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Sindikatuak murrizketen
kontra mobilizatu dira
ELA, LAB, ESK, STEE-EILAS, EHNE, HIRU, OGT-
LKN eta CNT sindikatuek Espainiako gobernuaren
murrizketei erantzun zieten martitzenean. Lanbidek
Iurretan duen egoitza alboan egin zuten protesta. 

DURANGALDEA 4

Maider Unda
urrearen bila
doa Londresko
olinpiadetara

Maider Unda, Oletan ateratako argazkian.

KIROLA 15

Abuztuaren 5ean joango da Olinpiar
Jokoetara, borroka librean lehiatzera

Undak aurreko olinpiadetan bosgarren postua
lortu zuen, hori hobetzea da bere helburua

Durango  3
Baserritarren Merkatuan ekoizpen
propioa babestuta egongo da

Elorrio  7
Elorrioko Kirol Taldeak botako du
txupinazoa herriko jaietan

Otxandio 7
Gazte Eguna ospatuko dute
gaur Santamaña jaietan

Zaldibar  8
Udan hasi beharko dituzte
eskola eremuko lanak

Durangoko Udalak %7 igoko du 
udal beharginen soldata, bataz beste

Herririk Herri 2
Garai, Mañaria eta Mallabia
Jaiak Gehigarria

“Ezin dugu onartu egoera txarrean
dagoen animalia batek horrela jarraitzea”

Berbaz 10
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Liher Gonzalez gazte durangarrak
jarraipen aparatua (GPSa) aurki-
tu zuen bere autoan duela hiru hila-
bete. Handik astebetera epaite-
gian salatu zuen, eta joan zen bari-
kuan publiko egitea erabaki du.

Bilbon eman zuen prentsaurre-
koa Eleak mugimenduaren babe-
sagaz. Antzeko kasua kontatu zuen
beragaz batera Bonifacio Badillo
ugaotarrak. Gonzalezen anaia pre-
so politiko ohia da, eta Badilloren

semea kartzelan dago uneotan.
Horregatik, tresna horiek poliziak
ipini zituen susmoa daukate.

Gonzalezek dio kasualitatez
aurkitu zuela GPSa, autoa garbi-
tzen zebilela. Auto barruan ezku-
tatuta zegoen gailua: “Aparatua
aurkitu nuen tokiagatik eta zeu-
kan itxuragatik, garbi zegoen ez
zela autoarena”.  

Antzerako kasu gehiago dau-
dela ohartarazi du Gonzalezek:
“Horietako asko Bizkaian dira”.
Eleak mugimenduak horrelako
kasuetan salaketa judiziala ipin-
tzeko deia egin du eta eskubide
zibil eta politikoak aldarrikatu
ditu. J. D. / M. O.

Liher Gonzalezek jarraipen
aparatua topatu du autoan
Duela hiru hilabete aurkitu zuen; poliziak ipini ote zuen susmoa dauka

“Aurkitu nuen tokiagatik 
eta zeukan itxuragatik, garbi
zegoen ez zela autoarena”

Liher Gonzalez, mahaian, eskumatik hasita lehenengoa. A. Press

Kirol arloko hitzarmenen diru
kopuruak bere horretan manten-
du ditu udalak. PSE-EE pozik azal-
du da, bere ustez Aitziber Irigo-
ras alkateak hasieran zeukan
asmoa aldatu duelako. Sozialistek
diote partida murriztu gura zue-
la alkateak. PSE-EEren zinegotzi
Pilar Riosek eman du aldaketa
horri buruz duen iritzia: "Alkateak
kirol elkarteekin sinatutako
hitzarmenak harrokeriaz publi-
ko egin dituen arren, berandu
eta gainerako alderdiek behartu-

ta egin ditu". Gobernu  taldeari
kritika egin diote sozialistek,
gutxiengoan gobernatzen dute-
la esanez: "21etik zortzi baino ez
dira, eta aurrekontuak luzatuta
gobernatzen dute berriro ere,
akordioetara heltzeko duten gai-
tasun ezagatik". 

Riosen arabera, oposizioak
aurrekontuen zirriborroari  eman-
dako ezezkoarengatik manten-
tzen dira hitzarmenak, "nahiz eta
alkateak lotsa barik meritua bere-
tzako hartu gura duen". Irigora-
sek arlo eta hitzarmen guztietan
jaitsierak proposatzen zituela dio
Riosek: "Doitasun eta gestio ona
argudiatzen ditu, buzoneatu duen
bere propagandarako aldizkarian
5.000 euro gastatzen dituen bitar-
tean". J. G. / M. O.

PSE-EE: “Alkateak kirol
hitzarmenen partida
murriztu gura zuen”
Sozialisten ustez, oposizioak behartuta lortu da
kirol arloko diru laguntza kopurua mantentzea

PSE-EE pozik azaldu da,
bere ustez alkateak hasieran
zeukan asmoa aldatu duelako

PSE-EEko zinegotzi Pilar Rios lehen planoan, eta Bildukoak bigarrenean, martitzeneko bilkuran.

Oposizioak ez dauka bata-
sunik Durangon. Joan zen
astean, Faustegoienako

planaren harira mezua bota zio-
ten Bilduk eta Aralarrek PSE-EEri:
“Aukera paregabea daukagu EAJk
interes pribatuen aginduetara
egindako politikak aldatzeko”.
Oraingoz ez dute lortu. Urtebete

pasa da legealdia hasi zenetik, eta
oposizioko alderdiek ez dute ildo
bateratu bat garatu. EAJ gehiengo
sinpleagaz dabil gobernatzen, 21
zinegotzitik zortzi dauzkalako.
Ezkerreko taldeak batuz gero
gehiengo osoa edukiko lukete,
hamaika zinegotzigaz: Bilduk sei,
PSE-EEk hiru eta  Aralarrek bi. Bai-
na, euren arteko hartu-emana ez
dago sasoirik onenean, eta marti-
tzenean egindako udal bilkuran ere
egoera hori islatu zen. Hainbat

gaitan ika-mikak eduki zituzten;
handiena, Faustegoienan eraikiko
diren babeseko etxeen inguruan.

Faustegoienan babes ofiziale-
ko 119 etxebizitza egitea onartu du
udalak, EAJ, PSE-EE eta PPren
botoekin.  Horietatik 103 jabedu-
nak izango dira, eta hamasei uda-
larenak, gazteei alokairuan ema-
teko. Lur eremu hori udalarena da,
eta saltzeagatik jasoko duen diruak
sortu du polemika. Bilduk eta Ara-
larrek diote, diru horregaz 20 etxe
gehiago egin ahalko zirela alokai-
rurako. Euren susmoa da gobernu
taldeak beste egitasmo batzueta-
ko gastuak kubritzeko erabiliko
duela. Jon Bingen Landabideak
(Bildu) PSE-EE kritikatu du: “Zorio-
nak EAJri egoera ekonomiko kax-
karrean laguntzearren”. Bilduk eta
Aralarrek diote ez direla egingo
ahal beste etxe alokairurako, eta
sozialistei leporatu diete horren
ardura. Gainera, duela hilabete bi
sozialistek ere eskari bera egin zute-
la-eta “harrituta” agertu da Landa-
bidea. Idoia Agorriaren esanetan
(PSE-EE), akordioetarako boronda-

razi du, eta horregatik alokairua bul-
tzatu behar dela. Ohartarazi du
Odi-bakarreko promozioan 58 etxe
eraiki zirela, eta 80 pertsonak uko
egin diotela etxeari. EAJren ize-
nean pozik azaldu da Goiztidi Diaz,
eta egitasmoari garrantzia handia
eman dio. M. Onaindia 

tea beharrezkoa da.  Egitasmoari
zati bat falta zaiola eta soberan
dagoen dirua alokairuan berrera-
biltzeko itxaropena daukala dio.

Dani Maezturen ustez (Aralar),
proiektua ez da sozialena eta ego-
kiena. Bankuek etxeak erosteko ia
ez dutela krediturik ematen adie-

Faustegoienako
planak ere ez du
batu oposizioa
Bilduk eta Aralarrek diote alokairuko hogei etxe
gehiago egin ahal zirela; PSE-EE kritikatu dute 

Babes ofizialeko 119 etxe
egitea onartu du udalak, EAJ,
PSE-EE eta PPren botoekin

Idoia Agorriaren esanetan
(PSE-EE), akordioetarako
borondatea beharrezkoa da
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PSE-EE  alderdiak bultzatuta, abor-
tuaren legea ez erreformatzea exi-
jitu du Durangoko Udalak. Kritika-
tu dutenez, Espainiako Gober-
nuak legean aldaketak egiteko
intentzioa dauka. Sozialisten
mozioa EAJk, Bilduk eta Aralarrek
babestu dute. PPk bakarrik bozka-
tu du kontra. Haurdunaldia nor-
bere borondatez eteteko eskubi-
dea mantentzea  eskatu du uda-
lak mozioaren bidez. Diotenez,
gobernuaren erreforma murriz-
tailea da, eta emakumeen eskubi-
deak deuseztatzeko ikuspegia dau-
ka.  “PPk bere politika kontserba-
doreenaren alde egin du. Eskubide
galera horrek arriskua suposatu-
ko luke emakumeen osasun eta
bizitzarentzat”.

Espainiako sexu-eskubideen
aldeko plataformaren deklara-
zioagaz ere bat egin du udalak.
Deklarazioan, erabakitzeak libre
egiten dituela diote emakumeek.
“Eskubideen galerak sexu-hezike-
ta lako oinarrizko gaietan atzera-
pausua dakar”. M. O.

Abortuaren
legea bere
horretan uztea
exijitu du udalak

Kritikatu dutenez, Espainiako
Gobernuak legean aldaketak
egiteko intentzioa dauka

M15 Durangaldea mugimenduak
etxe-kaleratzeen inguruko mozioa
aurkeztu zuen martitzeneko udal-
batzarrean. Dokumentuak hain-
bat eskaera egiten dizkie alderdi
politikoei eta administrazioei.
Finantza erakundeekin hipoteka

praktiketarako “akordio etikoa”
sinatzen ahalegintzeko konpromi-
soa hartu du udalak. Bilduk, Ara-
larrek eta PSE-EEk babestu dute
ekimena. Udalak bere aktibo eko-
nomikoak banku sinatzaileen
artean birbanatuko lituzke. 

Gainera, udalak gobernuei
eskatu die kaleratzeak geratzea.
Espainiako Gobernuari neurri
bat gehiago exijitu dio: hipoteka
araudia aldatzea. Banketxeek
etxea bereganatzean, zorra kita-
tuta geratzea gura dute. M. O.

“Akordio etikoa” lortu
gura du udalak bankuekin
Etxe-kaleratzeak saihesteko M15en mozioa  
babestu dute Bilduk, Aralarrek eta PSE-EEk

Udalak, aktibo ekonomikoak
banku sinatzaileen artean
birbanatuko lituzke

Zapaturo Durangoko merkatu pla-
zan egiten den azokaren inguru-
ko kezka agertu zuten baserrita-
rrek duela urtebete. Euren baldin-
tzak ez zirela onenak ohartarazi
zuten. Esaterako, ez zeukaten leku
finkorik. Gainera, birsaltzaileen
presentziaz ere kexatu ziren.
Batzuek, eurek ekoiztu bako pro-
duktuak saltzen zituzten. Baserri-
tarrek aldarrikatu zuten merka-
tuan salduko ziren produktuek
ingurukoak eta sasoikoak izan
behar dutela.  Urtebeteko beharra-

ren ostean, udalak araudi berria
onartu du, eta hemendik aurrera
birsaltzaileek ezingo dute ortua-
ririk saldu plazan. Gozokiak eta
loreak lako produktuak soilik bai-
mendu dituzte. Saltzen diren pro-
duktuak ingurukoak eta sasoikoak
izatea ziurtatu beharko da. Gaine-
ra, ordutegiak eta mahai-banake-
tak ere zehaztu dituzte.

Araudia behin-behinean
onartu dute, eta alegazioak abuz-
tuan eta irailean aurkeztu ahal
izango dira. M. O.

Merkatuan ezingo da norberak
ekoiztu bako produkturik saldu
Baserritarren Merkatuko araudi berria onartu du udalak behin-behinean

Saltzen diren produktuek
ingurukoak eta sasoikoak 
izan beharko dute

Hemendik aurrera
birsaltzaileek ezingo dute
ortuaririk saldu plazan

Ebaluazioa amaituta, udaleko beharginen soldata igo dute.

Udal beharginek gehiago
kobratuko dute Durangon.
Lanpostuen sailkapena

ebaluatu dute berriro, eta eraba-
kia prozesuaren ondorioetako bat
izan da. Sei hilabetean aritu dira
azterketa egiten langileen eta agin-
tarien ordezkariak. Beharginak,
lanpostuaren arabera atalka dau-
de sailkatuta, eta azterketa horrek

puntuazio berriak ezarri ditu.
Horregatik, igoera ez da kasu guz-
tietan berbera izango, enpresa
batzordeko kide Jose Ramon Lasar-
gurenek azaldu duenez. Bataz bes-
te, lan-taldearen aurrekontuan

%7ko igoera suposatuko du alda-
keta orokorrak: 473.100 euro urte-
ro. Hala ere, Lasargurenek gogo-
ratu du 2010etik hona ia %15eko
jaitsiera eduki dutela: 2010ean
%5eko jaitsiera jasan zuten,  2011
eta 2012an soldata izoztu diete,  lan
astea 35 ordutik 37ra altxatu, eta
Gabonetako aparteko soldata ken-
du.

EAJ, Bildu eta Aralarren
botoekin onartu dute egitasmoa.
Aralarreko Dani Maezturen iri-
tziz, “harro egotekoa” da sasoi
hauetan udalak beharginen sol-
datak igotzea. PP abstenitu egin
da bozketan, eta PSE-EEk ez du
bat egin ekimenagaz. Pilar Rios
zinegotzi sozialistak egitasmoa
atzeratzea eskatu du, egoera eko-
nomikoa hobetu arte. Gainera,
inbertituko den dirua langabetuak
kontratatzeko erabiltzea proposa-
tu du. Maeztuk esan du kosta egi-
ten zaiola ulertzea sozialisten
jarrera. Lasargurenek dio kontra
bozkatzea zilegia dela, baina ez
duela ulertzen arrazoi  hori era-
biltzea. M.Onaindia

Udal langileek %7
gehiago irabaziko
dute bataz beste
Sei hilabeteko prozesuan lanpostuen sailkapena
aztertu eta horren ondorioz hartu dute erabakia

Lasargurenek gogoratu du
2010etik hona ia %15eko
jaitsiera eduki dutela

PSE-EEk ez du bat egin; dirua
langabetuak kontratatzeko
erabiltzea proposatu du
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DURANGALDEA

Gerediagako peajea,
herritarren kritiken iturri

Ekainaren 23an zabaldu zuen
Aldundiak Gerediagako
peaje berria, eta hilabete

pasata lehenengo kritikak agertu
dira. Prezioak atzera botatzen ei
ditu erabiltzaileak, eta ez dirudi 
N-634 errepideko trafikoa arindu
duenik. Bilbora joanez gero, Iurre-
tan sartuta baino 79 zentimo gares-
tiagoa da. Bidesari berria, batez ere
Lea-Artibaiko erabiltzaileei begi-
ra eraikita dago. Horregatik, Lea-
Artibaiko Bilduk Gerediagako pea-
jea Iurretakoaren pare ipintzea
eskatu du. Eskualde horretako
herritarrak ekonomikoki zigortu
dituztela adierazi du Bilduk.

Abadiño, Garai, Berriz eta Zal-
dibarko erabiltzaileak ere antze-
ko egoeran daudela esan daiteke.
Hori bai, hurreko joan-etorriak
egiteko abantaila ere  ikusten dute
batzuek. Izan ere, Gerediagatik
Iurretarako tartea doan ipini dute
bi noranzkoetan, N-634 errepi-
dean trafikoa arintzeko helburua-
gaz. Esaterako, Kepa Bengoak,
Gerediagako auzotarrak, Durango-

ra joateko hartzen du: “Edozelan
ere, horrek ez du ordaintzen auzoan
obragaz egin duten kaltea”. Gere-
diagatik Bilbora joateko, batzuek
Iurretan irteten dute, gero berriz
autopistan sartzeko. Horrela, 79
zentimo aurrezten dituzte. Ben-
goak aukera hori laster kenduko
dutela uste du.

Javi Etxebarria berriztarrak
beharrerako erabiltzen du auto-
pista, autoeskolako irakaslea da-
eta. Iurretan sartzen da, Geredia-
gan beharrean: “Oso jende gutxik
erabiltzen du”. Berriztarrak, auto-
pistak aspalditik doakoa behar
lukeela dio. M. Onaindia

Gerediagako peaje berria, ekainaren 23tik aurrera martxan dagoena.

Gerediagatik Bilbora joateko,
batzuk Iurretan irtetzen dira,
gero berriz autopistan sartzeko

Gerediagatik Bilbora, Iurretatik baino 79 zentimo garestiagoa da bidesaria

Herri ikuspegitik pauso positi-
boa da Iñaki Totorikaguenaren
ustez Gerediagako peajea.
“Horrek, Iurreta erdibitzen
duen N-634 errepidea zelanbai-
teko etorbide bihurtzen lagun-
duko du”. 

Aitortu du ez duela igarri
trafikoa jaitsi denik. Baina, uste
du goiz dela oraindino balora-
zioak egiteko. “Epe ertainera,
Iurretarentzako oso ona da
Gerediagako sarbidea, eta iga-
rriko da”. N-634ko trafikoa
lasaitzeko oinezkoei lehenta-
suna ematen dioten neurriak
behar direla uste du.

“Egia da autopistaren sarrera-
irteera apur bat hurbilago dau-
kagula orain, baina herri barru-
ko trafikoa gehitu digu”, dio
Jose Luis Navarro alkateak. Bes-
te herriguneetatik ateratzea
lortu duten trafikoa orain Aba-
diñotik pasatzen da: “Ez gau-
de prest beste herri batzuek
gura ez duten trafikoa hartuko
duen tentelak izateko”. 

Trafikoa gehiago hazten
bada, neurriak hartuko dituz-
tela dio alkateak: abiadura
murrizteko neurriak, norabi-
de bakarrak ezartzea edo
bideak debekatzea aipatu ditu.

Iñaki Totorikaguena
Iurretako alkatea

Jose Luis Navarro
Abadiñoko alkatea

“Azken urteotako
murrizketa sozialik
handiena da”
Hainbat sindikatuk eta eragilek deituta protesta
egin zuten martitzenean Lanbideren egoitzan

Iurretako Lanbideren egoitzara joan ziren martitzenean protestako partaideak.

Espainiako Gobernuak joan zen
barikuan ezarritako neurri eko-
nomikoek berehalako erantzuna
eduki dute. Martitzenean, Lanbi-
dek Iurretan daukan egoitzara joan
eta kontzentrazioa egin zuten hain-
b a t  b e h a rg i n e k .  E L A , L A B,
ESK,STEE-EILAS, EHNE, HIRU,
CGT-LKN eta CNT sindikatuek
egin zuten herririk herri manifes-
tazeko deia, baita 48 gizarte era-
gilek ere. Eguaztenean ere batu
ziren Durangoko udaletxe aurrean.

“Azken urteotako murrizketa
sozialik handiena”. Horrela defi-
nitu dute Mariano Raxoiren gober-

nuak ezarritako neurri-sorta, pren-
tsa ohar bidez. BEZ zergaren igoe-
ra, langabetuentzako sarrera jais-
tea eta administrazio publikoeta-
ko langileei kenduko dieten
aparteko soldata dira ipini dituz-
ten adibideak. "Horretaz gainera,
bankari 100.000 euro emango diz-
kio zuloak estali ditzan. Horreta-
rako badago dirurik". Politika hori
“bidegabea eta ezmorala” dela kri-
tikatu dute. Euren arabera, poli-
tika horrek gizartearen pobretzea
dakar, oro har: "Atzeraldia larria-
gotzen dute langabezia handituz,
babes soziala murriztuz, eta gero
eta gehiagok hilabete amaierara
heltzeko arazoak eraginez". 

Gainera, gezurretan ibiltzea
leporatu diote Espainiako presi-
denteari: "Asteak dira bere bene-
tako asmoa ezkutatzen ari dela,
sasi informazioak zabaltzen dihar-

duela, Bruselan negoziatzen zihar-
duenaz egia esan gabe".

Bestelako neurrien eske
Egoeraren aurrean, alternatiba
errealak izan dituzte berbagai pro-
testa egin duten sindikatu eta era-
gileek. Borondate politikoagaz bes-
telako neurriak hartu daitezkeela
adierazi dute: "Murrizketarik apli-
katu barik, zerga eta politika sozia-

lak aldatuz  irten gaitezke krisi
ekonomikotik".

Raxoiren exekutiboaren azken
erabaki hauek zer esana emango
dute datozen hilabeteetan ere.
Atzo, prentsaurreko bidez greba
orokorra iragarri zuten aste hone-
tan mobilizatu diren sindikatuek.
100 gizarte eragile ere batu dira gre-
ba deialdira. Irailaren 26an izan-
go da. M. Onaindia

Mariano Raxoiren politika
“bidegeabea eta ezmorala”
dela kritikatu dute

Sindikatu eta eragileek
gezurretan ibiltzea leporatu
diote Espainiako presidenteari

“Zerga eta politika sozialak
aldatuz irten gaitezke 
krisi ekonomikotik”

“Abadiñoko herri
barruko trafikoa
gehitzea ekarri du”

“Epe ertainera,
Iurretarentzako oso
ona da sarbidea”
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ATXONDO

GARAIIZURTZA

Barraskiko etxebizitzen
proiektua martxan dago
berriro. Atxondoko Udalak

2010ean geldiarazi zituen, Norvi-
sa promotoreak 305.000 euro zor
zizkiolako. Norvisak  abal-emailea
aurkitu du eta udalagaz zorrak
kitatzeko egutegia adostu du.

Norvisak hiru zatitan egingo
ditu ordainketak. Joan zen bari-
kuan ordaindu zion lehenengo
zatia: 120.000 euro. Lehen ordain-

keta egiterakoan udalak egoera
desblokeatuko zuela adostu zuten.
Beraz, udalak baimena emango
dio dagoeneko ia eginda dagoen
etxebizitza blokearen urbanizazio
lanak amaitzeko, proiektua des-
blokeatuta.

Urbanizazio lanak eta etxebi-
zitza blokea amaitzean, bigarren
ordainketa egin beharko du Nor-
visak. Bigarren zatia ordaintzen
duenean, udalak bizigarritasun
baimenak emango ditu. Zati hori
ordaindu eta sei hilabeteren
barruan entregatu beharko du
hirugarren zatia. Zorrak ordaindu-
ta, Apatako ingurune hartarako
pentsatuta dagoen proiektu osoa
gauzatu ahalko du promotoreak.

batzuk ordaintzen hasteko auke-
ra izango dute: “Zor handienekin
hasiko gara; esaterako, Amanko-
munazgoagaz ditugunekin. Hor-
nitzaile txikiekin nahiko egunean
gaude”. J.Derteano

Udalak, likidezia hobetu 
Norvisaren aldetik jasotako dirua-
gaz udalaren likidezia hobetuko
duela adierazi zuen Rosa Elizbu-
ru alkateak,  asteleheneko  udal-
batzarrean. Horrela, udalaren zor

Zorrak ordaintzen
hasi direnez martxan
dira Barraskiko obrak

Apatan, Barraski deitzen zaion inguruan dago amaitugabeko etxebizitza blokea.

Norvisak hiru epetan ordainduko ditu udalari zor
dizkion 305.000 euroak; egin du lehen ordainketa

Bigarren ordainketa egiten
duenean udalak bizigarritasun
baimenak emango ditu

“Zor handienekin hasiko 
gara. Hornitzaile txikiekin
nahiko egunean gaude”

Udalak 6.300 euro jaso ditu
konpost ontziak erosteko

Bizkaiko Foru Aldundiaren Ingu-
rumen sailak 6.300 euroko diru-
laguntza eman dio Izurtzako Uda-
lari, konpostaren inguruko eki-
men bat martxan ipintzeko.  Diru
horregaz konpost ontziak erosi  eta
udalean eskaera egin dutenen
artean banatuko dituzte. 

Jasotako dirulaguntza eskatu-
takoa baino txikiagoa izan da, bai-
na proiektua martxan ipintzeko
nahikoa. 10.500 euro eskatu zituz-

ten eta Aldundiak %60 eman die.
Ekimena Azterlan  teknologia zen-
troaren bidez gauzatuko dute.
Azterlanek lau epealditan gara-
tzeko plana du. Lehenengo libu-
ruxka informatiboak banatuko
dituzte herritarren artean. Ostean,
sentsibilizazio kanpaina egingo
dute eta formakuntza tailerrak
emango dituzte. Hirugarren pau-
suan, konpostaren inguruko for-
mazioa eskaini eta gero, atez ate-
ko jarraipena egingo dute kon-
post ontziak jaso dituztenen artean
eta telefono bidezko zerbitzua ere
eskainiko dute. Ekimena oporren
ostean, irailean, ipini nahiko luke-
te martxan. J.D.

Aldundiaren diru laguntza hartuta, irailean ipini
gura dute martxan ekimen bat Azterlanen bidez

Konpost ontziak erosi eta
udalean eskaera egin dutenen
artean banatuko dituzte

Jubilatuen
bazkaria egingo
dute domekan,
jaien atarian
Martitzenean altxatuko dute jaie-
tako Donien atxa Garain. Baina,
santixauak ofizialki hasi aurre-
tik ere egongo da ospakizunik.
Domeka honetan jubilatuen baz-
karia egingo dute. 14:00etan izan-
go da, Herriko Tabernan.

Udalak antolatzen du baz-
karia urtero, eta debalde da. Azal-
du dutenez, 65 urtetik gorako
herritarrei begirako bazkaria da,
eta euren bikoteak ere gonbida-
tuta daude. Garaiko nagusien
elkartean 65 urtetik beherako
jendea ere badago; beraz, denek
ezingo dute parte hartu. Udal
ordezkariek ere bazkarian parte
hartzeko ohitura daukate, adie-
razi dutenez. M. O.

Rosa Elizburu alkatea
lanaldi erdirako
liberatu dute udalean

Rosa Elizburu Atxondoko alkatea
irakaslea da. Orain arte bere lan
eskakizunek ez diote udalean libe-
ratu moduan lan egitea ahalbide-
tu. Irailetik aurrera lan baldintzak
aldatuko zaizkio eta posible du
lanaldi erdirako liberatzea . Aste-
leheneko udalbatzarrak Elizburu
lanaldi erdiz liberatzea onartu zuen.
Bilduk eta EAJko zinegotzi bik alde
bozkatu zuten eta bat abstenitu egin
zen. Elizburuk 27.500 euro gordin
jasoko ditu urteko.

EAJk erabakia kritikatu du
prentsa ohar baten bidez. Jeltza-
leek diotenez, 900.000 euroko
zorrak ditu udalak eta, testuingu-
ru horretan, alkateak lanaldi erdi-

ra “zertxobait gutxiago” kobratu-
ko du Juanjo Nora alkateordeak
lanardi osora baino, gaur egune-
go lana mantenduz. Erabaki hori
“arduragabekeria” dela diote.

Bilduk dio soldataren zenba-
tekoa zehazteko, erakunde guztie-
tan jarraitzen duen irizpidea era-
bili dutela. Hau da, liberatu aurre-
tik lanean irabazten zuten berbera
kobratzea: “Lotsa barik azaltzen
dugu zenbat eta zergatik kobra-
tzen dugun; EAJko kargu denek
gauza bera egingo balute, harritu
egingo litzateke bat baino gehia-
go”. EAJ alde bozkatu eta gero kon-
tra agertzeak “irizpide gabezia”
erakusten duela diote. J.D.

Rosa Elizburu alkatea, asteleheneko udalbatzarrean.

Lan baldintzak aldatu zaizkio eta lanaldi erdiari
aurre egin diezaioke; EAJk erabakia kritikatu du

BERRIZ

“Txantxa moduan”. Horrela hasi
ei zen dena. Duela 60 urteko San
Kristobal Egunean, mutil koadri-
lla batek, handik hilebetera dan-
tzari dantza egiteko erronka har-
tu zuen. Alejandro Aldekoa txis-
tulariari laguntza eskatu, eta
hilabetean ikasi zuten dantza-
tzen. Orduko erronka horretatik
sortu zen gerora San Lorentzo

dantza taldea. Ospatzeko, abuz-
tuaren 12an jaiegun berezia egin-
go dute San Lorentzo auzoan.

Dantza taldeko kide Ion Alde-
koak azaldu duenez, 50. urteurre-
nean herri mailako ekitaldiak
antolatu zituzten, eta aurten “zer-
bait apalagoa” egitea da asmoa:
“Dantza taldean izan direnak eta
orain daudenak elkartzeko aitza-

kia izango da”. Laupabost belau-
naldi elkartuko dira. Goizean dan-
tza emanaldia edukiko dute, eta
gero bazkaltzeko elkartuko dira.
Ostean, Aiko taldeagaz errome-
rian jardungo dute. Orain dela 60
urte dantzan jardun zutenei eske-
rrak emateko eguna izango da.

Gaur egun hamazortzi mutil
dabiltza San Lorentzo dantza tal-
dean. Nesken taldea ere egon izan
da, baina orain ez dago nesken
dantzetarako irakaslerik. A.U.

Sanlorentzoetan dantzarien
belaunaldiak batuko dira
Duela 60 urte sortu zen San Lorentzo dantza 
taldea; auzoko jaietan egingo dute ospakizuna

“Dantza taldean izan direnak
eta orain daudenak elkartzeko
aitzakia izango da”
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OTXANDIO

MAÑARIAMALLABIA

ELORRIO

Mañariko Udalak liburutegiko
inbentarioa egitea erabaki du.
Horretarako, liburutegia itxi egin-
go dute abuztuan. Endika Jaio
alkateak azaldu duenez, kontake-
taz gainera instalazioari ordena

eman eta garbitzeko asmoa ere
badaukate. “Ikusita ez dagoela
azterketarik, abuztuan ixtea era-
baki dugu”. 

Kopurua jakin guran
Material asko daukatela dio Jaiok.
Dioenez, horietatik asko kaxetan
sartuta daude, oraindino sailka-
tu barik. Horregatik, ez dakite
benetan zein den material kopu-
rua. Gainera, liburutegi berria
zabaldu orduko kopuru hori
zehatz ezagutu gura dute. M. O.

Liburutegiko
inbentarioa
egingo dute
abuztuan

ikuskizuna. Tailerrak antolatuko
dituzte Txintxirri ikastolan. Nagu-
sientzako egitarauan, irailaren
1erako Tony Ronalden emanaldia
eta goatekea antolatu dituzte,
Urarkan. Arrakasta handia izaten
duten ekitaldiak ere izango dira:
Sukalki Eguna, Nagusi eta gazteen
danborradak, Ferixa Nausikoeta-
ko Azoka, edota koadrillen baz-
karia beste askoren artean.

Kartela, Leire Balerdik
Ferixa Nausikoetako jaietako kar-
tel lehiaketaren irabazlea Leire
Balerdi elorriarra izan da. Jone
Guenetxea Anbotoko zuzenda-
riak 500 euroko saria eman zion
martitzenean, Elorrion egindako
aurkezpenean. M.O.

Elorrioko Ferixa Nausietako
egitarauaren aurkezpe-
nean, txupinazioa Elorrio

Kirol Taldeak (EKT) botako due la
azaldu du Ana Otadui alkateak.
"Adin eta gustu guztietarako egi-
taraua". Horrela adierazi du alka-
teak. Guztien artean, artista hauek
nabarmendu dituzte: Bebe, Tony
Ronald eta Oihan Vega. 155.000
euroko aurrekontua dute aurten-
go Ferixa Nausikoetako jaiek. 

Irailaren 1ean, beraz, EKTko
kideak izango dira jaiei hasiera
emango dietenak, udaletxeko bal-
koitik txupinazoa botata. Patxi
Landaburu EKTko presidenteak
azaldu duenez, elkartean parte
hartu duten guraso guztien lana-
ri esker jaso dute txupinazoa jaur-

Patxi Landaburu, Ana Otadui, Leire Balerdi eta Jone Guenetxea, jaien aurkezpenean.

titzeko gonbidapena. Baina, txu-
pinazoa bota baino lehen hasiko
da egitaraua martxan, abuztua-
ren 31n. EME Elorrioko Merkata-
ri Elkarteak Aukera Azoka anto-
latuko du.

Ohian Vegaren Zergatik prak-
tikatzen dugu sexua erdaraz? ikus-
kizuna, Namek Planet eta Antto-
nen kontzertuak ere izango dira
ikusgai. Txosnetako ekitaldiak
jaietako egitarauan sartu ditu aur-
ten udalak. Gune horretan ariko
da jaietako izar nagusia: Bebe.
Valentziako aberaslariak iraila-
ren 8an bisitatuko du Elorrio,
Koadrillen Egunean.

Umeentzako, jolas-parkea eta
hainbat ikuskizun prestatu dituz-
te, tartean Markeliñeren Zoozom

Elorrio Kirol Taldeak botako du
Ferixa Nausietako txupinazoa
Bebe, Ohian Vega, Tony Ronald, Namek Planet eta Antton ariko dira

Osman hasi eta Ermura arte doan
bideak konponketa urgentea behar
duela-eta, Aldundia eta udala hain-
bat bider batzartu dira azken urte-
betean. Istripu asko  gertatzen
diren errepidea denez (aste hone-

tan bertan pertsona bat hil da),
irtenbideren bat bilatu gura izan
du udalak. Hala ere, foru errepi-
dea da eta lanak Aldundiaren ardu-
ra dira. Egoera honen aurrean,
Aldundiak Osmatik eskolaraino

Osmatik eskolarako bide
zatia konponduko dute
Hainbat istripu gertatzen dira bide horretan

doan  zatia konpontzea erabaki du,
udalak espaloia konpontzeko eta
argiteriaren kanalizazioa egiteko
lankidetza eskaintzen badie. 

Eskolatik Osmara arteko erre-
pide zatiari ez diote oinezkoentza-
ko  biderik egingo, nahiz eta uda-
lak beharrezkotzat jo. Herrigune-
tik Ermura (Microdeco) doan bide
zatia, hurrengo proiektu batera-
ko utziko dute. Obrak udazkenean
hastekoak dira, baina eskolatik
behera doan espaloia, abuztuan
egiteko asmoa dute. J.G.

Gazteen eguna izango da gaurkoa
Santa Maña jaietan. Eguerdiko
bazkariaren ostean,  gazte olinpia-
dak egingo dituzte 18:30ean. Koa-
drilen arteko txapelketan parte
hartzen ari direnek zein beste edo-
zein lagunartek parte hartu deza-
ke olinpiadetan.

Gazte asanbladaren eta hain-
bat herritarren ekimenez antola-
tu dituzte jokoak eta proba origi-
nalak prestatzen ahalegindu dira.
Horietako batean koadrilletako
kideek oinetakoak erantzi eta gune
batean pilatuko dituzte; oinetako
multzo horren bueltan ilaretan

ipiniko dira koadrila denak eta,
egokitzen zaionari, oinetakoen
bila irten beharko du ginkana
antzeko bat osatuz. Gazte Eguna
amaitzeko, 23:00etan, kontzer-
tuak daude gaztetxean: Little John
and the Howling Diabrus, The
Mockers, MG eta Musikberbena.

Bihar, San Martin ermitan
batuko dira herritarrak. Mezaren
eta txistularien ostean, paella eta
bolo txapelketak egingo dituzte.
Domekan, Gerra Zibileko bon-
bardaketaren inguruko Zerutik
sua dator ikus-entzunezkoa eman-
go dute Andikona plazan. J.D

Gazteen bazkaria eta
olinpiadak, jaien azken
asteburuari ekiteko
Gaur Gazte Eguna ospatuko dute santamañetan;
bihar San Martin ermitan batuko dira herritarrak

Otxandioko saskibaloi taldeko gazteak txupinazoa botatzen.
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Durangaldean labur

ZALDIBAR

IURRETAABADIÑO

Txapligua botata, datorren martitzenean hasiko
dituzte Santiago jaiak Iurretako Orozketa auzoan.
Eguaztenean, 12:00etan, meza egongo da eta ostean
luntxa. Domekan, eguerdiko meza eta gero, Mikel
Deuna dantza taldeak erakustaldia eskainiko du. Segi-
dan paella txapelketa egingo dute. Bazkalostean,
16:30ean, umeen jolasak egingo dituzte. Jaiak igel
txapelketagaz amaituko dituzte.

Martitzenean Santiago jaiak
hasiko dituzte Orozketan

Gerediaga eta Elorrio arteko errepidea egiteko
lanen kostua %42 igoko da Bizkaiko Bilduren
arabera: 254 milioitik 362 milioira. Penintsu-
lako errepiderik garestiena bihurtu dela diote;
Supersurra baino gehiago. Kilometroko
58.387.096 euro kostatuko ei da. Premiazkoa
ikusten dute “proiektu erraldoiekiko zaletasu-
nean” oinarritzen diren politikak amaitzea.

Gerediaga-Elorrio bidearen
gastua kritikatu du Bilduk

Errogatibara joateko
autobusa ipini dute
Abuztuaren 25ean Errogatiba Egu-
na ospatuko dute Urkiolan. Aba-
diñoko Udalak autobusa ipini du
jubilatuentzat. Interesatuek uztai-
laren 20ra arte inskribatu ahal dira
Traña-Matienako udal bulegoan,
Errota kultur etxean edo mediatekan.
Autobusa 10:30ean irtengo da.

Kofradien ohorezko
lehendakaria hil da 

2000tik Iurretako kofradien oho-
rezko lehendakaria, Gregorio
Gorroño Uribegoitia, martitze-
nean hil zen, 94 urtegaz. Azken
agurra eguaztenean eman zio-
ten, Aita San Migel parrokian.
1955etik 2000. urtera Fauste kofra-
diako batzarkide izan zen. Kofra-
dietako idazkari Mikel Sopelana-
ren berbetan, “ehuneko ehunean
herriaren alde egin duen borro-
kalaria”. 

1973tik kofradienak diren
175 hektareako pinu-basoak lor-
tzeko Durangogaz izan zuten
gatazkan ere parte hartu zuen
Gorroñok. Gero, Iurreta Duran-

gotik desanexionatzeko eskaria
etorriko zen: “Herriari galdetu
ostean, 1978an aurkeztu zuten
desanexionatzeko lehenengo
eskaria kofradiek udalean. Iurre-
ta, Goiuria, Fauste, Orozketa, San
Marko eta Santa Maña, sei kofra-
dietako zaharrenek aurkeztu
zuten idatzia; tartean Gorroñok”.
Aurtengo Laixiar Egunean modu
berezian hartuko dute gogoan
Gorroño kofradiek. A.B.

94 urte zituela hil da Gregorio Gorroño

Mikel Sopelana: “Ehuneko
ehunean herriaren alde egin
duen borrokalaria”

Lau egunetarako egitaraua
prest Salbadore jaietarako

Abuztuaren 3ko iluntzean eman-
go diete hasiera Gerediaga auzo-
ko Salbadore jaiei: Donien Atxa
jaso, txapliguak eta trikiti doinuak
dantzatu. Gainera, euskal okelagaz
egindako gisatua banatuko du
Hamabi Harri auzo elkarteak jai
eremura hurbiltzen direnen artean.
Durangoko The Mockers hiruko-
te gaztearen rock klasikoa eta blue-
sa izango dira gau horretan entzun-
gai, eta Triki Ta Ke taldearen erro-
meriagaz amaituko dute jaien
lehenengo gaua.

Bestalde, abuztuaren 4an,
punta puntako bertsolarien saioa
egongo da: Unai Iturriaga, Amets
Arzallus, Andoni Egaña eta Maia-
len Lujanbiok jardungo dute,
22:30ean hasita, Salbadore jaieta-
ko bertso saioan. Maite Berrioza-
bal ariko da gai jartzaile lanetan.
Jaiegunetan, besteak beste, gas-
tronomia lehiaketak eta umeen
jolasak egongo dira. I.E.

Dauzkaten diru-soberakinak
bankuekiko zorrak ordain-
tzera bideratu behar dituz-

te abendutik aurrera udalek. Hori-
xe agintzen du Espainiako Gober-
nuak onartu duen Administrazio
publikoen aurrekontu egonkorta-
sunerako 2/2012 legeak. “Lege
horrek behartuta”, abuztuan ekin-
go diete eskola eremuko obrei,
Arantza Baigorri alkateak dioenez.
Lan horiek datorren udan abiatzea
zen gobernuaren hasierako asmoa.

Eskolako obra ordaintzeko
dirua aurrezten ibili da Zaldibar-
ko Udala azken hilabeteetan, alka-
tearen berbetan. Dirua obretan
aurreikusi legez inbertitzeko
moduaren bila aritu dira asteotan,
eta ondorioztatu dute lanak aben-
dua baino lehen hastea dela solu-
zio bideragarri bakarra.

“Lanak ahal den arinen has-
teko”, udal aurrekontuan kreditu

aldaketa egitea proposatuko du
Bilduren gobernu taldeak datorren
asteko plenoan. Izan ere, abuztuan
KZgunea hartzen zuen eraikina
botatzea da gobernu taldearen
asmoa. Ostean, abuztutik eta
abendura bitartean egin gura
dituzte obrak hasteko tramiteak
eta adjudikazioak.

Baigorrik onartu duenez,
eskola eremuko lanak prozesu
lasaiago bat jarraituz egitea zen
euren asmoa. Baina, egoerak
behartuta,  2012-2013 ikasturtean
zehar burutuko dituzte obrak,
“beti ere umeen segurtasunerako
beharrezko neurriak hartuta, eta
ahalik eta kalte gutxien eraginda”. 

Tramiteak azkartzeko
Obrak hasi ahal izateko, lanak Zal-
dibar Hirigintzen enpresa publi-
koaren bitartez egitea proposatu-
ko du udal  gobernuak, “tramiteak
ahal beste azkartzeko”. 

Eusko Jaurlaritzaren Hezkun-
tza sailak hartuko du lanen kos-
tuaren %60 bere gain, eta gainon-
tzeko %40a udalak. Horrela ados-
tu dute erakunde biek orain arteko
negoziazioan. I.E.

Udan hasi beharko dituzte
eskola eremuko lanak

KZgunearen eraikina botatu dute, lehenengo, abuztuan.

Bilduren gobernu taldearen asmoa obra datorren urteko udan amaitzea zen 

Lanak hasteko, kreditu
aldaketa proposatuko dute
datorren asteko plenoan 

Abuztuaren 3an hasiko dituzte jaiak.

Hamabi Harri elkarteak prestatu du jai egitaraua

Iurreta eta Amorebieta-Etxano arte-
ko baso batean jazo zen ezbeharra
atzo goizean. Pinuak botatzen zebi-
lela bat gainera erori zitzaion. Men-
di erreskaterako taldeak zauritua
immobilizatu egin zuen eta ondoren
helikopteroz Galdakaoko Ospitale-
ra eraman zuten. 

Pinua gainera erorita
zaurituta langile bat
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BERBAZ
“Inork ez gaitu behartzen animaliak etxean
edukitzera; izan gaitezen kontsekuente”
Animalien abandonu kasuetan eta tratu txarren aurrean laguntza eta zaintza eskaintzeko lan egiten du ASAAMek

Isabel Rodriguez
Mateo •

Durangarra

Bizkaiko ASAAM 
elkarteko kidea. 

tzen zait, txakurtegira eroatea baino
hobea, zalantza barik. Baina tira, hor
mentalizazio lana egin behar da; anima-
liak ez dira altzariak, sentitu eta sufritu
egiten dute. Inork ez gaitu behartzen
etxean animaliak edukitzera; beraz, izan
gaitezen kontsekuente. 

Uda garaian abandonu kasuak ugaritu
egiten direla esan ohi da.
Horrela izaten da. Azkenean, oso erraza
da animalia bat abandonatzea. Katuen
kasuan, oso erraza da. Txakurretan, txi-
paren kontua ez dago batere kontrolatu-
ta; guk txip bako txakur asko topatzen
ditugu, eta oso erraza da txakur bat
kalean uztea. Animalia horiek erregistra-
tuta egon ezean... Duela gutxi burdin
hesi batetik botatako txakur bat topatu

dugu, belarri zati bat galduta, haginkada
asko dauzka aurpegian... Horrelako kasu
pilo bat kontatu ahal dizkizut. Guk, ani-
malia bat topatzean udaltzainei abisa-
tzen diegu beti, jabea agertuko bada,
badaezpada. Baina animalia bat ikusten
badut, hezurretan, haginkadez josita, ez
nioke jabeari bueltatuko. Animalia txarto
topatzen badugu, jabeari jarraipen bat
egiten diogu. Egoera txarrean dagoen
animalia batek horrela jarraitzea ezin
dugu onartu. 

Katu asko kalean bizi da, jabe barik.
Hor arazo handia dago herri guztietan.
Udalek araudietan debekatu egiten dute
kaleko katuei jaten ematea. Hori bide
errazena da, baina ez inteligenteena.
Katu kolonia horiek kontrolatuta egon
beharko lirateke. Klinika batzuek euren
burua aurkezten dute katuak merke
esterilizatzeko. Hernanin, adibidez, kon-
trol hori egiten dute. Errespetatzen dut
jendeari animaliak ez gustatzea, baina
hortik eta hiltzen uztera...  A.Ugalde 

Informazio gehiagorako: 
asaam.vizcaya@gmail.com

Kalean botata katu bat ikusi
zuenean gerturatu zen Isa-
bel Rodriguez ASAAMera

(Animalien Laguntzarako Milorden
Lagunak Elkartea). Bizkaian ehun
bazkide ditu elkarteak, eta txaku-
rren eta katuen alde egiten dute lan
batez ere.

Nondik dator ASAAM elkartea?
Milord txakurra dela-eta jaio zen elkar-
tea Palentzian (Espainia). Tratu txarrak
jaso zituen Milordek, eta neska batek
etxean hartu eta deialdi bat egin zuen
laguntza batzeko. Erantzun oso handia
egon zen, eta animalien laguntzarako
elkartea sortu zen. Bizkaian duela lau
edo bost urte sortu zen delegaritza. 

Zelan ezagutu zenuen elkartea?
Kalean hainbat egun botata zeramatzan
katu bat topatu nuen Durangon. Elkarte-
ra deitu nuen eta zer topatu nuen konta-
tu nien. Esan zidaten albaitaritza klinika
batera eroateko, eta ikusiko genuela.
Bertan ingresatu genuen, eta orain nire
amak dauka; adoptatu egin genuen, eta
primeran dago. Askotan jendeak egoera
honetan ez daki zer egin, eta babesa
behar du. 

Kalean hainbatek ikusiko zuen katu hori,
eta deitu ez.
Arlo honetan sentsibilitate falta handia
dago. Laguntzeko premia denek ikusten
dute jende nagusiagaz, gosea dutene-
kin... Baina animaliekin ez da gauza
bera. Getxon duela egun gutxi katu bat
hartu dugu. 25 egun zeramatzan kalean
hanka bat dindilizka, eta inor ez zen gai
izan hartzeko. Hartu genuenerako hanka
kendu behar izan zitzaion. Askotan ezin
duzu etxera eroan, edo albaitarien gas-
tuak ordaindu, baina babeserako elkar-
teetara deitu dezakezu, guk [elkartean]
kasuaren berri eduki dezagun. Jendearen
ezezagutza handia da; askok pentsatzen
dute txakurtegian animaliak ondo ego-
ten direla, eta ez da horrela. Edozein
albaitarirengana joz gero, elkarteon berri
emango dizute. 

Zer irtenbide eskaintzen duzue?
Gurekin kontaktatu eta, animaliaren kar-
gu egin ezin direnen kasuan, ahalegin-
tzen gara harrera etxeak bilatzen. Albai-
tariaren eta janariaren gastuak gure kar-
gu egoten dira. Gero, adopziorako jen-
dea bilatzen ahalegintzen gara. Adopzio
kasuetan galdeketa bat eta bisitak egiten
ditugu jabea izango dena ondo ezagu-
tzeko. Kontratuan zehazten ditugu
jabeen betebeharrak: animalia zaintzea,
esterilizatzea eta edozein aldaketaren
berri guri ematea. Kontrola oso beha-
rrezkoa da.  

Tratu txarrak jasandako animalia osa-
tzeko diru asko behar izaten da.
Bai, eta guk bazkideen ekarpenekin eta
donatiboekin egiten dugu lan. Premia
handia dago eta laguntza behar dugu.
Orain momentuan 4.000 euroko zorra
daukagu klinika bategaz bakarrik.

Jende askok jotzen du zuengana?
Egia da geroago eta jende gehiagok dei-
tzen digula, baina animalia abandonatu
baten berri emateko baino, gehiagok
deitzen du animalia batekin jarraitu gura
ez dutelako. Deitzea irtenbide ona irudi-

“Animalia abandonatu baten berri emateko
baino, gehiagok deitzen du animalia batekin jarraitu

gura ez dutelako”

“Edozein albaitarirengana
joz gero, elkarteon 

berri emango dizute”

Soco izeneko txakurra basoan arbola bati 
lotuta topatu dute duela gutxi. Hainbat 
gaixotasunen artean, sarna dauka.
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MUSIKA

Jazz eta folk aireak datoz
Malitik, AEBetatik eta
Euskal Herritik Elorriora
Hiru kontzertu, antzezlan bat, eta dantza eta irudiak uztartzen dituen ikuskizun bat
egongo dira uztaila amaitu orduko Musikairen ikusgai; plazan izango dira 5 saioak 

Zer sortzaileren elkarlanetik
sortutakoa da ikuskizuna?
Logelako hiru lagunok gabiltza,
bideo ekoizpenean bi eta musi-
ka arloan beste bat. Kukai taldea-
gaz kolaboratzen aritu gara. 

Lehenago ere jardun duzue
Kukairekin elkarlanean, ezta?
Bai, aspaldi Latidos egin genuen
Kukairekin. Elorriokoak izanda,
eta Musikaireren aukera apro-
betxatuta, ekoizpen hau egitea
proposatu ziguten. Horrela buru-
ratu zitzaigun istorioa.
Zertan datza ikuskizuna?
Euren ibilbideko lanen errepaso

bat egingo dute Kukai taldekoek:
koreografia laburrak hautatu
dituzte, eta Kukairen dantzei iru-
diak ipiniko dizkiegu guk. 

Zer berezitasun dauka lanak?
Mappingderitzon teknikagaz lan-
du ditugu irudiak. Arkitekturare-
kin eta bolumenarekin sinkroni-
zatuta proiektatzen dira irudiak
mapping teknika honegaz. Elo-
rrioko elizperako bereziki sortu-
riko irudiak proiektatuko ditugu.
Arkitekturaren neurrira eginda-
ko irudiak dira eskainiko ditugu-
nak. Gure irudi eta efektuak dan-
tzekin  eta arkitekturarekin uztar-
tuko ditugu.

Beste lanen batean baliatu
duzue teknika hau?
Bai, erabili dugu lehenago, bai-
na gauza txikiagoak egin izan
ditugu. Teknika hori erabiltzen da,
esaterako, irudi batzuk eszeno-
grafian sartzen direnean. Tekno-
logia berriek, proiektore poten-
teagoek, irudiak azalera handia-
g o e t a n  e m a t e k o  a u k e r a
eskaintzen dute, eta irudi konple-
xuagoak sor daitezke. 

Konplikatua izan da lana espa-
zio horretara moldatzea?
Teknika honen berezitasuna da
irudiak leku zehatz baterako disei-
natzen dituzula. Aurretik eginda-
ko lan guztiak ez dizu balio. Gune
horretara egokitu behar dituzu

irudiak. Kasu honetan ere, ema-
naldi bakarra izango da.

Atzetik lan handia dauka lanak,
baina behin bakarrik eskaini-
ko duzue?
Egia esan, konplikatua da ekoiz-
pena, eta denbora daramagu

ekoizpena lantzen. Baina, behin
ikusteko sortu dugu, bai. 

Zer harreman dago irudien eta
koreografien artean?
Koreografiak ere moldatu egin
dira espaziora. Kukaikoek  hama-
bi koreografia eskainiko dituzte. 

“Elizperako bereziki sorturiko
irudiak proiektatuko ditugu”

Dozena bat ikuskizun eka-
rri ditu Musikaire jaial-
diak uztailerako, Elorrio-

ko plazara. Horietariko bost, dato-
zen egunetan izango dira gozagai.
Kontzertuak dira uztail amaiera-

rako programatu dituztenetariko
hiru: AEBetatik datorren jazz kon-
tzertu bat, eta Maliko eta Euskal
Herriko folk doinu zaharberrituak
izango dira entzungai. 

Hazmat Modine taldea ariko
da zuzenean, bihar, Musikaire
jaialdian. New York hiriko taldea
da Hazmat Modine. Jazzagaz bate-
ra blues, reggae, klezmer eta
country doinuak eskainiko dituz-
te Elorrioko plazan.

Frantzian bizi da Fatoumata
Diawara, eta bere jaioterriko, Mali-
ko, tradizio musika eta nazioarte-
ko beste musika estilo batzuen era-
ginak batzen ditu bere kantetan.
Uztailaren 22an izango da bere
ahotsa plazan entzungai. 

Agus Barandiaran trikitilariak
eta Korrontzi taldean kide dituen

musikariek gaur zortzi eskainiko
dute kontzertua. Euskal folkari
haize berria ekarri diete.

Azkenik, Elorrioko Logela
Multimedia taldearen eta Kukai
dantza taldearen elkarlanak itxi-
ko du aurtengo Musikaire. I.E.

EMANALDIAK
Hazmat Modine, Uztailaren
21ean, 22:30ean, plazan.

Fatoumata Diawara, Uztailaren
22an, 22:30ean, plazan.

Korrontzi, Uztailaren 27an,
22:30ean, plazan.

Morboria teatro, Uztailaren
28an, 20:00tean, plazan

Logela & Kukai, Uztailaren
28an, 22:30ean, plazan. 

‘Mapping’ teknikagaz eta Kukaigaz kolaborazioan jardungo du Logela
Multimedia taldeak uztailaren 28an. Imanol Garaizabal taldekidea aritu da lanaz

“Teknika honen
berezitasuna da irudiak
leku zehatz baterako
diseinatzen dituzula”

“Gure irudi eta
efektuak dantzekin
eta arkitekturarekin
uztartuko ditugu”

Londresen aurkeztu dute ‘mapping’ teknikagaz egindako lan hau: vimeo.com/44928319
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menuBONOA
eskatu ezazu
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ordaindu 9 menu
eta 10 jan

Hamabigarren edizioa da
aurtengoa, Nazioarteko
Folklore jaialdia antola-

tzen duena Durangoko Kriskitin
dantza taldeak. Bihar izango da
emanaldia, eta Siberiako dantza-
riek ere jardungo dute dantza saio
horretan. Uda Kalean Bizi egita-
rauaren barruko ekitaldia da.

Munduko kulturen aniztasu-
nak dakarren aberastasunaren isla
izan gura du Kriskitin dantza tal-
deak antolatzen duen Nazioarte-
ko Folklore jaialdiak. Dantza eta
musikaren bitartez durangarrei
eta ingurukoei munduko beste
kultura batzuk ezagutzera ematen
dizkiote, eta bertako folklorearen
berri ere zabaltzen dute.

Uztailaren 27koa da Berrizko
folklore jaialdiaren hitzordua.
Venezuelako Guanaguanare  tal-
dea  gonbidatu dute Berrizen ema-
naldia eskaintzera. Uztailaren
27an, Olakuetako frontoian izan-
go da emanaldi hori. Umeek euro
bat eta helduek bost euro ordain-
du beharko dute sarrera.

Portugaleteko Elai Alai dan-
tza taldeak antolatzen duen jaial-
diaren bitartez lotu dituzte Duran-
goko eta Berrizko saiook. I.E.

Omsk herrialdeko kantu eta
dantza taldea gonbidatu du Kris-
kitinek aurten emanaldira. Men-
de laurdeneko historia du talde
horrek, eta Errusiako herri kantak
eta gaur egungo musikarien lanak
ere eskaintzen ditu. Errusiako
herrien tradizioak zaindu eta gara-
tzen ditu taldeak.

Siberia eta Venezuelako dantza
tradizionalak Durangaldean 
Siberiako Omsk taldea gonbidatu du Kriskitin taldeak Durangoko Nazioarteko Folklore
jaialdira; eta uztailaren 27an Venezuelako dantzak eskainiko dituzte Berrizko jaialdian

DANTZA

MUSIKA

Venezuelako

Guanaguanare taldea

gonbidatu dute Berrizera

MUSIKA ARGAZKIGINTZA

Aste honen lehen egunetan, ikerketa soziolingustiko baten emai-
tza kezkagarriak jakinarazi dizkigute. Delako azterketaren ara-
bera azken urteotan euskaldun elebidunen kopurua igo den arren,
erabilerak beheranzkoan jarraitzen du. Ez dakit zuei, baina niri
zer pentsatua eman dit honek guzti honek. Etxerik-etxe inkes-
tarik egin ez arren, aspaldi konturatu ginen gure herrietan zer
gertatzen ari den baina badirudi batzuetan egunkarietako zifrak
muturren aurrean jartzea behar izaten dugula erreakzionatze-
ko. Gaitz erdi horrela denok esnatuko bagina... 

Azken asteotan ez dakit zenbat aldiz esango genuen “Sara,
euskeeeeraz!”, “Irati eta Josu, euskeeeeraz!”. Igerilekuan, eskula-
netan, futbol zelaian... “Euskeeeeraz!”. Egunotan zuotako asko
ere udalekuetan ibiliko zarete begirale, eta honezkero ondotxo
jakingo duzue zelako nekea sortzen duen bai umeentzat, bai hezi-
tzaileentzat, eten barik gauza bera errepikatzen egoteak. Hain
neketsua da, ezen hasieran haurrei animo edo aholku gisa esa-
ten zaiena, bukaerarako agindu bihurtzen da. 

Esparru askotan hainbat euskaltzalek egiten duen ahalegin
itzelari ezelako meriturik kendu barik, autokritika egin beharrean
gaude. Euskal hiztunak gora baina erabilera behera; zerbaitetan
ez gara asmatzen ari. Eguraldi ona eta udako planak gora-behe-
ra, ez diezaiogun kontzientziari oporretara joaten utzi; kurtso
berrira begira badugu zer hausnartua eta. 

GEURE DURANGALDEA

Miren Amuriza
Bertsolaria

EUSKEEEEERAZ

Entzuleak ere
kantari, Bandak
etzi eskainiko
duen kontzertuan 
Plateruen plazan eskainiko dute
kontzertua, domekan, 20:00etan,
Durangoko Tabira Musika Ban-
dak, eta emanaldira bertaratzen
diren entzuleei abestien letrak
eskainiko dizkie, entzuleek ere
parte hartzea gura dutelako. Jen-
dearen kolaborazioa eskatuko
dute kantuekin: Bésame mucho,
Cielito lindo, Aita San Antonio,
Xalbadorren heriotzean, edota
El barrio Madalena.

Bandaren denboraldiko
azken kontzertua da etzikoa, eta
Juan Manuel Sáez Etxabek jar-
dungo du taldea zuzentzen.
Campanerapasodobleagaz hasi-
ko dira, eta Duke Ellington edo
The Blues Brothersen jazz pie-
zak ere joko dituzte. I.E.

Zaldibarko
argazki rallya
irabazi du Joseba
Arginzonizek
Joseba Arginzoniz zaldibarta-
rrak jaso du Zaldibarko argazki
rallyaren lehenengo saria. Ilargi
argazki taldeko antolatzaileek
azaldu dutenez, 28 lagunek par-
te hartu dute rallyan aurten:
horietatik hamabost zaldibarta-
rrak izan dira. 

Soraluzeko Carlos de Cosek
jaso du lehiaketako bigarren
saria, Rafa Iraeta zaldibartarrak
hirugarrena, eta Antonio Villa-
nuevak herriko saria. Beraz,
argazki rallyan banatu dituzten
bost sarietatik hiru, Zaldibarko
argazkilariek jaso dituzte. Gaz-
teen saria, Durangoko Leire
Rodriguezek jaso du. Hamazaz-
pi urtetik beherako hiru parte-
hartzaile aurkeztu dira. I.E.

Duela 50 urte sortu zuten Omsk taldea.

Namek Planet:
“Oso polita, 
oso hunkigarria,
ahaztezina”
“Oso polita, oso hunkigarria, ahaz-
tezina” izan zen joan zen barikuan
Bilboko BBK Live jaialdian jotzea
Elorrioko Namek Planet talde-
koentzat. Banden Lehia  irabazi
ostean, saria Bilboko  musika jaial-
di erraldoian jotzea izan zen. 

Kanta berriak prestatzen dabil
Namek Planet, eta udan ahal bes-
te kontzertu eskainiko dute. I.E. Iban Gorriti
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UZTAILAK 24 MARTITZENA
• 20:00. Donien atxa ipini. 
Ostean, ezpatandantzariak.
• 23:00. Erromeria: 
Laja II eta Narbaiza.

UZTAILAK 25 , 
EGUAZTENA
• 10:30. Txistularien, dantza-
rien eta agintarien kalejira.
Ostean, musika.
• 11:00. Meza nagusia 
San Migel elizan. Ostean,
Santiago irudiaren prozesioa
Elizabarriraino, Agintariena eta
Gernikako arbola dantzatuz.
Ezpatadantzariak plazan.
• 18:00. Pailazoak
• 18:30. Briska 
txapelketa plazan.  
• 22:30. Erromeria: 
Elortza anaiak.

UZTAILAK 22, DOMEKA
• 14:00. Jubilatuen bazkaria.

UZTAILAK 27, BARIKUA
• 18:00. Mus txapelketa plazan.
• 22:00. Bertso saioa: Igor Elortza, Jon
Maia, Uxue Alberdi eta Julio Soto. 
Gai-jartzailea: Natxi Aranburu.

UZTAILAK 28, ZAPATUA
• 13:00. Durangaldeko asto 
lasterketa. Ostean, trikitilariak.
• 14:30. Bazkari herrikoia. Erromeria
Oba Neuke taldeagaz.
• 23:00. Erromeria, Gaubela 
taldeagaz.

UZTAILAK 26, EGUENA
• 10:30. Txistulari, dantzari eta
agintarien kalejira. 
• 11:00. Meza nagusia Elizabarrin.
Ostean, Santiago 
irudiaren prozesioa parrokiaraino.
Ezpatadantzariak plazan eta gero
ezkonduen aurreskua. Trikitilariak
egongo dira giroa alaitzen.
• 19:00. Tortilla txapelketa.
• 21:30. Erromeria, 
Ti-Tau taldeagaz.    

UZTAILAK 29, DOMEKA
• 18:00. Asto probak: Vitorio Celaya,
Satxibar, Zengoittigane elkartea eta
Kepa Bilbao.

UZTAILAK 30, ASTELEHENA
• 17:00. Korrika txikia. 
Umeen jolasak.
• 23:00. Erromeria: Luhartz.

UZTAILAK 31, 
MARTITZENA
• 11:00. Meza. Ostean, dantzariak 
eta Durangaldeko igel txapelketa.
• 18:30. Asto probak: 
Iurretako Isidro, Goizeder, 
Igor Otaolea eta Zubibarri.
• 22:30. Erromeria, 
Ansorregi taldeagaz.
• 24:00. Errifen zozketa. 
Gero, txokolate-jana.

Garaiko jai
egitaraua
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Erromeriaren bueltan batuko dira
Santiagon hasi eta San Inaziora arte

Martitzenean altxatuko dute
Donien atxa Garain.
Uztailaren 31ra arteko jai

luzea egingo dute, eta batez ere
musikagaz gozatzeko aukera edu-
kiko dute. Erromeria da tradizio
herriko jaietan.

Aurreko urte batzuetan rock
kontzertua ere antolatu izan dute
bezperan. Baina, aurten aste

barruan jausten dela-eta, ez egi-
tea erabaki dute jai batzordekoek.
Horren ordez, trikitilariak ibiliko
dira tabernaz taberna. 

Guztira zazpi erromeria tal-
dek joko dute Garaiko eszenato-
kian: Laja II eta Narbaiza bikotea,
Elortza anaiak, Ti-Tau, Oba Neu-
ke, Gaubela, Luhartz eta Ansorre-
gi. Horien artean, jende gehien

Luhartzek eta Gaubelak erakartzea
espero dute jai batzordeko kideek.
Gaubelak uztailaren 28an joko du,
eta Luhartzek 30ean.

Bazkarirako, plaza txikiegi
Uztailaren 28rako deitu dute baz-
kari herrikoia. Aurten, plazan beha-
rrean, frontoian egingo dute. Anto-
latzaileek diote iaz proba egin zute-

la plazan, baina lekua txiki geratu
zitzaiela. Gainera, bazkalostean
guztia batu beharra izan zuten
dantza egiteko. Frontoian, errome-
ria hastean dantza egiteko zein
jesarrita jarraitzeko aukera eduki-
ko dute. Herritar asko batzen da
bazkarian urtero, eta oraingoan ere
antzeko aurreikuspena egin dute
jai batzordekoek.

Zazpi taldek joko dute Garaiko eszenatokian, eta uztailaren 28rako bazkari herrikoia eratu du jai batzordeak

Aurten, plazan
beharrean frontoian
egingo dute bazkari

herrikoia

350 euro
jasoko ditu
asto proben
irabazleak
Zortzi astok parte hartuko dute proba txa-
pelketan. Uztailaren 29rako eta 31rako ira-
garri dituzte saioak, eta bigarren egun horre-
tan emango dituzte sariak. Irabazleak 350
euro eta manta jasoko ditu, jai batzordekoek
azaldu dutenez.

Uztailaren 29ko tiraldiak 18:00etan
hasiko dira. Vitorio Celaya, Satxibar, Zen-
goittigane elkartea eta Kepa Bilbaoren astoek

egingo dute proban. Hilaren 31ko saioa
18:30ean hasiko da, eta egun horretan Iurre-
tako Isidro, Goizeder, Igor Otaolea eta Zubi-
barrirenak ariko dira.

Zortzi parte-hartzaileek edukiko dute
saria, baina sailkapenaren arabera, diru
gutxiago jasoko dute. Bigarrenari 300 euro
emango dizkiote, eta postu bat behera gera-
tu ahala aurrekoak baino 25 euro gutxiago
jasoko dute. Horrela, zortzigarrenak 150 euro
poltsikoratuko ditu.

Zortzi parte-hartzaileek
edukiko dute saria, baina

sailkapenaren arabera diru
gutxiago jasoko dute

Bertsolarien jaialdiagaz
aurten ere “gau ederra”
osatzea itxaroten dute 
Uztailaren 27an izango da bertso-saioa, 22:00etatik aurrera:
Elortzak, Maiak, Alberdik eta Sotok kantatuko dute bertan

Bertso saioa izango da Garaiko
jaietako ekitaldi esanguratsuene-
takoa. Urtero bertsozale asko era-
kartzen ditu Garaiko jaialdiak. Aur-
ten, Igor Elortza, Jon Maia, Uxue
Alberdi eta Julio Soto ibiliko dira
kantuan. Uztailaren 27rako anto-
latu dute bertso jaialdia. Gauez
izango da, 22:00etan hasita. Lau
bertsolariek Natxi Aranburu gai-
jartzailearen gidoiari jarraituz
abestuko dute. 

Igor Elortzak Bizkaiko txapel-
ketan parte hartuko du udazke-
nean, eta lehiari begira mentali-

zatzen edota kokatzen hasita dago.
Garaikoa lako saioetan garrantzi-
tsuena bertsolariek eta entzuleek
gozatzea dela dio, baina entrena-
tzeko ere ez ei datoz txarto: “Auke-
ra ona da berriro arreta handia-
goa ipintzen hasteko txapelketan
inportanteak izan daitezkeen kon-
tuetan: gaiak zelan tratatu, pertso-
naiak zelan landu, alderdi tekni-
koak...”. Garaiko esperientziez gal-
detuta, “gau aro ederrak” izan ohi
direla kontatu du Elortzak. Aurten
ere halakoa izatea espero du.

Igor Elortza: “Aukera
ona da berriro arreta
handiagoa ipintzen

hasteko txapelketan”
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ABUZTUAK 14, MARTITZENA
• 19:00. Txupinazoa, kanpai hotsa eta
Pitxitxiren igoera. 
• 20:00. Andra Mari dantza 
taldearen alardea. 
• 21:30. Herri afaria. 
• 23:00. Erromeria, Luhartz taldea. 

UZTAILAK 15, EGUAZTENA
• 10:30. Kalejira txistulariekin. 
• 11:00. Meza Kirikiño abesbatzaren
parte-hartzeagaz. Ostean, dantzariak. 
• 12:00. Umeen jokoak.
• 13:00. Pelota partiduak. Mañariko
pilota eskolako gazteak, eta gero: 
Goñi II-Arraztoa eta Uriarte-Jaio.
• 16:30. Umeen jokoak.
• 17:00. Karabina jaurtiketa.
• 17:30. Umeentzako magoa.
• 18:00. Mus txapelketa.
• 22:00. Arantxa eta Pantxo. 
Ostean, erromeria, Kupela taldeagaz.

ABUZTUAK 16, EGUENA
• 11:00. Meza, eta ostean, 
dantzariak. 
• 12:00. Herriko pelota 
torneoaren finala. 
• 17:00. Gazteen jokoak. 
• 18:00. Izurtzako dantzarien 
ekitaldia, eta txistorra plazara 
gerturatzen direnentzat.
• 22:00. Antton, Zea Mays 
eta Los Zopilotes Txirriaos.

ABUZTUAK 17, BARIKUA
• 13:00. Trikipoteoa.
• 14:00. Paella txapelketaren 
amaiera, eta ostean, bazkaria.
• 17:00. Briska txapelketa. 
• 18:00. Kalejira Txomin Bedar 
trikitilariekin. 
• 22:00. Durangaldeko taldeen 
rock kontzertuak: Zarraparra eta
Poliputos. 
• 00:00. Pitxitxi erretzea, eta ostean,
Gozo-gozo taldeagaz erromeria. 

Manariko jai 
egitaraua
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Jai batzordeak
antolatu ditu
jaiak aurtengoan
Abenduan hasi zituzten jaiak antolatzeko
batzarrak; hamabi gaztek parte hartu dute

Abenduan zabaldu zuen Bil-
duren udal gobernuak jai
batzordean parte hartzeko

deialdia. Dozena bat herritarrek
erantzun zioten udalak egindako
deialdi hari. Ordutik, aste birik
behin lehenengo, eta astero gero,
Mañariko jaiak hamabien artean
antolatzeko batu dira. 

Urteak ziren Mañariko jai
batzordea deseginda zegoela. Uda-
lak enpresa bati enkargatu izan dio
azken urteetan jaiak antolatzea. 

Orain urte batzutako batzor-
dekideen seme-alabak dira jai
batzorde berri hau osatu dute-
nak. Herriko hamabi gazte dira
jaiak antolatzeko inplikatu dire-
nak: jai egitaraua pentsatu eta
garatzeko ardura hartu dutenak. 

Orain aste batzuk, batzorde-
kideek eurek aurkeztu zieten pres-
tatu duten jai egitaraua herrikideei.
Udalbatzar aretoa bete egin zen
deialdi hartarako, eta herritar asko
agertu omen zen jaietan behar
den guztian laguntzeko prest:
barran txandak egiteko edo gar-
biketagaz laguntzeko prestutasu-
na adierazi zuten herritar askok.
“Jaiak egiteko ezinbestekoa den
laguntza”, eskaini zieten herrita-
rrek batzordekideei.

Besteak beste, herritarrek gus-
toko dituzten ohiturazko hainbat
ekimen mantendu egin ditu jai
batzorde berriak egitarauaren

Mañariar askok parte hartzen
duen jaietako paella txapelketa
ere ez da egitarauan faltako. Abuz-
tuaren 17an da sukaldaritza zaleen
gustoko hitzordu hori.

Bestalde, iaz berreskuratu
zuten beste ohitura bat ere man-
tenduko dute, aurtengo jaietan:
jaien hasieran Pitxitxi  maskota ipi-
niko dute, eta jaien azkenengo
egunean erreko dute, aurtengo
jaiak amaitutzat emateko.

barruan. Esaterako, iaz 180 lagun
batu zituen afari herrikoia  egin-
go dute, jaien lehenengo egunean,
abuztuaren 14an. Ohiko lekuetan
ipiniko dituzte laster salgai herri
afarirako txartelak.

Jaien hasierako afaria herri-
tar askorentzako egunik politena
izaten dela adierazi du Eneritz
Areitio batzordeko kideak. Afaria-
ren ostean, erromerian batuko
dira herritarrak jaiaz gozatzera.

Iaz 180 lagun batu
zituen afaria egingo

dute jaien
lehenengo egunean

Aste birik behin
batu dira lehenengo,
eta astero batzartu

dira gero

Kontzertu erakargarriak lotu
dituzte abuztuaren 16rako

Dedikazio bereziagaz dihardute
Antton Uriarte elorriarrak eta bere
taldeak Mañariko jaietan eskaini-
ko duten kontzertua prestatzen.
Aprobetxatu egin gura dute auke-
ra, “Durangaldean ez baitugu kon-
tzertu asko eskainiko”. Diskoagaz
alderatuta, kontzertuak “bizia-
goak, intentsoagoak” izaten dire-
la dio taldeari izena eman dion
abeslariak. Dioenez, zuzenekoan
dena ez da baikorra: “Mezu kriti-
koak ere azaleratzen ditugu kon-
tzertuetan”.

Gorantz erori diskoa aurkez-
teko biragaz dabiltza azken hila-

beteetan Antton Uriarte eta bere
taldekideak. Uriarteren berbe-
tan, “asko eskertzen den erritmo
lasaian” ari dabiltza biran. Bertsio
edo kanta berriak sortzeko tartea

ere atera ahal izan dute azken
hileotan taldekideek. Ukitu berria
eman diete biran zehar diskoan
jaso zituzten hainbat kantari.
Durangaldeko Antton boskotea-
gaz, Zea Mays Bilboko laukoteak
eta Los Zopilotes Txirriaos nafa-
rrek ere joko dute. 

Bestalde, jaien azkenengo
egunean, abuztuaren 17an, Aba-
diñoko Zarraparra eta Durango-
ko Poliputos taldeek joko dute.
Erromeriarako ere hainbat auke-
ra izango da Mañariko jaietan:
Luhartz, Kupela, Arantxa eta Pan-
txo, eta Gozo-gozo taldeagaz. 

Elorrioko Anttonek joko du Zea Mays eta Los Zopilotes Txirriaos
taldeekin batera; kontzertu eta erromeria gehiago ere egongo dira

Antton Uriarte:
“Mezu kritikoak ere
azaleratzen ditugu

kontzertuetan”

Ohiturazko hainbat ekimen mantendu egin ditu jai batzorde berriak.
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Abuztuak 12, DOMEKA
• 12:00 Euskal Herriko nesken
gomazko paleta zirkuituaren fina-
laurrekoak: Mallabia I Kirol Etxean. 

I.Agirre-Isasmendi 
Araiztegi-Etxaniz 

Pradera-Saez 
M.Agirre-Arrieta

ABUZTUAK 14, 
MARTITZENA
Umeen Eguna
• 11:30 Umeen txupinazoa
botako du alkate txikiak.
• 12:00-14:00 /16:00-18:00
Umeentzat parke berezia: puz-
garriak, salto jokoak... Parkean.
• 18:00 Bits festa parkean.
• 19:00 Txupinazoa.
AEK-ko ikasleek botako dute. 
• 19:30 Txokolatada, plazan.
Antolatzailea, Izar Gorri
Elkartea.
• 19:45-21:00 Mandoilek taldea,
plazan.
• 21:00 pilota partiduak.
Mallabiko frontoiaren 50. urteu-
rrena. Euskal Herriko nesken
gomazko paleta zirkuitua.
Finalak:

Gorka-Cecilio
Mendizabal III-Larrinaga

Mallabiko frontoia inauguratu
zutenei omenaldia:

Garitaonandia-Astarloa
Mendieta-Berasaluze

Xala-Merino II
Irujo-Laskurain

• 23:30 Joxpa taldearekin erro-
meria plazan.

ABUZTUAK 15, 
EGUAZTENA
Andra Mari Eguna
• 11:00 Meza Nagusia.
• 12:00 Mallabiko Gazte Alai dantza taldea
eta bertsolariak: Beñat Ugartetxea eta
Amets Arzallus. Plazan hasi eta frontoian
amaitu.
Ondoren, Emilio Pradera Arregi organo
jotzaileari omenaldia egingo diote urteeta-
ko lana eskertzeko.
• 17:30 Mallabiko XXII. Harri-jasotze saria.
Harri Txikia Kirol Etxean.
100 kiloko zilindro zaharra eta 100 kiloko
bola.
-Urrutia (Leitza, Nafarroa)
-Izeta III (Aizarnazabal, Gipuzkoa)
-Izeta IV (Zarautz, Gipuzkoa)
-Jagoba Otaegi
(Aizarnazabal, Gipuzkoa)

-Aimar Galarraga (Orio, Gipuzkoa)
-Urpe (Arantzazu, Bizkaia)
-Inhart (Ondarroa, Bizkaia)
• 17:30 Tute, mus eta briska 
txapelketa, tabernetan.
• 23:00 Mikel Markez eta Erramun
Martikorena, parkean.

ABUZTUAK 16, EGUENA
San Roke Eguna
• 11:00 XIII. Paella eta I.
Marmitako Lehiaketarako izen
ematea.
• 12:00 Meza Nagusia.
• 14:00 Jubilatuen bazkaria proba-
lekuan. Bazkal ostean, Mallabiko 
trikitilariak, Mañukorta eta Beñat
Ugartetxea bertsolariak egongo
dira.
• 17:30 taldeen arteko jolasak. 
• 20:00-21:00-23:00/24:30 Txerri
errea, sagardoa eta MP5 taldeagaz
erromeria, plazan.

Mallabiako 
jai egitaraua

ABUZTUAK 24, 25, 26
eta 27
XXIV. Idi proba txapelketa
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Frontoiaren
estreinaldia
gogoratuko
dute: 50 urte
Mallabiko frontoiaren 50. urteurrena dela-
eta omenaldi berezia antolatu dute. 1962ko
abuztuaren 15ean frontoiaren inaugura-
zioan profesionalen partida jokatu zuten
lau pilotariak omenduko dituzte aurten,
abuztuaren 14an: Pedro Garitaonandia
zaldibartarra, Jose Antonio Astarloa Ermua-
rra, Jesus Mendieta lekeitiarra eta Antonio
Berasaluze berriztarra. Partida hartan,

Garitaonandia eta Astarloak irabazi zieten
Mendieta eta Berasaluzeri, 22-18. Pedro
Garitaonandia eta Jose Antonio Astarloa
gonbidatuta daude ekitaldira, baita hilda
dauen Jesus Mendieta eta Antonio Bera-
saluzeren senitartekoak ere. 

Euskal Herriko nesken gomazko pale-
ta zirkuituaren finala jokatuko dute lehe-
nengo, 21:00etan. Gorka eta Ceciliok osa-
tutako bikoteak Mendizabal III eta Larri-
nagaren kontra jokatuko dute gero.
Inaugurazioko partidua jokatu zuten lau
pilotariak omendu ostean, punterengo
pilotarien partida jokatuko dute Mallabian,
Xala eta Merino II.a Irujo eta Laskurainen
kontra.

1962ko abuztuaren
15ean inaugurazioan

jokatu zuten pilotariak 
omenduko dituzteErramun Martikorenak eta Mikel

Markezek girotuko dute zapatua
Hainbat berrikuntza prestatu dituzte Mallabiko jaietarako: txupinazoa alkate txikiak 
botako du, eta Emilio Pradera Arregi organu jotzaileari omenaldia egingo diote

Euskal kantagintzako ahots ezagun bi
elkartuko dira Mallabiko jaietan.
Abuztuaren 15ean, Mikel Markezek

eta Erramun Martikorenak Mallabia bisita-
tuko dute. Euskal Herriko hainbat herritan
kontzertuak eskaini eta gero Mallabiako
taula gainera igoko dira. Bi belaunalditako
kantagintza elkartuko dituzte. Batzuetan
bakarrik eta beste batzuetan elkarrekin,
abesti ezagunekin gozatzeko aukera eskai-
niko diete bertaratzen direnei.

MP5 taldeak, berriz, erromeria doi-
nuak ekarriko ditu Mallabira abuztuaren
16an, jaiei amaiera emateko. Txerri errea
eta sagardoa banatuko dituzte plazan.

Umeentzako jaiak
Umeei zuzendutako egitarauan nobedade
asko jaso dituzte aurten. Abuztuaren 14an,
guraso elkarteak aukeratuko duen ume
batek alkate txikiaren kargua hartuko du.

11:30ean txupinazoa bota eta alkatearen
makila hartuko du. Ostean, puzgarriak, sal-
to jokoak eta beste hainbat jolasetan parte
hartzeko aukera izango dute herriko txikie-
nek. Arratsaldean, bits festa prestatuko dute
parkean. 

Emilio Praderari esker ona
Elizako organoaren 100. urteurrena dela-
eta, Emilio Pradera Mallabiko organo-jotzai-
leari omenaldia egingo diote jaietan. Xabat
Areitioaurtena zinegotziak adierazi due-
nez, Praderari urteetan egindako lana esker-
tu gura diote. Ibilbide luze bezain oparoa
du herrian. Hamalau urtegaz ekin zion orga-
noa jotzeari eta 85 ditu Praderak; beraz, 71
urte daramatza lanean. Gaur egun ere orga-
noa jotzen du. 1962an Mallabiko Amaabes-
tia konposatu zuen. Pieza hau urtero abes-
ten dute herrian. Beste ekintza askoren
artean, mezak euskalduntzen lagundu zuen.

Guraso elkarteak 
aukeratutako ume batek
alkate txikiaren kargua

hartuko du

Hamalau urtegaz ekin
zion organoa jotzeari eta

85 urte ditu Praderak; 
71 urte daramatza lanean
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Euskara ikasi dutenak izango
dira protagonista txupinazoan 
AEK-k 25 urte daramatza Mallabia euskalduntzen; gaur egungo eta behinolako
ikasleek jaurtiko dute txupinazoa udaletxeko balkoitik jaiei hasiera emateko

Mallabian euskara ikasi duten herri-
tarrei errekonozimendua adieraz-
tea. Horixe izan da AEKri txupina-

zoa jaurtitzeko proposamena egiteko arra-
zoia. Jaietako protagonista bilakatu dira,
beraz euskaldunberriak. 

Juanmi Bravo da Mallabian euskara kla-
seak ematen dituen AEK-ko irakaslea. Hiru
urte daroatza eta datorren ikasturtean ere

Mallabian irakasle izaten jarraituko duela
azaldu du. Euskaltegian pozik daude, ikas-
le zein irakasle, udalak jaietarako luzatu die-
ten gonbitagaz. Orain oporretan dauden
arren, jaietarako elkartuko dira berriro AEK-
ko ikasleak. Dagoeneko erabaki dute txu-
pinazoa nork jaurtiko duen abuztuaren
14an:“Bost-sei pertsonaren artean botako
dute txupinazoa. Urteetan ikasten ibili dire-

nek eta gaur egun dabiltzanek elkarrekin
emango diete jaiei hasiera”. 

Mende laurden euskara ikasten
Orain 25 urte ekin zion AEK-k Mallabian eus-
kara irakasteari. Eten txiki batzuk egon diren
arren, mende laurdeneko ibilbidea osatu
dute. Juanmi Bravoren berbetan, orain inoiz
baino baldintza hobeagoetan dihardute
eskolak ematen. Hamalau ikaslek jardun
dute ikasturte honetan. Euskara ikasteko
gogorik ez zaie falta beraz, Mallabian. 

Talde bi osatu dituzte herrian. Batek
goizez dihardu eta beste batek arratsaldez.
Gela bi sortzea aurrerapausu handia izan
dela gogoratu du AEK-ko irakasleak: “Ikas-
le askok txandaka lan egiten du. Orduan,
talde bakarra izanda, hainbat ikasle esko-
len erdietara ezin izaten ziren etorri. Txan-

da bi martxan jartzeko proiektua azaldu
genion udalari eta proposamena ondo iru-
ditu zitzaien. Bi ikasturte daramatzagu
horrela”. 

Udala, laguntzaile
Udalaren babes barik gela bi sortzeko urra-
tsa ezingo zutela eman adierazi du Bravok.
Eskolak ematen dituzten azpiegitura eta eus-
kaltegiaren finantziazioaren ardura udala-
rena da. “Emandako laguntza eskertu behar
diogu Mallabiko Udalari”.

Mallabiaren kasuan, euskaltegian mai-
la askotako jendeak elkarrekin ikasten du.
Gela berean urte askoan ikasten darama-
ten ikasleek hasiberriekin bat egiten dute.
Aldeak gorabehera, ondo moldatzen dire-
la dio Bravok: “Ikasleek ulertzen dute herri
txikia izanda horrela izan behar duela”. 

Euskaltegian pozik daude,
ikasle zein irakasle, 

udalak jaietarako luzatu 
dieten gonbitagaz

Hamalau ikaslek jardun
dute ikasturte honetan.
Euskara ikasteko gogorik

ez zaie falta

Azpiegitura eta 
euskaltegiaren 

finantziazioaren ardura
udalarena da

AEK-ko ikasleak eta eskuman Juanmi Bravo irakaslea. 



Gaur ez dut berbarik egingo
SuperSur (edo SuperZor, Inter-
neten dabilen bideoa ikusi
duzue? Bilatu ezazue...), %11
birziklatzetik %80 inguru birzi-
klatzera eramaten gaituen
kudeaketa sistema, Gipuzkoako
errepideen obretan PNVren ges-
tio eskasak izandako 384 milioi
eurotako desfasea (zenbait obra-
tan %52ko gainkostua izan due-
na; Durangoko igerilekuak gogo-
rarazten dute, baita hizkuntza
eskola ere) edo Herri-Kontuen
Euskal Epaitegiak Durangoko
gestioaren inguruan esan-
dakoari buruz.

Espainiako Gobernuak Eus-
kal Herriaren eta euskal herri-
tarren kontra inoiz buruturiko
eraso sozial eta ekonomiko
larrienaren aurrean gaude, eta
horren inguruan egingo dut ber-
ba. PPk dekretatu dituen azken
neurri murriztaile guztiz larrien
aurrean, Euskal Herria Bilduk
kalera ateratzeko eta mobiliza-
tzeko deia egin dio euskal jen-
darteari, defendatzeko aukera
eskainiko digun gehiengo sozial
eta politikoa antolatuz.

Izan ere, Raxoiren gober-
nuak, aurretik Zapaterorenak
egindakoan sakonduta, larrita-
sun bikoitza dakarren neurri
sorta ezarri du. PPren neurrien
helburua da Espainiako eskui-
naren estatu eta gizarte eredua
ezartzea, beren Espainia ere-
dua: ongizate estatua desegiten
dute eta, aldi berean, Estatua-
ren zentralismoan sakontzera
datoz. Batetik, aldez aurretik
pentsatutako sistema publikoa-
ren eta ongizate estatuaren dese-
gitea gauzatzen du; hau da, kri-
si sistemiko honen eragile nagu-
sia den mundu mailako finantza
eta banka sistema elikatzeko,
babes sistema publiko osoa deu-
seztatzeko neurriak ezarri ditu.
Hau lapurreta da, sakeoa eta ez
beste ezer: diru eta babes siste-
ma publikoen desmantelamen-
dua da.

Honegatik guztiagatik eta
toki faltagatik hemen sartu ezin
diren beste argudio askorenga-
tik, larunbatean 17:30etan Bil-
boko Jesusen Bihotzetik abiatu-
ko den manifestaziora joateko
deia luzatzen dizuet.
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Anbotok ez du bere gain hartzen kolaboratzaileen zutabeetan, iritzi artikuluetan edo gutunetan adierazitako esanen eta iritzien erantzukizunik.

Urdaspal 
Bolinaga
BilduMila esker Txapel eta Idurre

Anboto astekariaren sorreran zerikusi handia izan zuten
Durangaldeko euskara elkarteek. Orain hamar urte ereinda-
ko haziak fruituak ematen jarraitzen du. Barikuro Durangal-
deko hamabi herrietako postontzietan Anboto astekaria jaso-
tzeaz gainera, anboto.org  webgunean eskualdeko albisteak
edozein momentutan ezagutu daitezke . Erazen esperientzia-
tik astekari berria martxan jartzen eskualdeko hainbat lagu-
nek parte hartu zuten. Talde horretan jardun zuten lagun bi
hamarkada honetan gure zuzendaritza batzordeko kide izan
dira: Gorka Barruetabeña Txapel eta Idurre Maortua. Gure ingu-
ruko bati euskaltzaleok barruan duguna atera beharko genu-
keela entzun diot sarri, gure sentimenduak adierazi. Heldu da
bada momentua.

Ez dakit gogoratuko duzun Txapel, baina Anboton zuzen-
dari kargua hartu nuenean kafe bat hartzeko hitzordua jarri
genuen. Edozertarako hor zeundela esan zenidan, eta ez zen-
biltzan gezurretan. Arazoak kontatzeko poztasunak azaltzeko
baino gehiago gogoratu naiz zutaz Txapel, hori ere aitortu behar
dizut. Laneko arazoen aurrean sarritan hustu ditut barrenak zugaz
telefonoz berba egiten. Egunerokotasunak irensten gaituenean
gure iparra non dagoen gogoratu izan diguzu. Ilusio eta ame-
tsen defendatzaile sutsua. Asko zor dizu zuri Anbotok. 

Idurre, Anboton zuzendari moduan egindako lehenengo
zuzendaritzetan ondo gogoratzen dut ama izan berri zinela. Ume-
txoaren karrotxoa eskailera luzeetan igotzen laguntzen genizun
batzar amaigabeetara etortzeko. Makina bat bilera konpartitu
ditugu urteotan. Zure iritzi zentzudunek beti lagundu digute aurre-
ra egiten. Lanez lepo egon arren, mezuak erantzuteko beti ate-
ra duzu unetxo bat. Zure jarduna ere klabea izan da Anbotoren
ibilbidean. 

Zuzendaritza batzordetik jubilatu zarete biok. Anbotoko fami-
lia osoak bihotzez eskertzen dizue euskararen alde egin duzuen
lan isila. Beste pertsona batzuei erreleboa eman gura  diezue
orain. Jasone Agirre eta Julen Orbegozoren laguntasuna izango
dugu hemendik aurrera Durangaldeko euskara hutsezko komu-
nikabide bakarra indartu eta sendotzeko. Ondoetorriak gurera. 

Jone Guenetxea - Anbotoko zuzendaria

Bizikletaren erabilera Durangon
Durangon egiten diren bizikleta joan-etorriak %6 igo omen
dira azken hiru urteotan. Hala esan zuen aurreko astean Gara-
pen Iraunkorraren zinegotziak, Iker Ocejak. Aurreko asteko
Anboton irakurri zitekeenez, zinegotziaren arabera, garraio
jasangarria bultzatzeko beharrean, bide onetik doazela era-
kusten dute jaso dituzten datuek. 

Baina bizikletaren erabilerak gora egiteak besterik barik garraio
jasangarria dakar? Izan gaitezen serioagoak, eta eman ditzagun
datuok fidagarritasun eta osotasun minimo batekin mesedez.
Horretarako garraio banaketa osoaren datuak zeintzuk diren eza-
gutzera eman beharko lirateke. Motorizatu gabeko joan-etorriak
(oinezkoak eta bizikleta) eta joan etorri motorizatuak (garraio
publikoa eta auto pribatua). Eta azkenik zehaztu eta ezagutze-
ra eman beharko litzateke nondik etorri den %6ko hazkunde
hori. Estatuko beste hiri batzuetako datuekin alderatuz gero,
hemen ere seguruenik bizikleta erabiltzen hasi direnen gehien-
go oso handi bat, aurretik euren joan-etorriak oinez egiten zituz-
tenak izan dira.

Bizikletaren erabilerak gora egin du baina hori bezain nabar-
mena da auto pribatuaren erabilerak ez duela behera egin. Auto-

ak erdigunetik kentzeak ez baitu esan nahi auto horrek desagertu
direnik. Arazoa beste norabaitera lekualdatu dela baino ez da.

Garapen Iraunkorraren zinegotziaren adierazpenak, Duran-
goko bidegorriaren 6. fasearen aurkezpenaren baitan egin ziren.
Udalak onartutakoaren arabera mota horretako hamar kilometro-
ko sarea izango dugu herrian. Baina beharrezkoak al dira bizikle-
tentzako bidegorri horiek? Eraginkorrak al dira? Seguruak al dira?

Kontuan hartuz gero bidegorriok non eta zelan dauden egi-
nak,  erantzuna zalantza izpirik gabe ezezko borobil bat da. Euro-
pako txirrindulari-elkarte askoren iritziz bizikletaren lekua kalea
da, hiri-barruan autoek erabiltzen duten espazio fisiko berbera.
Bizikleten lekua ez baita espaloi gainean egindako bidegorri bat.
Segurtasun sentsazio faltsu bat ematen dute baina ez dira segu-
ruak ez txirrindularientzako ezta oinezkoentzako ere. Estuak dira
eta ez daukazu espazio fisiko nahikorik bat-batean sortu litezke-
en ezustekoak saihesteko.  Hainbat azterketek erakusten duten legez,
askoz ere seguruagoa da herri barruan bizikletarekin errepidetik
ibiltzea. Modu egokian joanez gero, espazio gehiago daukazu ezus-
tekoak saihesteko. Azterketa asko daude horren inguruan baina
luze joko luke gehiago sakontzeak.

Bizikletek ez diote oinezkoei lekua kendu behar, espaloia eure-
na baita. Bizikletek autoei irabazi behar diote lekua, autoek dara-
bilten espazioa baita bidegorririk onena eta seguruena. Ikasi beha-
rreko elkarrenganako errespetua baino ez da behar.

Eneko Garitaonandia - Durango 
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Klik batean

Sabado-a
Badaoz gauza batzuk eztuazenak ulertzen: jai hau eittie eraba-
kitzen da; jentie bertara juteko, halako kartel zatixe eittie eraba-
kitzen da; dana gazteleraz idaztie barik zeozer euskeraz idaztie
erabakitzen da; ta horretarako baten bat izendatzen dabe. Honar-
te dana ondo. Behin hona heldute, eztotena ulertzen da zelan
ezin daben aukeratu baten bat euskeraz ondo dakixena. Zer ipi-
niko daben erabakitzen da, ta idazten hasten dienien, "ostegu-
na, ostirala, sabado-a, igandea". Talde guztittik ezta inor kontu-
ratu? Diseinua eitterakuen edo onartzerakuen, inor ezta kontu-
ratu? Eta inprimatzerakuen? Eztot sinesten talde guztixen ez dauela
inor, euskera apur bat dakixenik ta hau ondo jartzeko kapaza ez
danik. Hiztegi baten ikustie ez dot uste hain zaila danik. Hurren-
guen halako gauza bat euskeratzeko laguntzarik biher badabe,
laguntzie besterik ez dabe eskatu biher.

Miren Manzisidor - Durango

@



IILLEEAAPPAAIINNDDEEGGIIAAKK

EESSTTEETTIIKKAA  ZZEENNTTRROOAAKK

EDERTASUN GIDA

Udako egun beroak freskatzeaz
gainera, helburu estetikoak ere
baditu frutak, adituek diotenez.
Frutekin egindako masajeen bidez,
azala era naturalean zaindu ahal da.
Bitamina eta gatz mineralak osasu-
nerako ere aberasgarriak izango
dira, gainera. Masaje terapeutikoe-
kin elkartuta, Frutoterapia metodoa
erabiltzea gomendatzen dute adi-
tuek.

Masajea emateko, zukua egin
behar da frutekin. Fruta bakoitzak
helburu baterako balio dezake.
Esaterako, zitrikoak kolesterola jais-
teko erabiltzen dira. Mahatsak, bes-
talde, hipertentsioari eta anemiari
aurre egiteko balio du. Estetikoki
ere antzera gertatzen da.
Albertxikoa zelula eragilea da, koko-
ak azala indartzen du, laranja eta
limoiak garbitzen laguntzen dute...
Masajea emateko, zukuek %100
naturalak izan behar dute. Hau da,
ezin dute kontserbagarririk edo
antzeko osagarririk eduki.

Emaitzak zortzigarren edo
hamargarren saioaren ostean ager-
tzen hasten direla diote adituek.
Gainera, helburuaren arabera beste
tratamentu batzurekin nahastea ere
posible ikusten dute. Adibidez, zelu-
litisaren kontra egiteko, txokotera-
piagaz batera erabili ahal da.

MMaassaajjeeaakk  uuddaann,,
ffrruutteekkiinn
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KIROLAK
@anbotokirola

Maider Unda, astelehenean, Oletako bere baserrian.

“Urrea irabazteko borrokatuko dut, jakinda
besteek ere helburu bera izango dutela”

Badaki 35 urtegaz azkenengo Olinpiar
Jokoak izan ahal direla, baina Maider Unda
sasoian dago eta borroka librean urrearen
bila joango da  Londreseko jokoetara.
Abuztuaren 9an ariko da borrokan

OOrraaiinn  aasstteebbuurruu  bbii  EEssppaaiinniiaakkoo
ssaarr ii   nnaagguussiiaann  ppaarrttee  hhaarrttuu
zzeennuueenn..   LLoonnddrreesseenn  eeggoonnggoo
ddiirreenn  bboorrrrookkaallaarrii  aasskkoo  iizzaann  zziirreenn
hhaann  eerree..  ZZeellaann  ddaauuddee  aarreerriiooaakk??  
[Stanca] Zlateva bulgariarraren
kontra galdu egin nuen. Burua
asko sartzen du, ematen dizu
eta… Epaileari ere esan nion ez
al zuen ikusten. Joko zikinarekin
hasten direnean, borrokatik ate-
ra egiten naute eta horixe gerta-
tu zitzaidan: kontzentrazioa galdu
nuen. Hurrengo egunean gauza
bera gertatu zitzaidan Svetlana
Saenco moldaviarraren aurka.
Ileetatik tiraka hasi zitzaidan, eta
kontzentrazioa galdu nuen.

EEuurreenn  jjookkaammoollddeerraa  eerraammaann  zziinn--
ttuuzztteenn..  
Bai. Gure kirolean garrantzia
handia du norbere jokamoldea
kontrakoen gainetik ezartzeak.
Nire borrokatzeko modura ekar-
tzen bazaitut irabaziko dizut, eta
alderantziz.

AAllddeerrddii  mmeennttaall  hhoorrii  zzeellaann  eennttrree--
nnaattzzeenn  ddaa??  
Lehiatzen, sarritan lehiatzen.
Hori ezin daiteke egunerokoan
entrenatu. Askotan saiatu naiz.
Indarra eta teknika bai, baina
beste hori ezin da. Lehiaketaren

tentsioak erakusten dizu. Hori
ezin daiteke simulatu. 

ZZllaatteevvaa  mmuunndduukkoo  ttxxaappeelldduunnaa  ddaa
ggaauurr  eegguunn..  BBeerraa  ddaa  ffaabboorriittoo
nnaagguussiiaa??
Gatxa da faboritoak bereiztea.
Zlateva munduko txapelduna da,
baina Europakoan ez zuen ezer
egin. Eta txapelketa hori [Maja
Gunvor] Erlandsen norvegiarrak
irabazi zuen eta ez da Olinpiar
Jokoetarako sailkatu. Begira
zelako gorabeherak. Zozketa
kontua da. Arerioaren jokamol-
dea ez bada zuretzako egokia,
eskemak apurtzen dizkizu.

BBoorrrrookkaa  lliibbrreeaann  ggaarrrraannttzziiaa  hhaann--
ddiiaa  dduu  aauurrrreettiikkoo  zzoozzkkeettaakk..
Bai. Londreserako hamazortzi
borrokalari sailkatu gara eta txa-
pelketaren aurreko egunean
zozketa bidez erabakitzen dira
parekatzeak. Azkenengo laurek
aurretiko fase bat egin behar
dute. Aurkari bata edo bestea
egokitu, asko aldatzen da kon-
tua. Munduko txapelduna ere
egokitu ahal zaizu. 

ZZeeiinn  ddaa  zzuurree  bboorrrrookkaattzzeekkoo
mmoodduuaa??
Erasokorra naiz eta etengabe
arerioari ebatzen saiatzen naiz.

Aurkakoak nekatu egiten dira
eta desgaste handia eragiten
die.  Borrokatzeko modu horrek
funtzionatzen duela eta min egi-
ten duela ikusi dugu sailkapen
faseetan. Indar kontuetan,
beharbada, indartsuena izango
naiz nire pisuan, eta aprobetxatu
egin beharko dut. 

OOlliinnppiiaarr  JJookkooeettaann  zzeeiinn  iizzaannggoo
ddaa  zzuurree  hheellbbuurruuaa??
Borrokatu, urrezko domina ira-
bazteko borrokatuko dut, beti ere
jakinda besteek helburu bera
izango dutela. Orain lau urte bos-
garren geratu nintzen eta behin-
tzat hori hobetzea nahi dut. 

ZZuurree  aazzkkeenneennggoo  OOlliinnppiiaarr  JJookkoo--
aakk  iizzaann  ddaaiitteezzkkee??
Bai, hori pentsatzen dut. Ni ez
noa ezeri ateak ixtera, eta etor-
tzen bada ederto. Baina uste dut
apurka-apurka bajatzen joango
naizela eta 39 urtegaz ez naize-
la Rio de Janeiroko jokoetara
helduko. Beste bizimodu baten
desioa ere badut. Ez dut etxean
eta familiagaz denbora asko
emateko modurik. Gauza askori
uko egiten diezu eta ez zara
konturatzen. Beste bizimodu bat
nahi dut apurka. 

DDeennbboorraa  aasskkoo  kkeennttzzeenn  dduu
bboorrrrookkaa  lliibbrreeaann  aarriittzzeeaakk..
Bai, sarritan kanpotik zabiltza,
hemen ez dagoelako ohiturarik.
Baina nik nire kirolagaz gozatu
egin dut. Badakit batzuetan
sufritu egin behar dela beste
batzuetan gozatzeko. Gainera,
hemen bizi naiz eta hori asko da.

DATUAK
- Maider Unda, 35 urte,
Otxandio

- Borroka librean parte
hartuko du (72 kilora arte)

PALMARESA:
- 2008an, bosgarren eta
diploma olinpikoa Beijingen

- 2009a, brontzea Munduko
Txapelketan

- 2010ean, brontzea
Europako Txapelketan

- Hamahiru bider Espainiako
txapeldun

ZZuurree  iibbii llbbiiddeekkoo  zzeeiinn  uunnee  oonn
ggooggoorraattzzeenn  dduuzzuu  bbeerreezziikkii??
Orain lau urteko jokoak. Ez nuen
uste hain gora helduko nintze-
nik. Une oso politak bizi izan
nituen. Pena bat dut: borrokaldi
batean desgaste ikaragarria
izan nuen eta brontzerako lehia-
ra indar barik heldu nintzen.
Orain badakit desgastea neurtu
beharra dagoela. Ikasgai hori
ikasita daroat. Jokoetatik kan-
pora geratu eta hurrengo egu-
nean gorputza txikituta nuen,
jartzeak ere min ematen zidan.
Gorputzean horrelako mina izan
dudan aldi bakarra izan da. 

UUnnee  ttxxaarrrreenn  aarrtteeaann  lleessiiooaakk  ddaauu--
ddee..  22000044aann  ddeennbboorraallddii  oossooaa
ggaalldduu  zzeennuueenn  bbeellaauunneekkoo  bbuurrssiittiiss
bbaatteeggaattiikk..
Bai, kirolaria bere bakardadean.
Benetako bakardadean. Espe-
rientzia horiek kontatu daitezke,
baina bizita bakarrik ulertzen
dira. Madrilen apurtu nintzen.
Etxera bueltan ez nuen lehia-
tzen jarraitzeko gogorik. Entre-
natzeak bai, baina lehiatzeak ez
ninduen motibatzen. Gainera,
beharbada, txarto ematen du,
baina behean zaudenean jende-
ak zikinkeria gehiago botatzen
dizu gainera. Horrela da. Behe-
han zaudenean inor ez da zutaz
akordatzen eta ematen du
orduan daukatela aukera eraso-
tzeko. J. D.

Bideoa: www.anboto.org

Badakit batzuetan
sufritu egin behar

dela beste batzuetan
gozatzeko

SSeenniittaarrtteekkooaakk  zzuuggaazz  jjooaannggoo  ddiirraa
LLoonnddrreesseerraa??
Nire mutilaguna badoa eta bere
familia osoa eta lagunak ere bai.
Dezente goaz. Egun asko izaten
dira. Egun onak eta txarrak.
Nekatuta zaudenean ezer egite-
ko gogo barik zaudenean…
Jendea ondoan izateak asko
laguntzen du. Txapelketa batean
ehuneko ehunean ez bazaude
kontrakoak nabaritu egiten du.  

Orain asteburu bi, Espainiako Sari nagusian.
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Euskaldun Torneoko lider dago
Ramirez lasterketa baten faltan
Joan zen domekan Zornotzan jokatutako lasterketan hiruga-
rren amaitu ostean, Euskaldun Torneoko liderra da Alain
Ramirez, Beste Alde Orue Eskolako txirrindularia. Miguel
Indurain txirrindulari ohiaren eskutik jaso zuen saria. Torneoa
hiru lasterketek osatzen dute. Lehenengoan, Agurainen (Ara-
ba), zazpigarren sailkatu zen. Azkenengo lasterketa abuztua-
ren 30ean izango da Nafarroako Obanos herrian. J. D.

Euskal txapela oparituta eskertu
diote Poli Diazi boxeo ikastaroa
Poli Diaz boxeolari ohiak ikastaroa eman zuen joan zen zapa-
tuan Abadiñoko Traña-Matiena auzoan. Fexmack Kickoxing
Klubak eta Abadiñoko Udalak oroigarri bana eman zioten Dia-
zi. Kickboxing klubeko kideek euskal txapel bat eman zioten
eta Udalak Abadiñoko dorretxearen irudi bat. Abenduan beste
ikastaro bat antolatzeko asmoa du kickboxing klubak. J. D.

Mendi lasterketetan dihardu-
ten Oier Ariznabarreta eta Iñi-
go Lariz Italiako Dolomitetan
daude, gaur eta domekan las-
terketa banatan parte hartuko
dutelako. Gaur,  Alba Kilometro
Bertikalari aurre egingo diote
eta domekan Dolomites Sky
Race proban ariko dira. 

Larizek lehenengoz parte
hartuko du proba bietan eta
bere helburua gozatzea dela
dio: “Maila altua egongo da eta
ahalik lanik txukunena egitea
eta esperientzia berri horiek
bizitzea ditut helburu”. Arizna-
barreta ere lehenengoz ariko
da: “Gozatzea da helburua, bai-
na baikorra izan beharra dago.
Ea lehenengo hamabosten
barruan sartzen garen”. J. D.

Dolomitetan
ariko dira Lariz
eta Ariznabarreta

Frantzian esperientzia
berri bat Urienentzat

Igor Urien pilotu abadiñarrak
Europako Radical Masters txa-
pelketako laugarren proba
izango du asteburuan Frantzia-
ko Paul Ricard zirkuituan. Txa-
pelketa horretan parte hartzen
duen lehenengo urtea denez,
lasterketa askotako zirkuituak
berriak dira beretzako. Paul
Ricard zirkuitua ere ez zuen

aurretik ezagutzen. Asteburuko
lasterketa denboraldiko lauga-
rrena izango da eta beste hiru
geratuko zaizkio txapelketa
amaitzeko. 

Aurreko lasterketan, Her-
behereetan, bigarren amaitu
zuen, baina Urienen helburua
“ikasten eta esperientzia pila-
tzen” jarraitzea da. J.D.

Paul Ricard zirkuituan ariko da lehenengoz

Astarloza, Verdugo, Txurruka eta, batez ere, Samuk Tourra utzi
behar izan zutenean, askok nora ezean geratu ginela uste
izan zuten. Hein batean, arrazoi zuten. Zein norabide hartu
hausnartu behar izan genuen eta lehiaren, borrokaren eta
etapa gosearen bidea aukeratu genuen. 

Harrez gero taldean geratzen ginenok askotan saiatu
gara. Oraingoz ez dugu etaparik irabazi eta aukera gutxi gera-
tzen dira, baina lehenengo hamarren artean postu bat baino
gehiago lortu dugu eta hori ez da batere erraza. Erlojupekoan
zeregin gutxi dugu eta Parisko etapa esprintean erabakiko da
ia seguru. Beraz, etapa bat geratzen zaigu, Brive-la-Gaillar-
den amaituko dena. Ihesaldia helduko den? Esprintera eraba-
kiko den? Aurreikustea zaila da, Tour honetan gauza arraro
asko gertatu direlako; inora ez zihoazela ziruditen ihesaldiak
helmugara heldu dira eta alderantziz. Baina geratzen zaizki-
gun indarrak orduantxe gastatuko ditugu.

Niri dagokidanez, aurrera egiten duten ihesaldiak hartu
ezinik nabil.  Iaz eta aurreko urteetan errazago hartzen nituen.
Saiatu naiz, baina ez dago modurik. Edo saiakera hutsalak
izan dira edo aurrera egin dutenetan esprinterren taldeek
bertan behera bota dituzte.

Eguazteneko etapan asko sufritu nuen. Bero ikaragarria
egin zuen. Tourmaleteko lehenengo kilometroetan ondo sen-
titu nintzen. Gustura nindoan. Baina gorako zortzi bat kilome-
troren faltan argiak itzali zitzaizkidan. Nahi eta ezin. Indarrak
ez zeuden lekutik atera behar izan nituen etapa amaitzeko.

ADITUAREN
TXOKOA

Ruben Perez
Euskaltel-Euskadiko 

txirrindularia

Ez da ahalegin faltagatik

Iñigo Gabiriak Pirinioak
zeharkatuko ditu, hegaz

Aurten lehenengoz antolatu
dute X-Pyr parapente pro-
ba, eta bertan parte hartu-

ko du Iñigo Gabiria elorriarrak.
Abuztuaren 5ean Hondarribian
hasiko da proba eta parte-hartzai-
leek hamabi egun izango dituzte
Gironako Port de la Selvako hon-
dartzara heltzeko (Herrialde Kata-
lanak).  Herri bien artean 440 kilo-
metro eta Pirinioetako tontorrak
daude.

Parte-hartzaile bakoitzak
laguntzaile bat izango du, estra-
tegia diseinatzeko, aholkuak
emateko edo ahal duenean
laguntzeko. Gabiriaren lagun-
tzailea Iñigo Mendibil atxondarra
izango da. 

Proba ez dago etapatan
zatituta. Antolakuntzak Pirinioe-

Gipuzkoatik Gironara parapentean joateko hamabi egun izango
ditu Elorrioko kirolariak, X-Pyr probaren lehendabiziko edizioan

tako hainbat puntutan aurretik
ezarritako kontrol guneetatik
igaro beharko dute, baina nahi
dutenean edo ahal dutenean.
Ibilbidea oinez egitea ere bai-
menduta dago, uneren batean
hartara behartuta badaude.
Egun bakoitzean, gehienez,
hamazazpi orduz ibili ahalko dira
parapentean edo oinez. 

Iaz ibilbide bera egin zuen
Iaz Gabiriak ibilbide bera egin
zuen, baina bere kontura.

Iñigo Gabiriak 21 urteko esperientzia du parapentean.

12 egunetan gertatzen
dena zuzenean jarraitu
ahalko da web bidez

Orduan hartutako esperientzia
eta batutako informazioa balia-
garriak izango zaizkiola onartu
du, baina beste faktore asko ere
kontuan hartu behar dira: “Zor-
tea, estrategia, teknika… Dene-
tarik behar izango dugu. Laster-
keta amaitzea da helburua eta
ez da gutxi; hamabi egunean
ibilbide hori egitea sekulako
erronka da”.

Gabiriak 21 urteko espe-
rientzia du parapentean. Iaz
bigarren geratu zen Espainiako
txapelketan eta birritan irabazia
du Parapenteko Iparraldeko
Liga. Abuztuaren 5ean hasi eta
probak iraungo duen hamabi
egunetan gertatzen dena zuze-
nean jarraitu ahalko da web
bidez: www.x-pyr.com. J. D.
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Haizeak baldintzatutako
txapelketan, lau urrezko

Joan zen asteburuan Durangon
jokatu zuten Euskadiko txapel-
keta haizeak eta Olinpiar Joko-
ek baldintzatuta egon zen. Bate-
tik, haizeak errekorrak ikustea
eragotzi zuen, batez ere korrika-
ko probetan. Bestetik, Olinpiar
Jokoen ondorioz, Espainiako
txapelketa abuztu amaierara
atzeratu dute eta atleta askoren
prestaketa baldintzatu du.

Baldintza horietan, Bideza-
bal atletismo klubak hamasei
domina lortu zituen. Horietako
lau urrezkoak izan ziren, Belit
Solar, David Fuentes, Natalia
Urmakaeva eta Javier Ontosok
lortutakoak. Nor bere proban
nagusitasunez ibili zen, baina
euren marka onenetatik urrun.

Arantza Morenok denboral-
di paregabea borobildu zuen
xabalina jaurtiketan zilarra iraba-
zita. Orain asteburu bi, Aranjue-
zen jokatutako gazte mailako
Espainiako txapelketan, bere
jabetzan zegoen Espainiako

Bidezabal atletismo taldeko nagusiek hamasei domina irabazi
dituzte Euskadiko txapelketan; haizeak errekorrak eragotzi zituen

errekorra apurtu zuen berriro
gazteen mailan. Xabalinak 500
gramoko pisua duen modalitate-
an ezarri zuen marka berria.
Durangon 600 gramoko xabali-
nagaz jardun zuen eta, une
batez, modalitate horretan ere
gazte mailako errekor berria
ezarri zutela uste izan zuten
denek. Baina epaileek neurketa
denak txarto egin zituztela jaki-
narazi zuten, denei metro bat
gehiago eman zietela. 47.26
metrotan utzi zuten Morenoren
jaurtiketarik onena, errekorretik
gertu, baina barik.

Bihar beteranoen txanda
Bihar, 17:00etan, Beteranoen
VI. Atletismo Criteriuma jokatu-
ko dute Durangon. Atletismoan
lorpen handiak egindako hain-
bat atleta batuko da bertan.
Esaterako, Aurora Perez eta
Armando Roca etorriko dira.
Bien artean Espainiako sei txa-
pelketa irabazi dituzte. J.D.

DOMINAK
URREZKOAK (4)
- Belit Solar: 800 metrotan
- David Fuentes:

mailu jaurtiketan
- Natalia Urmakaeva:

pisu jaurtiketan
- Javier Ontoso:

10.000 metro martxan

ZILARREZKOAK (7)
- Arantza Moreno:

xabalina jaurtiketan
- Pilar Fernandez:

5.000 metrotan
- Asier Eizagirre:

pisu jaurtiketan
- Fernando Unzu:

110 metro hesietan
- Iraia Garcia:

3.000 metro oztopoetan
- Nahia Ibarzabal:

5.000 metro martxan
- Asier Zarandona:

disko jaurtiketan

BRONTZEZKOAK (5)
- Iñigo Zarandona:

disko jaurtiketan
- Gonzalo Santamaria:

pertika jauzian
- Aitziber Gomez: 

100 metro hesietan
- Arrate Lastra: 

pertika jauzian
- Ruth Sobera:

mailu jaurtiketan

Trinketean iazko txapela
defendatuko du Uriartek

Tornosolo trinketean jokatu-
ko den Amankomunazgoko
Saria finaleko txapela aba-

diñar biren artean dago. Rober
Uriartek eta Ander Antxiak neur-
tuko dituzte indarrak. Uriarte  iaz-
ko txapelduna da. Finala gaur
jokatuko dute Tornosolo trinkete-
an, 19:00etan.

Uriarte jokoa aurrean
nahasten eta Antxia bere joka-
moldera eroaten ahaleginduko
da. Aspegaz profesionala izan-
dako pilotaria abila da aurrean
eta aireko jokoan arma balio-
tsua du. Antxia pilotari luzeagoa
da eta binakako partiduetan
atzean jokatzen du sarritan.
Pilota teilatuan jartzen saiatu
beharko da Antxia, eta Uriarteri
aurreko jokoa mozten.

Aurretik hirugarren eta lau-
garren postuak erabakiko dituz-
te Mikel Rafael eta Mikel Gon-
zalez  pilotariek. Biek ala biek
lan handiak eman zizkieten
Uriarteri eta Antxiari finalerdie-
tan. Lehenengo f inalerdian
Frontis pilota enpresan ibilitako
pilotari bik jokatu zuten: Ander
Antxiak eta Mikel Rafaelek. Par-

Amankomunazgoko Sariko finala jokatuko dute gaur, eta Rober
Uriarte eta Ander Antxia abadiñarrak lehiatuko dira Tornosolon

tiduaren ia-ia bukaerara arte
oreka izan zen nagusi (31-31). 

Antxia azken txanpan egin-
dako tanto ilara bati esker sail-
katu zen. Pilotari biek ondo
jokatu zuten eta ez zegoen argi
nor nagusitu zitekeen, indarrak
pare parean zeudelako. Baina
berdinketa horretatik aurrera,
Antxia ia zuzenean joan zen
40ra. Pilota sarean sartzen eta
teilatuan luze ipintzen asmatu
zuen abadiñarrak eta merezita
sailkatu zen gaur jokatuko den
finalerako (40-32).

Bigarren finalerdia Rober
Uriarte eta Mikel Gonzalez
berriztarraren artekoa izan zen.
Uriartek Gonzalezen lesio bat
aprobetxatu zuen markagailua
irauli eta finalera sailkatzeko.
Gonzalezek alde nabarmena
hartu zuen partiduko lehenengo
erdian (23-12 / 25-18). Parti-
dua aurrera aterako zuela ema-
ten zuenean, berriztarrak orkatila
bihurritu zuen. Partiduan jarraitu
zuen, baina bererik eman ezinda.
Haizea alde zuela Uriartek mar-
kagailuari buelta ematea lortu
zuen (40-31). J. D.Ander Antxia, orain asteburu bi, Tornosolo trinketeko finalerdietan. Kepa Aginako 

Aurretik hirugarren eta
laugarren postuak
erabakiko dituzte

Uriarte Antxia bere
jokamoldera eroaten
ahalegindu beharko da

Lejarreta Espainiako
txapelketaren bila doa

Domekan, Espainiako mountain
bike txapelketa jokatuko dute
Murtziako Lorca herrian. Iñaki
Lejarreta berriztarraren helbu-
rua (Orbea Racing Team) txa-
pelketa irabaztea izango da. Iaz
bigarren amaitu zuen Jose
Antonio Hermidaren atzetik eta
aurten ere bera ikusten du aur-
kari nagusi: “Duen onena ema-
ten badu gatxa da berari irabaz-
tea. Baina ondo entrenatzen
nabil eta lasterketa bere kon-

trako buruz buruzko bat bada-
go, edozer gertatu daiteke”.

Hurrengo asteburuan,
uztai laren 28an, Munduko
Kopako azkenengo proban par-
te hartuko du Frantziako Val-
D’isere herrian. Bosgarren ila-
ratik ekingo dio lasterketari.
Sailkapen nagusirako lehian ez
dabilenez, zer galdurik ez duela
dio, eta arriskatu egingo duela.
Lehenengo hamarren artean
geratzea du helburu. J.D.

Etzi BTTko Espainiako txapelketan ariko
da, eta Hermida izango du arerio nagusia

Elite mailan lehenengoz irabazi gura du txapelketa.
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AISIALDIA gazte gara gazte!

Musika artista bihurtuta bueltatu dira
gazteak Berbaroren udalekuetatik 

Berbaro euskara elkarteak Nafarroako Mendigorria herrian antolatu ditu udaleku finkoak. Gazteek ez
dute aspertzeko denborarik izan. Hamar egunetan egin dituzten ekimenen artean egon dira bideo klip
lehiaketa bat, Mendigorria TV sariketa eta inguru hura erakusteko sortu eta grabatu duten lip duba.

saria Bolabotiak taldeak jaso zuen;
efektu berezien atalekoa Piñabu-
ruek; bideo klip originalenarena,
Berdelak taldeak; eta makilaje eta
jantzi onenarena, Txirloak tal-
deak. Horrez gainera, Leire Apa-
riciok eta Ander Azkaratek dantza-
ri edo antzezle onenaren sariak ere
jaso zituzten.

Mendigorria TV sariek ikus-
min handia eragin dute Interne-
ten. Artista gazteen gurasoek ber-
tatik bertara jarraitu dituzte euren
seme-alaben ibilerak blogean:
www.blogak.com/mendigorria.
Hantxe daude ikusgai bideo klip
denak, sari banaketa ekitaldiko
argazkiak edota Mendigorrian
egindako ekitaldi guztien inguru-
ko berriak: “Gurasoak denbora
guztian hantxe sartuta egon dira.
‘Noiz sartuko dituzue bideo edo
argazki gehiago?’ galdetzen zigu-
ten kalean ikusten gintuztenean”,
gogoratu du Berbaroko Oihane
Barrutiak.

Gazteek euren artista sena
erakusteko aukera gehiago ere

izan dute. Esaterako, Mendigo-
rrian zeuden etxea eta inguruak
erakusten dituen lip dub bat gra-
batu zuten. Txoko denak erakutsi
ostean, igerilekuan eta uretan
amaitu zuten bisita musikatua.
Bideo hori ere blogean dago.

Udaleku ibiltariak
Berbarok eskaintza zabala izan
du gaztetxoentzako. Hiru eta
hamar urte artekoak Amankomu-
nazgoko Behargintzaren azpiegi-
turetan batzen dira. Guztira, 85
gaztetxo dabiltza, eta aste bakoi-
tzean gai bat lantzen dute. Asteon
espazioa izan da gaia eta, besteak
beste, Donostiako Eureka! Zien-
tzia Museoa bisitatu dute.

Hamabi eta hamalau urte
arteko 29 gaztek, aldiz, Zumaian
hasi eta Bakion amaitu den uda-
leku ibiltarian parte hartu dute.
Guztira 71 gaztetxo ibili dira,
Durangokoei  Lasartekoak eta Her-
nanikoak ere batu zaizkielako.
Surfa eta eskalada praktikatu dituz-
te, esaterako. J.D.

Gero, lanik onenak bereiztu zituz-
ten Mendigorria TV sarietan; edo
bestela esanda, MTV sarietan.
Lanik onenaren saria Erretxinak
taldeak jaso zuen.

The Uskis taldearen Olatuak
bezala abestia originaltasunez eta
irudimen handiz eraman zuten
irudietara Erretxinak taldeko gaz-
teek. Beste arlo batzuk ere saritu
zituzten: koreografiarik onenaren

Berbaro euskara elkarteak Men-
digorrian (Nafarroa) antolatu
dituen udalekuetan zortzi eta
hamabi urte arteko 61 gaztetxok
parte hartu dute. Hamar egun ber-
tan eman ostean, eguaztenean
bueltatu ziren etxera. Artista egin-
da bueltatu dira gainera. Abesti
ezagun bat aukeratu eta haren
gainean bideo klipak grabatu
dituzte taldeka, sormena landuz.

Leire Apariciok era
Ander Azkaratek

antzezle onenaren
sariak jaso zituzten

Gurasoek bertatik
bertara jarraitu

dituzte seme-alaben
ibilerak blogean

Mendigorrian zeuden
etxea eta inguruak
erakusten dituen lip
dub bat grabatu dute
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Higiezinak
ETXEBIZITZAK

SALDU

Bolibar . 34m2 x 3. Teilatu
berria eta proiektuarekin. 3
gela eta terraza. Hortu txikia.
150.000 euro. 660 35 80 67

Abadiño. Matienan, kultur
etxe aurrean. Bizitzera sartze-
ko prest. 3 logela, bainua. 27
m2-ko garaje itxia alokatzeko
aukera. 615 73 85 52

Atxondo. 75 m2. 3 logela,
balkoia. Oso eguzkitsua.  Be-
rriztatua eta altzariz hornitua.
180.000 euro. 655 73 74 47

Durango. Sasikoa kalean. 3
logela, saloi-jangela handia.
Bi balkoi, kamarotea eta ga-
rajea. 679 38 23 69. 

Elorrio. Eraikuntza berria,
erdigunean kokatuaHiru lo-
gela, bi bainugela. 75m2.
230.000euro. Garajea auke-
ran. Tel.: 634 45 72 01

Garai. Oarbeaskoa baserria
salgai.10.000 m2-ko lursaila.
Garaiko San Migel auzoa, 6.
8.500 m2-ko belardi soroa,
nahiko laua. Toki lasaia, he-
goaldera begira. Erreabilita-
zioa behar du. Herrigunetik
150 metrora. Bifamiliarra egi-
teko aukera. 639 833 489 

Iurreta. Pisu bat salgai
Arriaundin, Iurretan. 66.000
euro. Tel.: 685 72 80 42.

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

ERRENTAN EMAN

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

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

Durango. Leku lasaia. 3 lo-
gela eta 2 komun. Garaje eta
trastelekua. Animaliarik ez da
onartzen. Tel.: 625 70 41 12.

Durango. Logela indibidua-
la alokatzen da Landako Etor-
bidean.  648 20 03 70 .

Elorrio. Nizeto Urkizun. Bi
logela altzariz hornituak eta
berriztatuak. Ganbara han-
dia. 550euro. 645 73 54 42

Elorrio. Eraikuntza berria,
erdigunean. Bi logela, bi bai-
nugela eta trastelekua.
600euro. Tel.: 634 45 72 01

Mañaria. Hiru gela eta bal-
koi handia. Prezio onean. 
Tel.: 94 682 41 08 (goizez).

ERRENTAN HARTU

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

Elorrio. Elorrion pisu bila, al-
tzariekin eta berogailuarekin.
Tel.: 94 658 21 91

OPORRETAKO ETXE-
BIZITZAK

ERRENTAN EMAN

Oropesa del mar (Caste-
llo). Marina dorren 4-6 per-
tsonentzako apartamentu
berria. Udan eta urte osoan
zehar. Itsasora begira, hon-
dartzatik 150 metrotara. Te-
rraza eta igerileku handia eta
umeen txintxaunak. 670 214
924.

Torrevieja. Bungalow bat.
60 m2-ko solariuma, urbani-

zazio pribatua, igerilekuare-
kin. Tel.: 615 77 96 22

Llanes (Asturias). Bi per-
tsonentzako apartamentua
alokagai . 637916892
(13:30etik aurrera) 350,00
euro astean.

Vieux boucau (Landak).
Apartamentua alokatzen dut
landetan. Igerilekua, hondar-
tza.  94 673 27 69  edo 656
75 95 37

Bastida. Torre - otxandi ur-
banizazio pribatuan. Igerile-
kua eta saskibaloi pista ditu. 2
logela. Urte osoan eskuraga-
rri. 620 629 245

Almeria. Oporretako etxea
alokatzen da Almeri Mar-en .
Hondartza ondoan eta he-
rrian ondo kokatuta. 
680 10 58 46

PISUA KONPARTITU

PISUKIDE BILA

Durango. Logela bat aloka-
gai Durangon. 650 73 87 24

Durango. Alde zaharrean.
Prezioz merke. 650 29 42 20

Durango. Hiru logela eta bi
komun. Garajea aukeran. 
300 euro. 600 45 83 16

Durango. Logela bat aloka-
tzen da. 630 76 18 28

Orozko. Logela bi alokatzen
ditut.  Autobus geltokitik ger-
tu.  660 62 64 86 

LOKALAK

SALDU

Gasteiz. Azken erabilera:
tailer mekanikoa. Ibi lizentzia
du. Portero automatikoa eta
alarma. 2 komun ditu. Hiri er-
digunekiko komunikazio onak
ditu.  Alokatzea ere posible
da: 800euro/hil. 665757807

ERRENTAN EMAN

Abadiño. Abadiñon lokal
bat alokagai. 661 45 18 51.

Durango. Durango erdi-er-
dian. 42 metro karratu erabil-
garriak. Prezioa: 550 euro/hi-
lean. Tel.: 656 78 02 15

GARAJEAK

SALDU

Berriz. Garaje itxia salgai 42
m2. Ate automatikoa, komu-
na, sukaldea, txokoa eta bo-
dega txikia. Tel.: 615 75 21 36

Durango. Garajea salgai Du-
rangoko Askatasun Etorbidea
12an. Tel.: 660 20 18 30

Durango. Astepe auzunean.
18 metro karratu. 
Tel: 665 70 75 35.

Elorrio. Berrio-Otxoa kalean
garaje itxia saltzen da. 
Tel.: 658 75 92 64.

Otxandio. Garaje itxia salgai
otxandion, pertsianarekin.
Tel.: 675-71 72 83.

ERRENTAN EMAN

Durango. Tel.: 94 681 25 10.

Durango. Askatasun etorbi-
dean. 50 euro hilean. 
Tel.: 675 71 95 54

Iurreta. Eleixalden. 
Tel.: 636 22 07 96

LURSAILAK

SALDU

Bernedo. Lursail eraikiga-
rria Urturin salgai dago. Gas-

teizetik 40km-tara dago.
308m2 eraikitzea posible da.
Tel.: 665 757 807 

ERRENTAN HARTU

Durangaldea. Bat, bi edo
hiru hektareako lur sail baten
bila gabiltza, alokatzeko edo
erosteko. Tel.: 699 84 61 23
eta 653 01 32 05  

GAINERAKOAK
Durangaldea. Izozkailua
(arkoia)salgai. Fagor marka-
koa. Tel.: 94 681 37 84 

Lana/negozioak
LAN ESKARIAK

OSTALARITZA

Durango. Neska gazte eus-
kalduna, zerbitzari lanak egi-
teko eskaintzen da.
615 716 232

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

ETXEKO LANAK

Durangaldea. Interna, ex-
terna edo ordukako garbike-
tetarako prest. 634 07 27 38

Durangaldea. Etxe, portal,
taberna, denda, bulegoen
garbiketarako lan bila. Baita
ume edo nagusien zaintzan.
670 67 46 41 

Durangaldea. Etxeko lane-
tarako zein zaintzarako prest,
Tel.: 608 50 40 43

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

PERTSONAK ZAINDU

Durangaldea. 24 orduz,
eguneko edo orduka lan egi-
teko. Garbiketarako edota
pertsona nagusiak zaintzeko.
628 65 50 31

Durangaldea. Etxeen, por-
talen, tabernen... Garbiketa-
rako, ume edo nagusien zain-
tzarako lan bila. 
Tel.: 650 17 24 33

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

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

Durangaldea. Ume edo na-
gusien zaintzan aritzeko
prest.  690 68 73 95

Durangaldea. Nagusien
edo umeen zaintzan edota
garbiketan aritzeko prest. 
Tel.: 638-52 39 22

Durangaldea. Nagusien
zaintzarako lan bila. Jardu-
naldi osoan edo gauetan. 
Tel.: 678-80 96 01

Durangaldea. Nagusien
edo umeen zaintzan edo gar-
biketan lan bila. 12:30etik
16:30era, edota gauez. 
650 61 01 94.

Durangaldea. Nagusien
edo umeen zaintzan edota
garbiketarako lan bila. 
Tel.: 632-34 18 82

Durangaldea. Garbiketan,
ume edo nagusien zaintzan
aritzeko. 646 85 54 32

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

Durangaldea. Etxeko lane-
tarako prest. Nagusien edo
umeen zaintzan edota garbi-
ketarako. 618 29 55 13

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

Durangaldea. Nagusien
edo umeen zaintzan edota
garbiketan aritzeko lan bila.
Tel.: 632 51 68 61

Durangaldea. Nagusi edo
umeen zaintzan baita garbi-
ketan ere. 628 00 22 17

Durangaldea. Nagusi edo
umeen zaintzan edota garbi-
ketan lan bila. 602 85 05 13

Durangaldea. Nagusi edo
umeen zaintzan edota garbi-
ketan lan bila. 602 12 22 45

Durangaldea. Nagusi zein
umeen zaintzarako lan bila.
Garbiketan edo sukaldean lan
egin dezaket. 651 54 80 99

Durangaldea . Ume edo na-
gusien zaintzan edo garbike-
tan lan bila. 632 72 43 23

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

Durangaldea. Gauez, arra-
tsaldez edo asteburuetarako
lan bila. Nagusien zaintzan
edota garbiketan. 632 99 96
92

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

Durangaldea. Nagusien
edo umeen zaintzan edota
garbiketa orokorretarako lan
bila. 646 20 72 71

Durangaldea. Geriatriako
auxiliarra nagusien edo ume-
en zaintzan edota garbiketan
lan bila.  678 23 02 66

Durangaldea. Nagusien
edo umeen zaintzan edota
garbiketarako lan bila. 
Tel.: 94 620 04 49

Durangaldea. Pertsona na-
gusiak zaintzeko edo sukalde-
an laguntzeko prest. 
Tel.:608 659 055 

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

Durangaldea. Interna beza-
la pertsona nagusiak zaintze-
ko prest. Tel.: 602 12 22 45

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

Durango. Haurrak zaintzeko
prest uztailean, haur-hezkun-
tzako ikasketak burutua. Tel.:
615 716 232

Durango. Uztailean umeak
goizez zein arratsaldez zain-
tzeko prest dagoen neska
euskalduna. 646 538 390.

Elorrio. Irailetik aurrera,
arratsaldetan, umeak zain-
tzeko prest (elorrixon). 
Tel.: 688 640 604

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

Durangaldea. Zaintzan edo
garbiketan lan bila. Lanaldi
erdian, gauez edo asteburue-

tan.  636 85 20 59

Durangaldea. Ume edo na-
gusien zaintzan aritzeko
prest. Dependentziadun na-
gusiak zaintzeko ere bai, baita
sukalde laguntzaile edo gar-
biketarako. 676 54 66 91

Durangaldea. 24 orduz
pertsona nagusiak zaintzeko
prest. Tel.: 602 12 22 45

IRAKASKUNTZA

Durangaldea . Hizkuntza
eskola ofizialeko tituluduna,
inglesa hobetzeko klaseak
emateko prest. 637 292 465

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

Abadiño. Magisteritzan di-
plomatua, klaseak emateko
prest, Lehen Hezkuntza eta
DBHn. Tel:618 068 749.

Durango. Telekomunikazio
ingeniari teknikoa, gaur egun
goi mailako ingenieritza bu-
katzen, matematika eta fisi-
kako partikularrak emateko
prest.  656 78 68 10. 

GAINERAKOAK

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

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

Durangaldea. Nagusien
zaintzan, garbiketan, segur-
tasunean, lorezaintzan, okin-
tzan, gurdi-garraiolari,... Lan
bila. Tel.: 622 47 39 41. 

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

Durango. Lokalak, kontsul-
tak eta sozietateak garbitzeko
prest. 615 716 232

Durango. San ignazio auzo-
ko piszinara ekainetik-irailera
joateko 4 sarrera ditut, kuota
135â‚¬-koa da, beraz, hori or-
dainduz gero 4 sarrerak
emango nituzke.  656 791 118

Durangaldea. Lan bila na-
bil. Lorezaintzan esperientzia,
baina edozein lanetan aritze-
ko prest. Tel.: 645 05 35 23

LAN ESKAINTZAK

OSTALARITZA

Lekeitio. Hotel zuzendari,
sukalde zuzendari eta maitre
postuak betetzeko helburua-
rekin, Lekeition eta Deban
dauden aisia hoteletarako,
Kurrikuluma:
rrhh@aisiahoteles.com

ETXEKO LANAK

Durangaldea. Nagusiak,
garbiketa lanak eta sukaldari
laguntzaile gisa lan egiteko
prest.  Tel.: 686 19 00 24

Durango. Neskatila bat
zaintzeko emakume bat be-
har da (hobe euskalduna
bada). 603 71 18 06. 

PERTSONAK ZAINDU

Durangaldea. Nagusiak
edo umeak zaintzeko eta
etxeko lanak egiteko lan bila.
Tel.: 648 20 03 70 

Durangaldea . Asteburue-
tan, 24 orduz edo egunez,
pertsona nagusiak zaintzeko
prest. Tel.: 660 71 67 89

Durangaldean . Garbiketa
lanak edo pertsona nagusi
zein umeak zaintzeko prest.
Tel.: 638 43 79 01 

Durango. Sei urteko umeak
zaintzeko pertsona bat behar
dugu. Irailetik aurrera astean
3-4 ordu. 658 73 87 18

Getxo. Enpresa batek ani-
matzaile soziokulturala behar
du hirugarren adineko egoitza
baten lan egiteko.  10 ordu as-
tero. Kontratua: aldi baterako
(abuztua). Hasteko data:
2012ko abuztuak 1.  Sartu.
Erref.: 5285. (94620 04 49)

IRAKASKUNTZA

Bilbo. Enpresa batek ingele-
seko irakaslea behar du. La-
naldi partziala, goizez. Kon-
tratua: aldi baterako. Bereha-
la hasteko. Sartu. Erref.:
5068. Tel.: 94 620 04 49

Bilbo. Enpresa batek suedie-
ra irakaslea behar du.  Lanaldi
partziala, goizez. Kontratua:
aldi baterako. Berehala has-
teko. Soldata zehaztuko da.
Sartu. Erref.: 5499. 
Tel.: 94-620 04 49

GAINERAKOAK

Durangaldea. Edozein lan-
tegitan lan egiteko prest.
Eraikuntzan izan ezik. 
Tel.: 672-58 47 58 

Durangaldea . Bizkaiko en-
presa batek honakoa behar
du: saltzailea. Lanaldi osoa.
Kontratua: aldi baterako. Be-
rehala hasteko. Soldata: hi-
tzarmenaren araberakoa.
Sartu. Erref.: 5164. 
Tel.: 94-620 04 49

Bizkaia. Bizkaiko enpresa
batek honakoa behar du: sal-
tzailea. Donosti eta eibarren
telefono mugikor bezero be-
rriak lortzeko saltzailea behar
da. Lanaldi osoa. Kontratua:
aldi baterako. Berehala has-
teko. Soldata: hitzarmenaren
araberakoa. Sartu. Erref.:
5165. Tel.: 94-620 04 49

Bergara. Bergarako enpresa
batek honakoa behar du: ani-
matzaile soziokulturala. Hiru-
garren adineko egoitza baten
lan egiteko. Lanaldi partziala.
Kontratua: aldi baterako (15
egun). Hasteko data: 2012
uztaila 30. Soldata: hitzar-
menaren araberakoa. Sartu.
Erref.: 5286. 
Tel.: 94 620 04 49

Denetarik
SALDU/EROSI

Agria motokultora sal-
gai. Agria 2700 motokulto-
rea salgai. Diesela. Tel.: 94-
682 45 90. Luis9

Ibilgailuak
SALDU

Audi A4 salgai. 170.000
km. 9 urte eta erdi. Diesela.
8.500 euro. 673 49 36 39

Autoa salgai. Peugeot
306. 170.000km. Prezioa:
2.500 euro. 655 733 598

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

FURGONETAK

SALDU

Renault Master salgai.
2003. urtekoa. 185.000km.
Lo egiteko prestatua. IAT-a
maiatzean pasatuta. Tel.:
662 34 94 23

Volkswagen multivan
salgai. Volkswagen multivan
confortline t5 salgai. Oso

egoera onean. Kilometro gu-
txi. Ondo zainduta. Beti gara-
jean. Tel.: 606-87 85 21

MOTORRAK

SALDU

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

BESTE IBILGAILUAK

SALDU

Karabana salgai. Busther
karabana salgai. Prezio eko-
nomikoa. 6 plaza. Tel.: 688-
80 55 19

Karabana salgai. Karabana
roller 400s, egoera onean,
saltzen dogu. Garajean gor-
deta egon da. Prezio onean

Harremanak
Bazkide bila. Bazkide
berrien bila gabiltza,
txoko salabarriren parte
izateko (mendizabal
auzunean). Interesatuak
deitu 650 49 90 74 
zenbakira

Aisia
ANIMALIAK

SALDU

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

Katakumak opari. Lau ka-
takuma beltz-beltzak opari-
tzen dira. Tel.: 606-70 91 18

Txakurkumeak opari.
Txakurkumeak oparitzen dira.
Tel.: 633 87 05 51.

Txakurkumeak opari.
Txakurkumeak oparitzen dira.
Tel.: 653 01 32 05 (Amaia)

MUSIKA/PELIKU-
LAK/LIBURUAK

SALDU

Gibson Les Paul gitarra
salgai. Gibson Les Paul Stu-
dio, Alpine White salgai. Gita-
rra oso ondo dago, 2009an
erosi nuen eta oso gutxi erabi-
li da. Deitu eta probatu.

Marshall JCM 2000
TSL602. Gitarra anplifika-
gailua salgai, 60 watio, bal-
bulekin eta 12Ó bozgorailu bi-
rekin. Hiru kanal ditu: clean,
crunch eta lead. Hrd-case ku-
txarekin.697 285 948

Piano elektrikoa salgai.
Yamaha Clavinova CLP 150
piano elektrikoa salgai.  
650 17 22 85 

Silofoia eta perkusioa
salgai. Honsuy markako si-
lofoia edo perkusioa salgai.
Tel.: 94 681 25 58. 

Gitarra eta baxu klaseak.
Durangon. Tel.: 616 31 02 49 

GAINERAKOAK

Gitarra eskola partikula-
rrak Durangon. Estilo asko.
Tel.: 650-17 22 85.

OPORRAK/BIDAIAK

SALDU

Kanpadenda salgai. Ma-
rechal markako kanpadenda
salgai. Behin bakarrik erabi-
lia. 4 pertsonarentzat. Aukera
ezinhobea!100â‚¬ tel.: 615-
00 72 16.

Familia/etxea
ETXERAKO TRES-
NAK/ALTZARIAK

SALDU

Armairua eta ohea sal-
gai. Haritzezko armairua eta
ohea salgai, 1.000 euroan.
Negoziagarriak. Tel.:600 64
90 96

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

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

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

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

HAURREN TXOKOA,
OSAGARRIAK

SALDU

Bikientzako karrotxoa
salgai. Bikientzako karro-
txoa salgai, kapazo eta aulkia-
rekin. Jane markakoa. Apro-
posa baita adin tarte txikiko
neba-arrebentzat ere. Tel.:
629 56 34 92

Haur-logela salgai. Haur-
logela salgai. 0 hilabetetik 5
urterarte. Armairua, ate ba-
tekoa. Esekitokia. Komoda,
ohe-sehaska, koltxoia, izarak
eta edredoia. Dena egurrez-
koa, zuria eta oso polita. Oso
egoera onean eta oso polita.
550 euro. Tel.: 675-95 35 84
(elorrio)

Haurrak bizikletan era-
mateko aulkia salgai..
Haurrak bizikletan eramateko
aulkia salgai. Erosoa eta mer-
kea. Tel.: 679 17 43 67 (Ja-
vier)

Quinny zapp extra. Kapota
beheko otzara, bi burbuila,
karroarentzat boltsa, maxi
cosiarentzat akople jokoa
barne. Gutxi erabilia. Berme
epearen barne. 946030262
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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: 80 m2. 3 logela,
egongela, sukaldea eta komuna. 2 balkoi. Ganbara.
• ASKATASUN ETORBIDEA: 83 m2. 3 logela,
egongela, sukaldea balkoiarekin eta 2 komun. Garajea
eta ganbara. Erdi berria.
• SAN ROKE: 79m2. 3 logela, egongela,sukaldea,
komuna eta 2 balkoirekin. Eguzki ugari eta ikuspegie-
kin. Berriztua. Berehala bizitzera joateko.
• ALLUITZ-ASKATASUN: 76m2. 2 logela, egongela,
sukaldea eta 2 komun. Garajea eta ganbara.
• TABIRA: erdi berria.  50m2. Logela,egongela,
sukalde jantzia, komuna, balkoia eta ganbara.
• TABIRA: 90 m2. 3 logela, egongela, sukaldea 
eta komuna. Eguzkitsua eta ikuspegi ederrekoa.
• MADALENA: erdi berria. 50 m2. Logela, egongela,
sukalde jantzia eta komuna. Eskegitokia.
• PLATERUEN PLAZA: 97 m2. 3 logela, egongela,
sukaldea eta 2 komun. Garajea, trastelekua eta
ganbara. Etxe osoak kanpora ematen du.
• ANDRA MARI: 180 m2. 4 logela, 2 komun,
bainugela, sukaldea eta jangela. Ganbara eta garajea. 
• LANDAKO – TXIBITENA: 93 m2. 3 logela, egongela,
sukaldea eta 2 komun. Garajea.
• ZUMALAKARREGI-EZKURDI: 130 m2. 4 logela.
Garajea. Handia. Orientazio ona.
• EZKURDI: 100 m2. 3 logela, egongela, sukaldea 
eta 2 komun. Ganbara. Prezio ona.
• EZKURDI: 4 logela, egongela, sukalde jantzia 
eta 2 komun. Balkoia.
• MURUETA TORRE: 120 m2. 4 logela. Garajea 
eta trastelekua. Balkoia. 
• MURUETA TORRE: 91 m2. 3 logela, egongela 
eta sukaldea eskegitokiarekin. Balkoia. Garajea 
eta trastelekua. Etxe osoak kanpora ematen du.
• LANDAKO: 80 m2. 2 logela, egongela balkoiarekin,
2 komun, sukaldea eta jangela. Ganbara eta garajea.
• LANDAKO: 134 m2. 3 logela, egongela, sukalde
jantzia eta 2 komun. Balkoi handia. Ganbara. Garajea
aukeran.
• FRANTZISKO IBARRA: 95 m2. 3 logela, egongela,
sukaldea eta 2 komun. Garajea eta trastelekua.
• FRANTZISKO IBARRA: 105 m2. 3 logela, egongela,
sukalde jantzia eta 2 komun. Etxe osoak kanpora
ematen du. Eguzkitsua. Garajea aukeran.
• SASIKOA: 85 m2. 3 logela, egongela, sukalde
jantzia eta 2 komun. Garajea eta ganbara. Balkoia.
Ikuspegi politak. Eguzkitsua.
• ARKOTZA: 4 logela, egongela, sukalde jantzia eta 2
komun. Balkoia. Ganbara.
• KURUTZIAGA: 80 m2. 2 logela, egongela, sukaldea
eta komuna. Balkoi handia. Ikuspegi ederrak.

ETXEBIZITZAK SALGAI
DURANGO
• SAN INAZIO AUZUNEA: 3 logela, 2 komun, sukaldea
eskegitokiarekin eta egongela balkoiarekin. Etxe osoak
kanpora ematen du. Garajea eta trastelekua.
Igerilekuarekin.
• Apartamentu berriak eraikitzen. 119.000€-tik
AURRERA. EZ GALDU AUKERA HAU.
• 2 logelako apartamentua. Egongela, komuna,
sukaldea eta despentsa. 114.000€. Berriztatzeko.
• ERDIALDEAN: 2 logela, 2 komun, egongela eta
sukaldea. Berria eta guztiz jantzia. Garajea eta
trastelekua.
• EZKURDI: 2 logela, 2 komun, sukaldea eta
egongela. Garajea eta trastelekua.
• FRANZISKO IBARRA: 3 logela, sukaldea, office-a, 
2 komun eta egongela. Garajea eta ganbara.
• HERRIKO GUDARIEN: 3 logela, 2 komun, sukaldea
eskegitokiarekin eta egongela balkoiarekin. Ganbara
eta garajea.
• ERDIALDEAN: 123 m2. Etxe osoak kanpora ematen
du. Berriztatzeko. Zonalde onean kokatua.
• ATIKO BERRIA ESTREINATZEKO. 2 logela, 2 komun
eta sukalde amerikarra eta egongela. Garaje itxia eta
terraza izugarriak.
• BARRENKALE: Duplexak. Eraikuntza berria.
Berehalako banaketa. 2 logela, 2 komun, egongela eta
sukalde amerikarra.

LEKEITIO
• 3 logela, komuna, sukaldea eta egongela terrazare-
kin. Garajea. Auzune pribatua. Igerilekua eta frontoia.

ABADIÑO
• ITURRITXO: Logela bakarra, sukalde amerikarra,
egongela, komuna eta eskegitokia. Ganbara, garaje
bikoitza eta trastelekua.
• 2 logela, 2 komun, sukalde-jangela, egongela eta
eskegitokia. Garajea, trastelekua eta ganbara.
Ikusgarria.

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

ATXONDO
• 2 logela, komuna, sukaldea balkoiarekin, egongela
eta bainugela. Etxe osoak kanpora ematen du. Berria
ematen du.

ZALDIBAR
• 3 logela, komuna, sukaldea eta egongela balkoiare-
kin. Guztiz berriztatua. Trastelekua.

LUR SAILAK SALGAI
IURRETA
• 2.000 m2-ko lursaila salgai. Leku zoragarria.
Sarbide ona.
• 5 hektareako lursaila. Abeletxe bat egiteko aukera
dago.

MATIENA-ABADIÑO
• 2.000 m2-ko lursaila. Laua eta fruitarbolekin.

OLETA (OTXANDIO)
• 2.300 m2. Fruta-arbolak eta abeletxea ditu.Erreka
ondoan kokatuta dagoen lursaila.

EUBA
• 3000 m2 eta 3.455 m2-ko lursailak. 2 lurzati
bakoitzean bifamiliarra eraikitzeko aukerarekin.

ABADIÑO
• Bifamiliarra eraikitzeko 1.100 m2-ko lursaila salgai.

ZORNOTZA
• LARREA: 27.000 m2-ko lursaila.

BASERRIAK SALGAI
BERRIZ
• MURGOITIOn kokatuta dagoen baserria
salgai.Nekazalturismo edo landa etxe izateko
aproposa. Ikuspegi politak.

ETXEBIZITZAK SALGAI
• IURRETA (Dantzari): 80 m2. 3 logela eta egongela.
Berogailua. Igogailua. Bizitzen sartzeko moduan.
186.000€

• ERMODO: erdi berria. 3 logela eta 2 komun.
Eguzkitsua. Ganbara eta garajea.
• TABIRA: erdi berria. Apartamentua. 10 m2-ko
terraza. Garaje itxia.
• ABADIÑO: 83 m2. Erdi berria. 2 logela, 2 komun,
egongela balkoiarekin eta eskegitokia. 210.000€.
• ZABALE: 3 logela, 2 komun eta egongela terrazare-
kin. Ganbara eta garajea. Eguzkitsua.
• JESUITAK: 3 logela, 2 komun, sukaldea eskegitokia-
rekin eta egongela terrazarekin. Ganbara. Garajea.
Eguzkitsua. Berriztatua.
• IURRETA: 3 logela,egongela eta sukalde handia.
Terraza. Igogailua. Berogailua. 174.300€.
• IURRETA: 3 logela eta egongela. Balkoia. 66.000€.
• IURRETA: berria estreinatzeko. 2 logela, 2 komun,
egongela handia eta sukaldea eskegitokiarekin.
Garajea aukeran. 199.000€.
• ZEHARMENDIETA: 3 logela. 2. solairua. Berogailua.
Etxe osoak kanpora ematen du. 155.000€.
• EZKURDI: 175 m2. 4 logela eta 4 komun.
Trastelekua. Bizitzen sartzeko moduan. Ikuspegiekin.
• MIKELDI: 100 m2. 4 logela, egongela, sukaldea 
eta 2 komun. 2 terraza. Ganbara. 210.400€. 
• OÑITURRI: Ezkurdi. Erdi berria. 80 m2. Eguzkitsua.
1. mailako materialak. Ganbara eta 2 autorentzako
garajea.
• SAN ROKE: 80m2. 3 logela. 2 Terraza. Ganbara.
Ikuspegi polita. Eguzkitsua.
• MATIENA: 3 logela, egongela eta sukaldea.
Berriztua. 170.980€.
• DANTZARI: 3 logela. Bizitzen sartzeko moduan.
Alokairuan; 600€ erosteko aukerarekin.
• ASKATASUN ETORBIDEA: 90m2. 3 logela. 
2 bainugela. Ganbara eta garajea.
• MURUETATORRE: 95 m2. 3 logela eta 2 komun.
Terraza. Garajea aukeran. 220.000€.
• ASKATASUN ETORBIDEA: 80 m2. 2 logela eta 
2 komun. Terraza. Eguzkitsua. 216.000€.
• SAN IGNAZIO: 3 logela. 2 bainugela. Ganbara.
Garajea. Terraza. Eguzkitsua. 270.000
• IURRETA: 90 m2. 3 logela eta egongela handia.
Berogailua eta igogailua. Ganbara. 205.000€.
• KOMENTUKALEA: apartamentua. Argitsua.
• FRAY JUAN DE ZUMARRAGA: 90 m2. 3 logela,
sukalde-jangela eta egongela. Terraza.
• ERRETENTXU: etxebizitza handia. Garajea.
Berriztatua. Eguzkitsua.
• URIBARRI: 102 m2. 4 logela. Eguzkitsua.
Ikuspegiak. 179.700€.
• MONTEBIDEO: 80 m2. 3 logela eta egongela.
Igogailua. Ganbara. 210.300€.
• ERDIALDEAN: Maristak ingurua. 90 m2. 3 logela
eta 2 komun. Ganbara eta garajea. 
• FRANZISKO IBARRA: 6 urteko aintzinatasuna. 
2 logela. Ganbara. Garajea. 252.400€.
• MAÑARIA: 110 m2. 3 logela eta egongela handia.
Terraza. Etxe osoak kanpora ematen du. Eguzkitsua.   
• ALLUITZ: erdi berria. 2 logela. Ganbara eta garajea.
• HERRIKO GUDARIEN: AZKENEKO etxebizitza. 
3 logela, eta 2 komun. Terraza. Ganbara eta garajea.
• EZKURDI: 70 m2. Etxebizitza edo bulegoa.
180.000€. Alokairuan. 400€

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

ERAIKUNTZA BERRIA
• ZALDIBAR: % 100 finantziazioa, 512 /hileko kuota.
2 eta 3 logela eta 2 komun. Terraza. Garajea eta
trastelekua. Prezioak; 175.000€ eta 207.000€ + BEZ
• IBAIZABAL: 3 logela eta 2 komun. Terrazak. Garajea
eta trastelekua barne. 247.000€-tik aurrera.
• MAÑARIA: Etxebizitzak estreinatzeko. 189.500€.
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Berriozabal. Luhartz taldeagaz
erromeria, 00:00etan. 

›› Abuztuaren 5ean, Meza,
11:00etan, eta dantzarien eta
irlanderen saioa. Goizean,
bakailao txapelketa. Igel
txapelketa, 13:00etan. Mus
txapelketa, 17:00etan. Karabina
tiro txapelketa, 19:00etan. Afari
herrikoia, 21:00etan. Ansorregi,
Narbaiza eta Lutxurdorekin,
erromeria, 23:00etan.

›› Abuztuaren 6an, Meza,
12:00etan, eta ostean, aurres-
kua eta atzeskua dantzatuko
dituzte. Paella txapelketa,
14:00etan. Briska txapelketa,
17:00etan. Umeen jolasak,
17:00etan. Karabina tiro
txapelketa, 18:30ean.
Erromeria, Ansorregi eta bere
taldeagaz, 20:30ean. Hainbat
bertso eta kanta Jon Maia
bertsolariagaz, 21:00etan, eta
goizaldera arte erromeria.     

ERMUA 
›› Uztailaren 21ean, Txindurri

taldearen dantzak, 19:00etan,
Orbe Kardinalaren plazan.

ANTZERKIA
DURANGO
›› Uztailaren 29an, Vaiven Circo

taldearen Do not disturb, no
molestar, 20:00etan, Ezkurdin.
Uda Kalean Bizi.

ELORRIO
›› Uztailaren 20an, Morboria

taldearen El rey y el bufon,
22:30ean, herriko plazan.
Musikaire.

›› Uztailaren 28an, Morboria
taldearen Piratak eta korsa-
rioak, 20:00etan, plazan.
Musikaire.

DANTZA
BERRIZ
›› Uztailaren 27an, Nazioarteko

folklore jaialdia, 20:00etan,
Olakuetako frontoian.

DURANGO
›› Uztailaren 21ean, Nazioarteko

folklore jaialdia (Durangoko
Kriskitin dantza taldea eta
Siberiako dantzariak),
22:00etan, Andra Mariko
elizpean. Uda Kalean Bizi.

ELORRIO
›› Uztailaren 28an, Logela &

Kukai, 22:30ean, plazan.
Musikaire.

ERAKUSKETA
ABADIÑO
›› Irailera arte, Peru Magdalena 

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

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

IKUSKIZUNA
ZORNOTZA
›› Uztailaren 23an, Gartxot

Itzaltzuko bardoa ikuskizuna,
22:30ean, Jauregibarrian.

JAIAK
ABADIÑO (Gerediaga)
›› Abuztuaren 3an, Donien Atxa

jasotzea, 20:00etan. Euskal
Okela gisatua, 21:00etan. The
Mockers eta Triki ta Ke taldeen
kontzertuak, 10:30ean. 

›› Abuztuaren 4an, Asto lasterketa,
18:00etan. Tortila txapelketa,
19:30ean, eta afari merienda,
ostean. Bertso saioa, 22:30ean:
Unai Iturriaga, Amets Arzallus,
Andoni Egaña eta Maialen
Lujanbio. Gai jartzailea: Maite

ZINEMA

›› Uztailaren 23an, Eidabe taldearen
Kanpanolue 2 umeentzako
ikuskizuna, 19:00etan, Orbe
Kardinalaren plazan.

›› Uztailaren 25ean, herri kirol
ikuskizuna, 12:30ean. Larrain-
dantza, 20:00etan. Euskararen
aldeko topa-konpromisoa,
20:30ean, Orbe Kardinalaren
plazan.

›› Uztailaren 26an, Ermuan
kantuan kalejira abiatuko dute,
eta Patxin eta Potxin pailazoek
emanaldia eskainiko dute,
19:00etan; Larraindantza,
20:00etan, Orbe Kardinalaren
plazan.

›› Uztailaren 27an, Erromeria
Lotxo taldeagaz, 18:00etan.
Aurreskua eta larraindantza,
19:15ean, Orbe Kardinalaren
plazan. Erromeria Lotxogaz,
20:00etan. 

OTXANDIO 
›› Uztailaren 20an, Gazte bazkaria,

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

ZALDIBAR (Gazaga) 
›› Uztailaren 25ean, meza,

12:30ean, eta hurreratzen
direnentzako mokadutxoa,
Santixako ermitan.

MUSIKA
DURANGO 
›› Uztailaren 20an, Miguel Salva-

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

ELORRIO 
›› Uztailaren 21ean, Hazmat

Modine, 22:30ean, plazan.
Musikaire. 

›› Uztailaren 21ean, Funky eta dj
festa, 23:00etan, Parra tabernan. 

›› Uztailaren 22an, Fatoumata
Diawara, 22:30ean, plazan.
Musikaire. 

›› Uztailaren 26an, Koktel,
21:00etan, Portalekua tabernan. 

›› Uztailaren 27an, Korrontzi,
22:30ean, plazan. Musikaire.

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
IURRETA 
›› Uztailaren 28an, Urte berri on

amona, 22:00etan, Aita San
Migel plazan.

Uztailaren 29an, 20:00etan, Durangoko Ezkurdi plazan

DO NOT DISTURB
Hainbat arte eszenikoren batura da Do not disturb ikuskizuna,
Vaiven Circo taldearena. Uda Kalean Bizi programazioaren
baitan, uztailaren 29an eskainiko dute emanaldia, Durangoko
Ezkurdi plazan. Fabrika bateko piezekin jolastu, eta forma eta
funtzio berriak ematen dizkiete aktore-akrobatek.

DURANGO

Zugaza

El caballero
oscuro. La leyenda
renace
Zuzendaria: Larry Charles

barikua 20: 19:00/22:00

zapatua 21: 19:30/22:30

domeka 22: 19:15/21:30

astelehena 23: 19:00/22:00

martitzena 24: 20:00

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

AGENDA
Uztailaren 20an, 21:00etan,
Durangoko Kurutziaga hotelean

MIGUEL SALVADOR
Jazz musika egiten du Miguel
Salvador bilbotarrak bere gitarragaz.
Besteak beste, inprobisazioa eta
harmonia garaikidea irakatsi izan du
Salvadorrek, eta beste jazz musikari
batzuk lagundu izan ditu gitarragaz.
Orain bost urtetik dihardu Miguel
Salvador Project proiektuagaz.
Horixe erakutsiko du Durangoko
Kurutziaga hotelean, gaur.
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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, 20
09:00-09:00 
• Gaztelumendi 

(J.A. Abasolo 2 -Durango) 
09:00-22:00 
• Larrañaga-Balentziaga 

(Berrio Otxoa 6 - Elorrio)
Zapatua, 21
09:00-09:00
• De Diego (Intxaurrondo 22 - Durango) 
09:00-13:30
• Jaio-Olabarrieta (Erreka 6 - Elorrio)
• Urizar (Gabiola 2 - Berriz) 
Domeka, 22
09:00-09:00
• Mugica (Andra Maria 9 - Durango)
Astelehena, 23
09:00-09:00
• Irigoien 

(Bixente Kapanaga 3 - Iurreta)
09:00-22:00
• Eguren, Isabel 

(Trañabarren 15 - Abadiño)
Martitzena, 24
09:00-09:00
• Etxebarria (Montebideo 2 - Durango)
Eguaztena, 25
09:00-09:00
• Unamunzaga 

(Muruetatorre 2C - Durango)
09:00-22:00 
• Lopez de Aretxaga 

(Torresolo 4 -Abadiño)
Eguena, 26
09:00-09:00
• SanRoma (Uribarri 5 - Durango)

EGURALDIA

16

28o

13

24o DOMEKA

13

27o ASTELEHENA

13

23o ZAPATUA

14

23o 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:
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Datorren uztailaren 27an Asier Vallejok 3 urte beteko ditu, bere anaia Ikerrek
irailaren 12an 5 urte, eta amatxo Soniak abuztuaren 7an. Zorionak eta musu
handi bat familiaren partez egun berezi hauetan!

Uztailaren 12an eta bere inguruan zer
gertatzen den jakiteko irrikaz Jon jaio
zen. Ongi etorri eta zorionak Axpeko
eta Mañariko familien partez!

Gure Aitzolek atzo 4 urte bete
zituen. Zorionak mutil handi, eta
musu handi bat etxekoen partez!

Uztailaren 11n jaio zen Endika.
Ongi etorri gurera eta musu potolo
bat Arrazola eta Axpeko familiaren
partez!

Eskerrik asko danagatik! Asko
gurotzuet! Musutxu asko!

Hamabostero, jasotako zorion agur guztien
artean tarta bat zotz egingo dugu. Horreta-
rako beharrezkoa da bidalitako mezuagaz
batera telefono zenbakia ematea.

Zorionak aitatxo eta urte askotarako! Zorionak baita zure urteurrenagatik ere! 
Mila musu potolo!

Oxidatze

Basobera

Haran

Makurtua

Basaburuko
auzoa

Daratuluak

* Bizkaiko
mendia

Talkan ari-
tzen da

Laguntza

Handia

..-Grosso,
Brasilen

Asturu

50

Ezagutzen
sintesia

Nafarroako
urtegia

Espartina

(Infin.)
Kendu

Dut, hari
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kimikoa
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nafarra

Azalera
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Titanioa
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OI
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ZOOIRRI
KALORIA

JOKATUAK



AKUILUAN Amaia Ugalde

Iñaki Gorroño

LAUHORTZA

Jose Luis
Lizundia

Euskaltzaina

Iñaki Gorroñoren hilberri
albistea dakargu gaur. “Gutxi
ezagutua eta gutxiago balora-
tutako durangar ospetsu bat”
zela adierazi nion I. Gorriti
kazetariari.  Uri honetan sor-
tua duela 60 urte, San Fermin
egunean zendu zen, zezen
erahil batek harrapatuta beza-
la, bere bizitza intelektualera-
ko sasoirik interesgarrienean,
behar bada.

Ekonomia ikasketak
burutu zituen Experiencia coo-
perativa en el País Vascotesiaz,
oraindik 23 urte zituela,
1975ean,  L. Zugazak argita-
ratu ziolarik. Israelgo  kibutzei
buruzko beste liburu bi ere
idatzi zituen. Hurrengo urte-
an, Lankide Aurrezki Kutxan-
Laboralean hasi zen lanean,
zeinetan ardura eta kargurik
garrantzitsuenak izan zituen.
Ikasbide Formakuntza  era-
kundeko zuzendari ere izan
zen garai baten, Laboralera
elkartutako Kooperatiba Tal-
deen Kontseiluko idazkari,
kutxa horren hiru zuzenda-
riorde orokorretarikoa eta,
azkenik,  Zuzendari Orokorra-
ren Albokoa. Euskal Herriko
Unibertsitateko irakasle 1974-
76an; IKEIren (Ikerketa Eus-
kal Institutua) Administrazio
Kontseiluko ere bai.

Ardura horiek guztiek ez
zieten ahazten uzten beste
konpromiso bat, hobeto esan,
baliatu egiten zela esango
nuke, euskal kulturarekikoa.
Adibidez, Euskaltzaindiaren
zenbait lanen babesa lortze-
ko bere laguntzaren lekuko
zuzena naiz.

Transizioan, Altsasuko
Mahaiaren inguruko ESBko
(Euskal Sozialista Biltzarra)
burkide izan zen eta 1979ko
foru hauteskundeetan Bizkai-
ko Ekonomia eta Ogasun
diputatu izendatu zuten.
Tamalez, orduan HB koalizio-
aren barruan agintzen zuten
aparitxikien morrontzagatik
ezin izan zuen karguan aritu,
Foru Sail garrantzitsu hori jel-
tzaleei ‘erregalatuz’.

Iñaki herri-gizona gure
gomutan zaude.

“Igerileku osoa ezagutzen dut;
izenak ere gehienak dakizkit”

apur bat aspertu egin direla...
Euforia puntu hori ia ez da ego-
ten. Orain, egon ahal zara hamar
aldiz gauza bat esaten, eta ez dizu-
te kasurik egingo: “Bai bai bai”,

eta gero berdina, “bai bai
bai”, eta berdin. Holakoak

dira. Batzuetan polizia
lana egin behar izaten

dugu.

Eguraldi txarreko
egun asko egoten
dira Euskal Herri-

ko udan. Orduan
zer, aspertu?
Hau ez da Medi-
terranioa, ez.
Egia esan, dau-

kagun lan tal-
deagaz oso gustura
nago. Konfidantza

daukagu, eta nahiz eta
eguraldi txarra egon goi-

za behintzat aprobetxatzen dugu
belarra mozteko, ureztatzeko,
igerilekuak kanpotik eta barru-
tik garbitzeko, mantenimendu
lanetarako... 

Ura irteten zitzaiela eta ara-
zoak eduki dituzue.
Igerilekuak zaharrak dira. Nik
hemen ikasi nuen igerian, eta
atzeragotik ere zabalik zeu-
den... Ura irten egiten zen, eta
orain konponduta dago dena.

Udalekoek esan digute kon-
ponketa polita egin dutela eta

igartzen da. Mantenimendu lane-
tan ibiltzen gara gu ere bai, eta ikus-
ten da ondo dagoela. Aurten apur
bat berandu zabaldu da, baina
merezita, nik uste. Uda osorako
bermea daukagula uste dut.

Bertan lan egiteko atxondarra
izateak abantailak izango ditu.
Ia-ia igerileku osoa ezagutzen dut.
Izenak ere gehienak badakizkit,
orduan konfidantza dago. Aban-
taila bai, baina batzuetan gogor
egin behar izaten dut. Bestela
harrotu egiten dira eta ez didate
kasurik egiten.

Pasadizo bitxirik izango zenuen
hiru urte hauetan.
Bitxia edo, putada esan ahal da?
Botilak apurtuta inoiz igerileku
barruan uretan topatu ditugu, eta
igerilekuak zabaldu aurretik den-
bora luzez garbitzen ibili behar.

Apatan igerilekurik ez bazen
egongo...
Jendeak esan dezake luxu bat dela
guretzat, baina Apatan igerileku-
rik ez badago, udan ez dago ezer.
Beroagaz jendea hondartzara joa-
ten da, eta urrin dago, gastua da,
umeak haraino eroan eta aparka-
tu behar duzu...  Ez dira berriak,
baina jendeak asko eskertzen du
igerilekua dagoen lekuan egotea.
Herri handietan  baino lasaiago ibi-
li zaitezke. Gurasoek-eta esan dida-
te umeak kontrolpean ikusten
dituztela, lasai daudela; ez daude-
la ehun mila buru eta ezin jakin
zein den zure semea. Jendea etor-
tzen da, baina  neurrian. Pasada
bat da hau edukitzea. Bidegorria
badaukagu, baina  hori kanpokoek
eta hemengoek ere urte osoan
erabiltzen dute. Igerilekua ez da
bakarrik ura, zeozer gehiago da;
ahalegintzen gara jendearekin har-
tueman estua edukitzen.

Tabernak giroa sortzen du.
Bai. Aurten oso pozik nago, eza-
gutzen ditut tabernakoak eta lan-
gileak dira. Promoziorako bideoa
ere egin dute, eta oso ondo dago;
bertara etortzeko gogoa ematen
du! Bezeroa gustura egoteko lan
handia egiten dute. Janaria oso
gozoa egiten dute eta traturako ere
oso jatorrak dira.

Ghetto eta Ghertzainak taldeko
kidea zara.Uda kontzertuz bete-
ta dator?
Taldekide bat kanpotik da eta irai-
lera arte ez dugu Gherttzainaken
kontzerturik. Ordurako zeozer
lotuta daukagu, eta urrian nire
anaia datorrenean, Ghettogaz
jarraituko dugu. Disko bat graba-
tzea pentsatzen gabiltza.

Lan handiko egunak
edukitzen dituzu?
Egun ona egiten
duenean gehien,
baina nahiz eta jen-
de asko egon, ez da
susto handirik ego-
ten. Zorionez, ito eta
holakorik ez. Gehienak
kolpeak eta zauriak izaten dira.
Uda denez, udan denok basatia-
go ibiltzen gara, emozionatu egi-
ten gara pilo bat eta kolpeak eta
zauriak... Orain ezin da kristalik
ez portzelanarik sartu. Lehenago,
jendeak kristalezko edalontziak
eroaten zituen barrura, eta
batzuetan ahaztu, bestetan jau-
si, zauriak egoten ziren. 

Umeekin borroka asko eduki-
tzen duzu?
Bai. Apirila, maiatza eta ekaina
klaseak amaitzeko gogoagaz ema-
ten dute, eta ekaina amaieran...
Esajeratua da, esajeratua! Gero
abuztutik aurrera igarri egiten da:
nahikoa eduki dute igerilekuan,
kanpora joan dira, apur bat sose-
gatu dira... Esan liteke gainera

LLeehheenneennggoo  iiggeerr ii --ssaaiiooaakk
AAttxxoonnddookkoo  iiggeerriilleekkuueettaann
eemmaann  zziittuueenn  MMiikkeell  UUrrrreess--

ttii  aattxxoonnddaarrrraakk..  HHiirruuggaarrrreenn  uuddaa
hhaassii  dduu  bbeerrttaann  ssoorroossllee  bbeehhaarrrree--
ttaann..  UUggeerrttookkiiaakk  zzaabbaalldduu  bbeerrrrii ,,
eegguurraallddii  oonneekkoo  eegguunnaakk  gguuttxxii
iizzaann  bbaaddiirraa  eerree  uummeeaakk  aazzttoorraa--
ttuuttaa  ddaabbiillzzaallaa  ssoommaattzzeenn  dduu..
““AAbbuuzzttuuttiikk  aauurrrreerraa  aappuurr
bbaatt   ssoosseeggaattuu  eeggii tteenn
ddiirraa””..  AAttxxoonnddoonn  iiggeerrii --
lleekkuuaakk  eedduukkiittzzeeaa  zzoorr--
ttee  hhaannddiiaa  ddeellaa  ddiioo..

Umetan, igerilekura joaten zenean, sorosleari kasu egingo ote zion atxondoar honek? 

Atxondo, 1986

Udan, Apatako igerilekuetako
soroslea da. 

Urte osoan, irakaslea eta
Ghetto eta Gherttzainak
taldeetako kidea.

Mikel Urresti•


