dihardut, nire gaitasunei
moldaturiko estiloa topatu guran.
Zuzendari lanetan nabilenean,
aldiz, askoz ere zabalagoa da ere-
mua. Nirera moldatzen ez diren
estiloak jorratzea eta oholtzan
beste ideia eta antzezteko era
batzuk ikustea oso interesantea
da. Malas Compañias taldearen

Orsai antzezlan honetan, gaine-
ra, zirkua eta malabarea baliatze-
ko aukera ere izan dut. 

Zer nabarmenduko zenuke
‘Orsai’ lan honetatik? 
Trebeziari baino, plazerari eta
gozamenari garrantzia gehiago
ematen dion zirku ikuskizuna
da, berezia. Jolastu eta gozatu egi-
ten dute aktoreek oholtzan, eta
jolas horrek bideratzen ditu zir-
ku ariketa batzuk egitera. Arike-
tak eurak ez dira ikuskizunaren
helburuak. Clown teknika balia-
tuta, publikoak gurekin jolastea
bilatzen dugu: gure saltsan sar-
tzen dugu publikoa. I.E.

“Maite dugu antzerkia

kalean erakustea, oso

diziplina berezia da”

Aste Santuan clown

teknikaren inguruko

ikastaroa antolatu zuten

“Oholtzan beste ideia

batzuk ikustea oso

interesantea da”

ARGAZKIGINTZA

Iazkoak baino harrera hobea izan
du, Leo Simoes koordinatzai-
leak esan duenez, 2012ko Duran-
goko Begira argazki jaialdiak.
Oscar Molinak gidatu duen
Detras de la camara tailerra, esa-
terako, arrakasta handia izan da,
antolatzailearen berbetan. 

Koordinatzailearen ustez,
datozen edizioei begira jarrita,
jaialdia “bide onetik doa eta
oraindik ere hazteko marjina
handia dauka Begira jaialdiak”.
2013rako “anbizio handiagoko”
jaialdia bultzatu gura dutela adie-
razi du Simoesek.

Begira jaialdiaren barruan
hainbat erakusketa zabaldu
zituzten Durangon, eta oraindik
ikusgai daude azken hiru erakus-
ketak, uztailaren 15era arte.

Batetik, Durangoko Arte eta
Historia Museoan, Laetitia Don-
val argazkilari frantziarraren
Nevers, festes & La Maison dago
ikusgai. Bestetik, Artleku galerian
ere domekara arte zabalik edu-
kiko dute Granadako El Trapiche
argazki kolektiboaren lanak bil-
tzen dituen Hexápoda. Hiruga-
rrena, San Agustin kulturgune-
ko sarreran dagoena, Natacha
Marlo argazkilariaren Absoluto
erakusketa da.

Ekainean eta uztailean,
argazkigintzaren inguruko asko-
tariko ekimenak ekarri ditu Begi-
ra argazki jaialdiak Durangora:
berbaldiak, proiekzioak eta ikas-
taro bat izan dira aukeran. I.E. 

“Oraindik ere
hazteko marjina
handia dauka
Begira jaialdiak”

Oraindik ikusgai daude

azken hiru erakusketak,

uztailaren 15era arte

“Trebeziari baino, plazerari
garrantzia gehiago ematen
dion zirku ikuskizuna da”
Gorka Gansok dioenez, zuzendu berri duen obran
publikoagaz jolasten dute, clown teknikak erabilita



2000ko ekainaren 4ean ETAk gure
adiskide eta Durangoko bizilagun-
Jesus Mari Pedrosa erail zuen. Zori-
gaitzeko egun haretatik pasatu dira
dagoeneko hamabi urte, eta orain-
dino gaur egun gure udala, Duran-
goko biztanle guztion erakunde
ordezkari legez, zorretan dago bera-
gaz eta bere familiagaz.

Jesus Mari ezagutzen genuen
guztiok badakigu pertsona adeitsua
zela, jarrera irekia zuena eta, batez
ere, behargin nekaezina bere uda-
lerriaren interesen defentsan. Labur
esanda, bere udal lanaren eta
Durangoren zale grinatsua.

Erakundeen omenaldiak eta
errekonozimenduak eskaini behar
zaizkie beraien bizi-ibilbidea gai-
nontzekoen zerbitzura dedikatu
dutela erakutsi duten pertsonei,
eta gure kide Jesus Mari Pedrosak
nahi adina erakutsi zuen bere bizian
zehar, partaide izan zen erakundea-
ren aldetik gutxieneko sariren bat
jasotzeko merezimendu osoa ema-
ten dion bokazioa zuela zerbitzu
publikorako.

ETAren eskuetan bere ideolo-
giarengatik eta Euskadin askatasu-
naren aldeko bere defentsagatik
hain modu tragikoan hil izanak, are
merezimendu handiagoz egin
beharko litzaioke errekonozimen-
du hori, haren oroimenaren, haren
duintasunaren eta haren memoria
mantentzearen omenez, eta heda-
duraz, terrorismoaren biktima guz-
tien omenez.

Beraz, gure ustez ezin da gehia-
go atzeratu errekonozimendu ins-
tituzionala eta, horregatik, eska-
tzen dugu udalak eskaini diezaio-
la kale baten izena bere herriaz
maitemindutako bizilagun bati eta
askatasuna defendatzeagatik bizia
kendu ziotenari.

Gure udalari sentsibilitatea
agertzeko eskatzen diogu, kasu egin
diezaion  erreklamazio honi, nahiz
eta berandu izan, konpontzeko
modu bat delako eta justizia egin-
go lukeelako, terrorismoaren bik-
tima baten alde eta, duda barik,
herritar eredugarri baten alde. 
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Holtzako kaleratuak
Joan dan uztailaren 6ko Anboton, Holtzako langile-kaleratze bal-
dintzen inguruko idatzia argitaratu zenuten, non kaletatzeak bal-
dintza egoki samarrean eman direla antzematen zen. Zoritxarrez
errealitatea oso ezberdina izan da, eta baita azaltzeko oso erraza
ere. Fogasak ordaindu beharreko 20 egun horiek, soilik enpresa-
ren porrot teknikoa deklaratzen danean edo hartzekodunen par-
te-hartzea izaten danean emango da; eta oraingoz ez da ez bata
ez bestea ematen. Honek esan nahi du hilabete asko pasa daitez-
keela, urteak agian, ordainketak eskudiru bilakatu arte; eta hori,
Fogasaren aurrekontu eza dela medio, ordainketak inoiz ematen
badira... Enpresak ordaintzen dituen 13 egunei dagokienez, %50
2013ko abenduan eta beste %50 2014ko abenduan ordainduko
omen dituzte, betiere enpresak likidezia izango balu. Horrela ez
balitz, enpresak oso zuhur jokatuz ‘berme’ bezala jarri duen txa-
tarrarekin konformatu beharko ginateke. Aipatu behar da, kalera-
tutako langileen artean hainbatek 22 urte zeramatzatenean lanean
enpesa honetan, 12 hilabeteko gehienezko ordainketak jasoko lituz-
ketela. Beraz, ‘ustezko’ langile-ordezkari horien ‘gestioei’ esker, kal-
te ordainak ez luke lanean emandako urteen erdia ere beteko. Horre-
la ba, honek guztiak suposatzen duena zera da: lan erreforma berria-
ren aplikazio ezkutatu eta apaindua, zeinekin gizarteari saldu nahi
dioten langile kopuru erdiaren kaleratze bat. 

Hau guztia gutxi balitz, enpresak hiru nomina eta erdi, finiki-
toa eta abar zor dizkigu. Eta honek esan nahi duena da, otsailetik
nomina bakar bat kobratu dugula, hain zuzen maiatzekoa. Eta ze
kasualitatea, nomina hori enpresa-komitea negoziatzen ari zene-
an ordaindua izan zen. Jakina, balizko salaketak ekiditeko. Beraz,
0 euroren truke kaleratuak izan gara. Ez, minus hiru nominekin.
Eta honek oso larriak bilakatu ditu hainbat langileen egoerak. Zer
da jendeak nahi duena? Langabezi ordainketa ahalik eta azkarren
kobratzen hastea eta amesgaizto hau baztertzea; eta hain zuzen,
horretaz ere aprobetxatu da enpresaren zuzendaritza; unilateral-
ki, inolako oposiziorik gabe, eta enpresa-komitearen onespena-
rekin bere neurri guztiak aplikatuz. Asanbladan harturiko eraba-
kiari dagokionez, ez dugu lerro bat ere idatziko komentatzeko, ez
baitu pena merezi. Utz dezagun ‘argudio’ hori sinetsi nahi duena-
rentzako. Jaso ezazue Otxandioko kaleratuen agurra. 

Rafael Aldasoro,Aitor Magunazelaia, Joseba Garcia, Txemi Fdez de Romarategi,
Roberto Cubero, Iñaki Gonzalez 

Beste behin, murrizketak euskal
hedabideentzat 
Eusko Jaurlaritzaren Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak %11
murriztu du herri ekimeneko euskal hedabideentzako diru-lagun-
tzen partida. Batean Jaurlaritzak, bestetan Aldundiak, bestetan uda-
lek, apurka-apurka baina etengabe ari zaizkigu iristen murrizke-
tak, diskurtso publikoan izaera estrategikoa aitortzen bazaigu ere.
Estrategikoa, bai, oinarrizko funtzioa betetzen dugulako euskara-
ren normalizazio eta garapenean. 450.000 lagunengana iristen gare-
lako. 600 lanpostu baino gehiagoren ardura dugulako.  27 milioi
euro inguruko jarduera ekonomikoa eragiten dugulako.

Garai latzak dira guztiontzat, ondotxo dakigu hori. Inoiz bai-
no ahalegin handiagoak egiten ari gara euskal hedabideok garai
berri horietara egokitzeko: diru iturri berriak bilatzeko, gure enpre-
sa egiturak sendotuz, eta ditugun baliabideak optimizatzeko, elkar-
lanerako formula berriak garatuz. Ez gara kikildu krisiaren aurre-
an, eta soberan ez ditugun indarrak inbertitzen ari gara gauzak
hobeto egiteko. Lan horren ondorioz, herri ekimeneko euskal heda-

bideek martxoan aurkeztu genuen sektorearen diagnostikoa eta
erronka komunak biltzen dituen dokumentua. 

Herri ekimeneko euskarazko hedabideok hausnarketa mahai bate-
ratua sortzeko eskaera egiteaz gain, eskaera zehatzak ere jarri ditu-
gu erakundeen mahai gainean: diru laguntza politika aldatu eta hitzar-
men eredua ezar dezatela, sektorean inbertsioak eta garapena susta
ditzatela eta publizitate instituzionalaren banaketan hizkuntz irizpi-
deak pisu handiagoa izan dezala.

Horren berri eman diegu erakundeei (Eusko Jaurlaritzako Hiz-
kuntza Politikarako sailburuordetza, Bizkaiko Foru Aldundia eta
Gipuzkoako Foru Aldundia, besteak beste), eta kasu guztietan sek-
toreak egindako bidea txalotu eta elkarlanerako prest agertu dira. 

Baina praktika bestelakoa da: orain ezagutu dugun murrizketak
ez digu garapen bide horietan sakontzen laguntzen eta, are txarrago,
gutako batzuen biziraupena bera kolokan jartzen du. Tokiko heda-
bideen kasuan, murrizketak %40tik gorakoak ere izatera iritsi dira.

Esan bezala, badakigu garai zailak direla gutziontzat. Baina bene-
tan estrategikotzat jotzen diren beste sektoreetan bezalaxe, honetan
ere erakundeek dirua inbertitu behar dute. Euskal hedabideok garai
berrietara egokitu eta sektorea berregituratzeko egin beharreko inber-
tsio handiak ezin dira urtez urteko diru-laguntzen menpe egon (ez
dugu jakiten zenbat eta noiz jasoko dugun). Etorkizuna bermatuko
duten inbertsioak egin ahal izateko, laguntzak hitzarmen bidez jaso-
tzea ezinbestekoa da. Horregatik, elkarlanerako deia luzatu nahi die-
gu berriz ere Eusko Jaurlaritzari, eta gainontzeko erakundeei. Denon
ahotan dabilen krisi ekonomikoa ezin da aitzakia izan ezinean dabi-
len herri ekimeneko euskal hedabideen sektorea hiltzen uzteko.

Herri ekimeneko euskal hedabideok beharrean jarraituko dugu,
egoera berrietara egokitu eta kalitatezko euskarazko informazioa eskain-
tzeko. Erakundeei dei egin nahi diegu gure sektorearen aldeko apus-
tu sendoa egin dezaten behingoz. Badakigu denbora latzak datozki-
gula, baina horregatik, uste dugu inoiz baino beharrezkoagoa dela
orain arte egin eta konpartitu ez dugun gogoeta estrategikoa egitea,
guztion artean erabaki dezagun nolako sektorea  behar dugun, behin
hau eginda beharrezko baliabideekin horni dezagun.

Eider Carton (Elhuyar) Mikel Irizar (Tokikom), Joanmari Larrarte (Berria Taldea) eta
Xabier Letona (Argia), Herri Ekimeneko Euskal Hedabideen izenean 

Barriketan euskara elkarteari 
Erabaki ausarta hartu zuen Barriketan taldeak sortu zen egunean.
Eta erabaki ausartagoa hartu du orain, desegitea erabaki duenean.
Ez zen samurra izango Elorrion eta Durangaldean hainbeste gauza
egin duen elkarte bati azkena eman behar zaiola erabakitzea. Baina
ausarta da amaitu dena amaitu dela konturatzea eta aitortzea. Eta
egindakoa hor geratuko da, hortxe dago, eta harro egoteko modukoa
da. Barriketanek lan handia egin du euskararen alde Elorrion bertan,
baina Durangaldeko beste euskaltzaleok ere nabaritu dugu bere lana.
Esate baterako, Anboto argitaratzen duen elkartearen sortzaile eta
bultzatzailea izan da Barriketan. Horri esker lortu dugu Durangalde-
ko komunikabiderik irakurriena Anboto izatea, esate baterako. Zen-
bat amets egin dugun elkarrekin, eta zenbat lan...

Horregatik Durangaldeko Herri Komunikabideak elkartearen  ize-
nean, eskerrak eman behar dizkizuegu, bai Barriketan elkarteari eta
bai elkartea osatu duzuen lagunoi. Eskerrik asko euskaltzale.

Seguru amets asko geratu zaizuela eginkizun, eta amets horie-
tako askotan bat egingo dugula. Eta ametsak egi bihurtzeko zaleta-
suna daukagunez, seguru elkar ikusiko dugula, han eta hemen,
banan bana eta taldeka, eta sortuko direla tresna berriak, amesten
dugun Euskal Herri euskaldun horretarantz pausu gehiago emate-
ko. Seguru azken hau hasiera bat dela. Eskerrik asko zuen ausardia-
gatik. Lehengoagatik. Oraingoagatik. Eta gerokoagatik.

Gorka Barruetabeña,Anbotoko presidentea

Horregatik, eskatzen dugu
udalak eskaini diezaiola 
kale bati bere izena 
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K.A.
UZTAILAK 15, 
DOMEKA
Herri Kanta Eguna
• 12:30ean, Otxandioko kaleak
kantuz eta kantariz beteko ditu
Lagun artean kantari ekimenak,
Soinubilen eskutik.
• 14:30ean, kantu-bazkari
herrikoia Mainondoko gimnasio
berrian.
• 17:00etan, artzai-txakurren 
erakustaldia.
• 18:00etan, kalerik kale, 
Soinubilekoak kantari.

UZTAILAK 17, 
MARTITZENA
• 19:00etan, Salve Regina 
abestuko dute Santa Maña elizan.
• 19:00etan, herriko 
pilotazaleek antolatutako pilota
txapelketaren finala plazan. 
• 19:30ean, kalejira herriko 
txistulariekin.
• 20:00etan, elkarretaratzea
Otxandioko presoen eskubideen
alde, plazan, Giza Eskubideen
Udal Batzordeak deituta.
• 21:00etan, txupinazoa: 
herriko saskibaloi taldeko 
neskek botako dute txupina.
• 21:05ean, danborrada kalerik
kale, Otxandioko Musika
Bandagaz batera.
• 22:30ean, Euskara Batzordeak
bultzatuta, herritarrek 
grabatutako lip-dub proiekzioa,
plazan.
• 22:35ean, erromeria, Joselu
Anaiak taldearekin.

UZTAILAK 14, 
ZAPATUA
Dantzari Dantza Eguna
• 18:00etan, dantzarien kalejira. 
• 19:00etan, Durangaldeko 
hainbat taldegaz, Dantzari Dantza.
• 21:00etan, dantzarien arteko
herri afaria.
• 23:30ean, dantzaldia Laket 
taldeagaz.

UZTAILAK 18, EGUAZTENA
Santamaña Eguna
• 11:30ean, kalejira herriko bandagaz. 
• 12:00etan, meza nagusia 
Santamañaren omenez, Oihandi 
abesbatzaren parteartzeagaz. 
• 12:30ean, kalejira herriko txistulariekin. 
• 13:00ean, Urduri dantza taldearen 
ekitaldia. 
• 17:15ean, pilota partidak Mainondon.
Kadeteak: Jokin Trapero-Ibon Urrejola eta
Beñat Iturbe-Endika Larruzea.
Afizionatuak: Elezkano I-Larunbe eta
Larrañaga-Rezusta. ‘Kaitori’ omenaldia.
• 19:30ean, Kherau taldearen eskutik folk
ikuskizuna, plazan. 
• 22:30ean, erromeria Luhartz taldeagaz. 
• 23:30ean, koadrilen arteko play-backa.
• Ostean, Luhartz taldeagaz erromeria.

UZTAILAK 19, EGUENA
Umeen Eguna
• 10:00-12:00, globo aerostatikoa,
Mainondoko futbol zelaian.
• 12:00etan, Alkate Txikia: alkateak ume
bati emango dio makila, eta udaletxeko 
balkoitik txupinazioa botako du.
• 12:10etan, umeentzako parkea. Twistcar
eta zapata saltariak, ibilgailuen zirkuitua... 
• 12:10ean, buruhandiak plazan.
• 12:30ean, arimen meza.
• 12:30ean, Iluntxo pilota eskolaren 
partidak, plaza nagusian.
• 16:00etan, Euskatloia: ume, gazte eta
nerabeen arteko proba jolasa. Izen-ematea:
16:00etan, plazan. Adinaren arabera 
hainbat maila sortuko dira. Sei urte arteko
ume bakoitzak bere molto motorra ekarri
beharko du. Zazpi eta hamasei urte arteko
neska-mutilek bizikleta ekarri beharko dute
(kaskoa erabiltzea derrigorra da).
• 18:00etan, Soulflavas break dance 
ikuskizuna; ostean, break dance ikastaroa.
• 19:00etan, buruhandi eta erraldoien
kalejira herriko txistulariekin.
• 22:00etan, ume eta gaztetxoentzako
musika ikuskizuna Jon Daltonen eskutik,
herriko plazan.
• 23:00etan, suzko zezena haurrentzako.
• 23:30ean, alkate txikiak kargua 
bueltatuko dio Otxandioko alkateari 
eta eguneko azken txupina botako du.

Otxandioko jai egitaraua
UZTAILAK 20, 
BARIKUA 
Gazte Eguna
• 15:00etan, Gazte bazkaria, 
herriko plazan.
• 18:30ean, Gazte Olinpiadak.
• 23:00etan, kontzertua, Gaztetxean.

UZTAILAK 21, ZAPATUA 
San Martin
• 09:00etan, arrantza txapelketa,
Mataderoan.
• 12:00etan, Otxandioko Bandaren kalejira.
• 12:30ean, meza San Martinen.
• 13:30ean, txistulariekin San Martinera.
• 14:00etan, paella txapelketa, bolo 
txapelketa eta fanfarrea San Martinen.
• 19:45ean, Bentazaharreko Mutiko Alaiak
txarangak herriko bazterrak alaituko ditu.
• 23:30ean, kontzertua: 
Arcada Social eta Gose taldeak.
• Ostean, erromeria Tximeleta taldeagaz.

UZTAILAK 22, DOMEKA 
• 07:30ean, gaupaseroen argazki erraldoia.
• 07:35ean, diana eta kalejira.
• 08:00etan, sokamuturra.
• 12:00etan, meza nagusia.
• 13:00ean, omenaldia 1936ko bonbaketan
hildakoei, Andikona plazan.
• 13:45ean, ohiko limonada, plaza nagusian.
• 14:00etan, Otxandio eta Araiako banden
ikuskizuna, plazan.
• 17:00etan, tute, mus eta briska txapelketa.
• 18:00etan, herri Kirolak, herriko plazan.
Ugaitz Mugerza II eta Unai Otaño aizkolari.
Xabier Aranburu ‘Guzta’ eta Urdax
Magunazelaia harrijasotzaile.
• 19:30ean, txarangak herriko bazterrak 
alaituko ditu.
• 22:30ean, Zerutik sua dator, Andikona 
plazan. Bizkaiko hainbat herriren eta 
otxandiarren laguntzagaz grabatutako 
ikus-entzunekoa.
• 23:30ean, erromeria Orotz taldeagaz.
• 01:30ean, Agur Santa Marina abestuz 
jaiak amaituko dituzte.
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Koadrilak izango
dira protagonista
santamañetan 

Koadrilek inoiz baino protagonismo
handiagoa edukiko dute aurten.
Koadrilen arteko txapelketa eratu

dute, herritarren parte-hartzea bultzatu
guran. Bost proba prestatu dituzte hilaren
17tik 22ra bitartean jokatzeko. Santamañe-
tan koadrilok herrixai buelta emotera goiez,
lema ipini diote ekimenari. Herritarrak ikus-
le beharrean protagonista izateko asmoa-
gaz, umeentzako ere eratu dituzte ekintzak.

Txapelketako bost proba horiek, hauek
izango dira: 17an, danborrada; 18an, play-
backa; 20an, olinpiadak; 21ean, paella txa-
pelketa; eta 22an, jaietako argazki bat aur-
keztea. Partaidetzaz gainera, olinpiadetan,
play-backean eta paella txapelketan ira-
baztea ere baloratuko dute. Play-backa eus-
karaz bada eta taldeak mistoak badira, pun-
tu gehiago lortuko dituzte. Irabazleentza-
ko saria bazkari bat izango da.Herriko
tabernetan edo jaibatzordea@gmail.com
helbidean eman ahal da izena.

Umeei eskainitako eguna
Koadrilez gainera, umeek ere jaiaz zuzenean
disfrutatzea gura dute jai batzordekoek.
Horregatik, uztailaren 19a Umeen Eguna
izendatu dute. Haur bat alkate txikia izan-
go da egun batez. Alkatearen eskutik jaso-
ko du aginte-makila. Olinpiadak, Euskatloia
eta arrantza txapelketa ere prestatu dituzte
txikienentzako.

Bost proba prestatu dituzte koadrilen arteko txapelketa
egiteko; uztailaren 17an jokatuko dute lehenengoa

Koadrilen arteko 
txapelketa eratu dute,

herritarren parte-hartzea
bultzatu guran

‘Euskaraz bizi guredu’ lip-dub
herrikoia emango dute plazan
Ehundaka otxandiarren parte-hartzeagaz grabatu dute euskararen
aldeko bideoa, eta martitzen gauean proiektatuko dute publikoki 

Ekainaren 23an Otxandioko
kaleetan grabatu zuten lip-
duba elkarrekin ikusiko

dute parte hartu zuten herrita-
rrek, martitzen gauean. Herriko
hainbat talde eta elkartetako kideek
parte hartu zuten grabazioan.
Bakoitzaren jardunari zegozkion
jantzi eta tresnekin atonduta ager-
tu ziren ekaineko hitzordu harta-
ra.

Martitzenean, 22:30ean, pla-
zan emango dute Euskaraz bizi
guredu! lemagaz grabatu zuten
ikusentzunezko lana. Eguneroko
bizitzako egoerak irudikatu dituz-
te euskararen aldeko bideo herri-

koian: gurasoen eta seme-alaben
arteko hartuemanak, koadrileta-
ko lagunenak, enpresetako lanki-
deenak… Esne Beltza taldearen
Euskaraz kantaren erritmora age-
ri dira playbacka egiten. Andiko-
na plazaren eta udaletxearen
artean hartu zituzten irudiak, eta
herriko plazan hasi eta amaitu
zuten grabazioa ren ibilbidea. 

Funtsean, euskaraz bizi ahal
izateko beharrezkoena horreta-
rako gogoa izatea dela adierazi
gura dute irudiekin. “Euskara ez
da gauza abstraktua, euskara eus-
kaldunok gara, eta bizi nahi iza-
tea ere ez da abstraktua, gogo hori
gutako bakoitzaren barruan dago
eta eguneroko bizimoduan jar-
tzen da praktikan". Horrela azpi-
marratu zuten ekimenaren bultza-
tzaileek. 

Euskararen normalizazioan
pausuak ematen jarraituko du
Otxandioko euskaltzaleen Ama-
raune taldeak, eta etorkizunean ere
bestelako ekimenak antolatuko
dituztela iragarri dute.

Normalizazioan
pausuak ematen

jarraituko du 
euskaltzaleen

Amaraune taldeak



2012ko uztailaren 13a, barikua anboto

J
Otxandioko jaiakJg 4

Poza, urduritasuna eta lotsa
batuko zaizkie txupinazoan

Santa Maña jaiei hasiera
emango dien txupinazoa
botatzeko ardurak senti-

mendu koktela eragin die saskiba-
loi taldeko gazteei. Ez zutela espe-
ro eta oso pozik daudela diote, bai-
na aldi berean urduri ere bai. Eta
lotsatuta. Lotsa handia sentituko
ei dute, hilaren 17an, 21:00etan,
herri osoa begira egongo delako. 

Talde osoa batuko da bal-
koian, baina inork ez du txupina-

sustatzeko helburuagaz grabatu
zuten lip-dubean ere agertuko
dira: “Plaza inguruan egon ginen.
Baloia eskuetan genuela abesti
zati bat kantatu eta baloia atzekoa-
ri pasatzen genion hark kateari
segida emateko. Hiru hartualdi
egin zituzten. Hiruretatik zein

aukeratu zuten eta lip duba zelan
geratu zen ikusteko gogo handia
dugu”. Santa Maña jaien barruan
estreinatuko dute bideoa: uztaila-
ren 17an, 22:30ean,plazan  eman-
go dute.

Ikasteko gogoz
Otxandioko nesken saskibaloi tal-
dea aurten sortu dute eta hamar
eta hamalau urte arteko hamabi
jokalari dabiltza. Eskolan ondo
ematen zitzaielako aukeratu zuten
saskibaloia eta ez beste kirol bat.
Gainera, taldeko jokalari asko
garaiak direla azaldu dute. Dena
dela, aurten ikasi dute saskiba-
loian dena ez dela garaia izatea. Oso
onak diren jokalari txiki askoren
kontra jokatu dute aurten. Garaie-
ra bezain garrantzitsua omen da
abilezia eta taldeko lana.

Esperientzia handiko taldeen
kontra jokatu dute eta eurak hasi-
berriak direnez, normala den
moduan, sarritan galtzea egokitu
zaie. Hala ere, aurten elkarrekin
ondo pasatzea eta apurka ikasten
joatea izan da helburua. Datorren
denboraldian, beste pausu bat
ematen ahaleginduko dira. 

Denak irabazi zein ez, Oier
Nafarrate entrenatzaileagaz jarrai-
tu gura dute, Ajuriak esan duenez:
“Taldea sortu genuenean, lehe-
nengo berak ikasi behar izan zituen
arauak eta sistemak gero guri era-
kusteko. Eskerrak eman nahi diz-
kiogu gure entrenatzailea izateko
ardura onartu zuelako. Badakigu
beti ez garela esanekoak izan, bai-
na datorren denboraldian berak
jarraitzea gura dugu”.

zoa botatzeko erantzukizuna bere
gain hartu gura. Paula Unzaluk
badu zeregin horretan esperien-
tzia, orain urte bi ere bisitatu zue-
lako udaletxeko balkoia, Urduri
dantza taldeko ordezkari. Hori
gogoratuta, berari proposatu dio-
te txupinazoa botatzeko eginkizu-
na. Ezezko borobilagaz erantzun
du Unzaluk. Kapitainari ere ezin
diote ardura hori bizkarreratu, tal-
dean ez dagoelako kapitainik.
Orduan beste ideia batek irten du:
Oier Nafarrate, taldeko entrena-
tzailea konbentzitzea, baina auke-
ra hori ere ez da segurua, udale-
kuetan monitore dabilelako eta
beharbada ezin izango duelako
etorri. Azkenean irteera zuzene-
na adostu dute. Zozketa bidez era-
bakiko dute arduraduna eta ego-
kitzen zaionak bota beharko du,
nahi eta nahi ez.

Jaietan aktiboki parte hartzen
duten gazteak dira. Esaterako, iaz
gazte olinpiadetan aritu ziren: “Gu
ginen koadrilarik gazteena eta hori
asko igarri zen. Dena dela, aurten
ere parte hartzeko asmoa dugu”,
adierazi du Lore Ajuriak. Orain
asteburu bi euskararen erabilera

Otxandioko saskibaloi taldea aurten sortu dute; taldeko neska gazteek botako dute 
aurtengo Santa Maña jaiei hasiera emango dien txupinazoa, uztailaren 17an, 21:00etan 

Jaietan aktiboki
parte hartzen dute.
gazte olinpiadetan

aritu ziren iaz

Saskibaloi taldea
aurten sortu dute;

hamar eta hamalau
urte arteko hamabi

gazte dabiltza

Orain asteburu bi
euskararen erabilera
sustatzeko grabatu
zuten lip-dubean

agertuko dira

JOKALARIAK
Goian ezkerretik 
eskumara:
Daniela Lopez (13 urte)
Maria Oleagordia (12)
Ane Unzalu (13)
Miren Alonso (12)
Beatriz Da Silva (10)

Behean ezkerritik 
eskumara:
Jone Arruabarrena (14)
Paula Unzalu (13)
Malen Zabala (14)
Leire Uribe (13)
Lore Ajuria (11)
Xixili Bengoetxea (11)

Argazkian ez daudenak:
Itxaso Zuluaga (jokalaria)
eta Oier Nafarrate 
(entrenatzailea)
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AISIALDIA mendi ibilbideak

Durango M.T.B.

Bizikletan Oizera igoera,
Durangaldea kontenplatzeko 
Begiratoki ikusgarria dago Oizen, aldapak igo
ostean atseden apur bat hartu eta panoramika
zabalaz gozatzeko, beherantz bueltatu aurretik.

Ibilbideari hasiera Durangon
eman, eta Traña-Matienatik
pasatu behar da lehenengo alda-

pak igo aurretik. Handik Markina-
rako bidea hartu eta biribilgune
berrian Garairako errepidean sar-
tu. Gerediagan, lehenengo aldapa-
ri ekin, eta amaiera aldera Sarria
auzorako bidea hartu behar da
eskumatik. 

Erroteta ingurutik gora jo eta
kasik Garaira ailegatuko da txirrin-
dularia. Garai ezkerreko aldean
utzita, pista txiki batetik jarraitu
behar da. Hamargarren kilome-
troan Oizera doan pistan gora egin.
15,4 kilometrora arte aldapan gora
doa ibilbidea. Hala ere, hamalau-

garrenean San Kristobalerako pis-
ta utzi eta eskumatik segitu behar
da. Hortik Losakantereta aldera,
Pista nagusia utzi eta txikiago bate-
tik joan behar du txirrindulariak. 

Oizeko tarte altuenak orduan
hasiko dira agertzen. 16,6 kilome-
troan ezkerretara hartu beharko da.
Segidan, metro gutxira, berriro ere
eskumatara.

Oizeko begiratokia
Oizera heldu eta atsedena hartu ahal
da bertan. Gainera, Durangaldeko
bazterrak goitik ikusteko begirato-
ki aparta izango da. Bueltan, jais-
teko, bide bera erabili ahal da. Ereña
auzotik jaistea ere posible da.

ZER IKUSI...

Garaiko herrigunea

Gerediagako ermita, Abadiñon

DISTANTZIA ZAILTASUNAIGOERA METATUAIRAUPENA

26 km Erraza731 m1:45 ordu
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KIROLAK
@anbotokirola

Turismoen autokros txapelketa
jokatuko dute bihar Atxondon

Apatako jaien barruan, auto-
kros txapelketa antolatu
dute zapaturako, 15:30ean,

Markoidako landetan. Iaz arte, lur
orotarako ibilgailuak izaten ziren
protagonista. Aurten, turismoen
inguruko txapelketa antolatu dute
arrazoi bigatik: antolatzeko erra-
zagoa delako eta Gizaburuagan
urte askoan antolatu den autokro-
sa bertan behera geratu daiteke-
enez, haren oinordetza hartzeko.

Autokros txapelketa federa-
tu gabeko auto zaleei zuzenduta

dago eta turismo denek parte
hartu ahal dute, 4X4ko trakzioa
dutenek izan ezik. Iaz arte hain-
bat tarte antolatzen zituzten eta
batez ere abilezia saritzen zuten.

Aurten lur orotarako ibilgailuak beharrean turismoak ibiliko dira Markoidako landetan

Ibilbidea laua eta azkarra da, baina bihurgune ikusgarriak ere gehitu dizkiete.

Helburua, “denon
artean ikuskizun polita
eskaintzea da”

DATUAK
Noiz: zapatuan, 15:30ean.
Non: Apatan, Markoidako
landetan, herrigunera
sartzeko bidegurutzearen
alboan.
Nortzuk: turismo guztiek,
4X4ko trakzioa dutenak
kenduta.
Izen-ematea: egunean
bertan eta zenbaki honetara
deituta: 690 771 328.
Segurtasun baldintzak:
gidariek kaskoa eta gerrikoa
ipinita eta auto denak
gidariaren aldeko ateagaz.

Aurten zirkuitu bat diseinatu eta
lasterketa eran planteatu dute
txapelketa. Turismoak helmuga-
ra nor arinago heldu neurtuko
dira zirkuituan, txandaka. Lehe-
nengo hiruren artean sariak
banatuko dituzte, baina helburu
nagusia “denon artean ikuskizun
polita eskaintzea eta auto zale-
en bilgune bihurtzea da”, Beñat
Amiano ekimeneko antolatzaile-
etako baten esanetan.

Zirkuitu azkarra eta laua
prestatu dute. “Hasierako tarte

zuzena nahiko luzea da eta irte-
eran borroka polita egon daite-
ke lehenengo bihurgunera aha-
lik eta aurreren heltzeko”. Abia-
duraz gainera,  trebezia ere
beharko dute gidariek: txikanak,
‘S’ formako bihurguneak, urkila
erako bihurgune itxiak… Dene-
tarik izango du ibilbideak.

Oraingoz, 40 bat gidarik
eman dute izena eta lasterketa
hasi aurretxora arte zabalik
egongo da epea. Markoidako
landetan bertan inskribatu ahal-
ko da. Parte hartu ahal izateko
segurtasun neurriak bete behar
dira: gidariek kaskoa eta gerri-
koa ipinita gidatu beharko dute
eta turismoek gidariaren aldeko
atea ere izan beharko dute.

Ekimenari jai giroa emateko,
arratsalde osoan musika ipiniko
dute eta edariak hartzeko barra
bat egongo da. J. Derteano

Areto futbolean Iker Saenz de
la Cuesta (Durango, 33 urte)
izango da Elorrioko Buskantza
taldearen entrenatzaile dato-
rren denboraldian. Elorrioko
Euskal Ligara jaitsi zen iaz eta
aurten Hirugarren mailara
itzultzea lortu gura dute.

Durangarra urte askoan
Kurutziaga areto futbol taldeko
entrenatzailea izan zen eta iaz
Sestaoko taldea gidatu zuen
Hirugarren mailan. Hainbat tal-
deren eskaintza izan duela dio,
baina Elorriokoa iruditu zaiola
interesgarriena. J. D.

Kurutziagako
entrenatzaile
ohia Elorriokora

Valladolideko lehenengo Ican
Triatloian protagonista izan
ziren Mugarra Triatloi taldeko
hiru kide: Gurutze Frades,
Roberto Corujo eta Unai Urien.

Emakumeetan irabazi egin
zuen Frades iurretarrak eta 16
minututik gorako aldea atera
zion bigarrenari. Corujo lauga-
rren geratu zen Ican 52 distan-
tzian eta hirugarren bere mai-
lan, urteko bere lehenengo tria-
tloian. Urien bigarren sailkatu
zen 23 urtez azpikoan. Duran-
garrak urtebete eskas daroa
triatloiak egiten. J.D.

Frades, Corujo
eta Urien bikain
Valladoliden

LLaasstteerrkkeettaarraakkoo  pprreesstt??
Prest. Betidanik gustatu izan
zait autoen mundua eta horre-
lako ekimenak eskertzekoak
dira. Dena dela, nire helburu
nagusia ondo pasatzea da, ira-
bazteak ez dit ardura.

IIbbiillbbiiddeeaakk  aazzkkaarrttaassuunnaa  eettaa  ttrree--
bbeezziiaa,,  bbiieettaattiikk  eesskkaattzzeenn  dduu..
Ibilbide arina da. Gizaburuaga-
ko autokrosean lehenengo

martxa biak erabiltzen dira
batez ere. Apatan hirugarren
martxa erraz erabiliko dugu. 

ZZeeiinn  ttuurriissmmooggaazz  ppaarrttee  hhaarrttuukkoo
dduuzzuu??
Ford Escort XR3 bategaz ibili-
ko naiz. Iaz Gizaburuagan auto
berbera erabili nuen eta kolpe
batzuk hartu zituen, baina
motorra ondo dabil eta prest
dago Apatarako.

AAuuttooaakk  pprreessttaattzzeeaakk  iinnbbeerrttssiioo
hhaannddiiaa  eesskkaattzzeenn  dduu??
Ez hainbeste: barrua hustu
pisua arintzeko, gurpil onak
ipini eta aurrera, autoak eus-
ten dion arte. Zaletasuna iza-
nez gero, denen eskura dago-
en zerbait da. 

PPrroobbaa  aasskkoottaann  aarriittzzeenn  zzaarraa??
Zoritxarrez ez dago aukera
handirik. Aurten Gizaburuaga-
koa ez dutela egingo dirudi.
Pena da, horrelako gehiago
antolatu beharko lirateke.

“Helburu nagusia ondo pasatzea
da, irabazteak ez dit ardura”

- Aritz Arretxe 
- Atxondarra, 30 urte

Pablo Berasaluze IV. Pilota Tor-
neoan erabakita daude gazte
mailako final laurdenak. Aste-
lehenean, 19:00etan, neurketa
bi daude: lehenengoan, Irraba-
rriak eta Imazek Mendia eta
Pradera izango dituzte arerio
eta bigarrenean, Ibarrondo eta
Isasi Iturriaga eta Goñiren kon-
tra ariko dira. Hilaren 21ean
Dario-Sanchez eta Mujika-Iru-
retagoienak neurtuko dituzte
indarrak; hilaren 25ean, berriz,
Espinal-Kordon eta Olaizola-
Mendi bikoteek. J. D.

Iurretako pilota
txapelketa final
laurdenetan da
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Euskal Pilota kirol bakarra baina aldi berean anitza da. Joka-
molde asko dira aitatutako bi hitzen barruan txertatuta dau-
denak nahiz eta gehienentzat guztien artetik bakarrak izan
nolabaiteko zentzua, esku pilotak. Niri geroz eta gitxiago gus-
tatzen jat ‘pilotazale’ gehienek eskuari bakarrik eskeintzen
dioten errekonozimendua. Nahiz eta logikoa izan ‘saldutakoa’
hori baita, hainbat jokamolde, kirolari, ibilbide, aukera…, zoko-
ratuta eta balio gabe uzten dira.

Horregatik, leihatila honetatik ustez bigarren mailako
diren kirolari edo jokamolde horiei botako deutset begirada-
txoa gainera, berton Durangaldean, hainbat direlako maila
bikainean dabiltzanak. Nesken Gomazko Paletan mallabiar bi
fin ari dira. Itsaso Pradera eta Amaia Araiztegi euskal palista
onenekin batera nesken protagonismoa aldarrikatzen dabil-
tza. Trinketean beste horrenbeste esan liteke Rober Uriarte,
Ander Antxia edo Mikel Gonzalezen kasuan, zeinak ezker
hormako atea itxita teilatupean topatu duten lekua; hegoal-
dean jaun eta jabe, iparraldean bideak irekitzen hasi dira jada.

Pilota irlandarra ere aipatu gura neuke. Gure pilotari
askori mundu zabalerako atea zabaldu diena eta asteburuan
Euskadiko txapela soineratu ostean agian 2006an Edmon-
ton-en lortutako munduko titulua berritzera joateko aukera
eman diezaiokeena Egoitz Amantegi abadiñarrari. Danak
aipatuta, ezin utzi alde batera ezker hormakoa eta Pablo
Berasaluze. San Fermin torneoan artista, nahiz eta emaitzek
lagundu ez. Benetan gozarazteko jokua du berriztarrak.

ADITUAREN
TXOKOA

Kepa Arroitajauregi
Pilota teknikaria

Bat baina anitza

Urrezko belaunaldia
Euskadiko txapeldun

Kadeteetan urrezko belau-
naldia du Bidezabal atletis-
mo klubak. Horixe eraku-

tsi zuten ekainaren amaieran
Durangon, kluben arteko Euska-
diko txapelketan. Neskek kade-
te mailako txapelketa irabazi zuten,
hamazazpi dominagaz. Mutilek sei
dominagaz borobildu zuten nes-
ken lana. Beraz, guztira 23 domi-
na irabazi zituen Bidezabalek.

Horrela, Bidezabaleko nes-
ken taldeak lehenengoz irabazi
du kadeteen Euskadiko txapel-
keta eta, bide batez, gazteetan

Bidezabal atletismo taldeko neskek Euskadiko txapelketa irabazi
dute kadeteetan; mutil eta nesken artean 23 domina pilatu dituzte

Gipuzkoako klubek azken urtee-
tan zuten hegemonia apurtu du.
Tolosa eta Txindoki taldeak
bigarren eta hirugarren postue-
kin konformatu behar izan ziren,
Bidezabalengandik sei eta
hamasei puntura.

Urrezkoak, zazpi
Irabazitako dominetatik zazpi
urrezkoak izan ziren. Nesketan,
Naia Lertxundik (disko jaurtike-
tan), Leire Gorrotxategik (xabali-
na jaurtiketan), Irene Perezek
(altuera jauzian) eta Ainhoa Iza-
girrek (mailu jaurtiketan) jantzi
zuten urrea. Aipagarria da Alaz-
ne Etxeberriaren eta Nerea
Aranbururen lana ere, brontzez-
ko eta zilarrezko domina bana
irabazi zutelako. Dominen zakua

Bidezabal klubeko neska kadeteen taldea, Durangoko atletismo pistan.

Gipuzkoako klubek
azken urteetan zuten
hegemonia apurtu du

osatu zuten Andrea de la Torrek,
Ane Pinagak, Garazi Lekunbe-
rrik, Izaro Telleriak, Aitana Beni-
tok, Nerea Costak eta Irantzu
Aresek. 

Mutilek ere oso lan ona
egin zuten. Irabazitako sei domi-
netatik hiru urrrezkoak izan
ziren: David Izakara (altura jau-
zian), Jon Arroita (salto hirukoi-
tzean) eta 4X100 erreleboko
taldearena.

Asteburuan nagusien txanda
Atletismoak ez du atsedenik
hartuko asteburuan. Bihar eta
etzi nagusien mailako Euskadi-
ko txapelketa jokatuko dute
Durangoko azpiegituretan.
Bidezabalek ordezkaritza zabala
izango du. J. D.

Jessica Galvan eta ‘Deimos’
irabazle, Amorebietako proban
Berrizko Dukiena Hipika Klubeko Jessica Galvanek Amorebie-
tako zaldi txapelketa irabazi zuen uztailaren hasieran. Egun
bitan hiru proba egin zituen Deimos zaldiaren gainean: hezike-
ta, kross eta salto probak. Bikote horren garaipen bakarra ez
da izan Amorebietan lortutakoa. Maiatzaren 13an Zamudioko
Derbiko III. aldia ere irabazi zuten. J. D.

Mallabiko areto futbol taldeak
antolatu duen tenis txapelketa
Ruben Pinillos eibartarrak ira-
bazi du. Finalean Zaldibarko
Javier Castrillo izan zuen arerio
eta bi set-ean menderatu zuen.

Lehenengo set-a orekatua
izan zen eta tenislari biek ikus-
kizun polita erakutsi zuten.
Azkenean, tie break-a jokatu
behar izan zuten lehenengo
set-a erabakitzeko eta Pinillo-
sentzako izan zen (7-6). Biga-
rrenean Pini l losek birr itan
apurtu zuen Castrilloren sakea
eta erraz nagusitu zen (6-2).

Antolatzai leak gustura
agertu dira tenis txapelketak
izan duen harreragaz. Guztira,
hamabi lagun ibili dira lehian
Mallabian. J. D.

Eibartar batek
irabazi du tenis
txapelketa

Mirandesek zeresana
eman ahal duela uste
du Koikili Lertxundik

Koikili Lertxundik atzo izan zuen
lehenengo entrenamendua
Mirandes futbol taldeagaz
(Burgos, Espainia). Urtebetera-
ko kontratua sinatu du iaz biga-
rren mailara igo zen taldeagaz. 

Hainbat arrazoigatik joan
da Mirandesera: “Lehenengo
mailan jokatzeko ez dut aukera-
rik lortu. Bestalde, Mirandes
proiektu sendoa osatzen ari da
eta Bigarren mailan zeresena
eman dezakegu. Gainera, talde-
ko jokalarien hiru laurdenak
ezagutzen ditut, gertukoak dire-

lako edo euren kontra jokatu
dudalako. Entrenatzailea Carlos
Pouso izatea ere kontuan hartu
dut. Beste faktore bat Miranda
etxetik nahiko gertu dagoela
da”. Iñaki Garmendia otxandia-
rragaz eta Gasteizen jasoko
dituzten beste jokalari bigaz
joango da egunero entrename-
duetara. Bigarren mailari eus-
ten eta, ahal dela, sailkapeneko
goiko hamarren artean amai-
tzen saiatuko dira: “Azken urte-
etako proiektua sendotzea da
aurtengo helburua”. J.D.

Datorren denboraldian Burgosen jokatuko
du otxandiarrak; ilusio handiz agertu da

Koikili Lertxundi, martitzenean, Mirandan, aurkezpenean.
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Tabirakoren Sukia uda eskolan
185 gaztetxok parte hartu dute
Tabirako saskibaloi klubaren Sukia uda eskolak zazpi eta
hamalau urte arteko 185 gaztetxo batu ditu aurten. Aurtengo
helburuen artean saskibaloia eta euskara uztartzea izan
dituzte, besteak beste. Egun batean Bilboko Silla Ruedas
elkarteko jokalari baten bisita izan zuten eta gaztetxoek gur-
pildun aulkian jokatzeak dituen zailtasunak ezagutu zituzten.

Amantegi eta Pradera
onenak One Wall-ean

Faboritoek aurreikuspenak bete
zituzten Mungian jokatutako
One Wall finaletan (aurreko hor-
ma bakarrik duen pilotalekua).
Hala ere, buruz buruko txapela
lortzeko latz sufritu zuen Egoitz
Amantegi abadiñarrak. Iker Gor-
donek irabazi zion lehenengo
set-a eta hurrengo biak aurrera
ateratzeko bere jokorik onena
erakutsi behar izan zuen. Bina-
ka mendekua hartu zuen Gor-

donek. Ugarte bikoteagaz bate-
ra Sopelara eroan zuten txape-
la, finalean Amantegi-Aspuru
bikote abadiñarra menderatuta.

Emakumeetan eta binaka,
Pradera-Etxaniz bikoteak jantzi
zuen txapela finalean Araiztegi-
Gallastegi menderatuta. Itsaso
Pradera mallabitarrak eta Leire
Etxanizek gomazko paleta zir-
kuitua ere irabazi zuten orain
asteburu bi. J. D.

Egoitz Amantegik eta Itsaso Praderak
iazko txapelak errepikatu zituzten Mungian

Kirol hitzarmenetan iazko
diru kopuruei eutsi diete

Ander Gorrotxategi Durangoko
kirol arloko zinegotziak eta
hamahiru kirol elkartetako
ordezkariek 2012ko hitzarme-
nak sinatu zituzten astelehene-
an, udalbatzar aretoan egindako
ekitaldian. Iazko hitzarmen
kopuru bera sinatu zuten, elkar-
te berberekin. Denen artean
banatuko duten diru kopurua
ere berbera da: 273.600 euro. 

Horixe nabarmendu zuen
Aitziber Irigoras alkateak, udale-
txeko baliabideak direnak direla
ere, iazko hitzarmen kopuruak

Durangoko Udalak hamahiru kirol elkartegaz zuen hitzarmena
berritu eta iazko diru kopuru berbera bideratu du: 273.600 euro

eta zenbatekoak mantendu
zituztela: “Badakit sarritan ez
dela nahikoa kirola nahi moduan
sustatzeko, baina heldu ahal
izan garenera arte heldu gara.
Badakit zuek dirua ahal ik
gehien luzatzen duzuela”.

Bizkaiko Pilota Federazioak
(52.000 euro) eta Durangoko
Txirrindulari Elkarteak (53.600)
jasoko dituzte kopururik handie-
nak. Taldekako kiroleko ordez-
kari garrantzitsuenek, Tabirakok,
DRT-k eta Kulturalak 20.000
eurona jaso dute. J.D.

Durangoko Udalaren eta kirol elkarteen ordezkariak, astelehenean, udalbatzar aretoan.

ZENBATEKOAK
- Bizkaiko esku pilota
federazioa: 53.000 euro

- Durangoko Txirrindularitza
Elkartea: 53.600 

- Nesken taldea: 38.000
- Klasika: 15.600

- Baque Fundazioa: 42.000
- Tabirako: 20.000
- DRT: 20.000
- Kulturala: 20.000
- Alpino-Tabira: 15.000
- Sasikoa: 10.000
- Mugarra TT: 12.000
- Euskal Gimnasia 
Federazioa: 8.000

- Clasicas Durango: 6.000
- Extremeño FT: 6.000
- Atleta Beteranoen Euskal
Elkartea: 5.000

“Ez dugu etsiko; etapa
garaipena bilatuko dugu”

Euskaltel-Euskadi taldeari
bost ordezkari bakarrik
geratzen zaizkio Frantzia-

ko Tourrean. Erorikoen ondorioz,
lasterketa utzi dute Mikel Astar-
lozak, Gorka Verdugok, Amets
Txurrukak eta Samuel Sanchez tal-
de buruak. Kolpe bereziki gogo-
rra izan da Sanchezena, taldea-
ren helburu nagusia asturiarraren-
tzako lan egitea zelako. Oraindino
lehian jarraitzen duen boskoteko
kidea da Ruben Perez zaldibarta-
rra eta, kolpea gogorra izan dela
onartu ostean, animoso agertu da:
“Ez dugu etsiko, suspertu eta
aurrera jarraitu behar dugu. Gera-
tzen garen denok lehiakorrak gara
eta etapa garaipena bilatuko dugu”.

Sanchezek Tourra utzi oste-
an zer egin ondo ez zekitela
geratu ziren. “Helburu garbi
bategaz etorri ginen, Samuri
laguntzea”. Sanchez bera izan
zen taldekideei animoak ematen
lehenengoa. “Tourra ez zela
orduan amaitzen eta azkenera
arte borrokatu behar dela esan

Samuel Sanchezen erorikoak Tourrean helburu zehatz barik utzi
dituela onartu du Ruben Perez Euskaltel Euskadiko txirrindulariak

zigun. Bai berak eta bai taldeak
animo asko eman dizkigute”.

Orain arte, batez ere, bi-hiru
txirrindularik zuten ihesaldietan
saiatzeko ardura. Orain, “denok
batera horretan saiatuko gara”.
Hainbat etapa dituzte begiz jota.
Astelehenekoa da bat, Paun
amaitzen dena, eta barikukoa
bestea, Brive La Gallarden era-
bakiko dena. Lehenengo, hiru-
garren eta laugarren mailako

mendateak eta ibilbide gorabe-
heratsua dira ezaugarri nagu-
siak etapa  horietan: “Zaila izan-
go da. Esprinterrek lasterketan
jarraitzen dute eta euren taldeak
gogotik saiatuko dira lasterketa
esprintean amaitu dadin”. 

Beraz, Pirinioetako etapa
bietan ere saiatzeko asmoa
dute: “Etapa gogorrak dira, bai-
na gogotik ahaleginduko gara.
Marea laranjak seguru asko ani-
matuko gaituela Pirinioetako
etapetan. Ea zaleen animoekin
eta gure indarrekin etapa bat
irabazten dugun”. J. D.

Ruben Perez, Iazko Tourreko etapa batean.

Sanchez bera izan zen
taldekideei animoak
ematen lehenengoa

“Ea zaleen animoekin
eta geure indarrekin
etapa irabazten dugun”
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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. 
• MARTXOAREN 8KO: beheko solairua 90m2-ko
terrazarekin. 2 logela. Garaje itxia.
• MARTXOAREN 8KO: 93 m2. 3 logela eta 2 komun.
Osorik kanpora ematen du. 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 eta
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

• 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.

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
• ANBOTO: 3 logela, sukalde handia eta egongela
balkoiarekin. Despentsa. Garajea aukeran. 136.000€.
• IURRETA (Dantzari): 80 m2. 3 logela eta egongela.
Berogailua. Igogailua. Bizitzen sartzeko moduan.
186.000€.
• 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€.
• 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
• IURRETA: Garaje itxia alokairuan edo salgai. 
36.000€.
• ABADIÑO: Garaje itxia. Salgai.
• MATIENA: 3 logela eta egongela eta despentsa.
Berriztua. 179.900€.
• IURRETA: Bidebarrieta: 85 m2. 3 logela eta
egongela handia. Erdi jantzia. Ganbara. 205.000€.
• MATIENA: 3 logela eta 2 komun. Balkoia eta terraza.
14 m2-ko ganbara. Jantzia. Etxe osoak kanpora
ematen du. 199.000€.
• MAÑARIA: 110 m2. 3 logela. Terraza. Igogailua.
Etxe osoak kanpora ematen du. Altzariekin. 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. 162.00€.
• ZALDIBAR: baserria. 420 m2. 7.000 m2-ko lursaila.
390.000€.
• GARAI: unifamiliarra. 2.900 m2-ko lursailarekin.
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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

Bolibar. 34m2 x 3. Teilatu
berria. Proiektua. 3 gela. Te-
rraza. Hortu txikia. 150.000
euro. Tel.:660-35 80 67

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. Altzariekin.
180.000 euro. 655 73 74 47.

Durango. Sasikoan. 3 loge-
la, saloi-jangela handia, su-
kaldea eta bainua. 2 balkoi,
kamarotea eta garajea. 
Tel.: 679 38 23 69. 

Elorrio. Erdigunean, igogai-
lua, 3 logela, 2 bainugela, su-
kalde ekipatua, trastelekua.
75m2. 230.000euro. Gara-
jea aukeran.  634 45 72 01

Garai. Oarbeaskoa baserria.
10.000 m2-ko lursaila. San
migel auzoan. Erreabilitazioa
behar du. Bifamiliarra egite-
ko aukera.  639 83 34 89 

Gasteiz. 57 m2. Igogailua. 2
logela, 2 komun, sukalde eki-
patua, balkoia. Garajea. Pis-
zina eta belardia urbanizazio-
an. Altzariekin. 665 75 7807. 

Otxandio. Apartamentu
jantzia salgai trastelekuare-
kin. Igogailua.  675-71 72 83.

ERRENTAN EMAN

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

Berriz. 3 logela, 2 komun,
egongela, sukaldea. Jantzia.
Animaliarik ez. 663 39 75 88

Durango. 3 logela eta 2 ko-
mun. Berogailu zentrala. Ga-
raje eta trastelekua. Anima-
liarik ez. Tel.: 625-70 41 12.

Elorrio. Nizeto Urkizun. Su-
kaldea, egongela, komuna, bi
logela altzariekin eta ganba-
ra. 550euro. 645 73 54 42

Elorrio. Igogailua, 2 logela,
2 bainugela eta trastelekua.
600euro. Tel.: 634 45 72 01

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

ERRENTAN HARTU

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

Elorrio. Pisu bila. Altzarie-
kin eta berogailuarekin. 
Tel.: 94 658 21 91

OPORRETAKO ETXEA
AlmeriMar. Hondartza on-
doan.  Tel.: 94 658 32 03 edo
680 10 58 46

Puerto rico. Bistak itsaso-
ra.  Abuztutik 2013ko mar-
txora arte. Tel.: 670-31 12 23

Marina Dor. 4-6 pertso-
nentzako. Hondartzatik 150
metrotara. Egongela, 2 loge-
la, komuna, sukaldea, terraza
handia. Garajea. Igerileku
handia. Animaliarik ez. Tele-
fonoa: 670 214 924. Marijo

Torrevieja. Bungalow bat
alokagai. 3 logela, egongela
terrazagaz, solariuma, urba-
nizazio pribatua, igerilekua-
rekin. Tel.: 615-77 96 22

Llanes. Bi pertsonentzako.
637916892 (13:30etik au-
rrera) llanpoo@hotmail.com

Bastida. Torre - otxandi ur-
banizazioan. Igerilekua eta
saskibaloi pista. 2 logela,
bainugela, sukaldea eta
egongela. 620-62 92 45

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

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

Durango. Logela alokagai.
Garajea aukeran. 300 euro.
Tel.: 600 45 83 16

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

Durango. Logela alokagai
Alde Zaharrean. Merke eta
giro atsegina. 650 29 42 20

Durango. Pisukide bila. Ga-
rajea aukeran. 250euro +
fiantza.  Tel.: 635 73 19 24.

Orozko. Logela bi alokagai.
Giro familiarra. Tel.: 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. Kanpora ematen du. Al-
tzariak eta batzar gela. 550
euro/hilean. 656 78 02 15

GARAJEAK

SALDU

Berriz. Itxia. 42 m2. Ate au-
tomatikoa, komuna, sukal-
dea, txokoa eta bodega txi-
kia. Ura eta argia. 3 auto sar-
tzeko. Tel.: 615 75 21 36

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

Durango. Trastelekua As-
tepen. 18 m2 eta bi altuera,
leihoa eta ate berria. 9.500
euro. Tel.: 665-70 75 35.

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

Otxandio. Itxia, pertsiana-
rekin. Tel.: 675-71 72 83.

ERRENTAN EMAN

Berriz. Learreta-Markinan,
lurpeko garaje itxia (erosteko
aukera). 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. Tel.: 653-33 06 05
edo 94-466 82 12. Genevie.

ETXEKO LANAK

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

Durangaldea. Garbiketan
edo zaintzan aritzeko lan bila.
Paperekin. Tel.: 670-67 46
41 edo 638-46 93 83

Durangaldea. Etxeko lane-
tan zein zaintzan. 18:00eta-
tik aurrera eta asteburuetan.
Tel.: 608 50 40 43

Durangaldea.Etxeak gar-
bitzen esperientzia, baina
edozein lan egiteko prest.
Tel.: 608 04 21 27

PERTSONAK ZAINDU

Durangaldea. Zaintzan
edo garbiketan lan bila. La-
naldi erdian, gauez edo aste-
buruetan. Tel.: 636 85 20 59

Durangaldea. Nagusien
edo umeen zaintzarako lan
bila. Tel.: 696 75 35 30. 

Durangaldea. Zaintzan,
garbiketan edo sukaldean
aritzeko prest. 686-19 00 24

Durangaldea. Nagusiak
zein umeak zaintzen . Garbi-
ketan ere bai. 660 64 20 89

Durangaldea. Emakumea,
zaintzarako zein  etxeko lanak
egiteko prest. 648 20 03 70

Durangaldea.Nagusiak
zaintzeko prest. Bizkaia oso-
an. Tel.: 660 71 6 7 89

Durangaldea. Garbiketa
lanak edo  zaintzarako
prest.Tel.: 638 43 79 01

Durangaldea. Garbiketa-
rako edota nagusiak zaintze-
ko. Paperekin. 628 65 50 31

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

Durangaldea. Nagusiak
zaintzeko prest.  632 11 7 7 23

Durangaldea. Nagusiak
zaintzeko prest.60200 83 58

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

Durangaldea. Umeen
zaintzan edota garbiketan
aritzeko prest.  638 52 39 22

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

Durangaldea. Zaintzan
edo garbiketan lan bila. 
Tel.: 650 61 0 1 94

Durangaldea. Zaintzan
edota garbiketarako lan bila. 
Tel.: 632 34 1 8 82

Durangaldea. Garbiketan
edo zaintzan lan bila. 
Tel.: 646 85 5 4 32

Durangaldea. Umeen
zaintzarako lan bila. 
Tel.: 681 21 82 30

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

Durangaldea. Nagusiak
edo umeak zainduko nituzke.
Tel.: 617-05 01 87

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

Durangaldea.Zaintzan
baita garbiketan aritzeko
prest. Tel.: 628 00 22 17

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

Durangaldea. Zaintzan
edota garbiketan lan bila.
Tel.: 602 12 2 2 45

Durangaldea. Neska  espe-
rientziaduna  zaintzarako lan
bila. Tel.: 651 54 8 0 99

Durangaldea. Zaintzan
edo garbiketan lan bila.  
Tel.: 632 72 4 3 23

Durangaldea. 24 urteko
neska etxeko lanetarako, edo
zaintzarako prest: 660 62 64
86 edo 659 20 16 45.

Durangaldea. Nagusien
zaintzan edota garbiketan
aritzeko prest. 632 99 96 92

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

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

Durangaldea. Geriatriako
auxiliarra zaintzan edo garbi-
ketan lan bila.  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 

Durangaldea. Udan zain-
tzarako prest, uztaila eta
abuztuan. Tel.: 690 76 03 16

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

Durangaldea. Ekainean eta
uztailean haurrak zaintzeko
prest. Tel.: 686 80 96 28

Durango. Haurrak zaintze-
ko prest uztailean.
Tel.: 615 716 232

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

Elorrio. Irailetik aurrera,
arratsaldetan, umeak zain-
tzeko prest. 688 640 604

Iurreta. Emakume euskal-
duna nagusiak, ezinduak eta
gaixoak zaintzeko prest. 
Tel.: 699 74 57 23

Durangaldea. Zaintzan,
garbiketan zein sukaldean
aritzeko prest. 676 54 66 91

IRAKASKUNTZA

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

Durangaldea. Hizkuntza
eskola ofizialeko tituluduna,
ingleseko klase partikularrak
emateko prest.  637 292 465

Durangaldea. Alemanie-
razko klaseak ematen ditut.
Tel.: 670 79 33 12.

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

Durango. Telekomunikazio
ingeniari teknikoa. Matema-
tika eta fisikako partikularrak
emateko prest. 656 78 68 10
hamarpaul@hotmail.com. 

GAINERAKOAK

Durangaldea. Sukalde la-
guntzaile edo eraikuntza la-
guntzaile gisa.686 58 67 69

Durangaldea. Fruta-sal-
tzaile, tabernari edo super-
merkatuetan lan egiteko
prest. Tel.: 651 54 80 99

Durangaldea. Nagusien
zaintzan, garbiketan, segur-
tasunean, lorezaintzanÉ  lan
bila. Tel.: 622 47 39 41

Durangaldea. Astearte eta
asteazkenetan edo orduka
lanerako prest.672 69 91 52

Durango. Lokalak, kon-
tsultak eta sozietateak garbi-
tzeko prest. 615 716 232

Durangaldea. Lan bila. Lo-
rezaintzan esperientzia, bai-
na edozein lanetan aritzeko
prest. Tel.: 645 05 35 23

Durangaldea. Edozein lan-
tegitan lan egiteko prest.
Eraikuntzan izan ezik. 
672-58 47 58 (thomas),
644-07 49 14 (enock)

LAN ESKAINTZAK

ETXEKO LANAK

Durango. Neskatila bat
zaintzeko emakume bat be-
har da (hobe euskalduna).
Goizetan, eskolara joan arte.
Tel.: 603 71 18 06. 

IRAKASKUNTZA

Bilbo. Ingeleseko irakaslea.
Sartu. Erref.: 5068. 
Tel.: 94-620 04 49

GAINERAKOAK

Durangaldea. Saltzailea.
Sartu. Erref.: 5164. 
Tel.: 94-620 04 49

Bergara. Animatzaile so-
ziokulturala. 23,5 ordu aste-
ro. 15 egun. Hasteko data:
uztailak 30. Sartu. Erref.:
5286. Tel.: 94-620 04 49

Lemoa. Koadro elektrikoen
muntatzailea. %33 minus-
baliotasuna . Sartu. Erref.:
5272. Tel.: 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. Egoera onean.
8.500 euro.673 49 36 39

Peugeot 306.
170.000km. Egoera onean.
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. ur-
tekoa. 185.000km. Lo egite-
ko prestatua. IAT-a pasatuta.
Tel.: 662 34 94 23

Volkswagen multivan.
T5. Oso egoera onean. Kilo-
metro gutxi. Ondo zainduta.
Beti garajean.  606-87 85 21

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

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

Harremanak
Bazkide bila. Salabarriren
txokoaren parte izateko
(mendizabalen).  650 49 90
74. Kopuru mugatua!

Aisia/kirola
ANIMALIAK

Ahariak salgai. Lau urte-
koak. Tel.: 670 40 77 65.

Bildotsak eta ahuntzak
salgai. Gorbeian. Ardi latxa

arrazako bildotsak. Ahuntz
azpigorriak. 94-633 05 74
edo 690-73 27 01. Maximo

MUSIKA
Marshall JCM 2000
TSL602. Gitarra anplifika-
gailua salgai, 60 watio, bal-
bulekin eta bozgorailu bire-
kin. Tel.: 697 285 948

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

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

EMAN

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

Gitarra eskola partikula-
rrak durangon. Elektrikoa,
akustikoa ... Eskalak, akorde-
ak... Tel.: 650-17 22 85.

SARRERAK
Pistinarako sarrerak. San
ignazio auzoko pistinara
ekainetik-irailera joateko 4
sarrera 135eurotan. Berritu
berriak.  656 79 11 18

OPORRAK/BIDAIAK
Kanpadenda salgai. Ma-
rechal. Behin erabilia. 4 per-
tsona.100euro.615 00 72 16.

Familia/etxea
ALTZARIAK

Habia ohea salgai. Berria
eta polita. 4 kaxoi, 2 lastairu
eta eskailera  txikia. 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. Oso gutxi erabilia. 60
euro. Tel.: 94-658 25 31.

HAURREN TXOKOA

SALDU

Bikientzako gurditxo bi
salgai. Mcclaren eta Yanet
markakoak. 94 682 41 08 .

Bikientzako karrotxoa
salgai. Kapazo eta aulkiare-
kin. Jane. Tel.: 629 56 34 92

Haur-logela salgai. 0 hi-
labetetik 5 urtera. Armairua,
ate batekoa, esekitokia, ko-
moda, ohe-sehaska, kol-
txoia, izarak eta edredoia.
Dena egurrezkoa, zuria eta
oso polita.  550 euro. Tel.:
675-95 35 84 (elorrio)

Haurrak bizikletan era-
mateko aulkia salgai.
Erosoa eta merkea. Tel.: 679
17 43 67 (Javier)

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

OSASUNA
Estimulazio tailerrak.
Psikologo euskaldunak alz-
heimera duten pertsonei
edota dementziadunei zu-
zendutako estimulazio taile-
rrak eskeintzen ditu. Lagun-
tza psikologikoa ere eskein-
tzen da familiar eta
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Lekeition eta deban dauden aisia hoteletara-
ko hotel zuzendari, sukalde zuzendari eta
maitrea behar dira. Ezinbestekoa:  sektorean
goi formakuntza eta lau urteko esperientzia.
Hizkuntzak jakitea kontuan hartuko da. 
Bidali kurrikuluma: rrhh@aisiahoteles.com

zaintzeleei. 679-38 23 69
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JAIAK
ABADIÑO (Mendiola) 
›› Uztailaren 13an, Zarraparra,

Gherttzainak eta Los Zopilotes
txirriaos, 23:00etan.

›› Uztailaren 14an, I. Mendi-ola
Birarako izen ematea, 08:00etan.
VII. artzai txakur txapelketa,
11:00etan. Herri kirolen
erakustaldia, 13:00etan. 
Auto klasikoen erakusketa,
13:00etan. Herri bazkaria
(bakoitzak bere bazkaria
eramateko, 14:30ean. 
Umeentzako jolasak, 17:30ean.
Tortilla txapelketa, 19:00etan.
Trikitilari gazteen erakustaldia,
23:00etan. Bolo txapelketa,
00:00etan. Erromeria Luhartz
taldeagaz, 00:00etan. Txokola-
tea bizkotxoekin, 03:00etan.

›› Uztailaren 15ean, Meza santua,
11:30ean. Mendiolako Alluitz
dantza taldearen emanaldia,
12:30ean. Errifen zozketa eta
Donien Atxa kentzea, 13:00etan.

ATXONDO 
›› Uztailaren 14an, Atxondoko I.

autokrosa, 15:30ean, Markoida-
ko landetan.

ERMUA 
›› Uztailaren14an, Su Ta Gar

taldearen kontzertua, 23:30ean,
Orbe Kardenalaren plazan.  

›› Uztailaren15ean, Mp5 taldeagaz
erromeria, 19:00etan, Orbe
Kardenalaren plazan. Bertso
jaialdia, 10:30ean. Bertsolariak:
Beñat Ugartetxea, Mikel Arrillaga,
Alaia Martin, Maddi Ane
Txoperena, Iñaki Aleman eta
Mikel Artola; Valdespinako
Markesaren parkean. 

›› Uztailaren16an, Napoka Iria
bikotearen kontzertua, 10:30ean,
Valdespinako markesaren
parkean.

›› Uztailaren17an, Metrokoadrokoa
taldearen Arra arraroa ikuskizu-
na, 10:30ean, elizako portikoan.

IURRETA (Arriandi)
›› Uztailaren14an, asto probak,

18:00etan. Afari herrikoia,
21:00etan. 

›› Uztailaren18an, (Santa Maña).
Meza, 11:30ean, eta karramarro,
tortila eta edarien banaketa.
Ostean, tortila eta igel txapelke-
ta, Santa Mañako baselizan.
Briska txapelketa, 18:00etan.
Ponyak eta jolasak, 18:30ean,
Amezketa eskolan. 

ANTZERKIA
DURANGO
›› Uztailaren 13an, Malas 

Compañías Zirko taldearen
Orsai, 19:00etan, udaletxeko
plazan. Uda Kalean Bizi jaialdia.

›› Uztailaren 13an, Trastada Teatro
taldearen Un loco de desatar,
21:00etan, Kurutziaga hotelean.

ELORRIO
›› Uztailaren 15ean, Teatrapo

taldearen Natura... principio y
fin, 22:30ean, herriko plazan.
Musikaire.

›› Uztailaren 20an, Morboria
taldearen El rey y el bufon,
22:30ean, herriko plazan.
Musikaire.

DANTZA
ELORRIO
›› Uztailaren 13an, Arte-an,

22:30ean, plazan. Musikaire.

ERAKUSKETA
ABADIÑO
›› Irailera arte, Peru Magdalena 

eta Gotzon Garaizabalen 2d1
margolanak, Di-da komunikazio
enpresaren egoitzan. 

DURANGO
›› 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.

ELORRIO
›› Abuztuaren 31 arte, Eskapararte
argazki erakusketa, Elorrioko
Merkatari Elkarteko partaide diren
dendetako erakusleihoetan. 

ZINEMA

OTXANDIO 
›› Uztailaren 14an,

Dantzarien kalejira, 18:00etan.
Durangaldeko dantza taldeen
Dantzari Dantza emanaldia,
19:00etan. Dantzarien afaria,
21:00etan. Dantzaldia Laket
taldearekin, 23:30ean. 

›› Uztailaren 15ean,
Lagun artean kantari ekimena
kalerik kale, 12:30ean. Kantu
bazkari herrikoia, 14:30ean,
Mainondoko gimnasio berrian.
Artzai txakurren erakustaldia,
17:00etan. Lagun artean
kantari, 18:00etan.

›› Uztailaren 17an, Salve Regina,
19:00etan, Santa Maña elizan.
Pilota txapelketaren finala,
19:00etan. Kalejira herriko
txistulariekin, 19:30ean.
Otxandioko presoen aldeko
elkarretaratzea, 20:00etan.
Txupinazoa herriko saskibaloi
taldeko nesken eskutik,
21:00etan. Musika bandaren
danborrada, 21:05ean. 
Herritarren lib-dub proiekzioa,
22:30ean, plazan. Joselu
Anaiekin erromeria, 22:35ean.

›› Uztailaren 18an, Kalejira herriko
bandarekin, 11:30ean. Meza
nagusia, 12:00etan, Oihandi
abesbatzaren parte-hartzeagaz.
Kalejira herriko txistulariekin,
12:30ean. Urduri dantza
taldearen ekitaldia, 13:00etan.
Pilota partidak, 17:15ean,
Mainondon. Kherau taldearen
folk emanaldia, 19:30ean,
plazan. Luhartz taldeagaz
erromeria, 22:30ean. Herriko
koadrilen arteko play backa,
23:30ean. Jarraian, Luhartz,
goizaldera arte. 

›› Uztailaren 19an, (Umeen Eguna).
Globo aerostatikoa, 10:00etatik
12:00ak arte, Mainondoko futbol
zelaian. Alkate txikiaren kargu
hartzea, 12:00etan, udaletxean.
Umeentzako parkea, 12:10ean.
Buruhandiak, 12:10ean, plazan.
Arimen meza, 12:30ean. Pilota
eskolakoen partidak, 12:30ean,
plaza nagusian. Ume, gazte eta
nerabeen arteko proba jolasa,
16:00etan. Breakdance ikuskizu-
na, 18:00etan. Buruhandi eta
erraldoien kalejira herriko
txistulariekin, 19:00etan. Ume
eta gaztetxoentzako musika
ikuskizuna, 22:00etan. Suzko
zezena haurrentzako, 23:00etan.
Alkate txikiaren kargu uztea,
23:30ean.

›› Uztailaren 20an, Gazte bazkaria,
15:00etan, herriko plazan. Gazte
olinpiadak, 18:30an. Kontzer-
tuak, 23:30ean, gaztetxean.

ZALDIBAR  
›› Uztailaren 14an, Mendi ibilbide

neurtua, 08:00etan Zaldua
plazatik irtenda.

›› Uztailaren 15ean, Meza,
11:00etan, San Martin ermitan.
XXIX. argazki rallyaren sari
banaketa ekitaldia, 12:30ean,
liburutegi zaharrean.

MUSIKA
DURANGO 
›› Uztailaren 20an, Miguel Salva-

dor project, 21:00etan, Kurutzia-
ga hotelean.

ELORRIO 
›› Uztailaren 14an, Travellin

Brother Big Band, 22:30ean,
herriko plazan. Musikaire. 

›› Uztailaren 19an, Hanka Hutsik,
23:00etan, Portalekua tabernan.

TAILERRA
DURANGO 
›› Uztailean, Haurdunaldi eta

erditze prestakuntza tailerra,
Amazulon. Astelehenetan,
10:30etatik 12:00etara; eta
eguenetan, 18:00etatik 19:30era.
Informazio gehiago, e-postaz:
amazulo.koop@gmail.com

ZINEMA
BERRIZ 
›› Uztailaren 13an, John Carter,

22:15ean, Elizondo plazan.

Uztailaren 13an, 22:30ean, Elorrioko plazan

ARTE-AN
Donostiako Dantzaz konpainiaren eta Itzik Galili koreografoaren
kolaboraziotik sortutako dantza ikuskizuna da Arte-an. 
Koreografoaren Earth apples eta Flash deluxe ikuskizunetan
oinarritutako obra da. Paxkal Indo musikariak perkusioagaz 
eta txalapartagaz sortutako musikaren erritmoan egingo dute
dantza, gaur, Musikaireren barruan, Elorrioko plazan.    

DURANGO

Zugaza

El dictador
Zuzendaria: Larry Charles

barikua 13: 19:00/22:00

zapatua 14: 19:30/22:30

domeka 15: 19:15/21:30

astelehena 16: 19:00/22:00

martitzena 17: 20:00

Ice age 4 2D
Zuzendaria: Steve Martino eta

Mike Thurmeier

zapatua 14: 17:00

domeka 15: 17:00

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

AGENDA
Uztailaren 14an, Ermuako 
Orbe kardenalaren plazan

SU TA GAR
Urrian kaleratu zuen Su ta Gar
taldeak diskoa. Kanta berriak
aurkezteko zuzenekoen zerrendan,
publikoari iragarritako azkena da
Ermuako biharko kontzertua. 
Urrian, Hazparneko gaztetxean
abiatu zuten aurkezpen bira, eta
Espainiako hiriburuetan ibili dira
azken asteetan. Ametsak pilatzen
da eibartarren azken lanaren izena. 
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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, 13
09:00-09:00 
• Etxebarria (Montebideo 2 - Durango)
09:00-22:00 
• Bengoa 

(Jose Antonio Agirre 1 - Atxondo) 
Zapatua, 14
09:00-09:00
• Sagastizabal 

(Askatasun Etorb. 19 - Durango)
09:00-13:30
• Campillo (Montebideo 24 - Durango)
• SanRoma (Uribarri 5 - Durango)
• Balenciaga 

(Ezkurdi plaza 8 - Durango) 
Domeka, 15
09:00-09:00
• SanRoma (Uribarri 5 - Durango)
09:00-22:00 
• Jaio-Olabarrieta (Erreka 6 - Elorrio) 
Astelehena, 16
09:00-09:00
• Balenciaga 

(Ezkurdi plaza 8 - Durango) 
Martitzena, 17
09:00-09:00
• Navarro (Artekale 6 - Durango)
Eguaztena, 18
09:00-09:00
• Unamunzaga 

(Muruetatorre 2C - Durango)
09:00-22:00 
• Urizar (Gabiola 2 - Berriz)
Eguena, 19
09:00-09:00
• Sagastizabal 

(Askatasun Etorb. 19 - Durango)

EGURALDIA

13

26o

13

21o DOMEKA

13

23o ASTELEHENA

13

21o ZAPATUA

16

28o BARIKUA

MARTITZENA

Abadiño (Traña-Matiena) -
Eguaztenetan 
10:00etatik aurrera
Durango - Zapatu goizetan
Zornotza - Domeka goizetan

Letxuga ............................... 0,80 euro

Tomatea ............................. 3,50 euro/kg

Piperrak ........................... 1,70 euro/doz 

Bainak ..................................... 5 euro/kg

Kalabazina ......................... 1,80 euro/kg

Azenaorioak.................... 1,50 euro/tx

Arraultzak .............................. 3,60 euro

Idiazabal gazta...................16,50 e/kg

Gari ogia................................ 3,30 euro

AZOKA-BASERRITIK PLAZARA

ASTEKO SALNEURRIAK:

S
O

LU
Z

IO
A

K

MA
GALDE

LEAR
AIKARA

ADINARI
IBARRAK

USARRAI
KIRATSA

ZIZAIA
DASORO

NEBAKDI
TAMALEZ

GULALA

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

Gure artixta gizontzen ari da
emeki-emeki. Zorionak Marko!
Musu potolo pila ama, aita eta
Maddiren partez!

Dantza talde bat ez da ezer
txistulari barik, eta beti zaude
hor behar dugunean. Eskerrik
asko Josu, mañaritarron partez!

DENBORAPASAK

ESKELAK

Zorionak Roman! Ederto ospatu
genuen uztailaren 6an! Gehiago
bete ditzazula! Musu eta
besarkada handi bat!

Zorionak Lucia, zure lehenengo
urtebetetzean! Jarraitu irribarre
polit horrekin. Musu handi-handi
bat etxeko guztion partez!

Hamabostero, jasotako 
zorion-agurren artean tarta 
bat zotz egingo dugu. 
Parte hartzeko bidali 
kontakturako datuak.

Zorionak Ibai! 7 urte beteko
dituzulako 17an. PortAventuran
egongo zarenez, musu handi bat
aitxitxe eta amamaren partez!

Orion Child-eko kide berria izango
dena jaio zen astelehenean. Ongi
etorri Haizea eta Aratzen partez.
Zorionak aitatxo eta amatxori!  

Jon Berrojalbizek 8 urte
beteko ditu domekan. Zorionak
mutil handi! Musu handi bat
familiaren partez!

Malko bat haizeak daroa, beste
bat hemen geratuko da, nire
gorputzaz jabetuko dena.
Tristezia infernu batera naroa eta
nago esnatu nahirik. Malko hau
zuretzako da... Zorionak!

Pikoa

Eskaera

Shakespear
eren errege

Argi
izpia

Dardara

*Irudiko
ibaia

Lagun egin

Urteen
kopurua

Haranak

Uso arra

Usain
txarra

Perretxiko
mota

Abarra

Bizkaiko
ibaia

Dago

Senideak

Jasoa

Nori
atzizkia

Magnitude-
harreman

1

Laborarien
lanabesa

Bizkaiko
mendia

Musika
nota

Larre

Sortu
zintuena

Kasik

Musika
moldea

501

L birritan

Zoritxarrez

Sabelkoi-
keria



anboto 2012ko uztailaren 13a, barikua PPublizitatea 27



AKUILUAN Amaia Ugalde

Codex 
Calixtinus

LAUHORTZA

Aitor
Aurrekoetxea

EHUko
irakaslea

2011ko uztailean Santiagoko
katedraletik Codex Calixti-
nusa lapurtu zutenean aho
bete hortz geratu baginen
ere, harrituago geratu gara,
orain, Kodea berreskuratu
eta inguruko pasadizo guz-
tiak ezagutzera ematen ari
direnean.

Liburu horren balioa
ezin da dirutan neurtu, bate-
tik salezina delako, enkar-
guz ez bada behintzat (eza-
gunegia izateagatik); eta bes-
tetik, salmentan egongo
balitz, ezin izango genioke-
elako horrelako altxorrari
preziorik ipini (horrek ez du
esan nahi transakziorik ez
zenik izango; gogoratu Leo-
nardo Da Vinciren eskuizkri-
bu inportanteena Will Gatek
erosi zuela).

Dena den, auzi horretan
gehien harritu gaituena ez da
liburu horrek historian zehar
izan duen garrantzia, esate-
rako, Done Jakuerako bide-
aren nagusitasuna ulertu ahal
izateko; edo nafarren lizun-
keriaren inguruan egiten
diren deskribapenak, baizik
eta  lapurretaren inguruko
istorio bitxiak eta harriga-
rriak. 

Badirudi Santiagoko
katedralean 25 urtetan argi-
ketari ibilitako langilea izan
zela delitugilea;   bi milioi
euro inguru ere lapurtu omen
zituen eta baita (segurtasun
eskasa agerian utzita) arte-
lan sakro baliotsu batzuk ere.

Hasieran, mendekua
izango ote zen zabaldu zen,
langileak katedraleko deka-
no edo bilduma-arduraduna-
rekin izandako tirabirenga-
tik lan barik geratu zelako,
baina jakin da guztiaren atze-
an dagoen trikimailu beltzak
Umberto Ecoren eleberri eza-
gunaren osagarri misterio-
tsu guztiak dituela. Garai ilun
hauetan fikzioaren eta erre-
alitatearen arteko mugak
desitxuratzen ari direla. Garai
zailak literaturarentzat!

“Jota dantzatzen ikusten nituen;
nik jakin ez, eta odola irakiten”

tzen naiz eskolan, sei urtegaz,
maisuak auzo bati kriston pasa-
da eman ziola ez zekielako erda-
raz. Maisuarengana joan eta esan
nion hark ez zekiela erdaraz bere
gurasoek ere ez zekitelako, eta
hori normala zela. Niri ere egurra

eman zidan hori esatearren. 

Dantza munduan ibilita-
koa zara.
Hamazazpi urtegaz-edo
hasiko nintzen. Jaietan
jota-eta dantzatzen
ikusten nituen, eta nik
odola irakiten, jakin
ez-eta. Galdakaoko

Andra Mariko mutil
bat bertoko neska
bategaz ezkondu
zen, eta hari galdetu
genion ea irakatsiko
zigun dantzatzen.

Handik irten zuen
Arantzarte taldeak. 

Atxondon erakusten
ere ibili zinen.
Bai, Zeanurin ere edu-
ki nuen umeen dantza
t a l d e  b a t  a r i n a g o.
Atxondon, hantxe ibili
nintzen lanean, eta  nola
bazkaldu egiten nuen
taberna baten egunero,
hango Pili Bernasek
dantza taldean lagun-
tzeko esan zidan, eta
hamar urte egin nituen
hango umeei erakus-
ten. Zapatuetan joaten
nintzen, han astea
beharrean egin eta
gero. Bizitza guztia
horrela ibili gara, eta
pozik! Gero baserria
erosi genuen, eta
lanak ez dizu uzten
denborarik bestelako

g a u z e t a r a k o .
Otxandion esan

zidaten era-
kusteko, bai-
na lanean
z o r t z i -

hamar ordu sartu eta gero etxean
lan piloa egoten da. Gauzak ondo
ez egiteko, hobeto ez egin.

Udalekuetan monitore izanda-
koa zara.
Hamazazpi urtetik 35 urtera ibili
nintzen. Kili-kiligaz hasi ginen,
eta kriston esperientzia izan zen.
Telebistan gaur berbetan egon
dira udalekuak ea komenigarriak
diren edo ez, eta barreak bota
ditut; ezetz diotenek ez dakite zer
diren udalekuak. 

Mekoletako jaiak antolatzen
ibiltzen zara.
Indar handia hartu dute. Bertso
bira bat egiten dugu etxerik etxe,
eta Arantzarte taldeko zaharrak ere
etortzen gara dantzan egitera. Poli-
to egoten da. Gu heldu ginenean
kasik galduta egon ziren. Hemen
Josu Zabala bizi da gainera eta hark
musika kontaktu asko ditu.

Mekoletak izaera berezia dauka.
Orain bai eta lehenago ere bai, bai-
na beste zentzu batekin. Hona
bizitzera etorri orduko, baserria
konpontzen nenbilela, nire koina-
tuagaz eta bere lagunekin egon
nintzen baten galdetu zidaten:
“Zeu zara Mekoletan baserria ero-
si dauena?”, “Bai”, “Badakizu non
erosi dozun baserria? Burgos txi-
ki dok ha. Auzoak elkarregaz ez dira
berbarik egiten, danak hasarre
dauz”. Arrazoi faltarik ez zuen,
orduan azpijokoak egoten ziren.
Baina aldatu da. Gazteak sartu
dira eta parte hartzeko giroa dago. 

Baserrian buru-belarri zabiltza.
Gauza pilo bat lortzen dira base-
rritik, baina lan asko ematen du.
Ogia egiteko labea ere erosi genuen
Portugalen, eta barikuetan ogia
arto irinagaz eta gari irinagaz egi-
ten dut.  Oso gozo geratzen da, pas-
tela moduan! Ahuntz gazta ere
egiten dut. Egun bat hartu nuen
Arantzazuko artzain eskolara joa-
teko, eta probak egin ditut. Ikas-
ten nabil beti.

Artxi deitzen
zaituzte denek.
Archidonan jaio-
takoa  naiz ni; Mala-
gako herri bat da, eta
hortik dator goitizena.
Ia firma eta dena da Artxi.
Mutikotan denetik esaten
zidaten: artxiduke, artxipie-
lago, eta nik negarra eta amo-
rrua... Baina konturatu nintzen
aldrebes igeri egitea zela.  Euskal
Herrian herri gehienetan jendea
ezizenagaz ezagutzen da.

Noiz etorri zinen Archidonatik?
Bi urte neuzkala etorri ginen,
Arteara, baserrira. Ia lau urtegaz
auzokoen moduan egiten nuen
euskaraz. Ezkondu  eta gero Igo-
rren hamar urte egon ginen kalean
bizitzen, eta ezin egon, derrigor
eskapatu behar. Bizimodu guztia
baserrian eginda, baserrira joan
gura, eta Mekoletara etorri ginen. 

Arratian euskara ikasi behar,
derrigor.
Auzoak denak ziren euskaldunak;
han erdaraz tutik ere ez. Gogora-

KKaammiiooiillaarriiaa,,  SSaann  KKrriissttoo--
bbaall  EEgguunneezz  llaann  eeggiinn  eettaa
ggeerroo  hhaarrttuu  dduu  eellkkaarrrriizzkkee--

ttaarraakkoo  ttaarrtteeaa  JJuuaann  AAnnttoonniioo
PPeellaaeezzeekk..      BBeerraakk  ddiiooeenneezz,,  lleehheenn
SSaann   KKrr ii ss ttoobbaa ll   gg ii ddaa rr ii eenn tt zzaa tt
ddoommeekkaa  bbeezzaallaa  zzeenn,,  jjaaii..  ““OOrraaiinn,,
kkrriissiiaa””..  DDaannttzzaa  ttaallddeeeettaann,,  uuddaa--
lleekkuueettaakkoo  mmoonniittoorree.. .. ..  BBoolluunn--
ttaarriioo  llaann  aasskkoo  eeggiinnddaakkooaa  ddaa..
SSaallttssaa  aasskkoottaann  iibbiilliiaa,,  jjeenn--
ddee  aasskkookk  eezzaagguuttzzeenn
dduu..  GGuuzzttiieekk,,  ggooiittii --
zzeenneezz:: AArrttxxii ..  

Baserriko beharren ostean asti gehiago edukiko balu, dantza talderen batean egongo litzateke, seguru

Mekoletan bizi da

Kamiolaria da.

Juan Antonio Pelaez 
Moreno, ‘Artxi’ •


