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Kirol taldeen partaidetza bultzatu 
gura dute Mugikortasunaren Astean

Herririk Herri 3
Eskolara buelta
Gehigarria

Ismael Iglesias: “Artea harreman 
komertziala baino askoz gehiago da”

Kultura 11

ABADIÑO  6

Gerediaga-Iurreta tartea
doan izatea eskatu du Bilduk 
A8 autobidean Gerediaga-Iurreta arteko zatia debalde
izatea eskatu dute Abadiñoko, Atxondoko, Mallabiko,
Berrizko, Zaldibarko eta Elorrioko Bilduren ordezkariek.
Eskaera mozio bidez aurkeztuko dute udal horietan.

Durango 3
Iaz baino 166 bisitari gehiago
joan dira Turismo Bulegora 

Abadiño  6
Irailaren 21ean zabalduko dute
Matienako posta bulego berria

Otxandio  2
Guraso elkarteak harrera gela
antolatu du Mainondon

Zaldibar  4
Euskara biziberritzeko plana
batzar irekietan egingo dute

DURANGALDEA  2

Gaurtik domekara
artzaintzagaz lotutako
ekitaldiak antolatuko 
dituzte Abadiñon, 
Durangon eta Atxondon

Olazar txapelketak 25.
urteurrena ospatuko du
Eguenean Olazar pilota txapelketako 
25. aldia hasiko da afizionatu mailako
pillotaririk onenekin. Urteurrena ospatzeko,
ikus-entzunezko bat prestatzen ari dira. 

KIROLA 16

Ardi jaia, artzaintzaren 
balioa erakutsi guran
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OTXANDIO MAÑARIA

Ehiza postuen
lehenengo
zozketa, 21ean
egingo dute
Saibi-Iturriotz eta Bitañoko ehi-
za postuetarako zozketak egin-
go dituzte Mañariko udaletxean.
Lehenengoa, irailaren 21ean
izango da, 22:30ean. Aurreko
egunerako aurkeztu beharko
dituzte eskaerak interesdunek.
Adjudikazio horrek urrirako
balioko du. Mugarra ehiza talde-
ko bazkideen zozketa hilaren
24an egingo dute, 19:00etan.
Azaroan postuak nork erabiliko
dituen, ostera, urriaren 5ean eta
22an erabakiko dute.

Bestalde, ehiza kontrolatu-
rako baimenak ere zozkatuko
dituzte udaletxean. Urritik urta-
rrilera bitartekoak izango dira.
Urriaren 4an eta 25ean, azaroa-
ren 22an eta abenduaren 20an
egingo dituzte zozketak. Guz-
tiak arratsaldeko 19:00etan hasi-
ko dira, antolatzaileek azaldu
dutenez. M. O.

Ofizialki Abadiñon hasiko da,
gaur, Ardi Jaiaren egitaraua. Goi-
zean tailerrak eta berbaldiak egin-
go dituzte Traña-Matienako ins-
titutuan, eta arratsaldean asko-
tariko erakusketa ipiniko dute
frontoian. Artile mozketaren era-
kustaldia ere eskainiko dute
18:30ean. Baita arratsalderako
ere, baina Durangon, gazta das-
taketa eratu dute Kurutziaga

Hotelean. 18:00etan hasiko da,
azaldu dutenez.

Bihar Durangon jarraituko
du egitarauak. Goizean Duran-
galdeko gaztaren azoka ezarri-
ko dute udaletxe atarian. Eguer-
dian, trashumantzia gidatuko
du Krispin Arregi garaitarrak
Durangoko kaleetatik. Antzina,
urtaroetara egokitzeko artaldea
larre hobeagoetara eroaten zuten

artzainek. Artaldeak abelbide
naturaletatik joaten ziren, eta
halako bide bat Durangotik pasa-
tzen zen. Horren antzezpena
izango da biharkoa.

Produktu berria dakarte
Artzaintza sustatzeaz gainera,
komertzioa ere bultzatu gura
dute. +Dendak elkartearen ize-
nean harburgesa jana lako eki-
taldiak aurkeztu zituen Guiller-
mo Oarbeaskoak. Betizu meat-
b u r g e r p r o d u k t u  b e r r i a
aurkeztuko dute Andra Marin,
18:00etatik aurrera. M. O.

Kultura eta gastronomiaz
beteriko ekintza sorta

Ezkerretik hasita, Azkorbebeitia, Oarbeaskoa, Totorika eta Solana.

Barikutik domekara arte Ardi
Jaiaren bigarren edizioa
ospatuko dute Durangon,

Abadiñon eta Atxondon. Geredia-
ga, Urkiola Landa Garapena eta
+Dendak elkarteek bultzatu dute,
eta artzaintzagaz lotutako egita-
raua eratu dute. Atxondoko uda-
letxean martitzenean egindako
prentsaurrekoan aurkeztu zituz-
ten ekintzak. Patxi Solana artzai-
na Abadiñoko ekintzak prestatzen
ibili da, eta helburuetako bat azal-
du zuen: "Artzaintza eta baserri
munduak Euskal Herrian daukan
garrantzia erakutsi gura dugu".
Juan Mari Totorikak, Urkiola Lan-
da Garapeneko ordezkariak, esan
zuen artzainek ardiekin egindako
lanari eskerrak dagoela dagoen
paisaia Euskal Herrian. Prestatu
duten egitarauak ez dauka adin

mugarik, baina gazteei begira lan
berezia egin gura izan dute. Horre-
tarako, Abadiño eta Durangoko
ikastetxeetan tailer eta berbaldiak
egingo dituzte.

Artzain txakur onenak
Ardi Jaiaren baitan, tradizio han-
diko ekitaldia burutuko dute: Eus-
kal Herriko artzain txakur txapel-
keta. 1967tik Gerediagak antola-
tzen du, Durangaldean. Domeka
goizean, Axpen izango da txapel-
keta horren 46. edizioa. Astelehe-
neko agerraldian, Oihana Azkor-
bebeitia Gerediagako kideak eman
zuen lehiaren berri. Bizkaia, Ara-
ba, Gipuzkoa, Nafarroa eta Iparral-
deko txapeldun eta azpitxapeldu-
nek eta iazko irabazle nagusiak ere
parte hartuko dute. Onenak egon-
go dira, beraz. 11:00etan hasiko da. 

Aurretik, 10:00etan, artzainen
ibilbide gidatua egingo dute Asun-
tze mendi taldearen laguntzagaz.
Eguerdian Eusko Label produk-
tuen dastaketagaz jarraitu, eta
bazkaria eginda amaituko dute
jaialdia. M. Onaindia 

Artzaintzaren
balioa ikusgai 
II. Ardi Jaian 
Astebururako, artzaintzagaz lotutako egitaraua 
eratu dute Durangon, Abadiñon eta Atxondon

Abadiño eta Durangoko
ikastetxeetan tailer eta
berbaldiak egingo dituzte

Hildako
mendizaleak
oroitzeko eguna
domeka honetan
Mendizaleak Betsaidera igoko dira
domeka honetan mendi istripuz
hil diren mendizaleak gogoratze-
ko Oroimen Egunean. Elorriotik
igotzeko Erdella Mendizale Tal-
deak 08:30ean ipini du hitzordua
plazan, eta Atxondon Asuntze
Mendi Klubak ordu bererako egin
du deia, Arrazolako plazan.

Aurten Euskal Herriko hamar
mendizale hil dira mendi istri-
puz. Eurek oroitzeko ekitaldiak
10:30ean hasiko dira Betsaiden,
txistu eta txalaparta soinuagaz.
11:00etan, meza edukiko dute, eta
gero Euskal Mendizale Federa-
zioaren lehendakariaren berbal-
dia. Amaitzeko, dantzariak eta
txistulariak ariko dira.

Elorriotik igotzeko Erdellak
08:30ean ipini du hitzordua
plazan; Asuntzek ordu bererako
egin du deia Arrazolako plazan

Urteroko ohiturari eutsiz, dome-
kan Basobisitan irtengo dute goi-
zeko 08:00etan plazan batuko
diren herritarrek eta udal aginta-
riek. Herriko mugarriak bisitatu-
ko dituzte.

Plazatik irtenda, Gomilaze-
ra heltzean bi taldetan banatuko
dira. Talde bat Aramaiogaz muga
egiten duen eremurantz joango
da. Eremu hartan dagoen lur zati
baten eskuduntzak eztabaida era-
gin izan du herri bien artean.
Otxandiarrek eta aramaioarrek,
biek diote eurena dela. Ohi legez,
aizkoragaz zonalde horretako
zuhaitzak markatuko dituzte, lur
zati hori Otxandiokoa dela adie-
razteko. Ostean, hamaiketakoa
egin eta Anteparaluzetik herrigu-
nera bueltatuko dira. J.D.

Basobisitan irtengo dute
domekan mugarrietatik
Iraileko hirugarren domekan ohi duten legez
Otxandioko mugarriak bisitatuko dituzte

Plazatik irtenda,
Gomilazera heltzean bi
taldetan banatuko dira

Lanagatik edo bestelako konpro-
misoengatik goizean goiz ibili
behar duten gurasoei begira, Mai-
nondo guraso elkartekoek harre-
ra zerbitzua sortu dute Mainon-

do herri eskolan. Horrela, urria-
ren 1etik aurrera, klaseak hasi
aurretik, 07:30etik 09:00etara,
gurasoek eskolako harrera gelan
utzi ahalko dituzte seme-alabak

zaintzaile baten ardurapean. Mai-
nondo guraso elkarteko gurasoek
eskatuta sortu du zerbitzua gura-
so elkarteak. Oraingoz, sei umek
erabiliko dute eta zerbitzuak era-
gindako gastuen kargu sei ume
horien gurasoak egingo dira. Zer-
bitzua herri eskolako ikasle guz-
tien gurasoei irekita dago. Inte-
resatuek nahikoa dute 24 ordu
lehenago zaintzaileari abisatzea.
Guraso horiek zerbitzua erabil-
tzen duten egun bakoitzeko
ordainduko dute. J.D.

Guraso elkarteak harrera
gela eratuko du Mainondon
Seme-alabak zaintzaile bategaz utzi ahalko
dituzte eskolako klaseak hasi baino goizago
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Bisitari kopuruak gora egin du
Durangon. Ekaina, uztaila eta
abuztuko datuak hartu dituzte
kontutan neurketa egiteko. 2.429
bisitari jaso ditu aurtengo udan
turismo bulegoak. Iazko kopurua-
gaz alderatuta 166 lagun gehiago
joan dira bulegora, udal ordezka-
riek ohar bidez esan dutenez. "Kri-
si egoera dela-eta, igoera hau posi-
tibotzat ematen dugu". Espainia-
tik etorri dira bisitari gehienak:
640. Horien baitan, madrildarre-
na izan da kopuru handiena: 226.
Bestalde, Herrialde Katalanetako
bisitariak ere asko izan dira: 382.

Jatorri urrunenen artean, AEBeta-
tik 38 etorri dira eta Japoniatik 17. 

Esanguratsua da turismo
bulegoak 560 durangarren bisita
jaso duela. Kanpoko lekuen infor-
mazioa eskatu du gehiengoak. 

Audiogida zerbitzua bisita-
rietako askok erabili ei dute. Mar-
txan ipini zenetik, 446 lagunek
ezagutu dute Durango tresna
horregaz. M.O.

Turismo bulegora iaz baino
166 lagun gehiago joan dira
2.429 bisitari jaso ditu aurtengo udan turismo
bulegoak; Espainiatik etorri dira turista gehienak

Anbulategiko beharginek
protesta egingo dute astero

Barikuro protesta egingo dute
anbulategian, murrizketen kontra
egiteko. Espainiako Gobernuak
eremu publikoan soldatak jais-
tea, abenduko aparteko saria ken-
tzea eta ordezkapen zerrenda

murriztea kritikatu dute. Joan zen
barikuan irten zuten lehenengoz
kalera, beltzez jantzita. Beste leku
batzuetan hasitako Bariku beltza
dinamikagaz bat egingo dute.

ELAk manifestazioa
Bestalde, joan zen barikuan, ELA
sindikatuak manifestazioa egin
zuen Durangon. 180 militante batu
ziren, murrizketak salatu eta irai-
laren 26ko grebara deitzeko. M.O.

Joan zen barikuan, beharginak, anbulategi aurrean.

Beste leku batzuetan hasitako
‘Bariku beltza’ dinamikagaz
bat egingo dute

Espainiako Gobernuak egindako murrizketak
kritikatzeko, beltzez jantziko dira beharginak 

Maristak bisitatu
dituzte Argoitia eta
Agirre futbolari ohiek 

Lan-taldearen baloreak eta arazoei aurre
egiteko metodologia lehenengo egune-
tik ipini dituzte martxan Maristak ikas-
tetxean. Baina, era ludikoan egin dute,
proben bidez. Jose Mari Argoitia eta Kol-
do Agirre Athleticeko jokalari ohiak egon
ziren astelehenean sariak banatzen.

Argotia eta Agirreren bisitaren hari-
ra, gaur egungo Bilborentzako modu-
ko gabarra bat diseinatu zuten ikasleek. 

Aste osoan zehar burutuko
dituzte ekintzak. Edozelan ere,
sustatzaileen arabera, egun
garrantzitsuena irailaren 22koa
izango da: Auto Bako Eguna.
Zumalakarregi kalea eta Monte-
video etorbidea itxita egongo dira
trafikoarentzat, oinezkoek eta
bizikletariek erabiltzeko. Goizeko
10:00etan bizikleta martxa atera-
ko da Ezkurditik, eta 11:00etatik
aurrera  ibilgailu elektriko eta
hibridoen erakusketa ipiniko dute
Ezkurdin bertan. M.Onaindia

Herri mailako mugikorta-
sun iraunkorra eta kalita-
tezkoa bultzatzea. Helbu-

ru hori ezarri diote domeka hone-
tan hasiko den Mugikortasun
Iraunkorraren Asteari. Durango-
ko Udalak eta IK4-Azterlanek
antolatu dute egitaraua. Diotenez,
aurten gizarte eta kirol elkarteen
partaidetza handituko da. Ondo-
rioz, parte-hartze orokorra han-
ditzea ere itxaroten dute. Herri-
tar guztiak gonbidatu dituzte eki-
taldietara.

Hainbat gai landuko dituzte domekatik aurrera; tartean, bizikletaren erabilera bultzatuko dute.

Zelan osasuntsuago
mugitu berbagai,
domekatik aurrera
Mugikortasun Iraunkorraren Asterako, gizarte 
eta kirol elkarteen partaidetza handituko dute

EGITARAUA
Irailak 16
08:00. Neberondora irteera.
Aire kalitatearen azterketa.
12:00. Marrazki tailerra,
Andra Marin.
13:00. EMJAren aurkezpen
herrikoia.
Irailak 17
10:00. EMJAren aurkezpen
ofiziala.
Irailak 18
18:00. Bizikleten konponke-
ta tailerra Landakon.
Irailak 19 - 20
08:30. Ikastetxera bizikletan.
17:00. Bizikleta ginkana
Andra Marin.
Irailak 21
16:00. Gidatze eraginkorra-
ren ikastaroa.
17:00. Autoa elkarbanatzea
eta Ekoefizientzia azoka.
Irailak 22
Auto Bako Eguna.

PSE-EEk futbol
zelai berriko
inbertsioa
kritikatu du
Durangoko PSE-EEk Tabiran egin-
go den Futbol 7ko zelai berriko
inbertsioa kritikatu du. Sozialis-
ten arabera, EAJren gobernu tal-
deak 300.000 euro bideratu ditu
proiekturako. Pilar Rios PSE-EEko
bozeroaleak jeltzaleen aurka egin
du: “Abuztuan agindu dute obra,
oposizioko alderdiak informatu

eta kontsultatu barik”. Sozialisten
ustez, udala finantza egoera txa-
rrenean dagoen unean hartu du
erabakia gobernu taldeak. “Inber-
tsio hau 2006an planteatu zen,
egoera ekonomikoa oso bestela-
koa zenean”. Gaia EAJren kudea-
ketaz berba egiteko aprobetxatu
du Riosek. “EAJk txarto kudeatzen
du, eta ez du mahai gainean ipin-
tzen Durangoko beharrizanak lehe-
netsiko dituen proposamenik”. 

Sozialistak esan duenez, esko-
la kiroleko ordezkariekin batu dira,
eta zelai faltagatik kexatu zaizkien
arren, egungo baliabideak aprobe-
txatzeko eskatu ei dute. M. O.

Jatorri urrunenen artean,
AEBetatik 38 etorri dira eta
Japoniatik 17



Herririk herriH 2012ko irailaren 14a , barikua anboto4

DURANGO

ZALDIBAR GARAI

MALLABIA ATXONDO

IZURTZA

Emakumezkoei
zuzenduriko
autodefentsa
ikastaroa, 29an
Neska gazteei eta emakumeei
zuzenduriko ikastaro bat antola-
tu du udalak: Autodefentsa Femi-
nista. Biktimismotik aldendu eta
egoera arriskutsuei norberak  aurre
egiteko gaitasuna landuko dute
saioetan. Horretarako, alderdi fisi-
koa ezezik, arlo psikologikoa eta
teorikoagoa ere jorratuko dituzte. 

Irailaren 19ra arte eman ahal-
ko da izena ikastaroan parte har-
tzeko. Irailaren 29an izango da ikas-
taroa, goiz eta arratsaldez (10:00eta-
tik 14:00etara, eta 15:30etatik
19:30etara), eta Solobarriako gim-
nasioan batuko dira andrak, teoria
eta praktika lantzeko. I.E.

Euskara Biziberritzeko plana
batzar irekietan egingo dute

Datozen lau urteetan udalak gara-
tuko duen Euskara Biziberritzeko
plangintzaren diseinuan, herritar
guztiek parte hartzeko deia egin
du udalak. Euskararen normaliza-
zioan udalak datozen urteetan
egingo duen lana finkatzeko ekar-
penak egitera gonbidatu dituzte
zaldibartar guztiak. 

Azaldu dutenez, “zaldibartar
guztien bizipen, proposamen eta
hausnarketak lagungarriak izan-
go dira” lan-mahaian horretan:
“Gazteak eta nagusiak, langileak
eta langabetuak, kirolariak, musi-

kariak, gurasoak, dendariak, aro-
tzak, mekanikoak, zaintzaileak...”.
Denak gonbidatu dituzte.

Batzar birako hitzordua zabal-
du du udalak. Irailaren 20an eta
urriaren 4an izango dira, 18:30etik
20:30era, eta liburutegi zaharrean
batuko dira. 

Elhuyar Aholularitza enpre-
sak jardungo du prozesua dina-
mizatzeko beharretan. Parte har-
tzeko interesa dutenek eguen@zal-
dibar.org helbidera idazteko edo
946827016 zenbakira deitzeko
eskatu du udalak. I.E.

Irailaren 20rako antolatu dute lehen batzarra; 
herritar guztiei egin diete bertaratzeko gonbitea

Auzoko dantzarien saioa,
Santa Katalinako jaian

Domeka honetan ospatuko dute
Santa Katalina ermitako jaia.
Aspaldikoa da jaia baina, hainbat
urteko hutsunearen ostean, doze-
na bat urte dira berreskuratu zute-
la. Tradizioak dioenez, auzoko
dantzariek egin behar dute dan-
tza saioa egun honetan. 

Herrigunean barik, ermitan
ospatuko da domekako meza
nagusia. Mezaren ostean etorri-
ko da dantza saioa, eta amaitze-
ko luntxa dastatuko dute berta-
ratzen direnek.

Ikastaro berria Umerrin
Garaiko Umerri elkarteak ikasta-
ro berria antolatu du irailaren 21
eta 22rako. Guraso eta hezitzai-
leen eta haurren arteko elkar uler-
tzea landuko dute. Astelehenera
arte eman ahal da izena, 675 704
031 zenbakira deituta. M.O.

Domekan egingo dute Santa Katalina ermitako
jaia; meza, dantza eta luntxa prestatu dituzte

Tradizioak dioenez, auzoko
dantzariek egin behar dute
dantza saioa egun honetan

Betzueneko landabidea
konponduko du udalak

Betzuen baserrira doan landa
bidea konpontzeko diru-laguntza
jaso du udalak. Bizkaiko Foru
Aldundiak 95.753 euroko diru-
laguntza eman dio udalari bidea
konpon dezan. Urre S.A. enpre-
sari esleitu diote lanak egiteko
ardura. 2011ko azaroaren 5eko eta

6ko euriteek kalte handiak eragin
zituzten Betzuen baserrira heltzen
den bidean. Mila Mondragon
alkateak bide honen garrantzia
azpimarratu du: “Inguru horretan
lur-jausiak egoten dira eta Malla-
bia eta Berrizko ur kaptazioetara
heltzeko bide bakarra denez, oso
garrantzitsua da bidea konpon-
tzea”.

Obrak laster hasiko direla
aurreikusi du udalak. Alkateak
azaldu duenez, “udazkenean
obrei ekitea da asmoa”. J.G.

Iazko azaroan botatako eurite gogorrek kalteak
eragin zituzten; udazkenean hasiko dira obrekin

“Ur kaptazioetara heltzeko
bide bakarra denez, oso
garrantzitsua da konpontzea”

Aparatu elektronikoa opari,
euskara erabiltzea saritzeko.
Gaurtik aurrera, erosketak

egiterakoan euskaraz berba egi-
teak saria edukiko du Durangon.
Hainbat komertziotan, euskara
erabiliz gero, tablet baten zozke-
tan parte hartzeko txartel bat eman-
go dute. Euskara indartzeko amua
izango da tableta. 2013ko iraila
bitartean sei zozketa egingo dituz-
te; lehenengoa azaroaren 1ean
izango da. Euskarazko aplikazio-
dun I-pad markako tablet bana
emango dute zozketa bakoitzean. 

Aurkezpenean emandako
datuen arabera, euskararen era-
bilera Durangon ez da %17ra hel-
tzen. Komertzioan ere erabilera
urria da, eta egoera horri buelta
eman gura diote. Irabazi asmo
bako ITG taldeak antolatu du Sale-
rosketak be, euskeraz kanpaina.
Hainbat erakunderen babesa dau-

ka, tartean Durangoko Udala eta
Berbaro elkartearena.  Komer-
tzioetan egitasmoa integratzeko
bultzada +Dendak elkarteak eman
du. ITGren izenean, Eneritz Izak
garrantzia handia eman dio admi-
nistrazioen, elkarteen eta komer-
tzioen arteko elkarlanari.

Aitziber Irigoras alkateak
gogoratu du aurreko belaunaldiek
euskaraz egiten zituztela saleros-
ketak. Euskarari komertzioan
arnasbide berria emateaz berba
egin du: “Eremu hori berreskura-
tzea oso garrantzitsua da euska-
rarentzat”. Komertzioa indartze-
ko aukera ere izan ahal da, alka-
teak berak eta +Dendak elkarteko
Santiago Reyesek esan dutenez.

Zozketa, hile birik behin
Zozketak hile birik behin egingo
dituzte; azaroa, urtarrila, martxoa,
maiatza, uztaila eta iraileko lehen
egunetan izango dira. Zenbaki
sarituak jakiteko, www.anboto.org
eta www.durangon.com webgu-
neetan kontsultatu ahalko dute
interesdunek. Gaur hasiko dira
euskaraz erosten dutenak sari-
tzen. M. Onaindia 

Erosketetan euskara erabiltzea
sarituko dute gaurtik aurrera

Kanpainaren sustatzaileak, atzo, Durangoko udaletxean eginiko prentsaurrekoan.

Komertzioetan, euskara darabiltenen artean tablet-ak zozketatuko dituzte

2013ko iraila bitartean sei
zozketa egingo dituzte;
lehenengoa azaroaren 1ean

Rock kontzertu bi eskainiko
dituzte gaur igerilekuan

Atxondoko igerilekuko tabernak
rock kontzertu bi antolatu ditu
gaurko, 22:30erako, igerilekuan
egokitutako karpan: Mañariko
Trastorno eta Durangoko BEK
(Beti Etxetik Kanpora) taldeek
joko dute zuzenean. Sarrera doa-
koa izango da.

Tabernako kideek hainbat
kontzertu eta ekimen prestatu
dituzte uda osoan zehar: hainbat
gairen inguruko bideo emanal-
diak, erromeriak, kontzertu akus-
tikoak… Baina gaurkoa izango da

antolatu duten lehenengo rock
kontzertua. Orain arte antolatuta-
ko ekitaldietan giro ona sortu dela
diote tabernako arduradunek, eta
pozik daude erantzunagaz. Oro
har, abuztu eguzkitsua izan dela
eta igerilekuan jende asko ibili dela
diote. J. D.

Gaur, 22:30etik aurrera Trastorno eta B.E.K
taldeen kontzertuak daude igerilekuko karpan

Udala ez da
batuko Udal
Gaztedi planera
Bizkaiko Foru Aldundiak gaz-
teen arloko politika bateratuak
eta integralak adosteko Udal
Gaztedi koordinazio gunea sor-
tu du.  Izurtzako EAJk mozio bat
aurkeztu zuen azkenengo udal-
batzarrean, eta udalak plan
horretan parte hartzeko eskatu
zuen. Baina, gobernu taldeko
zinegotziek (Bildu) ezetz bozka-
tu zuten eta mozioa ez zen onar-
tu. EAJko Oskar Zarrabeitia zine-
gotzia aurkeztu zuen mozioak
jasotzen duenez, Udal Gaztedi
izeneko gune horrek “gazte arlo-
ko politikak dinamizatzeko tres-
na eta eztaibadagunea izan 
gura du”. J. D.

Orainar teko ekitaldietan 
giro ona sortu dela diote
tabernako arduradunek
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ABADIÑO

ELORRIO

Herriko emakumeei begira,
formaziorako eta topake-
tarako espazio bat eskaitze-

ko helburuagaz, Abadiñoko Uda-
laren Berdintasun sailak Jabekun-
tza Eskola sortu du. 

Urritik abendura arte, bost
gairen inguruko ikastaroak eskai-
niko dituzte, gai bakoitzari dago-
kion aditu batek gidatuta. Yanire
Moreno Berdintasun zinegotziak
aurreratu ditu ikastaroen izenbu-
ruak: Emakumeendako Coaching;
Gure gorputza ezagutzen; Dotore
zahartu; Zuri zer kontatu dizute
feminismoaz?, eta Neskentzako
autodefentsa.

beti  aukeran izan dezaten.
“Momentuz udalak ez dauka espa-
zio hori eskaintzeko aukerarik,
baina espero dugu etorkizunean
lokal bat utzi ahal izatea helburu
horretarako”, esan du alkateak.

Aurkezpen publikoa, 20an
Udalaren webgunean, Errota kul-
tur etxean edo Mediatekan esku-
ragarri daude Jabekuntza Eskolan
izen-emateko orriak. Ikastaroen
gaineko aurkezpen publikoa irai-
laren 20an egingo dute, Errota kul-
tur etxean. Inma Merino egongo
da aurkezpenean; ikastaroetako
baten irakasle da bera. I. E.

Ikastaro, tailer eta ekintzon
bitartez, “begirada kritikoa landu
gura dugu” azaldu dute aurkezpe-
nean, “emakumeek eta feminis-
moak gure errealitate pertsonal,
sozial eta politikoari egin dioten
ekarpena ikusi eta ikustarazteko”.

Zelaietako Txaporta kultur
etxean eta Traña-Matienako Erro-
tan izango dira Jabekuntza Esko-
laren hitzorduak. Ekimena egon-
kortu ahala Jabekuntza Eskolak
espazio fisiko finko bat izatea gura
dute udal ordezkariek, aurkezpe-
nen egunean Jose Luis Navarro
alkateak azaldu duenez: “Emaku-
meek erreferentziazko leku hori

Jabekuntza Eskola ipiniko dute
abian emakumeentzako, urrian

Jose Luis Navarro alkatea eta Yanire Moreno zinegotzia, egitaraua aurkezten.

Bost ikastaro antolatu dituzte, “begirada kritikoa” lantzeko asmoz

A8ko peajeari buruzko
mozioa aurkeztuko
dute hainbat udaletan 

A8 autobidearen Iurreta-Geredia-
ga tartea erabiltzaile guztientzat
musutruk izatea eskatzeko
mozioak aurkeztuko ditu Bilduk,
irailean, Durangaldeko hainbat
udaletan. Horixe iragartzeko batu
ziren astelehenean Traña-Matie-
nako kultur etxean, Abadiño, Zal-
dibar, Atxondo, Mallabia, Berriz eta
Elorrioko udaletako Bilduren
ordezkariak. Hain justu, udal horie-
tan aurkeztuko dute mozioa.

Aitor Azueta Abadiñoko zine-
gotziak azaldu duenez, A8aren
Iurreta-Gerediaga errepide tarte
horretan ezarri duten tarifa siste-
ma ez dela egokia uste du Bilduk.
Iurreta-Gerediaga tartea bakarrik
burutzen duen erabiltzailearen-
tzat autobidea doakoa izan arren,
"erabiltzaile gehienek Bilbo alde-
ra joateko abiapuntutzat hartzen
dute Gerediaga", nabarmendu
dute prentsaurrekoan. “Gure
herrietako biztanleak ekonomi-
koki kaltetuak izaten ari dira”.

Gainera, ordainsari berriak 
N-634 errepideko trafikoa murriz-
tu beharrean, "Iurretako biribilgu-
nean trafikoa pilatzea", dakarrela
kritikatu dute.

Onartu dute Berrizen
Eguazteneko udalbatzarrean aur-
keztu zuen Berrizko Bilduk mozioa.
PSEko eta Bilduko zinegotziek boz-
katu zuten eskakizunaren alde, eta
kontra EAJk. I.E.Durangaldeko sei herritako Bilduko ordezkarien agerraldia.

Gerediaga eta Iurreta arteko tartea erabiltzaile 
guztientzat debalde izatea eskatuko du Bilduk

Herriko txintxaun guztiak
garbitu eta txukunduko
dituztela adierazi dute

Jolasleku berria
atonduko dute
Errota kultur
etxearen alboan
Gobernu taldeak (Independien-
teak) jakitera eman duenez,
Traña-Matienako Errota kultur
etxearen atzealdeko parkean pres-
tatuko dute umeentzako jolasle-
ku berria, eta dagoeneko badau-
denak konponduko dituzte hil
honetan. Izan ere, herriko txin-
txaun guztiak garbitu eta txukun-

duko dituztela adierazi du gober-
nu taldeak. "Haur jolasguneak
sozializaziorako eta aisialdirako
oso garrantzitsuak dira eta egoe-
ra onean eduki behar ditugu",
azpimarratu du Jose Luis Nava-
rro alkateak.

Lan horiek guztiak egiteko
50.000 euroko diru-atala dauka
Abadiñoko udalak 2012ko aurre-
kontuan jasota. I.E.

Ludotekaren ikasturte
berrirako, izena eman
ahal da dagoeneko

Urriaren 8an zabalduko ditu ateak
Elorrioko Ludotekak. 2012-2013
ikasturteari ekin ahal izateko, hasi
da dagoeneko izen-ematea. Irai-
laren 28ra arte dago inskribatze-
ko aukera, 90 euroren truke, uda-
letxeko erregistroan. Bi mailatan

banatuko dituzte umeak gero:
hiru eta zazpi urte artekoak, eta
zortzi eta hamabi artekoak. Azal-
du dutenez, lehenengo taldean 48
ume hartuko dituzte gehienez,
eta bigarrenean hamabost.

Haurrei jolasteko eta hartu-
emanetarako gune egoki  eta hezi-
garriak eskaintzea da Ludoteka-

ren helburua. Heziketa, gainera,
balore hauek landuz: errespetua,
elkartasuna, lankidetza, erantzu-
kizuna, autonomia eta ahalmen
kritikoa. Ekimenaren bidez, aisial-
dian euskararen erabilera susta-
tzea ere gura dute antolatzaileek.

Protagonismoa, haurrari
Jolas librean oinarrituko da meto-
dologia, protagonismoa haurra-
ri eman gura diote-eta. Edozelan
ere, astean behin metodologia
gidatuaz egingo dute lan. Partai-
detza eta integrazioa indartuko
dituen gunea izatea gura dute.

Hiru eta hamabi urte artekoe-
tan, hamabi umeko talde bakoi-
tzerako begirale bat egongo da;
nagusien taldean bakarra egon-
go da. Elorrion ikasten duen edo-
zein umek parte hartu ahalko du
hastear dagoen Ludotekan. M.O.

Ludoteka, partaidetza eta integrazioa indartuko
dituen gunea izatea gura dute antolatzaileek

Ekimenaren bidez, aisialdian
euskararen erabilera sustatzea
ere gura dute antolatzaileek

Barikutik aurrera postariak
Traña-Matienako bulegoan

Azken bost hileetan Correos zer-
bitzuaren Traña-Matienako lokal
berria atontzen jardun dute lan-
gileek, eta datorren astean argi-
teriko lanak amaitzen dituzte-
nean zabalduko dute bulegoa. 

Posta zerbitzuaren Bizkaiko
arduradunek azaldu dutenez,
eguenean emango dute Zelaieta
auzotik Traña-Matienako bulego
berrirako lekualdatzea amaitu-

tzat. Datorren barikutik aurrera
hasiko dira, beraz, Correos-en
banaketa eta bezeroaren arreta-
rako zerbitzuak egoitza berri
horretatik eskaintzen. 

O i n e z k o e n t z a k o  n a h i z
autoentzako irisgarritasun han-
diagoko 235 metro koadroko loka-
la da Correos-en Abadiñoko bule-
go berria hartuko duena, eta
Zelaietako bulego zaharreko zer-
bitzu berak eskainiko dituzte lokal
berrian ere. Arduradunek azaldu
dutenez, "orain arteko zerbitzuak
mantentzea” baina "abadiñar
gehienentzat eskurago" eskain-
tzea da bulego aldaketarekin lor-
tu gura dutena. I.E.

Arduradunek azaldu dutenez, irailaren 21etik 
aurrera hasiko dira bulego berriko zerbitzuagaz

Oinezko nahiz autoentzako
irisgarritasun handiagoko 235
metro koadroko lokala da
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BERRIZ

Durangaldean labur

IURRETA

12.095 euro hezkuntza
gastuei aurre egiteko

2011-2012 ikasturtean eskolatu-
tako seme-alaben gastu orokorrak
ordaintzeko 12.095 euro banatu
ditu udalak Iurretako familien
artean. Iñaki Totorikaguena alka-
teak esan duenez, 287 eskari izan
dituzte eta 270 onartu dituzte. 

Diru laguntzak orokorrak
izan dira, eta banatutako lagun-
tza kopurua seme-alaben adina-
ren araberakoa izan da: bi urte-
ra arte 100 euro; hiru urtetik bos-

tera 20 euro; sei urtetik bede-
ratzira 30 euro; hamar urtetik
hamabira 45 euro; eta, hamahi-
ru urtetik hamasei urtera 75euro. 

2011. urtean 236 eskaera egon
ziren (221 onartu ziren), eta 9.640
euro banatu. Aurten, 2.455 euro
gehiago banatu dituzte. Alkateak
dioenez, "ikasmaterialetan BEZa
igo den honetan, familiek jaso
dezaketen edozein laguntza da
ondoetorria”. A. B.

Udalak 270 familiari eman die diru laguntza

Herrira Eguna
antolatu dute
zapaturako
Herriko preso eta iheslarien egoe-
raren berri emango dute bihar,
Herrira Egunean. Pausoz pauso,
etxetik etxera! lelopean, "sorpre-
saz beteriko ibilalditxoa" egingo
dute 11:00etan, eta 12:30ean eki-
taldia. 13:00etan, kantu poteoa
egongo da, eta herri-bazkaria
14:30ean (izena emateko, Gauar-
gin edo Ibai-Ondon). Arratsal-
dean, Kimuakekin umeentzako
jokuak izango dituzte; errome-
ria ere bai Txomin Bedarrak tal-
deagaz. A. B.

Martitzenean herritar asko
batu ziren oroimen ekital-
dian, Berriz 1936 Gogora-

tzen elkarteak  udalaren babesa-
gaz antolatuta. Frankismoaren bik-
timei egindako omenaldian gerra
bizi izan zuten hainbat berriztar
eta errepresaliaturen senideak
egon ziren.

Francoren estatu kolpearen
ostean, 1937ko irailaren 11n, fran-
kistek fusilatutako Felipe Urtiaga
alkatea, Jose Agirre eta errepresa-

liatu guztiak gogoan hartu zituz-
ten Felipe Urtiaga plazan. Berriz
1936 Gogoratzen elkarteko kideek
eta Orland Isoird alkateak hartu
zuten lehenengo berba. Ostean
Xabier Amurizak bertso sorta kan-
tatu zuen, eta gero lore eskaintza
egin zuten.

Ekitaldia eta gero, kultur etxea
bete zuten herritarrek. Honezke-
ro hilda dauden hainbat herrita-
rren testigantzarekin elkarteak
osatutako bideoa ikusi zuten, eta

13:00etatik aurrera. Antzerkia pres-
tatzen jardun dute Txintxaun
Kolektiboa antzerki taldeak, gaz-
tetxeak, Iremiñe dantza taldeak
eta Pagotxa kultur eta aisialdi tal-
deak. I.E./A.U.

lekukotzak batzearen garrantzia
nabarmendu.

Domekan Berrizko gazteek
herri antzerkia eskainiko dute.
Estatu kolpearen osteko giroa iru-
dikatuko dute udaletxeko parkean,

Lekukoen garrantzia
nabarmendu dute
Oroimen Egunean

Martitzenean 75 urte bete ziren Felipe Urtiaga eta beste hainbat fusilatu zituztenetik.

Francoren estatu kolpearen ostean gertatutakoa 
gogoratzeko herri antzerkia egingo dute domekan

Antzerkia prestatzen jardun
dute Txintxaun Kolektiboak,
gaztetxeak, Iremiñe taldeak
eta Pagotxa taldeak

Euskara ikasleentzako 
izen-emate epea hasi da

Ikasturte berriagaz batera, hasi da
euskaltegian eta euskara praktika-
tzeko Berbalagun egitasmoan ize-
na emateko epea. Irailaren 24ra arte
eman ahalko da izena, eta hain-
bat ordutegi eta mailatako ikasta-
roak eskainiko dituzte. Esaterako,
eguerdietan gurasoei zuzenduta-
ko taldeak sortzeko aukera dago.

Euskara ikasi gura duten
berriztarrek, Berrizko Udalaren
dirulaguntza jaso ahalko dute.
Udalak 15.000 euro gorde ditu

dirulaguntza horietarako, eta
gutxieneko asistentzia hartzen
dute kontuan: eskolen % 80ra joa-
nez gero, ikasleari osorik ordain-
duko dio matrikula udalak.

Berrizburuko ikastaroak
Kiroldegiko ikastaroak ere laster
hasiko dira. Irailaren 17ra arte eman
daiteke izena igerilekuko eta gim-
nasioko kurtsoetan. Lekuak muga-
tuak dira eta zozketa bidez eraba-
kiko dira, irailaren 18an. A. U.

Euskaltegiko matrikulazioa diruz laguntzeko
15.000 euro bideratuko ditu Berrizko Udalak

Durangoko Andra Mariko elizpean produktu eko-
logikoen azoka atonduko du Marisatsa nekazaritza
ekologikoaren ekoizle eta kontsumitzaile taldeak.
Zapatu goizean izango da azoka eta hamalau-hama-
sei ekoizle egongo dira euren produktuak saltzen.
Ortuariez gainera, gazta, ogia, hazi ekologikoak eta
txakolina egongo dira, besteak beste, eta Marisatsa
taldeak berak ere postua ipiniko du.  

Nekazaritza Ekologikoaren 
II. Azoka, zapatu honetan

Gurasoentzako eta hiru eta zortzi urte bitarte-
ko umeentzako irakurketa saio bereziak hasi-
ko dituzte Zaldibarko liburutegian. Istorioak eta
ipuinak ezagutzeko umeen gogoa indartu gura
dute eta horretarako ipuin kontaketak eta ari-
ketak edukiko dituzte. Gurasoei irakurzaleta-
suna lantzeko ideia batzuk emango dizkiete.
Irailean eman behar da izena liburutegian.

Zaldibarren familientzako
irakurketa kluba hasiko da

Agenda 21, hilaren
18an Durangon
Durangon irailaren 18an Tokiko
Agenda 21eko Ekintza Plana berri-
kusteko azterketarako partaidetza
foroa egingo dute. Gizarte eta ingu-
rumenaren diagnostikoa ikusi, eta
egoeraren ahultasunak, mehatxuak,
indarrak eta aukerak aztertuko dituz-
te foroan. 19:00etan, Elkartegian.

Urkiola Landa Garapena elkarteak
antolatuta, hondakin fitosanitarioak
eta zoosanitarioak batuko dituzte
DIBA kooperatibaren egoitzan, irai-
laren 17an eta 18an. Plastikoen (negu-
tegien eta belar-siloen plastikoen) bil-
ketan izena emateko egunak urria-
ren 15etik 19ra izango dira. 

Baserri hondakinen
bilketa egingo dute
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BERBAZ
“Mugen helburua umeek inteligentzia
garatzea da, euren onena ateratzea”
Haurraren Arimaren Zainketa proiektuaren sustatzailea da Gutierrez; Elorrion ikastaroa emango du urriaren 20tik aurrera

Cristobal Gutierrez •

Eskola libreak sortzen
aitzindaria Katalunian

Informazio gehiago:
www.fundacioncai.com

riak konpontzeaz gainera, gainetik pisu
handia eta estatusak kenduko ditu zain-
tzaileak, eta hainbesteko samintasunez
oroitzen duen alaitasuna bereganatu
ahal izango du. 

Kasu bat: ume txiki bat jatun txarra da
eta jatorduetan segituan hasten da jolas-
ten.Zelan jar daiteke praktikan zuk esan-
dakoa? Janaria eman behar zaio? Jolas
egiten utzi? 
Lehenik eta behin, haur txikiaren jolaste-
ko desioa une horretan benetako beha-
rra den ikusi behar dugu. Horrela bada,
jolasten utzi beharko genioke, jolastea,
sarri, askoz osasuntsuagoa baita haurra-
rentzat, jatea bera baino. Alderantziz,
urduri dagoelako jolasten hasten bada,
atentzioa bereganatu nahian adibidez,
orduan, besotan har dezakezu eta gauza
maitagarriak esan. Arreta hori ematen
badiozu, bost minutura lasaitu egingo da
eta lasaitasunez jan gurako du.

Sarritan ez  da astirik edukitzen umeek
eskatzen duten guztia emateko.
Bideetan injinerua den lagun bat daukat.
Behin autopista bateko zubi bat eraiki-
tzen zebilela bisita egin nion eta, hormi-
goiak jasan behar zuen prozesuaren
garrantziaz hitz egin zidan; presa barik
egin beharra zegoen, guztiz egin orduko
pisua gainera jaurtitzen baldin bazi-
tzaion, zubiak behera egingo lukeelako.
Haurtzaroa helduaroaren oinarria da, eta
denbora behar da oinarri horiek finkatze-
ko. Horiek dira, azken finean, helduaroko
bizitza sostengatuko dutenak. Haurra
modu horretan zaintzen baldin badugu,
nagusia egiten denean entzuten jakingo
du, presioak eramangarri egingo ditu, ez
da guztiaz kexatuko eta irtenbide bat iku-
siko du, baita ez dagoela iruditzen zaio-
nean ere. Horrela, gurasoek umeak zain-
tzearen gauzarik onena ikasiko dute; oso-
tasunean bizitzea. Jakintsuago izango
dira. Janire Jaio / Amaia Ugalde

Cristobal Gutierrezek 31 urte
daramatza helduekin forma-
zio lanetan eta hamazortzi

urte familien eta haurtzaroaren zain-
tzan. Bere emaztea zenarekin, aitzin-
daria izan zen 1995. urtean Katalu-
niako lehen bi eskola libreak sor-
tzen eta zuzentzen. Gaur egun, bere
ardura umeak eta familiak zaintzea
da, ikastaroak eta hitzaldiak tarte-
ko, eta Haurraren Arimaren Zainke-
taren (CAI) inguruko proiektu sor-
tzaileak laguntzen ditu. 

Haurren hezkuntzari buruzko galderetan
sarri agertzen den gaia da mugena (zigo-
rrak eta sariak).
Gure haurrekiko mugak, gomendaga-
rriak izateaz gain, osasuntsuak eta beha-
rrezkoak dira beraien hazkuntzarako.
Alabaina, helduok muga hauekiko hain-
bat zehaztasun ahaztu egiten ditugu: gu
aspertu edo nekatzea ez litzateke mugak
jartzearen arrazoi nagusia izan beharko.
Mugen helburua umeek euren inteligen-
tzia garatzea da, inguruarekin harreman-
tzeko gaitasuna eta euren onena atera-
tzea. Limiteak batu egin behar luke,
banandu ordez. Hau da: azala, esaterako,
barrualdearen eta kanpoaldearen artean
muga garbia jartzen duen organoa da;
bestela, hil egingo ginateke. Hala ere,
azalak ez gaitu ingurutik guztiz babes-
ten, kanpoaldearekin harremana izaten
uzten digu, eta atsegina izateaz gainera,
beharrezkoa da arriskurik ba ote dagoen
igartzeko, adibidez. Mugak jartzeko ez
da nahikoa jarraibide batzuk izatea;
mugak momentu aproposenean ipini
behar dira, intentsitate egokiagaz eta
kanporatu ordez, integratuz. Hau guztia,
ezinbesteko maitasunaren eskutik. 

Mugak ez zaintzeak zer ondorio ditu?
Muga eskasiak mina eragiten du gugan,
besteengan eta planetarengan. Ez dakigu
pentsamenduei, ikusiezinei, haserreal-
diei, ezta beldurrei ere mugarik jartzen,
eta horrela igarotzen ditugu gauak lorik
egin gabe, norbaitek esan digunaren
ondorioz arduratuta, gure buruari min
egin arte. Mugen kontu honetan helduok
hobetzeko premia daukagu eta gure
haurrak hobetze horretarako aukera bat
dira, beraien muga faltek gure gabeziak
eta nahasketak islatzen dituzte-eta.  

Ez dago erantzun errazik...
Horrelako erantzunak ondo hartzen dira,
baina elbarritu egiten zaituzte, oztopatu
egiten dutelako norberagandik pentsatu
eta ekitea. Imajinatu futbol entrenatzaile
bat zarela. Entrenatzailearen jarduna ez
da bakarrik egin ahal dena edo ezin dena
egin esatea. Bestela, edozein izan ahalko
litzateke entrenatzaile ona. Futbol entre-
natzaile batek jokalariak zaindu beharko
lituzke, batez ere ezusteko uneetan
jokaldi egokienak ikusi eta sortu ahal

izateko, beraien potentzial eta gaitasu-
netan konfiantza izaten jakin dezaten.
Jokalariak entrenatze horretan, mugak
barne daude, baina baita beste ezinbes-
teko hainbat faktore ere. Argibide logi-
koak, baina une desegokian ematen
dituen entrelatzaileari, azkenean ez zaio
jaramonik egiten. Unean uneko, serio
zein goxo jartzen ez dakien entrenatzaile
batek ezin du egokiro bere lana bete.
Entrenatzaileak beharrezko afektua era-
kusten badu ezin du bere jokalarietatik
beraien onena atera. Guraso edo zain-
tzaileen lana askoz garrantzitsuagoa,
delikatuagoa eta sakonagoa da futbol
entrenatzaile batena baino. Bizitza fut-

bol txapelketa bat baino askoz konple-
xuagoa eta ustekabekoagoa da. 

Guraso edo zaintzaileek ere jasaten dute
bizitzaren konplexutasun hori.
Bai, eta jarraibideek esana egitea baino
zerbait gehiago egitea dagokie, umeen
bihotzetara heldu behar dira. Haurrak
zaindu behar dituzte, mundu konplexu
honetan ekiten eta moldatzen jakin
dezaten, eta hau dena norberaren beldu-
rrak, haserreak, ondoezak eta abar uler-
tzeko jarrerarekin soilik lor daiteke. Gai-
nean daramagun zama horrek askotan
ez digu maitasunez aurrera egiten uzten.
Bizitzan sakonduta, umeen bihurrike-

“Mugak jartzeko ez da nahikoa jarraibide batzuk
izatea; mugak momentu aproposenean ipini behar

dira, intentsitate egokiagaz” 

“Helduok nekatzea ez
litzateke mugak 

ipintzearen arrazoi
nagusia izan behar” 
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Ikasturte berri baten murgildu
gara eta aurtengoa ere gogorra
izango da. Ezin ukatu gero eta zai-
lagoa egiten zaigula familia edo
etxe berean bi soldata izatea. Gure
gastuei aurre egiteaz gain, umee-
nak ere hor izango ditugu:
garraioa, jantokia, materiala, esko-
la kanpoko ekintzak, arropak…
Horiek guztiak gehitzen dira irai-
leko malda malkartsu honetan.
Etxe gehienetan doikuntzak egi-
tea erabaki dugu: kirola egiteko
materiala berrerabiliko da eta
beharrezkoak ez diren gastuak
murriztuko ditugu. Hori bai, gura-
sook argi dugu gure ingurukoei ez
zaiela inoiz eskola, osasuna eta
dilistak faltako. Gogoeta horiek
guztiak burutik pasako zaizkio
ANBOTOko irakurle askori. 

Politikaz ari garenean, sarri
entzun izango zenituzten fami-
lia ekonomia oinarri hartuta jarri-
tako ereduak. Familiak aurrekon-
tuetan doikuntzak egiten dituen
moduan, udaletako aurrekon-
tuetan ere gauza bera egiten da:
ingurukoen (herritarren) lehen-
tasunak finkatu eta inbertsioak
erabaki. Bada, badirudi Durango-
ko Udalean dagoen EAJk ez due-
la kontzeptua barneratu. Duran-
gon 2.000 pertsona inguru dago
langabezian, 1.100 eskaera dau-
de Etxebiden eta 30.000 pertso-
na daude kultur etxe duin bat
barik. Horri muzin egin eta EAJk
erabaki du, dekretuz, abuztuan,
gutxienez 300.000 euroko kostua
(eta ziurrenik hortik gorakoa izan-
go da gastua) izango duen futbol-
7ko zelaia egitea Tabiran. Herri-
tarrak pentsatuko du herrian
baditugula beste futbol zelai asko,
modalitate horretarako moldatu
daitezkeenak. 

Abuztuan sinatu da dekre-
tua, herritarrak oporretan geun-
dela, eztabaida politikoa eta sozia-
la ekidinez. Egia esan, kazikismoa
indarrean dagoen Durango hone-
tan eztabaida parte-hartzaileaz
berba egitea utopia da. Marten
biziko bagina moduan. 

IRITZIA gutunak@anboto.org
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Berrizen, 2012ko irailaren 11n

75 urte bete dira gaur Felipe Urtiaga eta Jose Lopez berrizta-
rrak Derioko hilerriaren horman fusilatu zituztela irailaren
11ko goizaldean. Ordurako lurrazpian zetzan abuztuaren 4an
fusilatutako Gregorio Urkijoren gorpuak.

Beste behin ere, hementxe gaude gertaera haiek gogora
ekartzeko, dagoeneko 75 urte pasatu diren arren. 

Agian baten batek galdetuko dio bere buruari zergatik
jarraitzen ote dugun omenaldi hauetan biltzen, pasatu diren
urteak pasata…

Hemen gaudenok oso argi daukagu. Lehenengo, familia-
ren memoria dugulako eta zigor gabe errepresaliatutako per-
tsonenganako dagoen zorraren aitortza eskatzen dugulako.
Baina, batez ere, gertatutakoaren egia ezagutzea beharrizan
bat dela uste dugulako gure herriaren ideia eta baloreentzat
baita gaur eguneko gizartearentzat ere.

Bai, egia da, dagoeneko 75 urte pasatu dira Mola genera-
laren eta Francoren tropak Berrizen sartu zirenetik. Baina ez
dugu ahazten, eta Berrizko herriaren historiak ezingo du ahaz-
tu, legez aukeratutako autoritate eta herritar askoren aurka
hamarkada askotan zehar ezarritako terrore eta mendeku erre-
gimena. 

Erregimen autoritario eta faxista, oraindik ere gertaera
historiko moduan ofizialki ez dena aitortu espainiar estatu-
ko hainbat botere eta talde politiko askoren aldetik.

Frankisten ideien irudikapena egunero ikusten dugu
kaleen izenetan, monumentuetan, eta abar. Ez da astebete
gaur egungo faxistek “frankisten esklabuak” omentzeko egin-
dako monolitoa txikitu dutela Bidangotzen, Nafarroako Erron-
karin, Berrizko herritar askok gatibu-lanak egin zituzten
lekuan. 

Elizak ere ez du sekula ofizialki aitortu gurutzada deitu
zion horri emandako babesa. Espainiako eskuineko lider
politikoek ez dute alde batera utzi beraien iragan frankista,
eta abar. Gertatu zena nahasi eta izkutatzeko saiakerak aurre-
ra darrai. 

Horregatik guztiagatk, Berrizko herritarrok ez diogu utzi-
ko zituzten askatasun eta justizia sozialaren ideiengatik erre-
presaliatutakoak publikoki gogoratu eta  ohoratzeari. Gure
gizartearentzat adibide eta balio etikotzat ditugu. 

Omenaldi hauetan defendatu izan dugun moduan, per-
tsona hauenganako eta irudikatzen zituzten ideienganako
egiaren, justiziaren eta erreparazioaren beharrizana berres-
ten dugu.

Berriz 1936 Gogoratzen kultur elkartea

Iluntzek 30 urte
Hogeita bosnaka ospatzen dira urteurren handiak,
baina salbuespena egingo dugu. Ez galdetu zerga-
tik. Gogorik ez genuelako baztertu genuen 25. urteu-
rrena; gogoa dugulako, aldiz, ospatuko dugu aur-
ten 30. urtemuga. 

Ideia aldrebesa dirudi honek guztiak, eta halaxe
da. 

Zer nahi duzue esatea, gure dantza taldearen iza-
era ere aldrebeskeriarekin lotu daiteke.

Nahasia delako Traña-Matienako Iluntze dan-
tza taldearen bilakaera: folklore aldarrikapen bate-
tik sortu beharrean, AEK-ko gau eskola batetik sor-
tu zen, ikas-elkarte gisa. 

Abadiñon sortu zen, baina herriko koreogra-
fiei sakrilegioa egin, eta Garaiko dantzarien urra-
tsak hobetsi zituen; dantza talde euskaldun gisa jaio
zen, non eta auzo ezin erdaldunago baten harridu-
rapean. 

Sorrera hartatik hona lagun izan dugu dantza
taldez nahasi ginen sentipena. Baina bidean goaz.

Horrela bada, irailaren 22an ospatuko dugu 30.
urteurrena Traña-Matienan. Urteetan zehar Ilun-
tzeren parte izandako gehienok berriro bilduko gara.
Berdin-berdin gogora ekarriko ditugu jada gure arte-
an ez daudenak, edota auzora bueltatu ezin dute-
nak ere. Denok egongo gara, elkarrekin.

Eta ez espero su-artifizialik. Ahaztu meza san-
tua. Ospakizuna alarde erraldoiarekin hasiko dugu
eta hortik eratorriko da guztia: Asterixen komikien
gisako herri bazkaria, omenaldia, bideo labur bat,
eta haurrentzako pailazo-ikuskizuna. 

Erromeria ere egingo dugu, noiz eta arratsal-
deko 19:00ak aldera, gure izenari gorazarre eginez,
iluntzean.

Irailaren 22an, beraz, gogoz ospatuko dugu
Iluntze dantza taldearen 30. urteurrena, Traña-
Matienako kaleetan. Abadiñar, Durangaldeko herri-
tar zein euskal herritar izanda ere, lerrootatik gon-
bidatzen zaituztegu festara. Portzierto, bazkarira-
ko txartelak Hezgarri eta Petite liburudendetan, eta
Errota kultur etxean aurki daitezke. 

Egon lasai, hurrengo zapatuan Trañako plaza-
ra etortzen bazarete, gogoz eskertuko dizuegu.  

Urte askotarako Iluntze! Gora gu ta gutarrak!

Iluntze dantza taldea (Traña-Matiena,Abadiño)
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Kazikismoa indarrean dagoen
Durango honetan eztabaida
parte-hartzaileaz berba 
egitea utopia da
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KULTURA
@anbotokultura

ISMAEL IGLESIAS ARTISTA

“Soiltasuna eta
naturaltasuna da
bilatzen dudana”

Zelan ailegatu zara Pekinera?
Etxepare Institutuak artisten egoitzaldieta-
rako eskaintzen duen dirulaguntza kudea-
tzen du Judas Arrieta hondarribitarrak Peki-
nen daukan MA studio taldeak. Hainbat aldiz
saiatu ostean, egoitzaldi horretarako hau-
tatu naute aurten. Nire proiektu artistikoa
garatzeko bi hilabeteko egonaldia egingo dut
hemen. Koldo Almandoz zinema zuzenda-
ria eta neu aukeratu gintuzten.  

Zure margolanen erakusketa zabaldu
duzu, besteak beste. Egonaldian sortuta-
ko lanak dira ‘Yellow tide’ erakusketakoak?
Bai. Pekinen eraikitakoak dira lan guztiak.
Egia da, dena den, aurretik egindako beste
hamar lan ere badauzkadala erakusketa
horretan: tinta txinatarraren erabilera tra-
dizionalagaz antzekotasunak dauzkalako, lan
horiek hemen harrera ona edukiko zutela
pentsatu nuen, eta ikusi duten txinatar guz-
tiek agertu dute lan horiekiko interesa.

Erakusketaren izenburuak film bati egi-
ten dio erreferentzia.
Bai. Na Hong-jin zuzendari korearraren
Yellow sea filman inspiratutakoa da izenbu-

rua. Nire margolanak ez dauka filmarekin
zerikusi zuzenik, baina badaude herrialde
liluragarri honetako nire egonaldiari erre-
ferentzia egiten dioten konexio batzuk ere.

Zerk desberdintzen ditu lan hauek eta
Euskal Herrian egin dituzunak?
Zaila da desberdintasun horiek topatzen...
Hemen denboraldi luzeagoz bizita igarri-
ko lirateke eragin txinatarrak. Dena den,
egia da nire orainarteko lanari lotuta, bide
berriak abiatu ditudala hemen. Horrega-
tik bakarrik, oso positibotzat jotzen dut nire
Pekingo esperientzia hau.

Erakusketaren aurkezpenean diozunez,
zure obraren ikusle kritikoena zeu zara.
Bidaia honetan emandako aldaketa da
hori ala lehenagotik emandakoa?
Buruan aspaldi bueltaka darabildan gaia
da: neu naiz nire lan egiteko modua ondoen
ezagutzen duena, badakit zeintzuk tranpa
erabiltzen ditugun artistok, behin eta berriz
errepikatzen ditugun soluzio azkarrak zein-
tzuk diren... Eta hain justu, horretatik ihes
egitea da gura dudana. Soiltasuna eta natu-
raltasuna da bilatzen dudana.

Zerk eraman zaitu gogoeta horretara?
Salerosten diren objektuen ekoizleak diru-
digu guztiok gaur egun, galdu egin da natu-
raltasuna. Uste dut artea harreman komer-
tzial hori baino askoz gehiago dela. Eran-
tzunik gabeko galderak planteatzen
laguntzen duen bizi esperientzia bat da
artea. Inguratzen nauenari buruzko nire
ikuspegia ematen laguntzen dit. Bizitzea ego-
kitu zaidan orainaldiaren konplexutasuna
eta soiltasuna erakutsi gura ditut.

Euskal Herriko lekuren batean ikusi ahal-
ko da ‘Yellow tide’ erakusketa?
Obra hau guztia hemen uzteko asmoagaz
jardun dut. Zaila izango da proiektu hau Eus-
kal Herrian ikustea. Bihar daukagu erakus-
ketaren irekiera, eta hainbat galeristen bisi-
ta jasoko dugu. Oso polita litzateke eurekin
harremanen bat abiatzea. 

Koldo Almandozekin konpartitzen duzu
espazioa. Zer harreman daukazue?
Loiuko aireportuan ezagutu genuen elkar,
eta uste dut bizi osorako lagunak izango gare-
la. Tipo maitagarria da, eta arteari buruzko
hainbat ideia konpartitzen dugu. Gainera,
hemen burutzen ari den lana oso interes-
garria egiten zait. 

Zertan diharduzu orain lanean?
Formatu handiko margolanen serie bat
osatu berri dut. Hasieran arazoak eduki
nituen erabiltzen dudan materialagaz
(karroza-tinta) eta hiriko tenperaturagaz.
Ezinezkoa da 35 gradu eta %100eko heze-
tasunagaz material hori baliatzea. Horre-
gatik, goizaldeetan egin izan dut lan. Shan-
gaira bidaiatzea eta Txinako marea hone-
tan nabigatzen jarraitzea da dauzkadan
beste proiektuetariko batzuk. I.Esteban

Pekinen (Txinan) egonaldi artistikoa burutzeko aukerari ahalik eta
zuku gehien ateratzen ari da Ismael Iglesias Durangoko artista.
‘Yellow tide’ izeneko erakusketa ipini du hango arte galeria batean

“Salerosten diren objektuen
ekoizleak dirudigu. Uste dut
artea harreman komertzial
hori baino gehiago dela”

Judas Arrietak Pekinen kudeatzen duen
MA studio taldeak eskainitako egonaldi
artistikorako aukeragaz ailegatu zen
Ismael Iglesias uztail amaieran Txinara. 

Bere obraren ikusle kritikoena bera
dela dio Ismael Iglesiasek Yellow tide era-
kusketaren aurkezpen orrian, bere lana-
gaz gero eta inkonformistagoa dela. 

Marraztea, ekintza bera da Iglesia-
sen berbetan gehien betetzen duena, eta
aldi berean, mindu ere egiten duena.
“Sorkuntza prozesuak mantentzen nau

bizirik, eta prozesu hori amaitzen duda-
nean hiltzen naiz”.  

Geometria eta espresionismoa uztar-
tuz jarduten du Iglesiasek, eta koadroak
berbaz azaldu barik, nahiago du jendea-
ren interpretaziora zabalik utzi. Jendea
koadroak ikustera gonbidatu eta gainon-
tzekoa imajinazioaren arabera libre utzi.

Kontatu du Guillermo Aymerich
Carallo artistaren motorretik ezagutu
duela 22 milioi biztanleko Pekin. Bidaia
honetan gura duen guztia ikustea ezinez-
koa izango duela badaki, eta nahiko luke
berriro hainbat aldiz joan.

“Sorkuntza prozesuak
mantentzen nau bizirik”
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Atzo goizean izan zelako inpresioa dau-
kat, baina denbora aurrera dihoa geldi-
tu gabe. 30 urte bete dira abuztuaren 20an
Madrileko ‘ostatua’ utzi eta etxerako
bidea hartu nuela 18 hilabetez, gogoa-
ren aurka, erregearen morroi izan ondo-
ren. Ilusio handiarekin, egun batzuk
lehenago Iurretan Amatzako baselizaren
ondoan bilbotar baten zuzendaritza-
pean, Iñaki Garcia Camino, indusketa
arkeologikoak hasiak zeuden eta jakinahi
handia Joserengan, Amatzako etxaguna,
landak ze sekretu gordea zeukaten XII.
mendetik. Lehen saiakera hark emaitza
pobreak eskaini zituen baina egun batzuk
geroago Garaira, Momotioko San Juane-
ra joan ginen gure aitzur  eta abarrak har-
turik. Han ere uztekotan zeudela, hile-
rria aurkitu zuten eta urteetako lanaren
ondorioz emaitza benetan oparoak eskai-
ni zituen  gure Erdi Aroa ezagutzeko. Gaz-
teak ginen, ilusioz beteta, Iurretako aba-
detxean urte batzuetan eta beste batzue-
tan Garaiko lehenagoko eskolako lur
gainean egiten genuen lo,  baina gustu-
ra denean ez dago ohe gogorrik.

30 urte bete dira… Eta urte horie-
tan gure Durangaldeko beste hainbat eta
hainbat tokitan zulatu da lurra gure ira-
gana zerbait gehiago ezagutzeko asmoa-
rekin. 1982. urtean Iñakiren eskutik hasi-
tako bideak Belen Bengoetxea, Dona
Gil, Armando Llamosas, Iñaki Pereda, Sil-
via Cajigas eta beste batzuen lanetan izan
du jarraipena eta hor daude emaitzak…
Gaur egun gure historiaren garai beltze-
netariko bati buruz hainbat ezagupen
dugula baina… Oraindik ez da lana buka-
tu. Ezagutzen dutena, duguna, argi dute
oso gutxi dela eta lanean jarraitu behar
dela. Datorren astelehenean, lehen indus-
ketatik 30 urtera, Argiñetan hasiko dira,
Iñaki Garcia Caminoren zuzendaritza-
pean, indusketa arkeologiko berriak.
Gune honek lur azpian duen historiaren
liburuen orriak irakurtzen hasiko dira eta
benetan espero dut bertan Jaungoikoa-
ren izenean lokartu ziren Paterna eta
Momus gehiago ezagutzeko aukera izan-
go dugula. 

30 urtean zehar zuzendari eta morroi
izan zareten guztioi zorionak eta mila
esker!

GEURE DURANGALDEA

Jon Irazabal
Gerediagako
kidea

1982... atzo goizeanMusika eta dantza tradizionala ika-
si, praktikatu eta gozatzeko auke-
ra bultzatzen du Aiko taldeak, eta

soka-dantzak, arin-arinak, fandangoak,
jotak eta porrusaldak uztartzen dituen erre-
pertorioagaz jarraituko aurten ere. 

Bosgarren ikasturtea da ekimena anto-
latzen dutena, eta aurreko edizioetan beza-
la, Durangoko Plateruena kafe antzokiak
hilean behin hartuko ditu ekimenaren erro-
meriak. Dantza ikastaroen osagarri eskain-
tzen dituzte erromeria bereziak, eta hel-
buru zehatz bategaz: antzinako dantza
herrikoien jai-giroa berreskuratzea. Aiko-
ren eskaintzak zertan datzan ikusteko inte-
resa daukanak Platerueneko aurkezpe-
nean ere izango du horretarako aukera:  irai-
laren 18an, 18:00etan. 

Bihar, berriz, Bilboko BBK aretoan
egingo dute Aiko dantza ekimenaren ikas-
turte berriaren aurkezpena. Erakustaldi-tai-
lerra eta zuzeneko erromeria egingo dituz-
te, 18:00etan hasita. Ikasle hasi berriek
nahiz beste edizio batzuetan jardunda-
koek musikaz eta dantzaz gozatzeko auke-
ra izango dute Bilboko hitzorduan.

Durangoko Plateruenean egingo dituz-
te saioez aparte, leku gehiagora zabaldu-
ko dute ekimena. Donostian –Victoria
Eugenian– eta Bilbon ere –Campos Eliseos
antzokian– egingo dituzte dantza tradizio-
nalari buruzko ikastaroak.

Izena eman gura duenak, bestalde,
www.aikotaldea.com webgunean edota
634 423 539  telefono zenbakira deituta egin
ahalko du matrikula. I.E.

Erromeria zabal bategaz abiatuko
dute Aiko-ren dantza denboraldia 
Bilbon egingo dute, bihar, AIKO dantzaldien aurkezpenerako erromeria; Plateruenean batuko dira martitzenean

DANTZA

ARGAZKIGINTZA

Aiko taldeko irakaslea, parte-hartzaileei jarraibideak ematen.

San Agustinera dakarte
‘Desagertuak’ bilduma
Gervasio Sanchez argazkilari eta kazetariaren argazkien bilduma da 

Aikoren eskaintzak zertan

datzan ikusteko aukera,

irailaren 18an, Plateruenean 

Gervasio Sanchez Kordobako (Espainia)
argazkilariaren lanen bilduma da Desager-
tuak. Hego Ameriketan, Asian zein Euro-
pan desagerturiko pertsonen oroimena
ahanzturatik berreskuratzeko hainbatek
egindako borrokaren isla gura dute izan
Sanchezen argazkiek. Egia eta justizia erre-
beindikatzen ditu argazkilariak bilduma
honetarako egindako argazkiekin, eta “onar-
tezinak diren gehiegikeriak salatu”. Falta dire-
nen oroimena babesteko ekinean, desager-
tutako senideen erretratuei protagonismo
berezia eman die argazkilariak.

Hamabi urtean (1998tik eta 2010ra)
munduko hainbat gatazkatara egindako
bidaietan garatu zuen proiektuaren emai-
tza da, eta Durangoko San Agustin kultur-
gunera ekarriko ditu. 

Datorren  astelehenean zabalduko
dute argazki erakusketa, eta  irailaren 30era
arte egongo da ikusgai, kulturgunearen
sarreran. I.E.

Egia eta justizia aldarrikatu

gura ditu argazkilariak bilduma

honetako argazkiekin

Munduko hainbat gatazkatara

egindako bidaietan garatu zuen

proiektuaren emaitza da
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Denboraldi honetan koloretako koadrodun alkondaraz 
eta soinekoz beteko dituzte ume eta gazteen etxeko
armairuak. Gorria eta larrosa neskentzako, eta urdina
eta beltza mutilentzako. 
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Koadroak modan

Koloretako 
txaleko 

koloretsuak
moda-modan

jarri dira  

Txamarra 
koloretsuak
aurkituko 

ditugu aurten,
batez ere 
urdinak

caribu

caribu

Mutilentzako,
kordeldun bota
altuek praka

bakeroekin bat
egingo dute

caribu
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Txikitxoentzako
zuri eta larrosa
koloreko arropa

klasikoetako
bat da

Lorez betetako
jaka eta 

legginsek 
alaituko digute

negua

Bota eta botin
altuek euri eta

hotzetik 
babestuko

dituzte umeak

caribu

caribu

caribu
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Urritik aurrera
eraikin berrian
Lau ikasgela, erabilera anitzeko gela bat,
g u ra s o e n t z a k o  h a r re ra - g u n e a  e t a
sehaskentzako gela. Hori dena atontzen ari
dira Abadiñoko Traña-Matiena auzoan,
laster estreinatuko duten haurreskolan. 

Urriaren 1etik aurrera 55 ume inguru
hartuko dituzte eraikin berrian. Obrak
irailaren 15erako amaituta egongo zirela
adierazi zuen Abadiñoko Udalak hasiera
batean, baina urrirako egongo da prest. 

Obrak amaitu arte, haurreskola zerbi-
tzu barik daude auzoan, eta eragozpenak
arintzeko, inguruko bi herritako haurres-
koletara joateko aukera eskaini zieten gura-
soei udalak eta Haurreskolen Partzuer-
goak. Iurretako haurreskolara joaten ari dira
zazpi ume, eta gainontzekoek urrira arte
itxarotea erabaki dute.  

Egoin SA enpresa ari da lanak egiten, eta
600.000 euroko aurrekontua dute lanek.
Hain zuzen, 2012rako aurrekontuan,
Abadiñoko Udalaren  inbertsio nagusietako
bat da Traña-Matienako haurreskolarena. 

Zelaietakoa 2013an
Bestalde, Zelaieta auzoko haurreskola berri-
rako, 2013an  egingo dituzte obrak,
Abadiñoko Independienteak alderdikoek
aurreko ikasturte amaieran azaldu zutenez.
Zelaietakoa Eusko Jaurlaritzak altxatuko
duen eraikin berri baten beheko solairuan
atonduko dute. 

Guztira, herriko bi haurreskolak
berritzeko lanak burutzeko, 1.700.000
euroko diru atala gorde zuen Abadiñoko
udalak 2012ko aurrekontuan.

Hilabete Iurretan
Urriaren 1ean Traña-Matienako haurreskola berria zabaldu arte, zerbitzua gura
zutenentzako hiru aukera eskaini zituzten aurreko ikasturte amaieran: lehenen-
goa, Berrizko  haurreskoletara joatea; bigarrena Iurretakora joatea; eta hiruga-
rrena, apur bat itxarotea eta ikasturtea urrian abiatzea eskaini zieten gurasoei.
Zazpik aukeratu dute hilabetea Iurretako haurreskolan egitea. Hezitzaileen berbe-
tan, arazo barik egokitu dira umeak Iurretako haurreskolara. Gainontzeko guztiek
urrira arte  itxarotea erabaki dute.

Lehen eduki duten eraikina oso egoera kaskarrean zegoela-eta, soluzio bat
oso beharrezkoa zela uste dute Traña-Matienako haurreskolaren erabiltzaileek.
Hezitzaileek diotenez, “gainera, gurasoek eurek lan handia egin dute, udalaren
haurreskola konpontzeko konpromisoa gauzatzeko”. 

Datorren hilean estreinatuko dute  Traña Matienako eraikin berria. Bertara
eroango dituzten 55 umeekin batera,  eta Haurreskolen Partzuergoaren bost
hezitzaile ariko dira beharrean.
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Tupperra bazkaritarako
Krisia dela-eta, estatuko hainbat erkidegotan umeek bazkaria etxetik eramango dute ikasturte honetan.
Tuperragaz doazen ikasleek ikastetxeko jantokiko kuotaren erdia aurreztuko dute batazbeste

Kalitatezko elikadura
vs. Tupperra
Eskoletara janaria etxetik eroateko ekimena sortu bezain laster,
umeen elikaduraren kalitatearen inguruko eztabaida piztu
da. Eskoletako jantokietan banatzen diren menuak dietistek
diseinatutakoak izaten dira. Tupperrean eroango dituzten jaki-
ak, berriz, familia bakoitzaren ardura izango dira.Umeek elik-
agaietan barietate gutxiago izan dezaketela diote aditu askok.
Eguneroko presak eraginda tupperrean aurrez prestatutako
jakiak eta ogitartekoak eroateko arrisku handiagoa dago.
Umeek motxiletatik ateratzen dituzten meriendetan sarri
ikusten da: opil asko eta fruta gutxi. Kataluniako Generali-
tateak eta Osasun Publikoaren
A g e n t z i a k  E l i k a d u ra
osasuntsua eskola
sasoiangida aurkez-
tu dute, gurasoei
laguntzeko. Umeen
elikadura hobetu eta
jantokiko kuotan aur-
reztu gura dutenei
zuzendua dago.

Liburuez gainera, bazkaria ere
sartuko dute aurten hainbat ume
eta gaztek eskola eta instituturako
motxilan. Krisiak familia askoren
ekonomia estutu du, eta aurrez-
teko neurriak jantokietara heldu
dira. Hainbat guraso elkartek
umeen jantokiko faktura aurrez-
tu guran, umeek bazkaria etxetik
prestatuta eroateko ekimena
bultzatu dute. 

Momentuz Katalunia, Gali-
zia, Valentzia eta Madrilgo esko-
la publikoetan eskainiko dute
bazkaria etxetik eroateko aukera.
Hala ere, oraindik ez dakite zen-
bat ikastetxek eskainiko duten
zerbitzu hori.

Janaria eroaten duten umeei
j a n t o k i k o  k u o t a  e z  d i e t e
kobratuko, baina bai zaintza eta
azpiegitura zerbitzuak. Katalun-
ian, esate baterako, euro bat eta
hiru euro artean kobratuko dutela

adierazi dute. Erabilitako bali-
abideen arabera (zaintzaileak, gar-
biketa, hozkailuak, mikroon-
dasak....) ezarriko dute kuota hori,
aurreratu dutenez.

%50 merkeago
Menuaren prezioaren %50 aurrez-
tea da familien helburua. Katalun-
ian bataz beste  90 euro ordaintzen
dute jantokiko kuota hilero. Neu-
rri horregaz familia bakoitzari bere
e t x e k o  a ra z o  e k o n o m i k o a k
leuntzen laguntzea gura dute.

Araudia sortzeko
Ikasturte honetan hasiko direnez
zerbitzu berria eskaintzen, zentro
bakoitzak bere araudia ezarriko du.
Hala ere, ikastetxe askotan araudi
orokor baten beharra dagoela
nabarmendu dute.  Gainera,
Katalunian, ekimen hori hango
gobernuak lantzeko deia egin dute
hainbat guraso taldek.
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Telebistatik
dator moda

Eskola materialaren Balio Erantsiaren gaineko Zergak (BEZ) gora egin du aurten. Irailaren
1etik, zerga %21ean dago eta ez %4an, orain arte legez. Hauek dira garestitu diren mate-
rialak: agendak, kartulinak, konpasak, koloretako paperak, plastilina, argizariz eginiko mar-
goak, pinturak, tenperak, liburuak babesteko plastikoa, ume eta gazteen motxilak, esku-
lanetako koadernoak, modelatze-pastak eta kiribilen koadernoak. Igoera bera eduki dute
puzzle eta jolas didaktikoek. Kontrara, %4an geratuko dira testu liburuak, albumak, par-
titurak, mapak eta marrazketa koadernoak.

Eskolarako esklusiboa ez den materialak ez du  BEZaren igoera jasango. Talde horre-
tan sartzen dira folioak, boligrafoak, grapagailuak, kola, artaziak, borragomak, errotula-
gailuak, edota erregelak.

Bestalde, aipatzekoa da denda batzuetan igoera ez dutela oraindik aplikatuko,
kontsumitzailea erakartzeko helburuz.

%4tik %21era

Eskola materiala ez da libratzen moda
eta egungo joeretatik. Diseinuak ga-
rrantzia handia dauka hainbat mate-
rialetan; hori motxiletan igartzen da
batez ere. Ume eta gazteek telebistan
ikusten dituzten saioetako pertsonai-
etan oinarritzen dira arrakasta han-
diena daukatenak. Umeen motxiletan,
Dora la exploradora, Bob esponja, He-
llo Kitty, Pocoyo eta Doraemon dira

gehien erabiltzen direnak. Gazteen
kasuan, telebistako gustuen arabera
moldatzen dira diseinuak. Batmaneta
antzeko superheroiak eroango dituzte
motxiletan. Pertsonaien irudi horiek
askarirako edota kirolerako zorroetan
ere agertuko dira.

Bestalde, erosotasuna lortu guran,
gero eta gehiago dira gurpildun mo-
txilak erabiltzen dituztenak.
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PROGRAMAZIOA AURKEZPENA

Umeentzako antzezlanagaz
abiatuko dute ikasturtea

K ulturguneko Arantza
Arrazola kudeatzaileak
eta Astarloa Kulturgin-

tzako Jon Kepa Garro presidenteak
aurkeztu zuten, atzo, irailetik urte

amaierara arteko Durangoko San
Agustin kulturguneko programa-
zioa. Hamalau ikuskizuni egingo
diete lekua ikasturte berria haste-
ko programazioan. 

kutsi dituen Portugalgo Chapito
taldearen azkenengo lana eskai-
niko dute, urriaren 25ean: Perro
que muere no ladra. “Maite duten
izaki baten heriotzari era oso bere-
zian aurre egiten dion familia
baten istorioa da”, kudeatzaileak
azaldu duenez.

Durangaldeko uztatik
Ohi duten eran, eskualdeko sor-
tzaileei euren lana eszenaratzeko
aukera ere eskainiko diete dato-
zen lau hileetan, kulturguneko
programazioan. Adibidez, urriko
egitaraua zabaltzeko, Durangalde-
ko Gorakada antzerki konpainia-
ren Printzea eta ahatea eskainiko
dute.

Bestalde, Durangoko San
Fausto jaiei lotuta, Berrizko Txin-
txaun Kolektiboa antzerki taldeak
The Full Monty oholtzaratuko du,
urriaren 11n.

Gainera, obra berri bat eraku-
tsiko du, azaroaren 30ean, bere
lanak San Agustin kulturgunean
bertan prestatzen eta entseatzen
dituen Ganso & Cia konpainiak,
Babia izeneko lana estreinatuko
dute, horrenbestez, ‘etxeko’
antzezleek. I.E.

Lau urte arteko umeentzako
antzezlan bat izango da kulturgu-
neko egitarau berria estreinatuko
duena: Granadako Arena En Los
Bolsillos antzerki taldearen Kan-
poaldea toki bat da obra. Ume-
txoentzako ikuskizunek azken
urteetan izan duten harrera beroa-
ri erantzunez lotu dute emanal-
dia. Irailaren 23an izango da eta
lanaren pase bi egingo dituzte,
12:00etan eta17:30ean.

Arantza Arrazolak esan due-
nez, “programazio anitza” osatzea
izan dute helburu, eta askotariko

adin tarte eta gustuentzako antzez-
lan emanaldiak lotu dituzte. Dena
den, umoretik jotzen dutenak dira
ikusgai izango diren antzezlan
horietako asko. 

Esaterako, San Agustin kultur-
gunean lehenago hainbat lan era-

Hamalau ikuskizuni egin

diete irailetik urtea

amaitu arte egitarauan

Durangaldeko sortzaileek

zabalik izango dituzte

kulturgunearen ateak

Askotariko adin tarte eta

gustuentzako antzezlan

emanaldiak lotu dituzte 

Umoretik jotzen dutenak

dira ikusgai izango diren

antzezlanetako asko

MUSIKA

Joseba Tapia eta Xabier Berasalu-
ze Leturia gonbidatu dituzte irai-
laren 27ko Kantulagun ekimena-
ren lehenengo hitzordura. Aste-
lehenetik aurrera eman daiteke
Durangoko Platerueneko Kantu-
lagun Kantuzaleen txokoan parte
hartzeko izena.  Hirugarren kur-
tsoa da Kantulagun antolatzen
dutena, helburu sinple bezain gar-
bia duena: “Lagunartean kantatze-
ko elkartzea”.

Beñat Aiartza gitarristak eta
Ugaitz Catalan abeslariak gidatu-
ko dituzte saioak, eta euskal kan-
tari ezagun bi gonbidatuko dituz-
te beste egun bitan.  Aurreko bi edi-

zioetan harrera oso ona eduki
duen egitarauaren antzekoa anto-
latu dute baita 2012-2013 ikastur-
terako ere. 

Hasteko, euskal kantutegiko
abestiak kantatzeko aukera egon-
go da Tapia eta Leturiagaz iraila-
ren 27an, 20:00etan, Plateruenean.
Bestalde, iaz bezala, kalean ere jar-
dungo dute kantuan: kalerik kale
kantatzera aterako dira kantula-
gunak ikasturtean hiru aldiz. 

Antolatzaileek guztiak ani-
matu gura dituzte ekimenean par-
te hartzera: “Ez dago kantari ona
izan beharrik”. Lagun artean goza-
tzeko gogoa baino ez. I.E.

Lehenengo Kantulagun
saiora Tapia eta Leturia
gonbidatu dituzte 
Plateruenak antolatzen du Kantulagun ekimena eta
ikasturteko lehenengo hitzordua irailaren 27an izango da

Atzo aurkeztu zuten irailetik abendura arteko Durangoko San Agustingo programazioa
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KIROLAK
@anbotokirola

Gizonen iazko talde nagusia; jokalariei talde berria bilatzen ahalegindu da zuzendaritza. J.I.

Extremeño futbol kluba desagertu
egin da errelebo faltaren ondorioz
Legegintzaldi bitan indarrak ahituta, Manuel Reyes presidenteak ez du ordezkorik aurkitu

Durangaldeak aurten ordez-
kari bat gutxiago izango du
nagusien mailako futbole-

an. Hirugarren erregionalean zebi-
len Durangoko Extremeño futbol
kluba desagertu egin da. Zazpi
urtean klubeko presidente izan
ostean, Manuel Reyesek, neka-
tuta, kargua uzteko asmoa adie-
razi zion elkarteari otsailean, eta
harrez gero ez dute ordezkorik
topatu. Beraz, zuzendaritzarako
errelebo falta izan da kluba desa-
gertzeko arrazoia.

Iazko denboraldia amaitu
zenean, Manuel Reyesek berak
jakinarazi zien jokalariei kluba
desagertu egingo zela: “Ligako
bigarren itzulian ikusten zuten
denera heldu ezinik genbiltzala
eta nik uste askok sumatzen
zutela horrelako zerbait”. Maia-
tzean izan zen hori. Urteetan
pilatutako material eta doku-
mentazio osoa dagoeneko
kaxetan gordeta dutela dio
Reyesek. Jantziak Durangalde-
ko Gobernuz Kanpoko Erakun-
de bati emango dizkiete.

Extremeño klubak lau fut-
bol talde kudeatzen zituen: gizo-
netan, nagusien eta gazteen
mailako taldeak, eta emakumez-
koen talde bi. Emakumeen talde

biak Durangoko Ezkurdi futbol
taldeak kudeatuko ditu aurre-
rantzean. Horrela, aurten futbol
7ko talde bi edukiko ditu Ezkur-
dik gaztetxoetan. Extremeñoko
gainerakoei taldea bilatzen aha-
legindu da Reyes presidentea
eta oraindino horretan dabil
kasuren bategaz. Jokalari batzuk
Ezkurdi edo Zaldibarko Zaldua
taldeetara joan dira, esaterako.
Kepa Uriarte entrenatzailea Gal-
dakaora joan da eta beragaz
eraman ditu beste hainbat. 

38 urteko historia
Extremeño kluba 1974an sortu
zuten eta bere lehenengo neur-
keta San Fausto taldearen kon-
trakoa adiskidantzazko bat izan
zen. Handik gutxira Justo Pere-
rak taldearen gidaritza hartu eta,
kluba federatzeko asmoagaz,
zuzendaritza batzordea sortu
zuen. Jose Castro izan zen klu-
baren lehenengo presidentea,
eta Perera idazkaria. 

Taldea federatu ahal izateko
klubari bere futbol zelaia izatea
eskatzen zion Bizkaiko futbol
federazioak. Auzolanean, Garai-
zarko lur zati bat lautu eta azpie-
gitura denekin hornitu zuten
(dutxak, argindarra,  ura…).
Horrela, Extremeñok 1975ean
jokatu zuen bere lehen partidu
federatua. Harrez gero, gizonen
talde nagusiak sekula ez du igo-
erarik lortu. Bigarren eta hiruga-
rren erregionalean jokatu izan
du. Azken urteetan Tabirako fut-
bol zelaian jokatu izan du Extre-
meñok, Garaizarko zelaian
beharrean. J. D.Emakumeen iazko talde nagusia. Jon Iglesias

Emakumeen talde biak
Ezkurdi futbol taldeak
kudeatuko ditu

Extremeñok 1975ean
jokatu zuen bere lehen
partidu federatua

IIaa  lleeggeeggiinnttzzaallddii  bbii  eeggiinn  ddiittuuzzuu
EExxttrreemmeeññookkoo  pprreessiiddeennttee..
Bai, eta nekatuta nengoen.
Urte hauetan ahal dudan
dena eman diot klubari, baina
nahikoa zela uste nuen. Azke-
nean, hainbat faktorek bat
egin dute, pertsonalak ere bai
tarteko. Extremeñok 150 bat
bazkide ditu. Urteko batzarre-
an esan nien ez nuela jarrai-
tuko. Elkarteari ere berdina
esan nion. Zoritxarrez ezin
izan dugu ordezkorik aurkitu.

EEttaa  kklluubbaa  ddeessaaggeerrttuu  eeggiinn  ddaa..
Pena da, baina ez dut drama-
rik sortu nahi. Extremeñok

ziklo bat osatu du eta amaitu
da. Urte hauetan guztietan
modu batera edo bestera klu-
bari lagundu dioten denei
eskerrak eman gura dizkiet,
euren laguntza garrantzitsua
izan delako. Jokalariei, entre-
natzaileei, zuzendaritzakoei…
Denei eskerrik beroenak.

PPrreessiiddeennttee  iizzaann  aauurrrreettiikk  eerree
kklluubbeekkoo  kkiiddeeaa  zziinneenn..
Urte bian Extremeñoko gaz-
tetxoen taldean jokatua naiz!
Ostean, soldaduskara joan
aurret ik beste hiru urtez
kadeteen taldean jokatu
nuen. Soldaduskatik bueltatu

nintzenean futbolari lotuta
jarraitu nuen Kurutziaga Ikas-
tolako taldean, esaterako.
Orain hamabost urte Extre-
meñoko gaztetxoak entrena-
tzea proposatu zidaten beste
lagun bategaz batera.

ZZeellaann  hhaarrttuu  zzeennuueenn  pprreessiiddeenn--
ttee  kkaarrgguuaa??
Futbol zelaia aldatu genuen
sasoian [Garaizarretik Tabira-
ra], orduko presidenteak dimi-
titu egin zuen. Bost-sei gura-
so bakarrik geratzen ginen.
Azkenean kargua norbaitek
hartu behar eta neuk hartu
nuen. 

UUrrttee  hhaauueettaakkoo  gguuzzttiieettaakkoo  zzeeiinn
ggoommuuttaaggaazz  ggeerraattzzeenn  zzaarraa??
Presidente zein entrenatzaile
nintzela ezagutu dudan jen-
deagaz. Orain hamabost urte
entrenatu nituen gaztetxoen
taldea batu eta afari bat egi-
teko asmoa dutela jakitea

pozgarria da. Edo jokalari
batek bere amari esatea, bere
futbol ibilbidean gertatu zaion
gauzarik onenetakoa nik
entrenatu nuen sasoia izan
zela. Ez dago dirurik hori
ordainduko duenik.

UUnnee  ttxxaarrrriikk  bbaaii??
Beti daude. Interes asko dago
futbolean, batez ere gaztetxo-
en mailetan eta gurasoekin.
Lagunak nituen batzuekin
orain ez dut hartuemanik.
Baina une onekin gertatzen
naiz.

EExxttrreemmeeññookk  eezz  dduu  iiggooeerraarriikk
lloorrttuu  nnaagguussiieettaann..
Egia da. Ni presidente nintze-
netik talderik onena iazkoa
zela uste dut. Azkenean, liga
erdiko aldean amaitu genuen;
gauzak ez zitzaizkigun espero
moduan irten. Baina benetan
uste dut talde lehiakorra eta
ona genuela.

- Manuel Reyes (45 urte)
- Klubeko presidente ohia

“Klubari lagundu dioten denei
eskerrak eman gura dizkiet”
Presidente karguan zazpi urtez dena ematen aritu ostean, Manuel 
Reyesek ez zuen beste legegintzaldi bati aurre egiteko energiarik 
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Areto futbol ligak hastera doaz eta Durangaldeak 17 talde
izango ditu. Etorkizunerako albiste txar bat da gazte mailako
taldea Elorriok bakarrik aurkeztu duela (Sasikoak eta Malla-
biak ezin izan dute errepikatu). 

Bigarren erregionalean Mendibeltz taldeak, Elorrio C eta
Racing Tolosto izango ditu lagun. Lehenengo erregionaleko
bigarren multzoa oso interesgarria da guretzat, Durangaldeko
bost talde hartuko dituelako. Horrek, hogei derbi segurtatzen
dizkigu. Igoeratik pausu batera geratu ondoren, Dantzarik eta
Abadiñoko Gaztetxiek nahi dutena lortzeko aukera daukate.
Ez dira atzean geratzen Sapuberri, Elorrio B eta Gu Lagunak
igo berria. Maila gorenean, aurtengoak Presion Break-en
denboraldiak izan behar du; berriztarrek arerio gatxa izango
dute Sasiko B taldean. 

Aurten inoiz ez bezala gozatuko dugu Euskal ligan. Gure
lau taldeek hamabi derbi jokatuko dituzte. Iaz maila galdu
zuten Sasikoa eta Elorrioko Buskantza, aulkitxoetan berrita-
sunak dituztela, igotzeko faborito da. Kurutziaga iazko estua-
sunak ekiditen saiatuko da eta adi Abadiñoko Lagunekin,
ligako sorpresa izan daitekeelako. Hirugarren mailan, Mallabia
da ordezkari bakarra eta erronka bikoitza du: kirol arlokoa eta
ekonomikoa. Nahiz eta krisi sasoian gauden eta klubek zailta-
sun ikaragarriak dituzten aurrekontuak osatzeko, federazioak
fitxen prezioak igo ditu, KPIaren oso gainetik igo ere. Ematen
du klub xumeek enbarazu egiten dutela maila gorenetan.

Erredakzioan itzulia

ADITUAREN
TXOKOA

Carlos Perez
Areto futbola

Urte berria, erronka berriak

Txapeldunen txapelketak
25. aldiari ekingo dio

Zaldibarko Olazar pilota txa-
pelketak mende laurdena
egingo du aurten. Denbora

honetan guztian, gaur egun pro-
fesionalen artean dabiltzan pilo-
taririk gehienek jokatu dute txa-
pelketa. Aurten ere goi mailako
parte-hartzea egongo da eta ingu-
ruko txapelketarik garrantzitsue-
nak (Biharko Izarrak, Bergara eta
Antiguoko txapelketak…) iraba-
zi dituzten pilotariak etorriko dira.

Urtero legez, txapelketa bi
antolatu dituzte: binakakoa eta
lau t’erdikoa. Datorren eguene-
an jokatuko da lehenengo jar-
dunaldia eta finalak abenduaren
31n ebatziko dituzte. Jardunal-
diak eguenetan, 21:30ean, izan-

Zaldibarko Olazar pilota txapelketa eguenean hasiko da; 
afizionatu mailako pilotaririk onenak batuko ditu aurten ere

go dira Olazar pilotalekuan, eta
jokamoldea urteroko bera da.

Pilotariak lau multzotan
banatuko dituzte (hamabost
bikote, eta hamazortzi pilotari
lau t’erdian). Taldeak pilotarien
mailaren arabera ordenatuta
daude. Behetik gorako ordenan
jokatuko dituzte kanporaketak.
Horrela, multzoburua partidu
bakarra irabazita sailkatu ahalko
da finalaurrekoetarako. Behe-
behetik hasten dena ere, asko
jota hiru partidutan helduko da
finalaren atarira. 

Faborito asko
Iaz Altzelaik eta Diezek irabazi
zuten binakako txapelketa eta

Altzelai-Diez bikotea, Olazar txapelketako iazko irabazleak, sari banaketan. Jose Mari Belar

aurten txapela defendatzeko
aukera eman diete. Finala galdu
zuten Yoldik eta Arratibelek ere
bikotea osatzen dute aurten.
Urbieta eta Tolosa faborito
nagusien artean daude: Xabier
Tolosak Biharko Izarrak txapel-
keta irabazi du. Durangaldeko
ordezkariei dagokienez, Igor
Azpiri eta Jon Lanburu elorria-
rrek bikotea osatuko dute eta
Andoni Aldape mallabitarrak
Larrañagagaz jolatuko du.

Lau t’erdian iaz finala galdu
zuen Bixintxo Bilbao irabazteko
faboritoen artean dago. Kaiolan
Durangaldeko ordezkari bakarra
Aitor Arabiourrutia abadiñarra
izango da.  J. D.

“Ikus-entzunezko bat egingo
dugu txapelketako aldi denekin”
Olazarren finaletako irudiak, argazkiak eta parte hartu duten
hainbat pilotariren iritziak batuko dituzte bideo batean

ZZeellaann  oossppaattuukkoo  dduuzzuuee  2255..
aallddiiaa??
Txapelketa hasi zenetik orain
arteko alkate denei oroigarri
bat emango diegu finalean,
laguntza eskertzeko. Ikus-
entzunezko bat lantzen ere
bagabiltza. Txapelketako final
denetako irudiak edo argaz-
kiak jasoko ditu bideo horre-
tan. Ondoren, herriko komer-
tzioetan salgai ipiniko dugu
prezio sinboliko batean. Gure
asmoa parte hartu duten pilo-
tarien iritziak jasotzea ere
bada, Haimar Olaizola eta
Juan Martinez de Irujorena,
esaterako. 

IIzzaarr  hhaannddii  bbii  hhoorriieekk  eezziinn  iizzaann
zzuutteenn  ttxxaappeellkkeettaa  iirraabbaazzii..

Ez, biak finalaurrekoetan kan-
poratu zituzten. Olaizolak
hamazazpi urte izango zituen
parte hartu zuenean. Egia
esanda, gaur egun profesio-
naletan goi mailan dabiltzan
pilotaririk gehienek parte har-
tu dute Olazarren. Seguruenik
Ives Xalaberri eta Sebastian
Gonzalez izango dira salbues-
pen bakarrenetakoak.

ZZeerrggaattiikk  ssoorrttuu  zzeennuutteenn  OOllaazzaarr
ttxxaappeellkkeettaa??
Frontoi berria egin zenean
herrian ohitura bihurtuko zen
txapelketa bat sortzea propo-
satu zigun orduan zinegotzi
zen Jose Mari Amezuak.
Orduan du sorburua Olazar
pilota txapelketak.

- Enrike Agirrebeitia
- Zaldua elkarteko-
pilota eskola

Irailaren 16tik 23ra munduko
txirrindularitza txapelketa joka-
tuko dute Herberehetan, Lim-
burgo probintzian. Hautatzaile-
ek asteon jakinarazi dute gizo-
nen zein emakumeen Espai-
niako selekzioa nortzuk osatu-
ko duten, eta Durangaldeak
hiru ordezkari izango ditu: Ene-
ritz Iturriaga abadiñarra (Loin-
tek), Jonathan Castroviejo
Abadiñon bizi den getxoztarra
(Movistar Team) eta Lourdes
Oiarbide arabarra (Durangoko
Beste Alde Rent a Car-Orue
taldean dabil).

Aurten hamahirugarren
parte-hartzea izango du Ene-
ritz Iturriagak munduko txapel-
ketan (horietako bat gazte
mailan). Iraupen lasterketan
“ahalik eta gerrarik handiena”
emateko asmoz joango dela
dio abadiñarrak. Jonathan
Castroviejo astelehenean ber-
tan joango da Herberehetara,
datorren eguaztenean erloju-
peko lasterketan parte hartuko
duelako, Alberto Contadorre-
kin batera. J. D.

Castroviejo,
Oiarbide eta
Iturriaga ariko
dira mundialean

Baque Torneoa
jokatuko dute
saskibaloian
Tabirako Baque saskibaloi klu-
bak antolatzen duen Baque
Torneoa asteburu honetan
jokatuko dute gizonen taldeek.
Zapatuan finalderdiak jokatu-
ko dituzte: Tabirako Baquek
Zarautz taldearen kontra joka-
tuko du 19:00etatik aurrera.
Aurretik, 17:00etan, Askartza
eta Goierri taldeak izango dira
aurrez aurre.

Galtzaileek hirugarren eta
laugarren postuak erabakiko
dituzte domekan, 10:00etan.
Irabazleen arteko f inala
12:00etan hasiko da.

Ermua izango
du etsai finalean
Lagun taldeak
Mallabia futbol taldeak Zaldi-
barko kiroldegian antolatu
duen areto futbol torneoko
finalak jokatuko dituzte aste-
buruan. Domekan, 19:00etan,
Abadiñoko Lagunek Ermua
Saltzaileak taldearen kontra
jokatuko du finala. Aurretik
gainerako postuak erabakiko
dituzte. Hirugarren eta lauga-
rren postuen lehian Mallabia
eta Abadiñoko Gaztetxie neur-
tuko dira; bosgarren eta seiga-
rren postuetarako, berriz, Dan-
tzari eta Sasikoa. J. D.

Aurten hamahirugarren
parte-hartzea izango
du Eneritz Iturriagak
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MARRAZKETA ETA PINTURA Asteartea eta osteguna:  Nagusiak (14 urtetik gora) 15:30-17:30  Umeak (5-14 urte) 17:30-18:30

ESKULANAK 1. Astelehena/asteartea 17:30-19:30   2. Astelehena/asteazkena  10:00-12:00  3. Astelehena/asteartea 15:30-17:30

YOGA 1. Astelehena/asteazkena 11:30-13:00  2. Asteartea/osteguna 15:30-16:50  3. Asteartea/osteguna 17:00-18:20  4. Asteartea/osteguna 18:30-20:00

GIMNASIA MANTENIMIENTO 65 urtetik beherakoentzat. Asteartea eta osteguna: 09:15-10:15

GIMNASIA LASAIA 65 urtetik gora. 1. Asteleh./asteazk. 15:00-16:00  2. Asteleh./asteazk. 16:00-17:00  3. Asteartea/osteguna 10:15-11:15

SALOI DANTZAK 1. Astelehena eta asteazkena  17:00-18:30   2. Astelehena eta asteazkena  18:30-20:00

KARIBEKO DANTZAK 1. Ostirala 17:00-18:30   2. Ostirala  18:30-20:00

EGUR-LANKETA 1. Asteazkena 17:00-20:00

ARGAZKIGINTZA DIGITALA (azaroa-maiatza) 1. Asteazkena  18:30-20:00

JOLAS-INGELESA (Haurrentzat) 1. 5 urtetik gora. Astelehena eta asteazkena  17:45-18:45

SUKALDARITZA 1. Asteartea  18:30-20:30

EUSKAL DANTZAK 1. Asteazkena  19:30-21:00

SABEL DANTZA 1. Asteartea  18:30-20:00   2. Osteguna  18:30-20:00

TAICHI 1. Asteazkena 18:00-19:30

Mallabiko mendi
duatloirako izen
ematea zabalik
Irailaren 30ean Mallabian egin-
go duten mendi duatloiak biga-
rren aldia egingo du aurten.
Parte hartu gura dutenek inter-
net bidez eman dezakete ize-
na: www.mendiduatloia.com.

Duatloiagaz batera, gazte-
txoei begirako ekimenak egin-
go dituzte, eta lasterketaren
ostean, herri bazkarian batuko
dira. Bazkarirako txartelak
Bastida eta Herriko tabernetan
edo e-mail bidez eros daitezke: 
mallabiaduatloia@hotmail.com.

Zaldaik mendi
martxa antolatu
du 22rako
Iurretako Zaldai mendi taldeak
II. Mendi Martxa antolatu du
irailaren 22rako. Parte hartzai-
leek ibi lbide biren artean
aukeratu ahalko dute: 37 eta
25 kilometrokoak. 

Ibilbide luzeari 07:00etan
ekingo diote eta laburrar i
09:00etan, Iurretako plazatik.
Izen-ematea Internet bidez
egin ahal da, 8 euroan:
www.zaldaimenditaldea.org.
Mendi martxaren egunean
bertan ere inskriba daiteke, 10
euroan. J. D.

Iurretakok zale gazteen
animoak erakarri gura ditu 

Zapatua egun historikoa izan-
go da Iurretako futbol tal-
derantzat. Iaz igoera lortu-

ta, estreinaldia izango dute Oho-
rezko mailan. Klubak sekula ez du
jokatu hain maila altuan. Erandio
arerio dutela (18:00etan), Larra-

Denboraldiko partidetarako Gazte Txartela sortu dute, 15 euroan

Iurretakoren eguazteneko entrenamendua Larrakozelain. Kepa Aginako

kozelaiko harmailek itxura doto-
rea eskainiko dute. Gainera, zuzen-
daritzak harpidetza kanpaina abia-
tu du bazkideak gehitzeko.

Jose Antonio Legorburu
klubeko presidentearen esane-
tan, 18 eta 26 urte arteko gaz-

teei zuzendutako Gazte Txartela
sortu dute. Txartel horrek 15
euro balio du eta txartelagaz
Larrakozelaira sartu ahalko da
gura duen partidu guztietan,
denboraldi osoan. Bestalde,
hilaren 29an, San Miguel jaietan,
plazan postu bat ipiniko dute,
kluba ezagutzera emateko.

Zazpi fitxaketa
Iurretakok zazpi jokalari berri
fitxatu ditu: Unai Rodriguez ate-
zaina eta Joseba Valladares
zentrala Durangoko Kulturaletik,
Eneko Errazti eskuin hegalekoa
Indautxutik, Xabier Infante ezker
hegalekoa Abadiñotik, Ekaitz
Molina erdilaria Arenasetik eta
Ander Cenitagoya punta erdia
Sondikatik. Urtebetez futbola
utzita izan duen Patxi Onandia
ere berreskuratu dute.

Iurretakoren maila berean,
Elorriok Loiuren zelaian ekingo
dio denboraldiari, domekan. Iaz
sufritu egin zuten mailari euste-
ko eta aurten ere mailari eustea
izango da helburua. Hurretik
jarraitzekoak izango dira Iurreta-
koren aurkako derbiak.

Lehenengo erregionalean
ere asteburu honetan hasiko
dute denboraldia Berrizek, Aba-
diñok eta Zalduak. Berrizek
denboraldi bitan maila galdu du
eta apurka-apurka behetik
gorako bideari ekin gura dio. Iaz
igoera lortu zuen Abadiñoren
helburua mailan egonkortzea
izango da. Zalduak denboraldia
etxean hasiko du: zapatuan,
17.00etan, Basurto hartuko dute
Eleizalden. J. D.

Taldeari dagokionez,
Iurretakok zazpi jokalari
berri fitxatu ditu
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AISIALDIA gazte gara gazte!

“Azaroan lau urteko gradu bat amaitu
nuen; azarotik ez dut praktikarik egin”

riko kasuak daude. Batzuk lane-
an eta beste batzuk langabezian.

Hartzen ari diren neurriei zer
deritzozu?
Normala da hartzen ari diren
neurriak hartzea. Beraiek ez
dituzte langileak defendatzen,
Burgesia da defendatzen dute-
na. Klaseen arteko borroka da.
Hori aldatzeko langile mugi-
mendua indartu beharko genu-
ke. Isiltzen bagara beraiek aurre-
ra egingo dute. Historian zehar
hori mila aldiz gertatu da. 

Krisi egoera honek badu konpon-
biderik?
Sistemaren arazoa da. Kapitalis-
moan krisiak ziklikoak izaten
direla esaten dute, baina hau
orokorra da, ez dago ziklorik.
2001ean ere %20ko langabezia
egon zen. Tartean lan gehiago
sortu da, baina prekarioa izan
da. Bost urte iraun ditu. Kapita-
lismoak ez du gehiagorako ema-
ten eta garapen soziala eman
behar da. 

Zelan ikusten duzu etorkizuna
lan arloan?
Aukera guztiak aztertzen nabil.
Kanpora joatea praktikak egite-
ra, Lanbiden eskaintzak begira-
tzea, kurrikulumak bota ditut....

Kanpora joango zinateke, han
lana topatuko bazenu?
Hizkuntzetan oso txarra naiz,
baina tira... Hizkuntza Eskolan
inglesa ikasten nabil. Karrera bat
izan arren, ikasten jarraitu behar
duzu. Aldaketa handia izango
litzateke. Momentuz ez, baina
ikusi beharra dago. 

Greba orokorra deitu dute sindi-
katuek irailaren 26rako. Ados
deialdiagaz?
Greba orokorraren alde nagoen
arren, erreformen aurkakoa da.
Kapitalismoaren aurka joan
behar gara erreformak sistema
honen eraginez sortzen direlako.
Sustraia hortxe dagoelakoan
nago. Sindikatuek langileak kon-
tzientziatu beharko lituzkete
aldaketa horretarako. J.G.

txarto gelditu zitzaidan. Orduan,
beste zeozer ikastea erabaki
nuen beste lan irteera batzuk
izateko.

Lana bilatzea ere lana da.
Oso txarra. Lanbideko webgune-
an begiratzen duzu, baina ez
dago eskaintzarik, ez nire arloan
behintzat. Atzo sartu nintzen eta
hiru aukera daude sei hilabete-
tan zehar. Eta bata Pontevedran
da. Umore txarragaz amaitzen
duzu eta txarto pasatzen duzu.
ABLEetan [Aldi Baterako Lan
Enpresak] ere apuntatzen zare-
nean ez dagoela ezer esaten
dizute.

Zure inguruko gazteek zein ego-
era bizi dute?
Ezagutzen dut kimika ikasketak
dituen lagun bat tabernan lane-
an , eta halako kasuak asko dau-
de. Ikasle onak izan arren, ez
daukate lanik. Guri gustatzen
zaiguna ikasteko esan izan digu-
te, baina gero ez daukate irteera-
rik lan arloan. Inguruan askota-

Gazteek geroago eta gaitzago dute
lana topatzea. Krisi sasoian gaz-
teen langabeziak nabarmen egin
du gora azken urteotan. Durangal-
deko datuei dagokienean, 25 urte-
tik beherakoen langabezia tasa
%17,4koa da. 25 urtetik 34ra bitar-
teko adin tartean, berriz, %16koa.
Espainiako datuak kezkagarria-
goak dira oraindik. 25 urtetik behe-
rakoen artean langabezia %52ra
iritsi da. Beraz, lan egin gura duten
gazteen artean, erdiak baino gehia-
gok ez du lanik. Aitor Isasti 28
urteko gazte durangarra da. Uni-
bertsitateko ikasketak amaitu eta
lan bila dabil.

Zein da zure lan egoera?
Momentu honetan langabezian
nago. Azaroan lau urteko gradua
amaitu nuen: Lan Harremanak,
Leioan. Azarotik hona ez dut
praktikarik egin. 

Inoiz egin duzu lanik?
Elektronika ikasi nuen Mariste-
tan eta lanean hasi nintzen. Lan
istripua izan nuen eta eskua

“Ez dituzte langileak
defendatzen,
burgesia da

defendatzen dutena”

“Kapitalismoan
krisiak ziklikoak

direla diote, baina
hau orokorra da”

“ABLEetan ere
apuntatzen zarenean

ez dagoela ezer
esaten dizute”
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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.
• ZABALE: 90 m2. 3 logela, egongela, sukaldea,
eskegitokia eta balkoia. Garajea eta ganbara. Etxe
osoak kanpora ematen du.
• 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.

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.

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
ABADIÑO
• 5 hektareako lursaila duen baserria. Zonalde
zoragarria.

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

ETXEBIZITZAK SALGAI
• MURUETA TORRE: 95 m2. 3 logela eta 2 komun.
Terraza. Garajea aukeran. 206.000€.
• F.J.de ZUMARRAGA: 100 m2. 3 logela eta
egongela. Terraza. Berriztatua.
• SASIKOA: 90 m2. 3 logela, 2 komun eta egongela
terrazarekin. Garajea. Eguzkitsua.
• IURRETA (Dantzari): 80 m2. 3 logela eta egongela.
Berogailua. Igogailua. Bizitzen sartzeko moduan.
186.000€.
• TABIRA: erdi berria. Apartamentua. 10 m2-ko
terraza. Garaje itxia.
• 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: 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€.
• ASKATASUN ETORBIDEA: 90m2. 3 logela. 
2 bainugela. Ganbara eta garajea.
• 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.
• 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€

• 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: Garaje eta trastelekuagaz. Logela eta
komuna: 105.100€. 2 logela eta 2 komun. Terraza:
142.000 €. 3 logela eta 2 komun. Terraza: 180.000€.
%100-eko finantziazioa. 450 €/hileko.
• IURRETA: estreinatzeko. 2 logela eta 2 komun.
Trastelekua. Garajea aukeran. 199.000€.
• IBAIZABAL: 3 logela eta 2 komun. Terrazak. Garajea
eta trastelekua barne. 247.000€-tik aurrera.
• MAÑARIA: Etxebizitzak estreinatzeko. 189.500€.
• IURRETA: MASPE. ERAIKUNTZA BERRIA. 1,2,3 eta
4 logelako etxebizitzak. 210.500€-tik aurrera.
• DURANGO: EXEBIZITZAK TERRAZAREKIN. 1,2,3 eta
4 logelako etxebizitzak. Ganbara eta garajea.
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ETXEBIZITZAK SALGAI
ELORRIO
• Erref. 356: 53 m2-ko apartamentua. Logela,
komuna eta sukalde-egongela. 190.000€. 
• Erref. 345: 76 m2-ko pisua. 3 logela, komuna,
egongela  eta sukaldea. Balkoia. Terraza. 210.000€.
Prezio negoziagarria.
• Erref. 360: 120 m2-ko pisua. 5 logela eta komuna.
Trastelekua duplex bihurtzeko aukerarekin. Eguzki-
tsua. 230.000€. Negoziagarria.
• Erref. 406: 65 m2-ko pisua. 3 logela, komuna,
egongela  eta sukaldea.  200.000€.
• Erref. 405: 75 m2-ko pisua. 3 logela, komuna,
egongela  eta sukaldea. 
• Eraikuntza osoa salgai berriztatzeko.
• Lokalak salgai toki paregabean, dimentsioak; 
121 m2, 101m2, 62,5 m2 eta 105 m2.
• Apartamentu berriak. 60 m2. 2 logela eta komuna.
165.000€.
• Erref. 246: 130 m2-ko pisua. 4 logela, egongela,
sukaldea  eta 2 komun. Garajea. Kontsultatu.
• Labakua kalean garajea salgai; 22.500€.
• 140 m2-ko lokala salgai. Taberna jartzeko
proiektuarekin.
• Lursailak: Unifamiliarra eta bifamiliarra eraikitzeko
aukera.
• Erref. 419: 78,25m2-ko pisua proiektuan. 2 logela,
2 komun, sukaldea eta egongela.
• Erref. 420: 65m2-ko lokala etxebizitza edo lokal
komertzial gisa jartzeko aukeragaz. 92.700€.

DURANGO
• Erref. 362: 40 m2-ko apartamentua. Logela,
komuna, sukaldea eta egongela. 185.000€.
• Erref. 361: Lokal komertziala alokagai. 80 m2. 
360€/hileko.
• Erref. 349: 62 m2-ko pisua. 3 logela, komuna,
sukaldea eta egongela. 216.000€.
• Erref. 347: 90m2-ko pisua. 3 logela, 2 komun,
sukaldea eta egongela. 294.000€.

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

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

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

ALOKAIRUAN
• ELORRIO: 3 solairuko pisu berria. 3 logela eta 
2 komun. 700€.
• ELORRIO: 125 m2-ko duplexa. 2 logela eta 
2 komun. Terraza eta lurzoruagaz. 700€.
• ELORRIO: 2 logela eta 2 komun. Altzariekin. 650€.
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4 DENETARIK

5 IBILGAILUAK
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8 FAMILIA/ETXEA

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

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

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

Higiezinak
ETXEBIZITZAK

SALDU

Bolibar. Etxe zaharra salgai
bolibarren. Teilatu berria eta
proiektuarekin. 40m2-ko te-
rraza. Tel.:660 35 80 67

Berriz. Ganbara eta garaje
itxia. Tel: 647 77 73 92.

Durango. Sasikoa kalean.
Bi balkoi, kamarotea eta ga-
rajea. Prezio paregabea. 
Tel.: 679 38 23 69. 

Elorrio. Elorrion etxebizitza
salgai. Erdigunean kokatua.
230.000euro. Garajea auke-
ran. 634 45 72 01

Elorrio. Duplex etxebizitza,
78 m2 erabilgarri. Argitsua
eta isila, errekara begira.
ziortzaloizate@hotmail.com
Tel.: 605 72 29 45

Garai. Oarbeaskoa baserria
salgai. 10.000 m2-ko lursai-
la. Garaiko san migel auzoa,
6.   8.500 m2-ko belardi so-
roa, nahiko laua. 200m2ko
baratza, frutalak.
639833489 Telefonoa:
639833489. Posta:
jo.amantegi@gmail.com.

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

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

ERRENTAN EMAN

Elorrio. Elorrion, Nizeto Ur-
kizu kalean etxea alokagai.
Ganbara handi batekin.
550euro. Tel.: 645 73 54 42

Elorrio. Eraikuntza berria,
erdigunean, igogailua, bi lo-
gela, bi bainugela eta traste-
lekua. 600euro. Tel.: 634 45
72 01

Zaldibar. Erdialdean, guztiz
berriztua, 2 logela. Telefonoa
660 45 87 56

Durangaldea. Logela alo-
kairuan Landako etorbidean,
Durangon. Pertsona ardura-
tsuari emango zaio lehenta-
suna. Tel.: 648 20 03 70

ERRENTAN HARTU

Elorrio. Elorrion pisu baten
bila nabil alokatzeko, altza-
riekin eta berogailuarekin.
Tel.: 94 658 21 91

OPORRETAKO ETXE-
BIZITZAK

ERRENTAN EMAN

Bastida. Oporretako pisua
alokatzen dut piszinarekin.
Hamabostaldika eta hilabe-
teka alokatzen da.  
Tel: 620629245

Almeria. Oporretako etxea
alokatzen da Almeri Mar-en.
Tel.: 94 658 32 03 edo 
680 10 58 46

PISUA KONPARTITU

PISUKIDE BILA

Durango. Emakume bate-
kin konpartitzeko. 300 euro.
Tel.: 600 45 83 16.

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

Durango. Pisu konparti-
tzeko beste pertsona bakar
bategaz. 
Tel: 600 458 316.

LOKALAK

SALDU

Gasteiz. Portero automati-
koa eta alarma. Hiri erdigu-
nekiko komunikazio onak
ditu. Alokatzea ere posible
da: 800euro/hil. Telefonoa:
665757807 (ana)

ERRENTAN EMAN

Durango. Bulego bat aloka-
tzen dut Durango erdian. 42
m2. Tel.: 656 78 02 15

GARAJEAK

SALDU

Elorrio. Berrio-Otxoa kale-
an. Tel.: 658-75 92 64.

Elorrio. Erdialdean,
20.000  euro.  
Tel: 660-45 87 56. 

Otxandio. Garajea salgai.
Tel.: 675-71 72 83.

LURSAILAK

SALDU

Bernedo. Gasteizetik
40km-tara dago. 308m2
eraikitzea posible da. Ingu-
ruan etxebizitza batzuk eta
golfeko hotela. Telefonoa:
665757807 (ana)

GAINERAKOAK

SALDU

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

Lana/negozioak
LAN ESKARIAK

ETXEKO LANAK

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

Durangaldea. Etxeak gar-
bitzen, umeak edo edadeko-
ak zaintzen.  638 43 79 01

Durangaldea. Pertsona
nagusiak, garbiketa lanak eta
sukaldari laguntzaile gisa lan
egiteko prest. 686 19 00 24

PERTSONAK ZAINDU

Durangaldea. Emakumea,
pertsona nagusiak edo ume-
ak zaintzeko eta etxeko lanak
egitekoTel.: 648 20 03 70

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

Durangaldea. Garbiketa
lanak edo pertsona nagusi
zein umeak zaintzeko prest
nago. Orduka. 
Tel.: 638-43 79 01

Durango. Haurrak zaintze-
ko eta etxeko lanekin lagun-
tzeko prest dagoen neska
euskalduna naiz.  
Tel.: 608 42 70 96 

Elorrio. Adineko pertsonak
paseatzera ateratzeko prest.
Tel: 688 64 06 04

Elorrio. Haur hezkuntza eta
Hezkuntza berezia eginak di-
tuen eta udalekutan lanean
esperientzia duen neska gaz-
te euskalduna, arratsaldez
haurrak zaintzeko prest. 
Tel: 688 64 06 04

Elorrio. Neska gazte eta
euskalduna, Durangaldean
haurrak zaintzeko prest.
Tel.: 657775437

Durangaldea. Zaintzan
edo garbiketan lan bila.
Tel: 636 85 20 59

Durangaldea. Ume edo
nagusien zaintzan aritzeko
prest. Tel.: 676-54 66 91

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

Durangaldea. Nagusiak
zaintzeko lan bila nabil, 24
orduz edo asteburuetan. 
Tel.: 602 12 22 45

Durangaldea. Erizain la-
guntzailea, pertsona nagu-
siak zaintzeko lan bila. 
Tel.: 608 46 48 44

Durangaldea. Etxeko lanak
egiteko, nagusiak zein umeak
zaintzeko lan bila dabil. 
Tel.: 648 20 03 70

Durangaldea. Pertsona
nagusiak edo umeak zaintze-
ko, garbiketan zein etxeko la-
nak egiteko lan bila.
Tel.: 620 82 85 79

Durangaldea. Emakume
arduratsua pertsona nagusie
laguntzeko eskaintzen da.
Tel.: 666 75 21 47

Durangaldea. 24 orduz,
gauetan edo asteburuetan
nagusiak zaintzeko.  Geriatria
kurtsoa eginda. 
Tel.: 634 00 82 22

Durangaldea. Nagusiak
edo umeak zaintzeko edo
garbiketan lan bila. 
Tel.: 632 54 34 91

Durangaldea. Nagusiak
zein umeak zaintzeko edo
garbiketan lan bila. 
Tel.: 632 15 80 89

Durangaldea.Umeen edo
nagusien zaintzan edo garbi-
ketan. Tel.: 636 85 20 59

Durangaldea. Emakumea
pertsona nagusiak zaintzeko
lan bila dabil.
Tel.: 638 23 37 39

Durangaldea. Emakumea
nagusiak zein umeak zain-
tzeko edo garbiketan lan bila.
Tel.: 650 10 18 31

Durangaldea. Pertsona
nagusiak zaintzeko zein ka-
marero lanetan aritzeko lan
bila nabil. Tel.: 630 86 99 21 

Durangaldea. Edadeko
pertsonak zaintzeko edo
etxeak garbitzeko. 
Tel.: 650 61 01 94

Durangaldea. Nagusiak
zaintzen zein garbiketan lan

bila. Tel.: 660 70 66 18

Durangaldea. Garbiketan,
sukaldari-laguntzaile edo
zaintzaile, ume zein nagusi.
Tel.: 670 67 46 41

Durangaldea. Garbiketan
zein umeak edo nagusiak
zaintzeko. Tel.: 644 63 51 45
// 631 02 29 82

Durangaldea. Asteburue-
tan umeak edo pertsona na-
gusiak zaintzeko prest. Arre-
ta soziosanitarioa ikasten ari
naiz. 622-93 72 86.

Durangaldea. Neska eus-
kalduna haurrak zaindu edo-
ta partikularrak emateko
prest. Tel.: 661-37 85 29

IRAKASKUNTZA

Abadino. Fisika / kimika eta
marrazki teknikari irakasle
bila nabil akademia baten lan
egiteko prest.  637416438

Durangaldea. Alemaniera
klaseak ematen ditut. Meto-
do erraza eta atsegina. HEO.
Tel.: 670 79 33 12

Durango. Ikasketa uniber-
tsitarioak dituen mutila, 6-16
urte arteko gazteei klase par-
tikularrak emateko eskain-
tzen da. Tel: 685690598

Elorrio. Lehen hezkuntzako
edozein kurtsora zuzenduta,
arratsaldez klase partikula-
rrak emateko prest. 
Tel: 688 64 06 04

GAINERAKOAK

Zumaia. 36 urteko gitarris-
ta berbena edo beste proiek-
tutan edo taldetan  jotzeko
prest . Tel 666 27 40 55.

Durangaldea. Lorezain-
tzan esperientzia, baina edo-
zein lanetan aritzeko prest.
Tel.: 645 05 35 23

Durangaldea. Lorezain-
tzan, nagusiak zaintzen edo
altzairu montatzaile mo-
duan. Tel.: 676-11 21 74

Durangaldea. Edozein lan-
tegitan lan egiteko prest.
Eraikuntzan izan ezik. 
Tel.: 672 58 47 58 (Tho-
mas), 644 07 49 14 (Enock)

LAN ESKAINTZAK

OSTALARITZA

Lekeitio. Hotel zuzendari,
sukalde zuzendari eta maitre
postuak betetzeko helburua-
rekin, lekeition eta deban
dauden aisia hoteletarako,
sektorean goi formakuntza-
dun langileak behar dira. Gu-
txieneko esperientzia lau ur-
tekoa. Kurrikuluma:
rrhh@aisiahoteles.com

PERTSONAK ZAINDU

Zornotza. Geriatriako klini-
ka-laguntzailea. Ezinbeste-
koa: trebakuntza, esperien-
tzia. Lanaldi osoa. Sartu.
Erref.: 6465. 94 620 04 49

IRAKASKUNTZA

Elorrio. Psikopedagogoa.
Ezinbestekoa: psikopedago-
gian lizentziaduna, euskara.
Lanaldia: 2 edo 3 ordu arra-
tsaldeetan. Sartu. Erref.:

6441. Tel.: 94-620 04 49

GAINERAKOAK

Bizkaia. Esportazioetan
aritzeko saltzailea. Ezinbes-
tekoa: ingelesa eta bidaiatze-
ko aukera izatea. Soldata:
gutxienez 28.000euro. Sar-
tu. Erref.: 6296. 
Tel.: 94-620 04 49

Bizkaia. Elektromekanikoa.
Ezinbestekoa: %33ko ezinta-
suna, trebakuntza eta espe-
rientzia elektromekanikan, B
gida baimena eta txandakako
lanerako aukera. Lanaldi
osoa. Soldata (gordina):
18.000euro urtero, 14 or-
dainsarietan. Sartu. Erref.:
6265. Tel.: 94-620 04 49

Durango. Aseguru-agen-
tea.Ezinbestekoa: goi batxi-
lergoa,ordenagailua erabil-
tzaile mailan. Soldata (gordi-
na): 1.200 euro hilero. Sartu.
Erref.: 6344.  94-620 04 49

Denetarik
SALDU/EROSI

Furgonetako abanzea
salgai. Furgonetako sebring
modeloko abanzea salgai.
Guztiz zarratzen da. Neu-
rriak: 370x310 alt 210.
17,40ko pisua. Barruko gela
daroa (200x170) eta lurra.
Email: aretxalarra@yahoo.es

Zilarrezko gauzak. Zila-
rrezko edozer gauza erosten
dut, kuberteriak, jarroiak,
bandejak, txanponak eta
abar. Deitu 657 70 43 16 edo
bidali mezua e-postaz numi-
pega@gmail.com helbidera
eta harremanetan jarriko
gara. Telefonoa: 657704316.
numipega@gmail.com.

Harremanak
KOTXEA KONPARTITU

Kotxea konpartitu. Aste-
lehenetik ostiralera durango-
tik elorriora joateko kotxea
konpartitu nahi dut. Elorrion
goizeko 8:00etarako egon
behar naiz. Gastuak erdiba-
na. Tel.: 633- 01 68 32 javier

Aisia/kirola
ANIMALIAK

SALDU

Behorra eta moxala sal-
gai. Behorra eta bere 4 hila-
beteko moxala salgai. Deitu
15:00 etatik 18:00 etara.
Tel.: 679 -234 746

Gorbeiako ardi txakur
kumeak salgai. Gorbeiako
ardi txakur kumeak salgai.
Uztailaren 1ean jaiota. 
690-205  536 mikel

EMAN

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

MUSIKA

SALDU

Marshall JCM 2000
TSL602. Gitarra anplifika-
gailua salgai, 60 watio, bal-
bulekin eta 12Ó bozgorailu
birekin. Hiru kanal ditu: cle-
an, crunch eta lead. 
Hrd-case kutxarekin.
Tel: 697 285 948

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

GAINERAKOAK

Gitarra eskola partikula-
rrak durangon. Gitarra es-
kola partikularrak ematen
dira Durangon. Elektrikoa,
akustikoa, rocka, bluesa, jaz-
za, funka eta abar. 
Eskalak, akordeak, erritmoa,
teknikak, inprobisazioa,
irakurketa... 
Tel.: 650-17 22 85.

Familia/etxea
ETXERAKO TRES-
NAK/ALTZARIAK

SALDU

Altzariak salgai. Ohearen
estruktura eta bi mahaitxo:
Diseinu modernoa, 1,50m x
1,90m, berri-berria,
450euro (dendan
1.800euro). Koltxoia: 1,50m
x 1,90m, 60 euro. Ikasteko
mahai zuria: berri-berria,
50euro. Umeen logelarako
bost kaxoidun sinfonierra:
85euro. Banak markako
egurrezko apalak: 150 euro.
Banak markako mahai ba-
xua: 65euro. Tel.: 610 41 55 11

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

HAURREN TXOKOA,
OSAGARRIAK

SALDU

Chico markako karro-
txoa salgai. Chico markako
karrotxoa salgai. Prezioa
50euro. Tel.: 610 41 55 11

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

Silver cross kapota sal-
gai. Silver cross markako ka-
pota salgai. Berri-berria.
Prezioa 650euro (bere pre-
zioa 1.500euro da). 
Tel.: 610 41 55 11

Higiezinak
ETXEBIZITZAK

ERRENTAN EMAN

Irura. Iruran pisu
berritua,ederra, alokairuan,
600 euro . Bankuko abala
edo asegurua beharrezkoa.
Etxea guztiz berritu berria
dago, estrenatzeko dago
oraindik, toki lasai eta eder
batean kokaturik. 
joxibalerdi@gmail.com. 
Tel.: 676051885 
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Umeen patata dantza,
20:00etan, eta nagusiena,
01:00etan.

›› Irailaren 15ean, Umeen jolasak,
17:00etan. Mozorro kalejira eta
triki-poteoa, 19:00etan.
20:00etan, Maletasiku afaria
(norberak etxetik eroanda
bazkaria), ostean, erromeria.

›› Irailaren 16an, Euskal Border
erakustaldia, 17:00etan.
Txirikila txapelketa, 18:00etan.
Tortila txapelketa, 20:00etan.

IURRETA 
›› Irailaren 21ean, San Migel jaiak.

Pirritx eta Porrotx, 18:00etan,
Olaburu frontoian.  

MUSIKA
DURANGO
›› Irailaren 15ean, The Greg’s

Murders + The Mockers +
Krome, 22:00etan, Plateruenean. 

ANTZERKIA
BERRIZ 
›› Irailaren 16an, Irailaren 11ko

oroimen ekitaldien barruko herri
antzezlana, 13:00etan, udaletxe-
ko parkean.

DURANGO 
›› Irailaren 21ean, Mortimer,

22:00etan, Plateruenean.

BAKARRIZKETA
DURANGO 
›› Irailaren 14an, Ernesto Sevilla,

22:00etan, Plateruenean.

BERTSO-AFARIA
ZALDIBAR 
›› Irailaren 21ean, Maialen

Lujanbio eta Unai Iturriagagaz

bertso afaria, 21:00etan,
Goierriko auzo-etxean. Txartelak,
irailaren 18ra arte daude salgai,
Paularen Zokoan, Karobin eta
Kizkitzan.

ERAKUSKETA
DURANGO 
›› Irailaren 30era arte, Juan Maria

Estanconaren eskulturak, Arte
eta Historia Museoan.

›› Irailaren 30era arte, Gervasio
Sanchez argazkilariaren Desapa-
recidos, San Agustinen. 

JAIAK
ABADIÑO (Zelaieta)
›› Irailaren 14an, Aitte Kurutzeko

Eguna. 11:00etan, meza, eta
ostean, luntxa. Pijama eta
kamisoi lasterketa, 19:00etan.
Saiheski-jana, 20:00etan.

ZINEMA

TAILERRA
DURANGO 
›› Amazulo Kooperatiban. 

Irailean, Haurdunaldi eta
erditze prestakuntza tailerra.
Astelehenetan, 10:30etik
12:00etara; eta eguenetan,
18:00etatik 19:30era. 
Irailaren 5ean hasita,
Erditzeostea: zoru pelbikoa eta
abdomena berreskuratu tailerra,
eguaztenetan, 18:30etik
19:30era. 
Urritik aurrera, Zoru pelbikoa 
eta abdomena indartzeko
ariketak 2 eguaztenetan,
19:30etik 20:30era.
Iraila-urrian, haur masaje
ikastaroa. Izena emateko:
Durangoko Barrenkale 18ko
dendan, 946570087 edo
688860845 telefono 
zenbakietara deituta 
edo bestela idatzi hemengo
helbide elektronikora:
amazulo.koop@gmail.com.

ELORRIO 
›› Irailaren 21ean, biodantza

saioa, Lourdesko Ama ikaste-
txean (bi txanda: 4-11 urte
artekoentzat,bata, 17:15etatik
18:15etara; eta helduentzat,
bestea, 18:30etatik 20:30etara).

ZALDIBAR 
›› Irailean, Liburuen poltsa

irakurketa klubean izena emateko
aukera, liburutegian. Hiru eta
zortzi urte arteko umeei eta
gurasoei zuzenduriko ekimena. 

ZINEMA
ELORRIO 
›› Irailaren 20an, Mi reencarna-

ción, 19:30ean, Iturri kultur
etxean. 

Irailaren 21ean, 18:00etan, Iurretan

PIRRITX ETA PORROTX
Iurretako San Migel jaietako lehenengo egunean eskainiko dute
ikuskizuna Pirritx eta Porrotx pailazoek. Herrian erroldatuta
dauden hamar urtetik beherakoentzako sarrerak atzora arte
saldu dituzte, eta gaurtik aurrera eskuratu ahalko dituzte sarrerak
Iurretan erroldatuta ez daudenek.

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

AGENDA
Irailaren 15ean, 22:00etan,
Plateruenean

LOKALETIK AT
The Greg’s Murders taldeko
berriztarrek (argazkian), eta The
Mockers eta Krome Durangoko
taldeek joko dute Plateruenean,
biharko antolatu duten Lokaletik At
musika jaialdian. Musikari gazteak
biltzen dituzten taldeak dira hirurak,
eta Platerueneko oholtzatik jardute-
ko aukera izango dute.

DURANGO

Zugaza

Desafio total   
Zuzendaria: Paul Verhoeven

barikua 14: 19:30/22:00

zapatua 15: 19:30/22:30

domeka 16: 20:30

astelehena 17: 19:00/22:00

martitzena 18: 20:00

Umeen zinema     

Piratas
Zuzendaria: P. Lord eta J. Newitt

zapatua 15: 17:00

domeka 16: 16:00/18:15              

Zineforuma     

Las chicas de la
6ª planta
Zuzendaria:  Philippe Le Guay

eguena 20: 20:30

ELORRIO

Arriola
Programazio berria urritik aurrera

ZORNOTZA

Zornotza Aretoa
Programazio berria urritik aurrera
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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, 14
09:00-09:00 
• De Diego (Intxaurrondo 22 - Durango) 
Zapatua, 15
09:00-09:00
• Mugica (Andra Maria 9 - Durango)
09:00-13:30
• De Diego (Intxaurrondo 22 - Durango)
• Campillo (Montebideo 24- Durango)
• SanRoma (Uribarri 5 - Durango)
• Balenciaga 

(Ezkurdi plaza 8 - Durango) 
• Unamunzaga 

(Muruetatorre 2C - Durango)
• Sagastizabal 

(Askatasun Etorb. 19 - Durango)
• Jaio-Olabarrieta (Erreka 6 - Elorrio)
• Urizar (Gabiola 2 - Berriz)
09:00-14:00
• Irigoien (Bixente Kapanaga 3 - Iurreta)
09:00-22:00
• Eguren, Isabel (Trañabarren 15 - Abadiño)
Domeka, 16
09:00-09:00
• Irigoien (Bixente Kapanaga 3 - Iurreta)
Astelehena, 17
09:00-09:00
• Etxebarria (Montebideo 2 - Durango)
09:00-22:00
• Lopez de Aretxaga 

(Torresolo, 4 - Abadiño)
Martitzena, 18
09:00-09:00
• Unamunzaga (Muruetatorre 2C - Durango)
Eguaztena, 19
09:00-09:00
• SanRoma (Uribarri 5 - Durango)
Eguena, 20
09:00-09:00
• Balenciaga (Ezkurdi plaza 8 - Durango)
09:00-22:00
• Egaña (Bekoetxe 4 - Zaldibar)

EGURALDIA

13

23o

11

28o DOMEKA

14

24o ASTELEHENA

11

26o ZAPATUA

11

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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zorionak@anboto.org•Bixente Kapanaga 9,  48215 IurretaZORION AGURRAK

Zorionak Madditxo!  Gaur, 
irailaren 14an, 6 urte bete dituzu
eta lehenengo mailan zaude jada.
Maitasun osoz beteriko musu pila!  

Albak asteazkenean 19 urte bete
zituen. Espero zure eguna ondo
pasatu izana. Zorionak zure lagun
Yaiza eta Carmenen partez. 

Zorionak Leire! Pisua hartu duzu
familiak maite zaituelako. Igoneren
partez besarkada handi bat.

Iker Vallejok bost urte bete zituen
irailaren 12an. Zorionak familiaren
partez eta musu handi bat amama
Estrellaren partez. Maite zaitugu!

Irailaren 11n, Jonek sei urte bete
zituen. Zorionak! Aitatxo, amatxo,
amama Maite, tia Eli, tio Iñaki eta
guztion partez! Apa txapeldun!

Zorionak, Xabi Montes!
Hamabostero zotz egin 
dugun tarta zuri egokitu zaizu. 
Oparia eskuratzeko txartela 
gura duzunean jaso dezakezu,
Iurretako Bixente Kapanaga 9an.

Zorionak Malen, abuztuaren 27an bederatzi urte bete zenituelako. Musurik
handi eta goxoenak etxekoen partez.
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AKUILUAN Amaia Ugalde

Gauza txikiak

LAUHORTZA

Jon Artza
Soziologoa

Nik ere, Julen Orbegozok era-
biltzen duen garraio bide bera
baliatzen dut. Berak aurreko
zutabe baten ongi adierazi
bezala, abiadura salbu, gure
gaurko gizartean nagusi diren
balio indibidualisten isla den
trena. Bertan doazen bidaia-
riak ahalik eta nasaien eta 
isolatuen joan nahi izaten
dute, bakoitza bere munduan.
Zarata bakarra trenaren triki-
traka.

Aldarte horretan nengo-
en, egunkarian, Jokin Muño-
zek Ramon Saizarbitoriaren
Martutene eleberriari egin-
dako kritika interesgarria ira-
kurtzen hasi nintzenean. Arti-
kuluaren moldea ez-ohikoa
da, modu literarioan idatzia
badago ere, literaturaz hara-
tago doazen hainbat gogoe-
ta interesgarri garatzen ditu.
Besteak beste, Saizarbitoriak
bere eleberriarekin –oraindik
irakurri ez dudana– bere gene-
razioaren azken agurra irudi-
katu nahi izan duela dio. Gau-
za handiak egitera deitua izan
den belaunaldi baten porro-
ta azaldu nahi izan du. Gizar-
tea irauli ezinik, bizitzaz zuten
ikuspegia birmoldatu oste-
an,  gauza txikiak eginez  pla-
zerra lortu, eta bizitzari bes-
telako zentzu bat hartzen ika-
si behar izan duena.

Ez dakit bat natorren
porrotaren kontu horrekin.
Herri honetako azken berro-
geita hamar urteetako histo-
ria errepasatzen badugu,
kontrakoa ere esan daiteke-
elakoan nago. Baina, egia
esan, gauza txikien kontu
horrek atentzioa deitu zidan.
Horregatik akaso, artikulua
zegoen orrialdea azal bilaka-
tu, egunkaria tolestu eta egin
nezakeen gauza baliosoena
egin nuen: norbaitek irakur
zezan jarleku gainean utzi.

Artikulua zegoen orrialdea
azal bilakatu, egunkaria
tolestu eta egin nezakeen
gauza baliosoena egin nuen

“Diru gutxigaz esperientzia oso
desberdinak bizitzea errazagoa da”

ko modukoa da. Teheran 14 milioi
pertsonako hiria da. Hasieran saia-
tu nintzen hotel bat topatzen. Dena
oso garestia zen, eta gau batez
negozio gizon bategaz gela bat
konpartitu eta gero parke batera
joan nintzen lota-
ra. Baina ezin
lorik egin eta
a g o b i a t u
egin nin-
tzen. 

Beldurrez?
Gero kontu-
ratzen zara oso
segurua dela eta
zeozer pasatzea
oso zaila dela, bai-
na hasieran bai.
Lotarako beste leku bat topatzera
joan nintzen. Bi tipori sua eskatu
eta eurekin apur bat berba egitean
euren etxera joateko esan zidaten.
Aste bete egon nintzen eurekin eta
oso ondo; leku askotara eroan nin-
duten. Iranetik apur bat mugitu
nintzen, eta hango azken hiru egu-
nak bereziak izan ziren. Teherane-
ra bueltatu eta diru barik gelditu
nintzen. Iranen ezin duzu atzerri-
ko txartelik erabili, dirua eroan
behar duzu. Lagunekin ezin izan
nuen kontaktatu, eta jendeak asko
lagundu zidan. Liburu bi neuzkan
eta liburudendetan saltzea otu
zitzaidan. Ez zizkidaten erosi, zuze-
nean dirua eta janaria eman zida-
ten.

Diru gutxigaz ibiltzea oztopoa
izan da zuretzako, orduan?
Dena ahalik eta xumeen egin gura
nuen eta gozatu egin dut. Iraneko
egun horiek gaitzak izan ziren, bai-
na horregatik ezagutu dudan jen-
deak asko merezi du. Diru gutxi-
gaz esperientzia oso desberdinak
bizitzea errazagoa da, eta iruditzen
zait gauzak errespetu gehiagogaz
egitea dela. Kontua da hara joan,
jendeagaz egon eta bizitzea. Lau
gauza ikusi eta hotelera joan barik,
euren etxean lo egin, eurekin itzar-
tu eta armosua hartzea.

Iranen ostean Indiara joan zinen.
Bonbaira heltzea itzela izan zen.
Ibili ere ezin egin, jendea, eska-
leak, beroa... Nahiko tipikoa den
zerbait pasatu zitzaidan; turisten
auzoan Bollywoodeko film baten
extra izatea proposatu zidaten.
Nik baietz. Diskoteka baten ani-

matuta agertu behar nuen.
Turisten bila ibiltzea proposa-
tu zidaten, eta oso ona izan
zen; motorrean eroaten nin-
duten Bonbai osotik. Slum-
etan, txabola auzoetan ere
egon nintzen. Jendeak uste
zuen galduta nenbilela. Oso
abegikorrak izan ziren nigaz.

India iparraldera joan eta Dha-
ramsalan ere egon zinen.
Oso leku berezia da. Han daude
gobernu tibetar erbesteratua eta
Dalai Lamaren etxea. Justu Tibe-
ten hiru monjek euren buruari su
eman zioten, eta kanpotik zen Dalai
Lama Dharamsalara bueltatu zen,
puja errezoak egiteko. Han egon
nintzen, mezan, itzela izan zen! 

Nepalera ere joan zinen.
Ilusioa neukan Annapurnako kan-
pamentu basera joateko. Heldu
eta Annapurna parez pare ikustea
pasada bat da, glaziarrak entzuten
dira... Hara heltzerakoan pentsa-
tu nuen, hau brutala da, eta oso
pozik joango naiz etxera. 

Bakarrik sentitu izan zara?
Momentu txarrak gogorragoak egi-
ten dira, baina horiek gainditu eta
leku oso polit batera heltzean
ahaztu egiten duzu aurrekoa.
Bakarrik joatea inportantea zen
niretzat. Ez ziren oporrak; bizitzen
jarraitzea zen, baina beste modu
batera. Liberazio prozesu baten
moduan ere bai; norberagandik
espero denetik liberatzeko modu
bat. Lan hori edozein lekutan
egin daiteke baina niretzat
bidaiatzeak eta bakarrik egoteak
erraztu egiten du. Orain beste
pertsona batekin bidaiatuko dut

eta oso pozik nago.

Zelako planteamentuagaz joan
zinen Asia aldera?
Plan barik hasi gura nuen, eta
bideak markatzea dena delakoa.
Oinarrizkoagaz, lau-bost kiloko
motxilagaz joan nintzen, uniber-
tsitatera eroaten nuenagaz. Ber-
tako garraioak hartu, autoestop
egin, eta lo kalean, etxeetan edo
hostalen teilatuetan egin ahal
nuen galdetzen nuen. Horrela
bidaia luzatzea errazagoa da eta
askoz errazagoa bertako jendea
ezagutzea.

Istanbuletik hasi zenuen bidea.
Itsaso Beltzeko kostatik Iparralde-
ko Kurdistanera joan nintzen, Tur-
kia aldeko Kurdistanera. Hainbat
herritan ibili eta gero, Hakarira
joan nintzen, eta han biltegi baten
egin nuen lo. Hango langileekin
Google-ko itzultzaileagaz komuni-
katzen ibili ginen, tea edaten ordu
txikiak arte. Han nengoela justu
Turkiako armadak PKKko 30 kide
hil zituen, eta interesgarria izan zen
hango jendeagaz egotea eta eurek
hori dena zelan bizi duten ikustea.

Handik Iranera joan zinen.
Leku guztietan lagundu gura izan
naute, baina Iranekoa ez sineste-

DDuueellaa  hhaammaabbii  uurrttee  AAiittoorr
FFuueenntteess  dduurraannggaarrrraa  MMiiss--
ssoouurriirraa  jjooaann  zzeenn,,  eerrrraann--

ttxxoo  bbaatteenn  bbiizziittzzeerraa..  IInnssttiittuuttuuaa
aammaaiittzzeerraa  jjooaann  zzeenn  hhaarraa..  OOrrdduu--
ttiikk  mmuunndduukkoo  lleekkuu  aasskkoo  eezzaagguuttuu
ddiittuu::  ““BBeehhiinn  eeggiinnddaa,,  eerrrraazzaaggooaa
ddaa  bbeerrrriirroo  eeggiitteeaa””..  LLoonnddrreesseenn
llaanneeaann  bbii  uurrtteezz,,  PPaarriisseenn  EErraassmmuuss
bbeekkaaggaazz......  BBiiddaaiiaarriikk  bbeerreezziieennaa
iiaazz  eeggiinn  zzuueenn,,  AAssiiaarraa  bbaakkaarrrriikk  eettaa
bboosstt  kkii llookkoo  mmoottxxii llaa  hhaarrttuuttaa..
HHuurrrreennggoo  ggeellttookkiiaa  bbiikkootteekkiiddeeaa--
ggaazz  LLaattiinnooaammeerriikkaa  iizzaannggoo  ddaa..

Asiara egindako bidaia, oporrak barik, beste era baten bizitzeko ibilbidea izan zen Aitor Fuentesentzat

Durangarra da

Ingles filologia ikasi du

Aitor Fuentes•


