
anboto
2012ko irailaren 21a

10. urtea - 472 zk. www.anboto.orgdurangaldeko astekaria

Durangoko San Fausto jaietarako
aurrekontua %30 murriztu dute

Herririk Herri 4
Mari Carmen Garcia: “Sindikatuen
papera eten barik kalean egotea da”

Berbaz 8

Zelaietako eskolako
zazpi ume, jantoki
zerbitzu barik daude
Leku arazoak direla-eta,
jantoki zerbitzu barik gelditu
dira zazpi ikasle. Eraikin
berriko obrak abenduan
hastea itxaroten dute, eta
horregaz arazoa konpontzea.

ABADIÑO 6Hainbat sindikatu eta
eragile grebagaz bat
ELA, LAB, CNT, Geu Be, Izar Gaztea eta Voz
Africanak grebarako deialdia zabaldu dute

Murrizketen aurrean borroka soziala
beharrezkoa dela azpimarratu dute

DURANGALDEA 3

Durangaldea  2
Bai Euskarari ziurtagiriaren
kanpaina berria aurkeztu dute

Elorrio  7
Argiñetako gune arkeologikoa
aztertzen hasi dira aste honetan

Otxandio 4
Autoek sarrera mugatua edukiko
dute Mainerrotara asteburuetan 

Mañaria  3
Aurrekontu parte-hartzaileak
egiteko asmoa agertu du udalak

Iurretako Jaiak
Gehigarria:



Herririk herriH 2012ko irailaren 21a , barikua anboto2

DURANGALDEA

HERRIRIK HERRI
Anboto Komunikabideak

@anboto

Abadiño eta Berrizen euskaraz
bizitzeko gogoa zabalduko dute
Kontseiluak eratuta, herri lasterketak egingo dituzte Euskal Herrian

Bihar, euskaraz bizitzeko nahia
aldarrikatuko dute, baita Duran-
galdean ere. Kontseiluak antola-
tuta, herri lasterketak egingo
dituzte Euskal Herriko hainbat
herritan, eta Abadiñok eta Berri-
zek ere bat egin dute ekimenagaz.

Abadiñon, Muntsaratz do-
rretik irtengo du herri lasterketak,
09:30ean, Talde Batuak dantza
taldeak aurreskua eskaini ostean.
Txanbolineko txistulariek alaitu-
ta kalejiran abiatuko dira gero
Zelaietaraino. Ume eta nagusi-

Iluntze dantza taldeak hartuko du
testigua. Ekitaldi berezia eratu
dute, Iluntze sortu zeneko 30.
urteurrena dela-eta.

Arratsaldean, Berrizen
Berrizen, Olakuetan batuko dira
17:00etan, izen-emate eta kami-
seta salmentarako. Futbol zelaira
igoko dira gero, lasterketak han-
dik irtengo du-eta, 18:30ean. Eki-
taldiaren ostean, txokolatea eskai-
niko dute, eta DJ Roberrek musi-
kagaz  giroa berotuko du. A.B.

entzako jolasak antolatu dituzte
kultur eta kirol taldeek, ikastetxeek
eta guraso elkarteek. 

Astolarako bidea ekiteko,
berriz, Batugara elkarteak egingo
du gonbitea. Ostean, Traña-Matie-
nara abiatu aurretik, 12:00etan,
dantza saioa egongo da. Bertan,

Abadiñon, Muntsaratz 
dorretik irtengo du
lasterketak, 09:30ean

Mañaria eta Izurtzako udalek  hon-
dakin organikoa ongarri bihur-
tzeko metodoa, konpostajea, pro-
batu gura dute. Esperientzia pilo-
tuak erabiliko dituzte  horretarako;

Izurtzan 30 familiak parte har-
tzea itxaroten dute, eta Mañarian
hogeik.  Partaideak bilatzeko infor-
mazio batzarrak egingo dituzte.
Azterlan zentroak lagunduta  gara-

tuko dute esperientzia.  Ikastaro
praktiko bat prestatuko dute eta
konpostajerako behar diren 
tresnak emango dituzte. 

Mañarian ipini dituzte batza-
rren datak: Urkuletan, hilaren
25ean, 19:00etan; Arrueta eta
Aldebaraietan, 25ean, 20:00etan;
Aldebarrenan, 26an, 19:00etan;
Herrigunean, 26an, 20:00etan, eta
Aldegoienan, 27an, 20:00etan.
Izurtzan zehaztu barik dago, bai-
na aste bi barru izango da. M.O.

Konpostajea probatuko
dute Mañarian eta Izurtzan
Partaideak bilatzeko batzarrak egingo dituzte

Ezkerretik hasita, Irizar, Gutierrez eta Gaztelu-Urrutia.

Bai Euskarari ziurtagiria
zabaltzeko kanpaina aur-
keztu dute Durangon:

Urrats Biziak Durangaldean.
Enpresa eta saltokietan jarduera
euskaraz egiten dela bermatzen du
agiri horrek. Rober Gutierrezek,
ziurtagiriaren aldeko elkarteko

zuzendariak, adierazi du gaur egun
1.500 komertzio direla Euskal
Herrian ziurtagiria daukatenak.
Horietatik %14 bakarrik ei dira
bizkaitarrak, eta 27 Durangalde-
koak. Plateruena kafe antzokia eta
Ibaizabal ikastola izan dira batzen
berrienak. Gutierrezek kanpaina-

Jarrerak, domino efektua ekarri
ahal duela dio: "Norberak pausu
horrek ematen baditu, hornitzai-
le hori euskalduntzeko pausua
eman ahal du". 

Etenaldia hautsi guran
Euskara Elkarteen Topaguneko
presidenteak, Mikel Irizarrek, adie-
razi du euskarak aldekotasuna
behar duela. "Oso garrantzitsua da
euskara profesionaltasunagaz,
prestigioagaz, kalitateagaz eta
bezeroaren arretagaz lotzea".  Bere
ustez, aldeko giro horrek indartu-
ko du euskararen normalizazioa,
azkeneko inkesten arabera ete-
naldian dago-eta. M. Onaindia 

ren helburu nagusia garbi azaldu
du: "Enpresa eta saltoki kopurua
nabarmen igotzea". Bere ustez,
ziurtagiria jasotzea kalitatezko
urratsa da eta enpresa eleanitzek
gertutasuna eta konfidantza sor-
tzen dituzte. 

Platerueneko Beñat Gaztelu-
Urrutiak ziurtagiria lortzeko hasie-
rako momentuez berba egin du.
"Beharginen arteko hartu-ema-
netan, bezeroekiko tratuan... Ustez
funtzionamendu guztiz euskal-
duneko erakunde bat ginelakoan
geunden. Konturatu gara beti
dagoela zer hobetu". Hornitzailee-
kin edota herri erakundeekin dau-
katen erlazioak ipini ditu adibide.

Bai Euskarari ziurtagiriak
pausu gehiago gura ditu
Euskaraz egiten duten enpresa eta denden kopurua igotzea da helburua

Plateruena kafe antzokia eta
Ibaizabal ikastola izan dira
batzen berrienak

Ibaizabal ikastolako Idurre Maortua, ziurtagiria jasotzen.
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MAÑARIA

ATXONDO GARAI

IZURTZA

bide guztiak lapurtu gura dizkigu-
te; oinarrizkoenak ere bai, aurre-
ko belaunaldiek borroka luzez eta
sakrifizio askoren ondorioz lortu-
takoak”.

Bankari, herritarren kontu
Azken urteetan ezarritako hainbat
neurri ekonomiko ekarri dituzte
gogora prentsaurrekoan: jubila-
zioaren atzerapena, sendagaien
berrordainketa, komertzioen ordu-
tegiak desarautzea, BEZ zergaren
igoera, etorkin irregularrei osasun
txartela kentzea... Murrizketa
berriak egongo direla ere oharta-
razi dute. Zuloak betetzeko, ban-
kari dirua herritarren eskubideen
kontura  ematen zaiola kritikatu
dute. “Ez gaude haiek sortutako kri-
sia ordaintzeko prest”.

Baina, krisiaren ordaina gaur-
ko arazo da dagoeneko. Alfarok
emandako datuen arabera, esate-
rako, Durangaldean 2.215 pertso-

tzeko eta murrizketarik ez aplika-
tzeko gizarte borroka da bide baka-
rra”.Eguaztenean manifestazioak
egingo dituzte Durangon eta Elo-
rrion, 17:30ean. Goizean Bilboko
protestara batuko dira, azken lau
urteetako bosgarren Greba Oro-
korrari ekiteko.

Politikarien babesa
Bildu eta Aralarren hautetsiek ere
babesa agertu diote grebari. Uda-
len autonomiaz kezka adierazi
dute: “Euskal Herriko udal eta egi-
tura instituzional osoa finantzia-
zio ahalmen barik geratzeko arris-
kua dago”. M.Onaindia

na daude laneko erregulazio espe-
dienteagaz. Durangon bertan,
1.700 langabetu inguru daude.
Azken bost urteetan, EAEko
komertzioen %11,4  itxi egin behar
izan dituzte. Egoeraren aurrean,
mobilizatzeko beharra aldarrika-
tu dute: “Politiken  norabidea  alda-

Arrazoiak sobera ei daude.
Irailaren 26rako Greba Oro-
korra deitu dute hainbat

sindikatuk eta gizarte eragilek.
ELA, LAB eta CNT sindikatuetako
eta Geu Be, Voz Africana eta Izar
Gaztea elkarteetako ordezkariek
agerraldia egin dute Durangon
protestara deitzeko. Bilgune Femi-
nista eta AHT Gelditu! Elkarlana
ere batu zaizkie. Greba egin eta
kalera irtetea eskatu diete herri-
tarrei, Espainiako Gobernuaren
murrizketei kontra egiteko. Geu Be
elkarteko Jose Alfarok egin du ber-
ba euskaraz hedabideentzat. Esan
duenez, aurrekaririk ez daukan
lan eta gizarte erasoa dator: “Esku-

Alfaro (jarrita, eskuman): “Ez gaude haiek sortutako krisia ordaintzeko prest”.

Murrizketen
aurrean, borroka
sozialerako deia
Irailaren 26rako Greba Orokorra deitu dute  
hainbat sindikatu eta elkartetako ordezkariek

Jose Alfaro (Geu Be): “Eskubide
guztiak lapurtu gura dizkigute;
oinarrizkoenak ere bai”

Bazkaria eta
aste kulturala,
nagusien
ekimenez
Garaiko San Migel nagusien elkar-
teak hainbat ekintza antolatu ditu
datozen asteetarako. Urtero legez,
San Migel Egunean bazkaria egin-
go dute, eta urriaren 1etik aurrera
aste kulturala ospatuko dute. Elkar-
tearen izenagaz lotuta, San Migel
Egunez elkartuko dira jairako.
Herriko tabernan bazkalduko dute,

eta elkarteko ordezkariek esan dute
bezperara arte egongo dela izena
emateko aukera. 28 euro ordain-
du beharko dute interesdunek.

Normalean, aste kulturala
santuaren egunaren aurretik egin
ohi dute, baina aurten atzetik egi-
tea pentsatu dute. Arduradunek
azaldu dutenez, bazkideetako
asko kanpoan egon dira eta horre-
gatik erabaki dute atzeratzea.
Urriaren 1ean hasiko da briska
txapelketagaz. Hurrengo egunean
tutean ibiliko dira eta urriaren 3an
musean. Horrez gainera, tortilla
txapelketa ere egingo dute  urria-
ren 3an. M. O.

Zabor ontziak zentralizatu
eta bateratu egingo dituzte

Hondakin ontziak birkokatu egin-
go dituzte, eta zelan egingo duten
azaldu zien Durangaldeko Aman-
komunazgoak herritarrei, eguaz-
tenean udalbatzar aretoan eman-
dako hitzaldian. 

Oro har, hondakin ontziak
bilketa guneetan zentralizatu  edo
erdiratu gura dituzte. Hau da,
auzoetan zehar sakabanatuta
dauden zabor ontzi batzuk ken-
du eta auzoen sarreretan honda-
kin ontzi mota guztiak batuko
dituen guneak sortu gura dituz-

Sakabanatutako kontainerrak kendu eta auzo
sarreretan ipiniko dituzte, auzotarrekin adostuta

te. Era berean, hondakin oroko-
rren ontzi berde batzuk handia-
goak diren beste batzuengatik
aldatuko dituzte. Aldaketa horiek,
tokian tokiko auzotarrekin ados-
tu dituzte edo adosten ari dira.

Esaterako, Eleizalden,  txale-
ten atzealdeko gunea mantendu-
ko dute eta frontoi  atzealdeko
aparkalekuaren hasieran berri bat
sortu. Frontoi ostekoa laster ipin-
tzea aurreikusi dute. Gainerako
aldaketak apurka eta progresibo-
ki egingo dituzte. J.D.

Lehengo eskola jantokira
tokialdatuko dute ludoteka

Marixurrike aisialdi taldeak kudea-
tzen duen ludoteka tokiz aldatu-
ko dute. Uztailera arte eskolako
jantokia izan den eraikinean izan-
go du kokaleku berria. Ludoteka
orain arte zegoen tokian  alokai-
rua ordaindu behar zuen udalak

eta oraingo leku berria udalarena
denez, ez dute ezer ordaindu
beharko. Altzariak eta gainerako
materiala toki berrira eroateko,
herritarren laguntza eskatu dute.
Zapatuan, 10:00etan, ipini dute
hitzordua laguntzeko prest dau-
denentzat. Ludoteka urriaren biga-
rren hamabostaldia hasi baino
lehen zabaltzea itxaroten dute.

Era berean, Marixurrikek lan
poltsa bat sortuko du; udaletxean
utzi ahal da curriculuma, edo 
aisialdi taldearen e-mailera bida-
li: marixurrike@gmail.com. Iraila-
ren 28ra artekoa da curriculumak
aurkezteko epea. J.D.

Materiala eroateko herritarren laguntza eskatu
dute; zapatuan, 10:00etan ipini dute hitzordua

Marixurrikek lan poltsa
sortuko du; udaletxean utzi
ahal da curriculuma, edo
taldearen e-mailera bidali

Partaidetzak garrantzi berezia
edukiko du aurrekontuak osatzeko
2013rako inbertsioen atal bat herritarrekin eztabaidatzeko gordeko dute 

2013ko udal aurrekontuak disei-
natzeko herritarren partaidetza
eskatu du udalak. Endika Jaio alka-
teak garrantzi berezia eman dio:
“Oso aberasgarria izan ahal dela
uste dugu”. Helburua, kudeaketa
gardena dela dio. Aho batez onar-
tu du egitasmoa  udalbatzarrak, Bil-
du eta EAJren botoekin. Julen Uri-
belarrea jeltzaleak dio eredua ego-
kia  dela.  “Ir i tz ia  jasotzeak
aurrekontuei bermea ematen die”.

Jakinda hutsetik hasiko dire-
la, ez dute aurrekontu osoaren

Datozen egunetan informa-
zio kanpaina hasiko dute eta urria-
ren 22tik 28ra bitartean egingo
dituzte  lehenengo batzarrak. Gal-
detegi bat banatu, eta azaroaren
5era arte jasoko dituzte iritziak.
Partaide batzuekin talde motorea
sortuko dute eta, ostean, propo-
samenen bideragarritasuna azter-
tuko dute. Azken emaitzak berri-
ro azalduko dituzte herritarrekin.
Batzordeetatik pasatu eta gero,
aurrekontuetan integratuko dituz-
te, abenduan. M.O.

zehaztapena herritarren esku utzi-
ko. Jaiok adierazi du inbertsioen
atal bat gordeko dutela guztien
artean eztabaidatzeko. Atal hori
aurretik bermatuko dutela; hau da,
erabakitzen dena egiteko dirua
gordeko dute. 

Galdetegi bat banatu, eta
azaroaren 5era arte jasoko
dituzte proposamenak
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100 urtera ailegatzeagatik
zoriondu dute Pilar Blanco

Pilar Blanco Fernandezek 100 urte bete zituen eguaztenean. Joxe
Miel Barandiaran egoitzan ekitaldi xumea egin zuten hori ospa-
tzeko; gainera, adin horretara heltzen den lehenengo egoiliarra
da. Udalaren izenean Mari Jose Balier alkateordeak eta  Gizarte
Ekintzako teknikariak zoriondu zuten. Lore sorta oparitu zioten,
eta senitarteko batek trikitixa pieza bat eskaini zion. Gernika-Lumon
jaio zen Blanco, baina Durangon bizi da aspalditik.

Lau ikastarotan
izena emateko
epea zabalik,
urria hasi arte
Argazkigintza aurreratua, eskula-
nak, marrazketa artistikoa eta txa-
laparta. Udalak lau arlo horieta-
ko ezagutzan sakontzeko aukera
eskainiko du ikastaroen bidez.
Udaletxean eman daiteke izena,
urriaren 1era arte.

Argazkigintza aurreratua
urriko eta azaroko barikuetan

landuko dute eta beharrezkoa da
reflex argazki makina izatea.
Marrazketa artistikoari buruzko
ikastaroa  ere urriko eta azaroko
bariku arratsaldeetan izango da.
Pinturak eta oihala norberak
eroan beharko ditu.

Eskulanen inguruko ikasta-
roa urrian hasi eta martxora arte
iraungo du. Besteak beste patch-
work teknika zelan landu eraku-
tsiko dute. Txalaparta ikastaroa
urritik abendura emango dute
eta oraindik ez dute preziorik
zehaztu. Gainerako ikastaroeta-
rako prezioak 15 eta 27 euro artean
daude. J. D.

Mainerrotarako zirkulazioa
mugatu dute asteburuetan

Irailaren 29tik aurrera, asteburue-
tan Mainerrota auzoa zirkulazio
mugatuko gunea izango da
autoentzat. Zapatuan 14:00etan
altxako dituzte piboteak eta aste-
leheneko  06:00etan jaitsiko dituz-
te. Astegunetan, aldiz, piboteak jai-

tsita egongo dira eta auto denek
zirkulatu ahalko dute. Neurri
horiek asteburu honetan bertan
ipini gura zituzten indarrean, bai-
na piboteak zaintzeko softwarea-
gaz arazo teknikoak izan dituzte-
nez astebete atzeratu dute.

Asteburuetan auzotarrek,
komertzioetako arduradunek, alde
zaharrera Mainerrotatik sartzen
direnek eta emergentzietako
autoek bakarrik sartu ahalko dute
Mainerrotara, txartel bategaz.

Oraingoz 75 herritarrek eska-
tu dute txartela, gehienak Maine-
rrotakoak. Gura duenak udale-
txean egin dezake eskaera. J. D.

Zapatuko 14:00etatik asteleheneko 06:00etara,
txartela dutenak bakarrik sartu ahalko dira

Astegunetan piboteak jaitsita
egongo dira eta auto denek
zirkulatu ahalko dute 

Sanfaustoak ere ez dira kri-
sitik salbatuko. Aurtengo
jaietarako aurrekontua %30

murriztu dute, Natxo Martinez
zinegotziak jaien aurkezpenean
azaldu duenez. Guztira, 247.000
euro inbertituko ditu udalak jaiak
antolatzeko. Martinezek esan du
murrizketa garrantzitsua dela.
"Kontziente gara ez dela dirua
neurri barik gastatzeko sasoia".
Onartu du horrenbesteko  behe-
rakadagaz ia ezinezkoa dela egi-
tarauan nobedadeak egotea.  

Txosnagunea Kurutziagan
ipiniko dela baieztatu du Marti-

nezek. Gune hori urriaren 11n
zabalduko da, baina ofizialki 12an
hasiko dira jaiak. Tronperri, Txo-
ritxu Alai eta Kriskitinek botako
dute txupinazoa udaletxetik. Txu-
pinazo txikiaren ardura Inurri
eskaut taldeari eman diote; urria-
ren 14a izango da umeen eguna.

Egun bat gutxiago edukiko
dute sanfaustoek. Zezenak dira-
gaz ere gauza bera gertatuko da;
urriaren 12an, 13an, 14an eta 20an
egingo dute sokamuturra. Musi-
kari dagokionez, Su Ta Gar taldeak
joko du urriaren 19an.Los Saban-
deños kanariarrak ere ikusi ahal-
ko dira 13an, hamar euroan.

Bestalde, urriaren 13an egin
ohi den Marmitako txapelketa Lan-
dako Gunera eroango dute mer-
katu plazatik. 70 bikotek parte har-
tu ahalko dute aurten. Inskripzioa
hasita dago. M. Onaindia 

Sanfaustoetarako
aurrekontua, iaz
baino %30 txikiagoa

Urriaren 12an hasiko dira jaiak, eguerdiko 12:00etan.

Murrizketagaz, nobedadeak egotea ia ezinezkoa
dela aitortu du Natxo Martinez zinegotziak

Martinez: “Kontziente gara 
ez dela dirua neurri barik
gastatzeko sasoia”

Elikadura ekologikoaren gaineko
topaketa eratu dute, Plateruenean
Berbaldi laburrak, ardo dastaketak eta bazkariak egongo dira hilaren 29an

Dastaketa ekologikoa topaketa
antolatu dute irailaren 29rako
Durangon. Marisatsak, ekoizle eta
kontsumitzaile ekologikoen elkar-
teak, eta Plateruena kafe antzokiak
bultzatu dute topaketa. Elikagai
ekologikoekin loturiko ezagutza
eta kultura bultzatzea eta berta-
ko ekoizleak laguntzea da helbu-
rua, azaldu dutenez. Berbaldi labu-
rrek, ardo dastaketak eta bazka-
riak osatuko dute egitaraua. 

Goizeko 11:00etatik aurrera,
doan, elikadura ekologikoagaz
lotutako ekimen edo esperien-
tziak kontatuko dituzte bost gon-
bidatuk. Ordu laurdeneko ekarpe-
na egingo du bakoitzak. Lehenen-

go Xabier Lejarzegik hartuko du
berba; Euskadiko Nekazaritza eta
Elikadura Ekologikoaren Kontsei-
luko zuzendaria da. Aitzol Men-
diolak Iruñeko Landare kontsumo

elkartearen izenean egingo du
berba. Lekeitiko R.M. Azkue ikas-
tolako jantokian hurreko elikagai
ekologikoekin egiten dute lan, eta
Jose De la Torre zuzendariak eman-
go ditu azalpenak. Larrabetzuko
herri eskolan ere antzeko egitas-
moa daukate; guraso elkarteko
Patxi Gaztelumendi gonbidatu
dute. Sabrina Pato, Ekolapiko
enpresako aditua ere etorriko da.

Ardo ekologikoen dastaketa
13:00etan egingo dute, Roberto
Sarriugartegaz. Jaialdia amaitze-
ko, Platerueneko menu ekologikoa
jango dute. 25 euro balio du eki-
men bietarako txartelak; 12 euro
umeentzat. M. O.

Ardo ekologikoen dastaketa
13:00etan egingo dute,
Roberto Sarriugartegaz

Goizeko 11:00etatik aurrera,
doan, esperientziak kontatuko
dituzte bost gonbidatuk

Ohiko bezeroak
eskertuko ditu
+Dendak-ek
Goienkalen
Gaur hasiko dira Goienkaleko jaiak.
Mesedeetako Amaren Egunaren
bueltan ospatzen dira jaiak urte-
ro, eta aurten ere lau egunerako eki-
taldiak prestatu ditu merkatarien
+Dendak  elkarteak. Santiago Reyes
ordezkariak azaldu du elkartearen
txartela daukatenentzako doan
izango direla eguneko ekitaldi
gehienak. “Ohiko bezeroen kons-
tantzia eskertu gura dugu”. Gaur,
19:00etan, poteoagaz ekingo dio-
te ospakizunari, txaranga eta guz-
ti. Araceli Guerrero antolatzaileak
esan du adin guztietarako ekintzak
eratzen saiatu direla.

Bihar izango dira ekintza gehie-
nak. Tartean, urteroko sardina  jana
herrikoia. Eguerdian banatuko
dituzte sardinak, Tabira musika
bandaren  kalejiraren ostean.  Arra-
tsaldean mus txapelketagaz jarrai-
tuko dute, eta gauean Hakker tal-
deak erromeria eskainiko du.
Domekan trikipoteoa egingo dute
13:00etan. Astelehenean amaitu-
ko dira jaiak, meza eta jubilatuen
bazkariagaz. M. O.
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ABADIÑO

BERRIZ

IURRETA

Larrakozelairako bidea
eskatu diote Aldundiari

N-634 errepideko biribilgunetik
Larrakozelai futbol zelaira doan
bide zatia udalaren esku uztea
eskatu dio udalbatzak Bizkaiko
Foru Aldundiari. BI-334 bide zati
hori (810 metro) herriarena dela
uste dute, eta eskumenik ez iza-
teak auzokoen eskaerei erantzu-

tea zailtzen duela ere esan du
Iñaki Totorikaguena alkateak. 

Premiazko hobetze lanak
amaituta utziko du Aldundiak
bidea. Espaloia jarriko dute Itur-
burutik Amatzarako sarrerara
arte, udal arduradunek azaldu
dutenez. Iturburu eta Garai-zar-
koentzat pasabide jasoa ere egin-
go dute, eta, Larrakozelai inguru-
ko oinezkoen sarbidea hobetu.
Abuztuan hasi zituzten udalagaz
adostutako lanak eta urrian dira
amaitzekoak. Oinezkoen segurta-
suna hobetzeko neurriak ere har-
tuko direla aurreratu dute. A. B.

Premiazko lanak amaituta, herriarena izango da

Espaloia jarriko dute
Iturburutik Amatzarako
sarrerara arte, udal
arduradunek azaldu dutenez

Orain hiru hamarkada Iluntze sor-
tu zutenetik taldetik igaro diren
dantzariak elkartuko dira biharko
antolatu duten egitarauaren buel-
tan. “Geuretzat pentsatutakoa da
biharko egitaraua”, diote taldeki-
deek. Dantza egin zein elkarrekin
bazkaltzeko batuko dira taldeari
lotuta egon diren adin guztietako
dantzariak. Herritarren laguntza-
gaz prestatuko dute bazkaria eta
250 lagun espero dituzte.

Gaur egun, nesken lau tal-
dek, mutilen hiruk, eta ume txi-
kien talde batek osatzen dute Ilun-
tze dantza taldea.

Bazkalaurrean, Ilutzeren
egungo taldeetan daudenek nahiz
inoiz dantzari aritu izan diren 

120 dantzari inguruk emanaldia
eskainiko dute. 

Omenaldia jasoko du talde-
ko kide batek, gainera. Baina bihar-
ko ekitaldian argituko dute nor den
omendua –nahiago izan dute ize-
na ordura arte sekretupean gor-
de. Bazkalostean egingo dute ome-
naldia eta taldearen historia jaso-
tzen duten bideo eta argazkien
erakusketa ere.

Goizean, 11:00etan elkartuko
dira urteurren jaian parte hartze-
ra gerturatzen direnak. Ondoren,
12:00etan, Traña-Matienan zehar
kalejira  abiatuko dute zanpantza-
rrek eta txistulariek lagunduta.
Dantza emanaldi nagusia, aldiz,
12:45ean eskainiko dute. Eguna
borobiltzeko, 18:00etan, Txoro eta
Mokoko pailazoak ariko dira, eta
19:00etan, erromeria egongo da.

Kontseiluak biharko antola-
tu duen Euskaraz bizi nahi dut eki-
menagaz ere bat egingo dute:
12:30ean, Bodegilla parean. I. E.

Iluntze dantza taldeak
30 urte bete dituela
ospatuko dute bihar
Hiru hamarkadatan ibilitako dantzari guztiak
gonbidatu eta 250 lagun inguru batuko dira

Bazkalostean egingo dute
omenaldia eta taldearen bideo
eta argazkien erakusketa

Zelaietako eskolaren eraikinari lotuta eraiki gura dute proiektu berria.

Jantoki zerbitzu barik gelditu
dira zazpi ume Zelaietan
Eraikin berriaren obrak aurreikusi moduan abenduan hastea itxaroten dute

Zelaieta Herri Ikastetxeko
zazpi umek euren etxeetan
bazkaldu beharko dute ikas-

turte honetan. Ikastetxeko janto-
kia lepo beteta dago eta ez dute
lekurik bertan bazkaltzeko. Ikas-
turte honetan bi eta hamabi urte
arteko 252 umek bazkaltzen dute
zentroan. Hiru txandatan bana-
tzen dituzten arren, ez dago gehia-
gorentzako lekurik. Egoera horren
aurrean, gurasoak kezkatuta dau-
de: “Oso injustua da ume hauek
jantokian ez gelditzea. Lau urte-
ko ume batzuek 14:00etan bazkal-

tzen dute. Arazoa oso larria da ”,
azaldu du Maite Frades gurasoak.

Gema Telletxeak, ikastetxeko
zuzendariak ere gai honekin kez-
katuta daudela adierazi du. Gai-
neratu duenez, “zuzendaritza,
gurasoak eta irakasleak alterna-
tibak topatzen saiatu gara, baina
ez ziren egingarriak”. 

Zelaietako eskoletako leku
falta konponduko lukeen proiek-
tuak eraikin berri bat eraikitzea
aurreikusten du. Obra horiekin
gimnasio berria egin eta jantokia
handitzea da asmoa. Lanak has-

teko datan aldaketa asko egon
dira. Haiseran lanak abenduan
hasiko zirela iragarri zuen Eusko
Jaurlaritzak. Uztailera aurreratu
zuten epea eta gero berriro atze-
ratu dute abendura. Jose Luis
Navarro alkateak dioenez, obra
esleituta dago, baina Ogasun sai-
lak diru hori noiz liberatu zain
daude. Proiektu berriari aben-
duan ekiten badiote, lau-bost hila-
beteko epean amaituta egongo
litzateke. Beraz, jantoki berria
datorren ikasturtera arte ez da
prest egongo. J.G.

Antzerki tailerra eskainiko
du aurten ere Txintxaunek

Antzerki jokoak, gorputz  adieraz-
pena, inprobisazioa... Zerotik hasi
eta antzerkian trebatzeko tailerra
hasiko du urrian Txintxaun Kolek-
tiboa antzerki taldeak. Eguazte-
netan izango dira eskolak,

19:00etatik 21:30era, eta ekaine-
ra arteko tailerra izango da. Berriz-
tarrek hiruhileko bakoitzean 70
euroko kuota ordaindu beharko
dute tailerrean parte hartzeko,
eta kanpotarrek, berriz, 90 euro-
koa. Kultur etxean eman behar da
izena, irailaren 28a baino lehen.

Antzerki tailerraz gainera,
dantza ikastaroak ere hasiko dituz-
te urrian. Areto dantzak, salsa eta
sabel dantza ikastaroak eskaini-
ko dituzte. Zeramika ikastaroa
ere laster hasiko da. Guztietan, 
izena emateko azken eguna ira-
ilaren 28a izango da. A. U.

Gorputz adierazpena eta inprobisazioa landuko
dituzte; datorren astean eman behar da izena

Antzerki tailerraz gainera,
dantza ikastaroak ere 
hasiko dituzte urrian

Hainbat ikastaro 
berritan parte
hartzeko aukera
eskaini dute
Herritarrei aisialdirako askotariko
eskaintza luzatu die udalak 2012-
2013 ikasturterako. Hainbat ikas-
taro lehenengoz eskainiko dituz-
te: erritmo latinoak eta aerobic
nahasten dituen zunba izenekoa;
emakumeentzako bereziki osa-

sungarri diren ariketak uztartzen
dituen gimnasia hipopresiboa;
argazkilaritza digitalari buruzkoa;
eta beira lantzeko ikastaroa anto-
latu dituzte, esaterako. 

Beste urte batzuetan eskaini
dituzten hainbat ikastaro ere man-
tenduko dituzte, gainera: batuka,
tai chi, areto dantzak, aerobic,
sukaldaritza, masajea, pintura eta
yoga, besteak beste. 

Urrian hasi eta ekainean
amaituko dira ikastaro gehienak,
eta irailaren 28ra arte dago izena
emateko aukera. I.E.

ZALDIBAR

Auzolanean konpondu
gura dute Olazar ingurua

Olazar futbol zelaia zegoen ingu-
rua konpontzeko auzolanerako
deia egin du Zaldibarko Udalak.
Jokalarien aulkiak eta futbol zelaia
inguratzen zuen hesia kendu eta
zurezko hesi berria egin gura dute,
adibidez. Gainera, zelaiaren ingu-
ruan korrika egiteko pista bat aton-
tzeko harea botako dute, eta Ola-

zar pilotalekuaren horma margo-
tuko dute irailaren 29an, auzola-
nean lagunduko dutenen artean.

Egin beharrekoak ondo anto-
latzeko, irailaren 25ean batzarra
egingo dute udaletxeko pleno are-
toan, gobernu taldeak deituta.
Laguntzeko prest dauden herritar
g u z t i a k  g o n b i d a t u  d i t u z t e
19:00etan hasiko den batzarrera.

Arantza Baigorri alkateak esan
duenez, “herrian gauza asko anto-
latzeko aukeran daukagun espa-
zio bakarra da Olazar futbol zelaia,
eta egoera onean mantentzea oso
inportantea dela uste dugu”. I.E.

Olazar futbol zelaia zegoen ingurua atonduko 
dute; irailaren 29rako deitu dute auzolanera 

Egin beharrekoak antolatzeko,
irailaren 25ean batzarra
egingo dute udaletxean
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ELORRIO

Durangaldean labur

MALLABIAEuskara biziberritzeko herri
plangintza diseinatuko dute

Elorrion Euskara Biziberritzeko
Plan Nagusiaren (EBPN) ziklo berri
bat hasiko du Elorrioko Udalak.
Orain arte egindako lana balora-
tuko dute lehenengo, eta datozen
bost urteetarako plangintza disei-
natuko dute gero. Euskararen nor-
malizazioaren bidean herritarren
ekarpena garrantzitsua dela uste
dute.  Horregatik, batzar zabalak
deitu dituzte irailaren 27rako eta
urriaren 10erako. Elhuyar aholku-
laritza zerbitzuak gidatuko ditu

foroak. Aurrerapausuak aztertu
eta hutsune eta hobetzekoak iden-
tifikatzeko aprobetxatu gura dute.

Beste ildo batzuk jorratzeko
asmoa ere agertu dute: euskara-
ren alde sentsibilizatzea, konpro-
misoak aktibatzea eta elkarteen
arteko koordinazioa handitzea. 

Bilera biak Iturrin garatuko
dituzte, 18:30etik 20:30era. Derri-
gorra ez den arren, 94 466 88 16
zenbakira deitzea eskatu dute,
zein leku erabili jakiteko. M. O.

Euskararen normalizazioaren bidean herritarren 
ekarpena garrantzitsua dela diote bultzatzaileek

Domekan
egingo dute
Elorrixoko Bira
Domeka honetarako antolatu du
Erdella mendi taldeak Elorrixo-
ko Bira. Hamazazpigarren edizioa
beteko du mendi-irteerak; aur-
ten ere, herriko mugarrietatik
pasatuta egingo dute ibilbidea.
Goizeko 07:30ean ipini dute elkar-
tzeko ordua, plazan. Baina, buel-
ta osoa beharrean laburragoa
egin gura dutenek 09:00etan joko
dute mendirantza.

Antolatzaileek azaldu dute
aurretiaz eman ahal dela izena,
Erdella taldearen telefonora dei-
tuta. Egunean bertan ere egon-
go da aukera, 06:30ean. M. O.

Gurasoentzako euskara
ikastaroa antolatu dute  

Mallabiko gurasoek euskara ikas-
teko ikastaroa antolatu du 
AEK-k. Eskolak goizez eta arratsal-
dez emango dituzte, txandaka lan
egiten dutenek euskaltegira joa-
teko aukera izan dezaten. Ikasta-
roaren arduradunen berbetan,
matrikula egiteko azkenengo egu-
na irailaren 26an izango da. Kul-
tur Etxean izena eman daiteke
edo Ermuko Kaltxango AEK-ra
deitu, 943171940 zenbakira. 

Ikastaro gehiago
Kirolzaleentzako Spinning eta
mantenuzko gimnasia ere anto-
latu dituzte frontoian. Musikaza-
leek soinua, panderoa eta txala-
parta jotzen ikasi ahalko dute,
baita gazte edo helduen abesba-
tzan parte hartu ere. Umeentza-
ko euskal dantza ikastaroa eta
plazako dantza tradizionalak ere
aukeran daude. Yoga ikastaroa eta
KZgunea ere prest dituzte. J.G.

Eskolak goizez eta arratsaldez izango dira

Asteon hasi dira beharginak
Argiñetako indusketa lane-
tan. Elorrioko Udalak eta

Bizkaiko Foru Aldundiak akordioa
sinatu zuten martxoan Argiñetan
ikerketa egin eta ingurunea berres-
kuratzeko. Hiru ataletan garatuko
dute proiektu osoa, eta 2015erako
amaituta egotea espero dute. Lehe-
nengo atal honetan, hasierako
indusketaren ostean, eskuz jar-
dungo dute lau arkeologok eta
hiru laguntzailek. Ermitaren ipa-

rraldeko eremuan eta nekropolian
egingo dute behar.

Ikerlariek jakinmina aspaldi-
tik eduki arren, EHUko ikerketa tal-
de batek 2010ean egindako zun-
daketen ondorioa da egungo
proiektua. Baselizaren iparraldean
gizakien antzinako kokaleku baten
aztarnak aurkitu zituzten: zutoin
zuloak, mozketak harrietan eta
egurrezko eraikuntza zaharren
arrastoak. Ermitaren hegoaldean,
VIII. eta XII. mendeen arteko bost

arkeologoak zuzenduko du lana.
Besteak beste, Goi Erdi Aroko
herrixkaren eraikuntza-historia
zehaztea eta biztanleen demogra-
fia eta elikatzeko ohiturak azter-
tzea da helburua. M. Onaindia

hilobi estalki eta harlauzazko hilo-
bi bat aurkitu zituzten. Zuloek eta
markek, material galkorrez egin-
dako etxebizitza-multzoa egon
zela frogatzen ei dute. Hemendik
aurrera, Iñaki Garcia Camino

Hasi dute azterketa
Argiñetako gune
arkeologikoan

Astelehenean Argiñetan hartutako irudian, beharginak lurra mugitzeko lanetan. Jabier Ugalde

Ermitaren iparraldeko eremuan eta nekropolian 
ariko dira beharrean, proiektuaren lehen atalean

Indusketaren ostean, eskuz
jardungo dute lau arkeologok
eta hiru laguntzailek

Euskararen eta euskal kulturaren oinarrizko ezagu-
tza jasotzeko AISA ikastaroak urriaren 8an hasiko
dituzte Durangon. Etorkinei zuzendutako euskara
ikastaroak dira, eta udalaren Euskara sailak antola-
tzen ditu, aurten zortzigarrenez. Eskolak astelehen,
martitzen eta eguazten iluntzetan izango dira. Infor-
mazioa eskuratzeko, 94 603 00 16 zenbakira deitu,
edo euskera@durango-udala.net helbidera idatzi.

Etorkinek euskara ezagutzen
hasteko aukera Durangon

Ikasturtea hasita, hainbat ikastarotako klaseak
ere laster hasiko dira Mañarian. Gimnasiara-
ko iraila osoan zehar eman ahalko da izena eta
klaseak martitzen eta eguenetan izango dituz-
te.  Inglesa ikasi gura dutenek batzarra eduki-
ko dute irailaren 21ean, 18:00etan, udalbatza
aretoan. Puntua egiten ikasteko liburutegian
batuko dira martitzenero, urriaren 2an hasita. 

Gimnasia, inglesa eta
puntu ikastaroak Mañarian

Abadiñoko Euskara
Kontseilurako deia
Euskara Kontseilua osatzeko deia
egin du Abadiñoko Udalak. Euska-
raren normalizazioan ekarpenak egin
eta parte hartu gura duenak Euska-
ra sailera jo dezake. Bertako telefo-
no zenbakiak 94 621 55 35 eta 688
653 401 dira. Helbide elektronikoa,
berriz, euskera@abadiano.org. 

Walk On Proyect (WOP) gaixotasun
arrarodun umeen aldeko egitasmoa
da, eta iaz Durangon Duranwop
musika jaialdia antolatu zuten. Aur-
ten Bilbon egingo dute. Mas Curva-
seko kideak motorragaz ibiliko dira
batera eta bestera domekan, jaialdia-
ren informazioa banatzen. 

WOPen berri, Mas
Curvas elkarteak
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BERBAZ
“Jendea irrikitan dago kalera irten
eta konponbide duinak eskatzeko”
LABek antolatutako Ermua-Mallabia martxan parte hartu du Maria del Carmen Garcia sindikalista espainiarrak 

ba orokorrak deitzeko unea da.
Sindikatu handiak petatxuak
ipintzen eta euren existentzia
justifikatzen dabiltza, baina sin-
dikatuen papera eten barik
kalean egotea da. Sindikatu han-
diek guri esana digute udako
sindikatua garela. Pasatzen zai-
guna da beste data batzuetan
irteten garenean komunikabi-
deek gure borroka ikusezinaraz-
ten dutela. Urte osoan egiten
dugu lan. 

Greba orokorraz berba egin duzu.
Hego Euskal Herrian datorren
asterako greba deitu dute.Tresna
baliagarria da zuretzako?
Baietz uste dugu, eta greba egi-
tea behar dela. Zenbat murriz-
keta beharko da greba orokor
bat egiteko? Haratago jota, gutxi
dela uste dugu; egun bateko gre-
ba ez delako nahikoa sisteman
eragiteko. Momentu baten greba
mugagabea egin beharko da.

Aste honetan Euskal Herrira gon-
bidatu zaituzte LABeko kideek.Zer
iritzi duzu hemengo langile mugi-
menduaren egoeraz? 
Kide askok pentsatzen dugu
jarraitu beharreko eredua zare-
tela. Andaluzian greba orokor
bat behar dela esaten gabiltzan
artean, hemen deitu eta data bat
jartzeko gai zarete. Egoera des-
berdinak dira. Gure borroka
garrantzitsuena lurren jabegoa-
rena da. Andaluziako juntak
20.000 hektarea pribatizatu gura
ditu, eta lur hori egoera honeta-
ra ekarri gaituzten espekulatzai-
leek baino ezin dute erosi. Lur
publikoa krisiari aurre egiteko
tresna izan daiteke. Eredua
Marinaleda herria da. 2.700 biz-
tanle ditu eta langabezia handia
izan du. Lur-jabeari lurra ken-
tzea eta herriarena egitea lortu
dute. Udalak kudeatzen du, eta
asanblada bidez lan egiten 
dute. Arazo oso desberdinak
dituzue Euskal Herrian, baina
guretzako horko borroka 
aurrera joateko esperantza eta
eredu da. A.Ugalde.

Uda honetan surper-
merkatuetatik jana-
ria ateratzen agertu

dira telebistan SAT Sindica-
to Andaluz deTrabajadores-
eko kideak. Komunikabi-
deek euren jarduna sarritan
isilarazi egin badute ere,
kalean urte osoan daudela
eta horren premia dagoela
nabarmendu du SATeko kide
Maria del Carmen Garciak. 

Krisia hasi aurretxoan, 2007an,
jaio zen SAT.
Hainbat antolakuntza sindikalek
sortu genuen, baina SAT batez
ere SOCetik sortu da (Sindicato
Obreros del Campo), eta hau
1976an sortu zen, nekazarien
eskubideak defendatzeko.
Andaluzian 500.000 jornalari
baino gehiago bizi zen garai har-
tan, ahal zuten moduan bizirau-
ten, lursail handien jabeak abe-
rasten ziren artean. Nekazaritza
erreforma egin eta lursailak
banatzeko borroka hasi genuen
orduan. 2007an ikusi genuen
jornalarien arazoen antzekoak
zeudela hainbat arlotan. Enpre-
setako eta produkzio sektoreko
jendea batu eta SAT sortu
genuen. Kalean lan egiteko, 

a pie del tajo egoteko sindikatu
bat sortu gura izan genuen. 

Kaleko ekintzengatik ezagunak
egin zarete. Hor dago abuztuan
supermerkatuetan egin zenuten
ekintza.
Oihartzun handia izan du, bai,
eta apur bat harritu egin gaitu.
30 urte baino gehiago darama-
tzagu lanean, ekintza asko egi-
ten, eta komunikabideek ikuse-
zin bihurtu izan gaituzte. Gure-
tzat garrantzitsua da komuikabi-
deetan agertzea jendeak gure
borroka ikus dezan. Ez gaitu
harritu komunikabide batzuek
gu zoro eta lapurtzat hartu iza-
nak, baina garrantzitsuena da
beste askok gure salaketa zein
zen azaldu dutela. Guk ez dugu
ezer lapurtu; lapurretak ez dira
komunikabideen aurrean egi-
ten, gauez eta ezkutuan baino.
Familia askok bizi duten egoera
larria salatu gura genuen. 

Autoinkulpazio kanpaina ipini
duzue martxan. Zelako erantzu-
na jasotzen ari zarete?
Harrituta gaude jende asko
autoinkulpatu delako, Andalu-
ziakoak eta Andaluziatik kanpo-
ko asko ere bai. Kriminalizatu
gura izan gaituzten komunikabi-
deek, hori lortu beharrean jende
asko supermerkatuetako ekin-
tzekin identifikatuta sentitzea
lortu dute. Egoera latza salatzea-
rren salatu dituzte lagun batzuk,
eta bitartean krisira eta honda-
mendi egoera honetara eroan
gaituztenak lasai-lasai dabiltza,
oporretara joan eta komunikabi-
deetan agertuz. 

Andaluziatik jornalarien mar-
txa antolatu duzue.Parte-hartze
handia izan du?
Andaluziako probintzia guztie-
tatik antolatu genituen martxak.
150-200  laguneko martxak
espero genituen. Jaenen, 700

lagun batu ziren, eta Sevillan
gizarte mugimendu ugari batu
ziren martxara. Jendea umezurtz
xamar dagoela sumatzen dugu.
Kalera irten eta konponbide dui-
nak eskatu gura ditu, irrikitan
dago herriaren ahotsa entzuna-
razteko. Ez gaude prest Espai-
niako eta Andaluziako gober-
nuen murrizketa gehiago entzu-
teko. Gu ez gara krisiaren erru-
dunak izan. Jendeak kalean egon
gura du esateko ez gaudela prest
zor pribatua diru publikoagaz
ordaintzeko. 

Testuinguru honetan itxaropena
mantentzea ez da erraza. Zein
izan beharko litzateke sindika-
tuen papera?
Sindikatuok aldarrikapenerako
eta borrokarako tresna gara eta
herriaren ahotsa entzunaraztea
da gure lana. Denok batu eta
kalera irteteko ordua da. Zenbat
murrizketa behar dira beste gre-
ba orokor bat antolatzeko? Gre-

Maria del
Carmen Garcia•

SAT, Sindicato Andaluz de
Trabajadoreseko kidea 

“Kriminalizatu gura izan gaituzten 
komunikabideek jende asko 

supermerkatuetako ekintzekin 
identifikatuta sentitzea lortu dute”

“Sindikatuen 
papera eten barik
kalean egotea da”
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Xabier Soloeta, Nerea Lopez, Has-
san Izmer … Agian ez dituzue izen
hauek ezagutuko. Ez dira Botin,
ez Josu Jon Imaz ezta Bravo ere.
Ez dira bankariak, enpresari ahal-
tsuak, ezta politikari lapurrak ere.
Kaleko jende arrunta da, etorki-
zun gabeko gazteak dira, nazio
sentimendua izan arren (euskal-
dunak) beraiena ez den herrial-
de batek egindako lege basatiak,
konplizeekin (PNV ), jasatera
behartuta dagoen jendea da.
Beraiek ez dute erabaki  Super Sur
egitea, ez dute auto ofizialik txo-
fer eta guzti, ezta AHTa egin behar
denik aukeratu ere. Ez daukate
dirurik burtsan inbertitzeko, ezta
gordeta ere paradisu fiskaletan.

Hala ere, beraiek dira gaur
egun daukagun krisia zuzenean
pairatzen ari direnak. Argindarra-
ren eta gasaren igoera, baita BEZa-
ren igoera ere, langabezian eta
prestazio sozialetan izandako
murrizketak. Azken urte luzeetan
Euskadin gobernuan egon diren
taldeek (PNV eta PSOE) Madrile-
kin eta enpresariekin izandako
harreman onaren ondorioz, bi
talde hauen (gobernariak eta
enpresariak) txotxongilo bihur-
tzen ari dira herritar hauek. Gai-
nera, hauteskunde garaian herri-
tarrak ehizatzen saiatzen dira
beraien jokoak jarrai dezan, horre-
tarako Groucho Marx ek zioen tek-
nika erabiltzen dute; “hauek dira
nire printzipioak, ez badituzue
gustuko alda ditzaket”. Azken hau
garbi ikus daiteke murrizketarik
ez zela egongo esatean eta
berauek gauzatzean (PSOE eta PP)
baita abertzale bezala aurkeztu
eta Madrilgo legeak doktrina
bezala hartzean ere (PNV). Neu-
rri zigortzaile guztiak herritarren-
tzako egiten dituzue eta, aldiz,
enpresari eta bankuen alde joka-
tzen duzue (IRPFa beraien neu-
rrira, sozietate zerga  lotsagarria).
Ez zarete fidatzekoak!

Honegatik guztiagatik, Espai-
nia eta berauen konplizeek egin-
dako sarraskiekin bukatu beha-
rra daukagu. Horretarako Euskal
Herriko gehiengo sindikala eta
ehun eragile sozialetik gora elkar-
tu dira.

Irailaren 26an greba bidez
gure desadostasuna adierazteko.
Herritarrontzat egindako legeak
nahi ditugu; PP, PSOE, PNV ez
zarete pasako!

IRITZIA gutunak@anboto.org
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Berrizen ere wifia. Zertarako?
Onartzen dut Interneterako sarbidea izatea behar-beharrezkoa
dela. XXI. mendeko gizakia nekez biziko da sarera konektatzeko
aukerarik ez badu. Gainera, bizitzaren alor guztietan erabiltzen
dugu jada: aisialdirako, lanerako, harremanetarako, informatze-
ko, burokraziarako… Gizartearen eboluzioaren gako bat da, argi
eta garbi. Lehen eskuz edo fisikoki egiten genuen informazio tru-
katzea, orain ordenagailuz, telefonoz edo tramankulu eraman-
garriak erabiliz egiten dugu.

Eboluzio teknologikoak, ordea, uhin elektromagnetikoen
biderkatzea ere ekarri digu. Telefonoek, tamaina askotako uhinak
erabiltzen dituzte  datuak transmititzeko. Horretarako asmatu ziren
GSMa eta 3Ga, esaterako. Ordenagailuei ere kable gabeko wifi sis-
tema eskaintzen zaie Internetera konektatzeko eta sistema hori
aparailu elektroniko guztiek erabiltzen dute. Eta horrela, apurka-
apurka, gure ingurua espektro anitzeko uhinez bete zaigu. Uhi-
nak ez dira ikusten, baina hor ditugu.

Doala aurretik nik ez dudala ezagutza zientifiko sakonik. Ezja-
kina naiz zientziaren eta teknologiaren alor horietan. Baina kez-
katuta nago, eztabaida irekita baitago: haririk gabeko komunika-
zioa ahalbidetzen duten uhin elektromagnetikoak kaltegarriak diren
ala ez, galdera horri erantzun behar diote zientzialariek. Eta azter-
tu ahal izan dudanaren arabera, bada kaltegarriak direla esaten
duen zientzialaririk eta bada ere kontrakoa esaten duenik. 

Eztabaida horren harira, Europako Parlamentuak (2009an)
eta Europako Kontseiluak (2011n) estatu guztiei gomendioa ema-
tea ebatzi zuten. Laburbilduz, gaiaren inguruan kezka adierazte-
az gain, eztabaida zientifikoak irauten duen bitartean erakunde-
ei neurriak hartzea eskatzen zieten, herritarrek jasotzen duten
uhin erradiazio kopurua murrizteko. Badira beste erakunde
batzuk zeintzuek gomendio hori berretsi egin duten. 

Alde edo kontra, badirudi eztabaidak hortxe jarraitzen due-
la. EAEn, ordea, badirudi guztien aurretik joan gura dugula eta
argi daukagula uhinen ugalketak ez digula okerrik ekarriko. Hez-
kuntza sailak internetera konektatzeko wifi sistema inposatu du
ikasgeletan. Liburutegietan ere derrigorrezkoa omen da, moder-
nitatearen izenean, wifia eskaintzea. Alkate askok uste dute botuak
irabaziko dituztela, herriko plazan wifi publikoa ezartzen badu-
te. 

Ildo horretatik, Berrizen ere, herri osoan wifia eskainiko dela
irakurri nuen Anboto-n. Ulertzekoa da, haria edo kablea heltzen
ez den baserri eta auzoetara satelite bidez edo wifi bitartez Inter-
neterako sarbidea eskaintzea. Ulertzekoa, eskubidezkoa eta beha-
rrezkoa. Baina, pentsa ezazue, herriko auzo gehienetan herrita-
rrek jada interneterako sarbidea badute, zertarako eskainiko zaie
wifia? Kalean oinez doazela Internetera konektatzeko? Horreta-
rako badago 3Ga. 

Uhinak neurtu egingo direla ere adierazi dute eta mugak gain-
dituko ez direla. Beraz, muga batetik aurrera kaltegarriak izan dai-
tezkeela onartzen dutela pentsatzera eramaten nau horrek. Hala
ere, eztabaidak irekita jarraitzen duen bitartean ez du ezertarako
balio mugarik jartzeak. Eta are gehiago, muga horiek 2001ean jarri
zirela jakinik. 2001etik hona zenbat aldiz biderkatu da uhin elek-
tromagnetikoek garraiatzen duten informazio kopurua?

Beraz, utzidazue mesfidantzaz eta kezkaz hartzea wifiaren
hedapena. Nik, wifia salbuespenetako kasuetarako utziko nuke.
Wifirik gabe ere munduarekin konektatuta egon gaitezkeelako.
Eta alkateek saiakera egin beharko lukete, sarea hedatzeko uhi-
nak salbuespeneko kasuetarako bakarrik utziz. Badaude moduak
eta sistemak. 

Julen Orbegozo - Durango

Zazpi ume, jantoki zerbitzu gabe
Abadiñoko Udalak premiazko zerbitzuetan inbertsiorik egin ez iza-
nak, urteetan aurreikusten genuen egoera areagotu eta Zelaieta Esko-
lako zazpi haur jantoki zerbitzurik gabe geratu dira.

Hainbat urtetan Zelaietako eskolako ume kopurua urria izan bada
ere, Abadiñoko Independienteek Muntsaratzen zerbitzu hazkunde-
rik gabe bultzatutako etxebizitza kopuru ikaragarriak, egungo ikaste-
txea zerbitzu egoki bat emateko gai ez izatea ekarri du. Ez da gaurko
kontua, hainbat urtetan aritu baita eskolako zuzendaritza eta guraso
elkartea ere  gai honen inguruan arduratuta, arazoa gainean eduki
orduko neurriak hartu zitezen eskatzen. Beraiekin bildu garen hain-
bat batzarretan,  azken urteko jantokiko umeen banaketak berak ere
arduratzen zituen; iaz espazio urritasunagatik, orain arte eskolan egon
diren jantokiko bi txandez gain 3. txanda bat egokitu behar izan bai-
tzuten umeen jatordua  atzeratuz  eta  sarritan adin bereko umeek
txanda ezberdinetan jatea beste aukerarik ez zutelarik.

Gainera, momentu honetan arazoa jantokiko zerbitzuarekin
badago ere, alkateak 2011ko azaroaren 23ko hirigintza batzordean adie-
razi zuenaren arabera, datorren ikasturterako ikasgela berrien premia
Hezkuntzak berak ere berresten du eta hala ere egun oraindik ez dau-
ka ikasgelak handitzeko obra ordainduko zukeen diru partidarik eslei-
tuta, hitza eman badu ere gelak prest egongo ez balira 2013ko iraile-
rako, beharrezko barrakoiak egokituko lituzkeela.

Nahiz eta ez den ahaztu behar, alkateak 2011ko abenduaren 19ko
hirigintza batzordean 2012ko irailaren 7rako  jantokiko handitze eta
eskolaren egokitzapen lanak bukatuak egongo zirela adierazi zuela,
2012ko apirilean Anboto-n egindako adierazpenen arabera, obrak buru-
tu bai baina hasiera data Jaurlaritzaren aurrekontuen araberakoa izan-
go zela aipatu eta 2012ko uztaileko hirigintza batzordean lanak urta-
rrilean hasiko zirela esan, oraindik ez dago hasiera data zehatzik.

Ez dago data edo konpromiso zehatzik obrak ahal bait arinen gau-
zatzeko, ez Hezkuntzaren ezta udalaren aldetik ere. Gauza jakina da
Hezkuntzak garraio zerbitzua edo beka duen ikasleari baino ez diola
zertan jantokiko zerbitzua eskaini. Baina ez al  da arduragabekeria han-
dia udal batentzat, datuaz eta urritasunaz jabeturik, dirua aurreratu
ez izana 2012ko udan lan hauek gauzatzeko ? 2011ko abenduko Oso-
ko Batzarrean lanak lehen bait lehen hasteko eskatu zuenean Bilduk,
alkatearen erantzuna oso zehatza izan zen, “otsailean matrikulazioak
behin jakinda eta premiak ezagututa, nahikoa denbora dago burutu
beharreko lanak burutzeko”. Ez al du udalak behar baino konpromi-
so maila txikiagoa hartu lehentasunezko gaia den honetan? Haurres-
kolen kasuan udala prest agertu da dirua aurreratzeko datorren ikas-
turterako amaituta egon daitezen, eta ez da ahaztu behar erabilera ani-
tzeko eraikinaren kasuan ere, udalak aurrekontuetan proiektu honetarako
diru partidarik egokituta ez bazuen ere, 600.000 euro aurreratu zitue-
la eraikinaren premia berezia argudiatuta. Ez al da ba jantoki zerbi-
tzua ere lehentasunezko premia bat? Ez al du udalak eskolako ume
guztiek jantokiko zerbitzua izateko eskubidea izateko bidean pausu-
rik eman behar? Ikaragarria iruditzen zaigu bizi dugun gizarte eredu
honetan, non familia gehienetan gurasoek etxetik kanpo lan egiten
duten eta zerbitzu bat baino behar bat den gurasoentzako jantokia lan
produktiboa eta erreproduktiboa uztartu ahal izateko, egoera hone-
tara iritsi izana. Jatorduan umea nahitaez etxean jaso beharrak, ume-
aren gurasoetako bati lana utzi beharra ere sorrarazi baitiezaioke.

Bildu Abadiñotik jantokiaren arazoari lehen bait lehen konpon-
bidea bilatzeko eskatzen diogu udal gobernuari eta ez dezala orain
arteko ardurgabekeriaz jokatu horren garrantzitsua den gai baten
aurrean. Bestalde, ekin diezaiola eskolaren handitze lanen trami-
tazioari lehen bait lehen arazoa larriagotu eta, denbora labur batez
bada ere, haurrak barrakoietan egoteko premia sorrarazi gabe.

Abadiñoko Bildu
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“Ikasi dugun guztia batu
eta ikuskizun polit bat

eskaintzea otu zitzaigun”
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IASMINA ETA ITZIAR BALENCIAGA DANZA DURANGO ELKARTEA

“Sabel dantza ezagutaraztea da
ikuskizunagaz lortu gura duguna”

Zelan elkartu zineten?
Iasmina Balenciaga: Durangoko
Ibaizabal ikastolako Errota gim-
nasioan hasi ginen, hango ikasta-
ro batean. Ikastaroa amaitu eta
jarraitu egin gura izan genuenok
taldea sortu genuen, eta jende
berria ere hasi zitzaigun gehitzen.

Noiz eratu zenuten elkartea?
Iasmina: Duela urtebete eratu
genuen, izan ere, errazagoa baita
San Agustinen egingo duguna
bezalako ekitaldiak antolatzea
elkartea izanda. 
Itziar Balenciaga:Horrela, entsea-
tzeko leku bat ere badaukagu.

Zelan sortu zaizue San Agustin
kulturgunean aurkezten duzuen
lan honetarako ideia?
Iasmina:Urtero egiten dugu ema-
naldi bat ekainean. Tabirako jaie-
tan egin izan dugu dantza, baita
Galdakao eta Markinan ere, esa-
terako. Ikuskizun txikiak eskaini

izan ditugu aurreko horietan. Pen-
tsatu genuen areto batean dantza
egitea gustatuko litzaigukeela.
Ikasten joan garen guztia batu eta
ikuskizun polit bat eskaini gene-
zakeela bururatu zitzaigun, eta
horrela sortu zen ideia.

Zer eskainiko duzue San Agus-
tingo emanaldian?
Iasmina:Sabel dantza ezagutaraz-
tea da ikuskizunagaz lortu gura
duguna, jende askok ez baitu dan-
tza mota hau ezagutzen. Fusioa da
egiten duguna. Jende askok sabel
dantzari buruz ideia oso partzia-
la dauka: erdi-biluzik dantzatzea-
rekin lotzen dute askok, baina hori
baino askoz anitzagoa da sabel
dantzaren kultura.

Zeren ingurukoa da ‘Orient
Express’ ikuskizuna?
Iasmina:Bidaia baten istorioa da:
Saharan hasten dugu eta hainbat
herrialdetik egiten dugu ibilbi-
dea, hainbat dantza erakusten.
Dantza gotikoa egingo duen Gas-
teizko dantzari bat eta dantza zin-
garoa egiten duen Delirium dan-
tzaria ere gonbidatu ditugu.
Itziar: Igarotzen dugun herrialde
bakoitzetik zeozer hartu eta sabel
dantzarekin fusionatzea da ideia.

Jantziek eta eszenografiak
garrantzia dute ikuskizunean?
Iasmina: Bai, saiatzen gara hori
lantzen. Estilo desberdinak egiten
ditugunez, arropa desberdinak
ere erabiltzea gustatzen zaigu.
Bisualki politagoa da.  I.E.

Durangoko San Agustinen eskainiko du Orient Express ikuskizuna Danza Durango elkarteak, irailaren 28an.
Iasmina eta Itziar Balenciaga ahizpa dantzariek aurkeztu dute hogei emakume inguru batzen dituen elkartea

Ekialdeko dantzen inguruan sor-
tu zen Danza Durango elkartea
duela urtebete. Itziar eta Iasmi-
na Balenciaga ahizpek aurkez-
tu dute elkartea, eta baita dato-
rren barikuan eskainiko duten
ikuskizuna ere.

Lau-bost urte daramatzate
Balenciaga ahizpa durangarrek
sabel dantza egiten, eta Danza
Durango elkartean, Durangalde-
ko hainbat herritako lagunekin
batera jarduten dute: hogei ema-
kume baino gehiago batzen dira
elkartean. Bi talde dauzkate: bat,
dantzan hasiberri direnek osa-
tzen dutena, eta bestea, espe-
rientzia dutenena.

Urteetako zaletasuna izate-
ko eta neskok elkarte bat sortze-
ra eramateko sabel dantzak zer
daukan hain erakargarri eta bere-
zi galdetu, eta bere erantzuna
eman du bakoitzak: “Taldeko
neskok oso gustora egoten gara
elkarrekin: dantzak ikasten ditu-
gu, gorputza mugitzen dugu...

Batez ere dantza eginez ondo
pasatzen dugu”, dio Iasminak.
Bere iritzia gehitu du Itziarrek:
“Denoi gustatzen zaigu dantza
egitea eta hemen aukera dauka-
gu gure artean inolako lotsa barik
dantzatzeko, berdin zaigu zela-
ko gorputza daukagun…”.

Itziarrek jarraitu du: “Bakoi-
tzak zerbait berezia dauka ondo
egiten duena: batzuek sabel dan-
tza purua egiten dute hobeto,
askoz leunagoa den dantza tri-
bala egiteko gorputzaren kontrol
handiagoa dute beste batzuek…
Lanetik  arineketan etortzen naiz
dantzan egitera, bestela zerbait
falta zaidala pentsatzen baitut”.

Iasminak azaldu duenez,
Ibaizabalgo Errotako ikastaroan
ikasi zuten sabel dantzaren oina-
rria. “Gure kontura ikastaroeta-
ra ere joan izan gara Madril edo
Bartzelonara, esaterako”. 

Astero elkartzen dira entse-
guak egiteko, eta zabalik daude
jende berria ere hartzeko.

“Hemen aukera daukagu
lotsa barik dantzatzeko”

“Jende askok sabel
dantzari buruzko ideia
oso partziala dauka”

Balenciaga ahizpak: ezkerretik bigarrena Iasmina, eta laugarrena Itziar.
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Bazkal ostean edo lagun artean gai asko izan ohi ditugu hiz-
pide. Hala ere, badaude espazio publikoan askotan aipatu
ere egiten ez diren gaiak eta espazio pribatuan ia hausnar-
tzen ez ditugunak. Gai asko daude ezkutuan, gai asko dira
ikusezin.

Gai ikusezinen presentzia hutsa, neketsua eta emozio-
nalegia izango da agian azaleko mundu honetako bidaia-
riontzat.

Esaterako, heriotzaz hitz egin dezakegu, jazarpenaz,
torturaz, antsietateaz, suizidioaz, zokoratzeaz, desberdin-
tasunaz... Ez genuke gaiok gure inguru hurbila kolpatu arte
itxaron behar. Gai hutsalak digestio arinekoak dira bai, bai-
na kolpeak, autopistetako peajeak bezain ekidinezinak. Iku-
sezintasunaren heziketa sozializatu beharko genuke, mahai
gainean dastatzekoak diren hausnarketa asko baititugu egi-
teke.

Has gaitezke lokaletik zein pertsonaletik eta globalera
edota kolektibora salto egin, finean, hango eta hemengo gai
ikusezinen gartzeletako barroteak hautsi eta plazara ekarri.

Ikusezintasunaren mugetan barneratzeko aukera dau-
kagu datorren astean Durangaldean. Herriak, Elorrio eta Iurre-
ta. Formatua, film sozialak. Abiapuntua, 2012ko Zinema Iku-
sezinaren Nazioarteko Jaialdia. Eta gaiak askotarikoak: urtee-
tan luzatutako gatazkak, iraultzen bizipenak, autismoa,
itxurakeria, elkarbizitza, munduarekin harremanetan jartze-
ko modua, jasangarritasuna edota zoriontasuna.

Proposamen horiekin has dezakegu gai ikusezinen otor-
dua, sarreran dastatzeko plater egokiak dira, konpainia
onean askoz hobe. Hortik aurrera, osa dezala bakoitzak nahi
duen menua. On egin! 

GEURE DURANGALDEA

Libe Mimenza
Kazetaria

OTORDU IKUSEZINA

MUSIKA

ERAKUSKETA

Xabier Arana eta Andres Granados musika ziklo honen antolatzaileak.

Durangaldeko Herri Maite
akordeoi  taldeak eta
Xabier Arana organo-

jotzaileak eskainiko dute kontzer-
tua, bihar, 20:00etan, Durangoko
Andra Mariko basilikan. Organo
Kontzertuak 2012 zikloaren biga-
rrena izango da, eta zinemako soi-
nu bandak eskainiko dituzte. 

Arandoño Kultur Elkartea sor-
tu zela hamabost urte dira aurten,

ra, Donostiako Easo abesbatzaren
eta Oscar Candendo organista-
ren saioa antolatu dute  urriaren
13rako: Bakerako Musika.

Azaroaren 23an, Parisko Notre
Dame katedraleko organista eto-
rriko da, Jean-Pierre Leguay. Xabier
Aranak "oso kontzertu berezia"
izango dela adierazi du. Itsua da
Leguay, eta organorako piezak
inprobisatzen maisua. I.E.

eta urteurren hori dela-eta, bost
kontzertu antolatu dituzte. Hiru-
garren saiorako, Saskia Roures
Zaragozako organista gonbidatu
dute, 2010ean lehenengoz proba-
tu zuten hitzaldi-kontzertu forma-
tuan. Berbaldia eta kontzertu labu-
rra eskainiko du, urriaren 27an, San
Frantzisko monasterioan.

Bestalde, Durangoko bonbar-
daketaren 75. urteurrenaren hari-

Organorako musikaren abaniko
zabala erakutsiko dute zikloan
Bihar izango da Organo Kontzertuak 2012 zikloaren barruko bigarren emanaldia

ANTZERKIA

Heriotzari eta adiskidetasunari
buruzko tragikomedia Arriolan
‘Hil arte bizi’ eskainiko du Txalok gaur Elorrioko antzokian, korapilatzen diren harremanak

“Heriotzaz hitz egiten duen kome-
dia eta adiskidetasunaz jarduten
duen tragedia”. Horrelakoa da,
egileen berbetan, Hil arte bizi.
Gaur, 22:00etan, Elorrioko Arrio-
la antzokian izango dugu ikusgai.

Txalo antzerki konpainia
gipuzkoarraren obra da Javier Vei-
gak idatziriko hau, eta Begoña Bil-
baok zuzentzen du. Aktore hiru-

eta Mariaren rolak jokatuko dituz-
te  Hil arte bizi antzezlanean.

Korapilatzen doazen maita-
sun eta adiskidetasun harremanak
dira antzezlanaren haria. Ikus-
puntu komikotik, hainbat galde-
ra sakon planteatuko dizkiote ikus-
leari: “Edozer barka zenezake mai-
tasunagatik? Min egitea baino egia
ezkutatazea hobea da?”. I.E.

kote ezaguna da ariko da prota-
gonista: Iker Galarza, Joseba Usa-
biaga eta Sara Cozar. Nacho, Angel

Hirukote ezaguna ariko

da: Iker Galarza, Joseba

Usabiaga eta Sara Cozar

Hil arte bizi antzezlanaren momentu bat; 22:00etan hasiko da gaur, Arriolan. 

Ikuslearengan emozioak
sortzeko, egurrezko
eskulturen bilduma
Durangoko Museoan antolatutako erakusketan irailaren
30era arte egongo dira Juan Maria Estanconaren obrak 

Durangoko Museoan dago ikus-
gai Juan Maria Estanconaren
eskultura erakusketa. Norbera-
ren abstrakzioak, inoren emo-
zioen hornitzaile du izenburua,
eta zuran landutako eskulturak
batzen ditu. Irailaren 30era arte
izango da bertan ikusgai. 

“Barneko niaren eta zuraren
arimaren arteko sinbiosiak eman
du erakusketa honetan ikusgai
dauden obrak ernatzeko bide,
lerro, bolumen eta formen uztar-
keta”, dio Estanconak. “Zurari

bihotz-bihotzetik egindako ome-
naldia da erakusketakoa”, artista-
ren esanetan. I.E.

‘Sinbiosiak eman du

obrak ernatzeko bide

eta formen uztarketa”

Juan Maria Estancona:

“Zurari bihotz-bihotzetik

egindako omenaldia da”
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zoriontsuak opa deutsuez
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IRAILAK 21, barikua
• 18:00. Pirritx eta Porrotx, 
frontoian. 

IRAILAK 22, zapatua
• 07:00. Iurretako III. Mendi
Martxa. Luzea, 37 kilometro.
Ibilbide laburra (25 kilometro)
09:00etatik aurrera.
Inskripzioa: 
www.zaldaimenditaldea.org
• 19:00. Herri kirol desafioa 
probalekuan.  

IRAILAK 23, domeka
Euskararen Eguna
• 09:00. XXV. Ahari Iurreta
zikloturisten martxa. 
Irteera eta helmuga 
San Migel plazan. 
• 12:30. Dantza kantulagun
poteoa. 

IRAILAK 27, eguena
• 19:00. Antzerkia: Mortimer,
Ibarretxe kultur etxean. 
• 20:30. Banderaren 
mendeurrena. Oroigarriak 
udaletxeko udalbatzar 
aretoan. 

IRAILAK 28, barikua
San Migel bezpera
• 12:00. Montoitik txapliguak.
Ostean, kalejiraren irteera 
dultzaineroekin. 
• 12:30. Umeen tailerrak 
musikagaz Amilburu plazan. 
• 14:00. Herriko nagusien 
bazkaria. Jarraian, erromeria
Iñaki Uribesalgo soinujoleagaz.
• 14:30. Gazte bazkaria, 
plazan.
• 16:30. Umeentzako magia
ikuskizuna, Dantzarin.
• 18:00. Ohiturazko Donien
atxa jasotzea. Dantzarien
azken entsegua.
• 22:00. Erromeria, Laiotz
taldeagaz. Ondoren DJa.

IRAILAK 29, zapatua
San Migel Eguna
• 06:00. Gaupaseroen argazkia,
plazan. 
• 10:30. Dantzari eta
Agintarien kalejira, Montoitik
plazara. 
• 11:00. Meza nagusia. 
Ostean, Dantzari Dantza. 
• 12:30. Bertsolariak: 
Eneko Abasolo ‘Abarkas’, 
Gorka Lazkano eta Igor Elortza.
Ostean, igel txapelketa.
• 17:00. Asto Probak:
Partiliku Elkartea, Bitorio
Zelaia, Zubibarri.
• 18:30. Dantzari Dantza eta
neskek egindako Soka Dantza.
• 20:00. Tortilla txapelketa. 
Partaide bakoitzak behar
dituen osagaiak eta tresneria
eroan behar ditu.
• 21:00. Lau t’erdiko Bertso
pelota: Olaetxea-Urrutikoetxea
pelotariak.
• 22:30. Erromeria, Luhartz 
taldeagaz. 

IRAILAK 30, domeka
Umeen Eguna
• 12.00-14:00. Umeen parkea,
puzgarriak eta tailerrak. 
Euria eginez gero, Maiztegi
frontoian. 
• 14:30. Gastronomia txapelke-
ta. Munduko Arrozak. Partaide
bakoitzak behar dituen 
osagaiak eta tresneria eroan
behar ditu.
• 16:00-19:00. Umeen parkea,
puzgarriak eta tailerrak. 
Euria eginez gero, Maiztegi
frontoian.
• 18:00. Asto Probak:
Irazola, Igor Otaolea, Satxibar.
Ostean saribanaketa.

URRIAK 4, eguena
• 09.00. Iurretako Kale Azoka,
trikitilariekin batera. 

URRIAK 5, barikuan
Txapela buruetan
eta ibili jaixetan
• 18:00. Umeentzako berbena.
• 19:30. Poteoa tabernaz taberna,
fanfarreak lagunduta.
• 22:30. Rock kontzertua: 
Skasti + Zea Mays + Tximeleta.

URRIAK 6, zapatua
Mozorro Eguna 
(zoologikoa)
• 11:00. Emakumeen kemena 
kriterium soziala.
• 12:00. El Despiste fanfarria,
Dantzari plazan.
• 12:30. Poteoa.
• 14:30. Herri bazkaria, plazan.
• 17:00. XIV. Bizikleta Festa.
Irteera, San Migel plazan. 
Helmuga, Olaburu frontoian.
• 17:30. Lagunarteko
Olinpiadak.
• 18:30. Paitta Txakur txapel-
keta.
• 22:00. Bertsolariak: Andoni
Egaña, Unai Iturriaga, Amets
Arzallus, Maialen Lujanbio, Jon
Maia eta Miren Amuriza. 

• 24:00. Erromeria Gozo-gozo 
taldeagaz. Ostean, Venezuela
eta Bartzelonako DJ Merei eta
lagunak.

URRIAK 7, domeka
Errosario Eguna
• 10:00-15:00. XIII. Nekazaritza
eta Artisautza Azoka,
Andaparapen.
• 10:30. Dantzari eta
Agintarien kalejira, Montoitik
Plazara.
• 11:00. Meza nagusia. Ostean,
Dantzari Dantza.
• 12:30. Makailaua pil-pil eran
txapelketa gastronomikoa.
• 18:30. Dantza saioa: 
– Maiztegiko umeak
– Jare dantza taldea (Gasteiz)
– Iurretako dantzariak:
Gorulari dantza eta Dantzari
Dantza. Ostean, jaietako errifa
zozketa egingo dute.
• 20:30. Herri afaria, Arantxa
eta Pantxogaz batera.
• 22:00. Jaien amaiera, 
ohiturazko bertsoak kantatu-
ta. Erromeria, gauerdira
arte.

Iurretako JAI EGITARAUA



GURE ETXEA, S.L.
Mallabiena auzoa, 56 behea
Tel.: 94 681 28 62   Faxa: 94 681 88 77

48215 Iurreta
(Bizkaia)

Motorren konponketa,
Harilketa, Koadroen
automatismoa, Argiteria
publikoa, Pabiloiak eta
Etxebizitzak

Elektrizitatea
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Txapela buruan eta ibili... Iurretan

Aurtengo jaiek 40.000 euro-
ko aurrekontua izan dute-
la azaldu dute Aitte San

Migel jai batzordeko kideek:
“Aurrekontua gutxitu egin da, eta
gure erronka egitaraua manten-
tzea izan da. Lortu dela uste dugu”.
Giro berezia sortzen duten bi
mozorro egunak ere mantendu
dituzte. Txapela kentzeko modu-
ko ahalegina, urriaren 5eko mozo-
rro egunean txapela janztekoa
izango dena.

Hasiera ofiziala San Migel
bezperan (irailaren 28an) izango
den arren, jai giroa bariku hone-
tan bertan hasiko dute Iurretan,
Pirritx, Porrotx eta Marimototsen
Zazpikoloro ikuskizunagaz. Horrez
gainera, domeka honetarako Eus-
kararen Eguna antolatu dute eta
erromeri ibiltaria egingo dute
Iurretan barrena; dantza eta kan-
tu poteoa edukiko dute eguerdi
partean. Zaldai mendizale taldea-
ren mendi martxa eta herri kirol
desafioak ere izango dituzte aste-
buruan.

Paita-txakurrak eta arroza
Berrikuntzen artean, mozorro egu-
nerako paita-txakurren erakustal-
dia antolatu dute. Gainera, makai-
lau txapelketaz aparte, umeen egu-
nean, irailak 30, Munduko Arrozak
lehiaketa egingo dute: “Arroza
umeek gustura jaten dute eta jai

eguna egunpasa eginez pasatze-
ko aukera egongo da”. 

Dantza saioak ere ez dira fal-
tako. Aipatzeko modukoa da azken
domekako jarduna: Maiztegiko
umeek, Gasteizko Jare dantza tal-
deak eta Iurretako dantzariek era-
kustaldia eskainiko dute.

Desafioak eta antzerkia
Asteburu honetan bertan, zapa-
tuan, herri kirol desafioak egingo
dituzte, Harria elkarteak antolatu-
ta. Iurreta Garairen kontra lehia-
tuko da, eta Iurretako neskek era-
kustaldia egingo dute lehenego
aldiz Probalekuan. Bi herrien arte-
ko norgehiagokak ikusmina sortu
du.

Anderebide elkarteak urtero
legez antzerkia ekarriko du jaie-
tara, Haritza Rodrigezen Mortimer.
Irailaren 27an izango da, euska-
raz eta helduei zuzenduta

Aurrekontu txikiagoagaz jai egitaraua mantentzea izan da jai batzordearen erronka, eta lortu dutela diote

Berrikuntzen artean,
paita-txakurren 

erakustaldia 
antolatu dute

Duela urte bi Migeltxu Kajoi izan
zen, iaz Bariku Zuria eta aurten
ere, jaietako bigarren barikua
berezia izango da sanmigeletan.

Urriaren 5erako mozorro egun
berezia deitu du jai batzordeak,
Txapela buruetan eta ibili jaixe-
tan izenburuagaz.

Azaldu dutenez, kalera
buruan zeozer eroanda irtetzea
izango da kontua. Mozorroa
librea izango da, eta buruan,
kaskoa, zapia, txapela, antenak,
ileordea, lorontzia... garrantzi-
tsuena gainean zeozer eroatea
izango da.

Hurrengo egunean, zapa-
tuan, zoologiko bihurtuko da
Iurreta mozorro egunean. Zoo-
logikoko pertsona edo animaliez
janzteko deia egin du jai batzor-
deak, eta herri bazkarirako, zelan
ez, derrigorra izango da mozo-
rrotuta joatea.

Mozorro eguneko bazkari-
rako txartelak Ibaiondo tabernan
ipini dituzte salgai, 15 euroan.
Azaldu dutenez, urriaren 3a  izan-
go da txartelak erosteko azken
eguna. 

Zoologikoa eta ‘Txapela
buruetan eta ibili jaixetan’

Iurretako neskek
erakustaldia egingo

dute lehenengo
aldiz Probalekuan

Paste
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Kantulagun dantzagarriagaz
ospatuko dute Euskara Eguna
Musikariekin girotutako poteoan abestu eta dantzan egiteko aukera eskainiko dute

Lau teilatu, Markosen txarrie, Martxa baten
lehen notak, Txantxibiri, Gaztelugatxe, Anto-
ni eta Anton, Kontrapas, Aita semeak, Txa-
txamatxalinatxu, Furra furra. Abesti horiek
Iurretako Kantulagun ekitaldian abesteko
aukeratutako piezetako batzuk dira. Dome-
ka eguerdian jai giroagaz bat egitea eta jen-
deak parte hartzea da Euskara Egunaren lehe-
nengo edizioaren helburua. Baina, ez da ohi-
ko Kantulaguna izango. Abestiez gainera,
beste osagai bi gehitu dizkiote  ekitaldiari:
dantza eta poteoa. Zapatu eguerdian Iurre-
tako herrigunean dabilen edonork berbak
konpartitu eta abestu ahalko du. Antolatzai-
leek azaldu dutenez, erromeria giroa sortu
gura dute abesti eta dantzekin. Kantulagun
berezia lehenengoz antolatu duten arren,
eguerdian herrigunean jende ugari biltzea
espero dute. 

Plateruena kantutegia prestatzen 
Platerueneko lagunek Kantulagunean duten
esperientzia aprobetxatuz prestatu dute
Iurretako kantutegia. Hilean behin talde
finko bat elkartzen da Durangoko antzoki-
ko Kantulagunean. Ekimen horrek geroago

eta arrakasta handiagoa du gainera. Antzo-
kiko taldean daude Beñat Aiartza (gitarra)
eta Ugaitz Catalan (ahotsa), eta eurek gida-
tuko dute Iurretako ekitaldia. Durangon

Kantulagunean kalera irten direnetan hain-
bat lagun batu zaizkie eta Iurretan ere jen-
deak parte hartzea itxaroten dute. 

Oxabiren erromeria
Galdakaoko Oxabi taldeak jarriko du dan-
tzarako erromeria doinua. Bibolina, trikiti-
xa, panderoa, txistua eta alboka uztartzen
ditu taldeak. Erromeria guztietan jendea
mugiarazten dituen erritmo ezagunak joko
dituzte Iurretan: Zazpi jauzi, Polka eta bes-
te hainbat dantza ezagun, iurretarrak boro-
bilean dantzan egitera erakartzeko. Dultzai-
neroak ere gonbidatu dituztenez, jende
nahikoa batzen bada, Larrain Dantza ere
dantzatuko ei dute. Abesti eta dantza artean,
egarria asetzeko poteoa ere egingo dute.

Euskara Eguna prest
Iurretako Udalak Euskara Biziberritzeko
Plan Nagusiaren baitan antolatu du Euska-
ra Eguna. “Hainbat aukera genituen Euska-
ra Eguna antolatzeko. Azkenean, egunez jen-
deak parte hartzeko ekitaldi bat egitea pen-
tsatu dugu”. Horrela azaldu dute jaien
antolatzaileek.

Beñat Aiartzak eta 
Ugaitz Catalanek gidatuko

dute ekitaldia

Galdakaoko Oxabi taldeak
jarriko du dantzarako 

erromeria doinua

Punterengo
bertsolarien
saioa gidatuko
du Elortzak
Iurretako bertso saioa zita garrantzitsua iza-
ten da Durangaldeko bertsozaleentzako.
Urriaren 6an, punterengo bertsolariak igo-
ko dira frontoiko taula gainera: Andoni
Egaña, Unai Iturriaga, Amets Arzallus,
Maialen Lujanbio, Jon Maia eta Miren
Amuriza. Aurtengo nobedadea gai jartzai-
lea izango da. Bizkaiko Txapelketa buru-
belarri prestatzen dabilen bertsolaria izan-
go da gaiak proposatzen jardungo duena:
Igor Elortza. Iaz Unai Iturriagak jarritako

gaiek arrakasta handia izan zutenez, mai-
lari eusten saiatuko dela aurreratu du Elor-
tza durangarrak.

Irailaren 29an, berriz, eguerdiko
12:30ean bertsotan jardungo du Elortzak
berak, Eneko Abaso Abarkaseta Gorka Laz-
kanogaz batera.

Munduko
Arrozak
txapelketa,
umeen egunean
Paellan, entsaladan, ortuariekin, kubatar
erara... Munduko Arrozak lehiaketa gastro-
nomikoan derrigorrezko osagai bakarra
arroza da. Gainerakoak parte-hartzaileek
aukeratu ahalko dituzte. Eguerdiko
12:30erako jaki guztiak prest egon behar-
ko dira. Irabazleak otzara bat irabaziko du
eta gainerako parte-hartzaileei ardo boti-
la emango diete.

Antolatzaileek azaldu dutenez, lehia-
keta Umeen Egunean egitea hainbat arra-
zoirengatik erabaki dute. Alde batetik,
umeen jolasetan txikiak dauden bitartean
gurasoak arroza prestatzen egon daitez-
keelako. Bestetik, jai giroa goizetik arra-
tsaldera luzatzeko aukera bat delako. 

Egaña, Iturriaga, Arzallus,
Lujanbio, Maia eta 

Miren Amuriza arituko 
dira bertsotan



Biltegia:
Arriandi auzoa z/g ¥ Iurreta

Tel.: 94 620 33 22
Faxa: 94 621 58 74
Erakusketa:

Montebideo etor. ¥ Durango
Tel.: 94 621 52 84

 Faxa: 94 621 52 85
www.lagoi98.com

ERAIKUNTZARAKO
MATERIALA
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‘Zazpikoloroa’ ekarriko dute Pirritx,
Porrotx eta Mari Mototsek Iurretara
Munduko koloreak “Belekoi maltzurraren atzaparretatik” askatu beharko dituzte

Pirritx, Porrotx eta Mari Motots pai-
lazoek Zazpikoloroa ikuskizuna
eskainiko dute, gaur, 18:00etan,
Olaburu pilotalekuan. Abentura
berrian munduko koloreak zain-
tzeko ardura izango dute.

Ikuskizunak hari hau jarrai-
tzen du: hiru pailazoak Irriaren
Hirira gonbidatuko dituzte, Zaz-
pikoloroaren Festara. Zazpikolo-
roa hurrengo egunean jaiotzekoa

sunaren gaia plazaratu eta zeinu
hizkuntzaren bidezko hartueman
normalizatuak aldarrikatu eta sus-
tatu gura dituzte. Abestiaren letra
Jon Maia bertsolariarena da eta
Euskal Gorrak erakundeak lagun-
du die berbak zeinuen mundura
eroaten. Gurasoek zein gaztetxoek
erraz ikasteko koreografia osatu
dute, zeinu ofizialak eta zeinu iko-
nikoak modu erakargarrian bate-
ratuta.

Magia eta umeen parkea
Pailazoez gainera, gaztetxoentza-
ko egitarau zabala antolatu dute
jaietan. Irailaren 28ko barikuan
umeentzako tailerrak egongo dira
Amilburu plazan. Besteak beste,
globoflexian adituek globoekin
irudiak egingo dituzte eguerditik
aurrera. Arratsaldean, magia ikus-
kizuna eskainiko dute Dantzarin.

Irailaren 30ean, goizez zein
arratsaldez, umeentzako parkea
atonduko dute plazan, puzgarrie-
kin. Azkenik, urriaren 5ean,
18:00etan, Traperos del Rio musi-
ka berbenak gerria mugitzera gon-
b i d a t u k o  d i t u  b e r t a ra t z e n  
direnak.

goiza argitzerako Zazpikoloroa
askatzen saiatuko dira. Lortuko ote
dute arrautzak Belekoiren atzapa-
rretatik askatu eta munduari kolo-
re guztiak itzultzea?

Gortasunagaz hartuemana
Zazpikoloroa ikuskizunean zehar
Eskuetan izeneko abestia kantatu-
ko dute, zeinu hizkuntzagaz lagun-
datutako koreografiagaz. Gorta-

Irailaren 28an 
umeentzako 

tailerrak egongo dira
Amilburu plazan

‘Eskuetan’ abestia
kantatuko dute,

zeinu hikzuntzagaz
lagundutako 

koreografiagaz

da eta zeregin garantzitsua izan-
go du bere bizitzan, mundua kolo-
rez betetzeko ardura. Baina, gauer-
dian, Belekoi maltzurrak Zazpiko-
loroaren arrautzak bahituko ditu.
Ondorioz, mundua arrisku han-
dian dago. Nork eutsiko dio bizi-
pozari kolore bako munduan? 

Pirritx, Porrotx eta Mari Moto-
tsek ez dute horrelakorik onartu-
ko eta, Patakon gidari hartuta,

Paste
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Rock eta ska zaleek
beteko dute urriaren
5ean San Migel plaza
Hiru talde igoko dira datorren barikuan Iurretako 
plazako eszenatora: Zea Mays, Skasti eta Tximeleta

Urriaren 5erako antolatu dute jaietako kon-
tzertu nagusia. Skasti, Zea Mays eta Txime-
leta taldeek jardungo dute, 22:30ean. Orain
bi urteko San Migeletan ere jardun zuen Zea
Mays talde bilbotarrak. Taldearen Era ize-
neko azken diskako hainbat kanta  lehenen-
goz entzuteko aukera izan zuten 2010eko
Iurretako jaietan, kontzertu hartara hurre-
ratu zirenek. Zea Mayseko musikariek azal-
du dutenez, abenduan eskainiko dituzten

“kontzertu bereziekin” emango dute Eradis-
koaren bi urteko aurkezpen bira amaitu-
tzat. Aurreratu dutenez, beste disko bat  pres-
tatzen hasiko dira datorren urtean.

Zea Maysegaz kontzertua eskainiko du
Skasti taldeak. Duela zazpi urte, 2005eko
udan sortutako taldea da Skasti, eta punk,
ska eta reggae doinuak jorratzen dituzte tal-
deko zortzi musikariek.

Herriz herri, plazaz plaza erromeria
giroa sortzen hamabi urte daroatza Txime-
letak, eta  talde horrek itxiko du urriaren
5eko kontzertu hirukoitza. Errepertorio
zabal eta  anitza eskainiko dute: abesti mexi-
kar tradizionalak, kalejirak, fandangoak, eta
folk, pop edo rock kanten bertsioak eskai-
niko dituzte.

Erromeria giroa ere aukeran
Dantzarako musikak lagunduta gaua  pasa-
tzeko hainbat aukera eskaintzen ditu gai-
nera, Iurretako San Migel jaietako egiterauak:
Laiotz, Luhartz eta Gozo-gozo taldeek eskai-
niko dute, esaterako, dantzarako musika.
Bestalde, jaien amaierako herri-afarian,
Arantza eta Pantxo ariko dira.

Orain bi urteko San
Migeletan ere jardun zuen

Zea Maysek Iurretan

Amaieran luntxa eskainiko
dute antolatzaileek

Iurretako plazan

Durangaldeko tontorretan
ibiliko dira mendi martxan
Ibilbide bi antolatu ditu Zaldai Mendi taldeak: 37
kilometroko luzera dauka batek, eta 25ekoa besteak 
Herriko mendizaleen Zaldai taldeak Iurre-
tako San Migel jaien barruan mendi mar-
txa antolatzen du, duela hiru urtetik hona,
eta aurtengo ibilaldia bihar egingo dute.

Ibilbide bi prestatu dituzte parte har-
tzen dutenentzako: batetik, 37 kilometro-
ko luzerakoa (07:00etan aterako dena), eta
bestetik, 25 kilometroko ibilaldia (09:00etan

aterako dena). Bata zein bestea Iurretako
plazatik aterako dira.

Mendiola, Urkiolamendi, Saibi, Erriel-
tabaso eta Leungane pasatuko dituzte
ibilbidean. Zaldai elkarteak banatuko duen
horniduraz gainera, Iurretako plazan lun-
txa izango dute amaieran, eta opari bana
jasoko du parte-hartzaile bakoitzak.

Hirugarren urtea da
jaietan mendi ibilaldia

antolatzen dutena

Punk, ska eta reggae
doinuak jorratzen dituzte

Skasti taldekoek



anboto 2012ko irailaren 21a, barikua JIurretako jaiak 7 g

Hamabosgarren aldia beteko du
Elikadura eta Artisautza Azokak
30 postutik gora ipini eta okela pintxoak banatuko dituzte Andaparapeko azokan

Hamabost urte. Dagoeneko tradizio bihur-
tzen ari den ekitaldia da Euskal Elikadura
eta Artisautza Azoka. Jaietako azken egunean
egin ohi da, eta aurten urriaren 7an izango
da. 11:00etatik 15:00etara egongo da zaba-
lik, Andaparapen. 30 postutik gora ipiniko
dituzte nekazari eta artisauek, eta urtero legez
okela pintxoak ere banatuko dituzte. Aurre-
ko edizioetan arrakasta handia eduki du azo-
kak, eguraldi ona edo txarra egin berdin-ber-
din. Udalaren ekimenez ospatzen da, eta
antolaketa lanean dabiltzanek adierazi dute
aurten ere harrera berbera edukitzea espe-
ro dutela. “Agintarien kaljira ostean izaten
denez, jende asko batzen da azokara”.

Artisauen lanak eta baserritarren ekoiz-
penak egongo dira ikusgai postuetan. Anto-
latzaileek baieztatu dute denetariko elika-
gaiak ipiniko dituztela: pastelak, gaztak,

barazkiak, eztia, txakolina, sagardoa... Eus-
ko Labeld un produktuak ere eroango dituz-
te. Gainera, txahal-okela dastatu ahal izan-
go dute Andaparapera hurreratzen direnek.
Pintxoak 1,5 euroan salduko dituzte,
12:00etatik aurrera. Egunerako prest ego-
teko, bezperan hasiko dira txahala sutan
ipintzen. Asko prestatu arren, normalean
pintxoak amaitu egiten direla azaldu dute
antolatzaile taldekoek.

Txahalaz eta 30 postuez aparte, egon-
go da bestelako ekintzarik. Umeengan eta
gurasoengan ere pentsatu dute, umeentza-
ko tailerrak eskainiko dituzte-eta azokak
irauten duen bitartean.

Lau t’erdiko
pilota partida
jokatuko dute,
bertsolariekin
Euskal Herrian sustraitutako jarduera bi
nahastuko dituzte Iurretan: bertsoa eta pilo-
ta. Mikel Olaetxea eta Mikel Urrutikoetxea
pilotari profesionalek lau t’erdiaren barruan
jokatuko dute buruz buru. Baina, aholku-
lari edo botillero bereziak edukiko dituz-
te Olaburu frontoiko jaialdian; Eneko Aba-
solo Abarkas eta Anjel Mari Peñagarikano
ariko dira bertso-botillero. Beraz, pilota-
riek bertsolarien aholkuei jarraituta egin-
go dute partidua. Irailaren 29an izango da
jaialdia, gaueko 21:00etatik aurrera.

‘Kaiola’ barruan pilotari gazte bi  ikus-
teko aukera emango du bertso-pilotak. Joko
bizia eta entretenigarria ekarri ahal du lau
t’erdiko neurketak. Urrutikoetxea zarata-
moarrak ikusmin handia sortu du, aspal-
dian Bizkaitik sortutako promesa onen-
tsuena da-eta. Estilo klasikoa da berea, aire-
ko jokoa beharrean botekoa erabiltzen
duena batez ere. Nerbio handiko pilota-
ria da, gainera. Hasiera batean bere gor-
putzak kontrakoa eman dezakeen arren,
indar handikoa da eta ondo jotzen du pilo-
ta bi besoekin. Olaetxea lizartzarra, bai-
na, ez da partidua erraz ipintzera etorri-
ko.

Eneko Abasolo ‘Abarkas’
eta Anjel Mari
Peñagarikano 

ariko dira bertso-botillero

Egunerako prest egoteko,
bezperan hasiko dira 

txahala sutan ipintzen
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“Egitaraua ondo
lotzeak ematen 
du lan gehien”

Urte asko daramatzazu jai batzordeko 
partaide?
Institutu sasoian hasi nintzen, beraz urte
batzuk bai. Hasieran, behar zenean lagun-
tzen nuen; ekitaldiren bat antolatzen, esa-
terako. Ostean, jendeak jai batzordea utzi aha-
la, diru kontuak eroaten hasi nintzen.

Zenbat kidek osatzen duzue jai batzordea?
Bederatzi lagun gabiltza. Azken urteetan
behera joan da kopurua. Maiatzean hasten
gara batzartzen eta atea zabalik dago denen-
tzat. Guk herritar denei gonbita luzatzen die-
gu euren proposamenak ekartzeko.

Jaiak jai batzordeak bakarrik antolatzen ditu?
Orain lau-bost urtera arte jai batzordeak
bakarrik antolatzen zituen eta udalak diruz
laguntzen zuen batzordea. Gure ekitaldirik
gehienak plazan izaten direnez eta udalak
jaiak herrigunera ere zabaldu gura zituenez,
ekitaldi batzuk antolatzeko prest zeudela esan
ziguten. Guri ondo iruditu zitzaigun. Ekital-
diak plazakoen ordu berean ez antolatzeko
bakarrik eskatu genien. Udalak artisautza azo-
ka eta umeentzako zein jubilatuentzako eki-
taldi batzuk antolatzen ditu. Herriko hain-
bat elkarteren parte-hartzea ere badugu,
Anderebide,  Iurreta Txirrindulari Elkartea,
Olaburu pilota elkartea, Zaldai mendi taldea,
Harria herri kirol elkartea eta gazte asanbla-
darena. 

Antolaketan, zer da gatxena?
Egitaraua osatu eta dena ondo lotzeak ema-
ten du lan gehien. Denen gustua egitea ez da
erraza. Aurreko egitaraua eredu moduan
hartuz, tradizioa duten ekitaldiei eutsi egi-
ten diegu eta ahal den heinean nobedadeak

sartzen saiatzen gara. Esaterako, orain urte
bi bariku gau berezia antolatzen hasi ginen,
gai bat ipini eta denak mozorrotzera gonbi-
datuz. Aurten Txapela buruan eta ibili mun-
duan da gaia. Buruan zerbait eramatea da
kontua, txapela edo… Bakoitzari okurritzen
zaiona. Gauza berriak egitea gatxa da; horre-
gatik oso inportantea da ahalik eta gehie-
nen proposamenak jasotzea.

Ardura handia duzue dena antolatzen. Zelan
eroaten da erantzukizuna?
Jaiak ez dira hasi eta amaitzeko desiratzen
gaude! Brometan diot, baina egia da eran-
tzukizun handia dela. Dena sasoiz eta aha-
lik eta ondoen egiten saiatu arren, beti dau-
de kontrolatu ezin diren gauzak. Horrek
nerbioei eragiten die.

Ardura horiek uzten dizute jaiak zeuk gura
legez ospatzen?
Ez nahi moduan. Badaramatzat pare bat urte
nekatuta amaitzen eta haserretu behar ez
dudanarekin haserretzen. Batzuetan, ner-
bioen ondorioz, ezagunekin husten dut
barrena, eta badakit ez duela merezi.

Jaietako zein ekitalditan parte hartzen duzu
gusturen?
Irailaren 28an gozatzen dut gehien, Sanmi-
gel bezperan, herriko giroan batzen gara eta
egun berezia izaten da. Bestela, goizetik
gauera, ekitaldi askotan egotea egokitzen zait,
baina ez dibertsiorako, dena behar moduan
irteten ari dela segurtatzeko baino.

Jaiak amaitzen direnean askatuta sentitu-
ko zara.
Bai, egindakoa eginda dago eta lo trankila-
go egiteko modua izaten dut. Trankilago, bai-
na ez trankil, ze orduan beste lan potolo bat
hasten da: ekitaldi guztietako fakturen jus-
tifikazioak egitea.

Azken urteak zelakoak izan dira jaietara eto-
rri den jende kopuruari dagokionez?
Onak. Oro har jendea mugitzen dela uste
dut eta ekitaldietan ere parte hartzen due-
la. Mozorro eguneko bazkarira gero eta koa-
drila gehiago animatzen da. Gero, badaude
ekitaldi batzuk urtero jende asko batzen dute-

nak: bertso saioa, erromeriak eta asto pro-
bak, esaterako. Txosnen kokalekuak ere era-
giten du jai giroa toki batean edo bestean
sortzerakoan.Sasoi batean txosnak herrigu-
nean egoten ziren eta han inguruan sortzen
zen jai giro handiena. Orain, txosnak plazan
egotera, egunez zein iluntzeetan, beti dago
giroa plazan. Arlo horretan ere gatxa da
denen gustura egitea.

Zelakoa da batzordekideok udalagaz duzuen
hartuemana?
Azpiegitura aldetik laguntzen digute. Jaso-
tzen dugun diru laguntza 23.600 eurokoa da.
Krisia hasi zenetik %20 jaitsi da laguntza.  Jai
batzordean aurrera jarraitzeko asmoa dugu,
garrantzitsua deritzogulako udalaz aparte
jaien antolakuntzan eragingo duen talde bat
egotea. Guretzako, jaiak herritik sortuta eta
herriarentzat direnez, lanean jarraitzeko
asmo sendoa dugu.

Miren Abasolo (35 urte) jai batzordeko kidea da; 
ardurak eta festa zelan bateratzen dituen azaldu du

“Maiatzean hasten gara
batzartzen eta atea 

zabalik dago denentzako,
proposamenak ekartzeko”

“Tradizioa duten ekitaldiei
eutsi egiten diegu eta ahal
den heinean nobedadeak

sartzen saiatzen gara”

“Guretzako, jaiak herritik
sortuak eta herriarentzat

direnez, lanean jarraitzeko
asmo sendoa dugu” 
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Iurretako liburutegian abiatu
dituzte udazkenerako apustuak
“Adin tarte guztientzako ekintza sorta” pentsatu dute, irakurzaletasuna bultzatzeko asmoz

Urteetan arrakasta handia eduki
duten ekintzetariko asko “plantea-
mendu berriagaz” eskainiko dituz-
tela azaldu du Ziortza Onaindiak,

tzeko”, aurkezpenean azaldu due-
nez. Onaindiaren esanetan, “gure
apustua eta erronka orain arte
bereizi gaituen kalitatea eta eskain-
tza mantentzea eta ahal bada
hobetzea da". Helburu horren isla
argia da kaleratu duten iraila-
abendurako egitaraua:  zero eta
zazpi urte arteko umeentzako tai-
ler bi, umeentzako zein helduen-
tzako irakurketa klubak, gazteei
zuzenduriko sorkutza tailerra, eta
beste hainbat ekitaldi.

Iñaki Totorikaguena alkateak
adierazi duenez, “argi daukagu
Bibliotekak bere hormak gaindi-
tu eta kalera atera behar duela jen-
dea egitarau zabalagaz erakartze-
ko”. Iurretako Herri Bibliotekagaz
batera, urteetan elkarlanean jar-
dun duten herriko hainbat elkar-
tegaz eta herriko ikastetxeekin lan
eginda antolatu dute udazkene-

ko egitaraua. Eragile horiek Herri
Bibliotekaren helburuak gauza-
tzeko eskaintzen duten laguntza
eskertu gura izan dute arduradu-
nek aurkezpenean.

‘Azalerako ipuinak’
Aurten lehenengoz, Azalerako
ipuinak izeneko tailerra eskaini-
ko dute, dagoeneko egonkortuta
dagoen zazpi urte artekoentzako
Bularretik Mintzora tailerraren
osagarri. Zero eta hiru urte arte-
ko umeei eta euren gurasoei
zuzenduriko eskaintza da:  abes-
tiak, ipuinak, hitz jokoak, poemak
eta masajeak baliatuta, umeak
literaturaren mundura hurrera-
tzea da tailerraren  helburua. Saroa
Bikandik gidatuko du. Urriaren
24an abiatuko dute tailer hori, eta
aldez aurretik Herri Bibliotekan
bertan eman beharko da izena.

Gainera, aurreko urteetan
publiko leiala izan duten hainbat
ekimen ere mantendu egingo
dituzte Iurretako Herri Bibliotekan:
umeentzako ipuin-kontalarien
hileroko emanaldiak, emakumeen
literatur tailerra, edota  gazteen-
tzako komiki digitalen tailerra,
esaterako. I.E.

“Adin tarte guztientzako pen-
tsatutako ekintza sorta” eratu dute,
"irakurzaletasuna bultzatu eta
kalitatezko kultur ekintzak eskain-

Iurretako Herri Bibliotekaren
kudeatzaileak. Martitzenean aur-
keztu dute liburutegiaren udazke-
nerako eskaintza zabala.

Aurten lehenengoz,

‘Azalerako ipuinak’

tailerra eskainiko dute

ARGAZKIGINTZA

IPA Awards argazki lehiaketaren
profesionalen sailean jaso dute
Durangoko Deser Studioko Sergio
Zubizarreta eta Argi Aranbarrik
epaimahaiaren aipamena: umeei
egindako erretratuen sailera bida-
li duten argazki batek, ezkontze-
tako hiru argazkik eta erretratu
batek jaso dute aipamen berezia. 

“Hau bezalako profesionalen
lehiaketa batean aipamena jaso-
tzea itzelezko poztasuna da gure-
tzat”, esan du Sergio Zubizarretak.
Argazkigintzan egiten duten lanak
Durangaldetik kanpo zer maila
eman dezakeen neurtzeko helbu-
ruagaz aurkeztu zituen Deser Stu-
diok argazkiak lehiaketara, eta

emaitza oso pozgarria izan
da.“Gutxinaka goaz hau bezalako
nazioarteko lehiaketei beldurra
kentzen, eta geure buruan  kon-
fiantza hartzen”. 

Mundu guztiko argazkilarien
10.000 argazki baino gehiago jaso
dituzte aurten IPA Awards-etan.
Saritu dizkietenak euren “estilo-
ko” argazkiak direla dio Zubizarre-
tak: “Oso argazki naturalak dira,
oso soilak baina asko zaindutako
teknikagaz egindakoak”. Umeei
egindako erretratuen argazkigin-
tza eta ezkontza erreportajeak dira
Deser Studioko argazkilarien espe-
zialitatea, eta modari loturiko lana
ere egiten dute. I.E.

Bost aipamen berezi jaso
dituzte Durangoko bi
argazkilarik nazioartean  
Mundu osoko 10.000 lan jaso dituzte IPA Awards argazki
lehiaketan; tartean, Deser Studioko bi profesionalenak
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KIROLAK
@anbotokirola

Arantza Moreno, astelehenean, Arripausuetako atletismo pistan, denboraldiaurreko lehenengo entrenamendu saioan.

“Aukerarik onena xabalina da eta
ezin dut aukera hori pasatzen utzi”

Arantza Morenok (17 urte, Ermua) hiru urte daramatza xabalina jaurtike-
ta praktikatzen Bidezabalegaz. Berea da gazte mailako Espainiako erre-
korra. Eskubaloian ere goi mailan dabil. Eskubiko beso baliotsua du.
ZZeellaann  hhaassii  zziinneenn  xxaabbaalliinnaa  jjaauurrttii--
ttzzeenn??
Kuriosoa da, gaixotasun baten
ondorioz deskubritu nuen xaba-
lina. Umetan korrika aritzen nin-
tzen Ermuko atletismo taldean.
Apendizitisa operatu zidatenean,
ezin nuen korrika egin eta xaba-
lina jaurtiketa probatu nuen, gel-
dirik ez egotearren. 

AAbbuuzzttuu  aammaaiieerraann,,  EEssppaaiinniiaakkoo
ttxxaappeellkkeettaann,,  zzeeuurreeaa  zzeenn  ggaazzttee
mmaaii llaakkoo  eerrrreekkoorrrraa  hhoobbeettuu
zzeennuueenn  ((4499,,9900  mmeettrroo))..  EEzzuussttee--
kkooaa  iizzaann  zzeenn??
Bai, ez nuen espero. Txapelketa
abuztu amaieran zenez, sasoiari
eusteko Leongo (Espainia)
errendimendu altuko zentrora
joan nintzen hilabetez. Jaurtike-
tetan espezializatuta dago zen-
tro hori. Gehienbat sasoiari eus-
teko eta belauna zaintzeko joan
nintzen, ez nuelako ondo. Han-
go probetan 47 metro bota
nuen gehien. Espainiako txapel-
ketan inguru horretan ibiliko
nintzela uste nuen. 49,90 metro
botatzea sorpresa izan zen.

AAhhaall  dduueennaakk  hhoobbeettuu  ddeezzaallaa!!
Neuk ere marka ona dela uste
dut. Marka hori 600 gramoko
xabalinagaz lortu nuen. 500

gramokoagaz ere neurea da
errekorra, 53,95 metrogaz.

ZZeellaann  eennttrreennaattzzeenn  ddaa  xxaabbaalliinnaa
jjaauurrttiikkeettaa??
Xabalina jaurtiketa batez ere
teknika da. Indarra garrantzitsua
da, baina puntu batetik aurrera
teknika da behinena. Hori lan-
tzeko ariketa bereziak daude.

DDaattoorrrreenn  uurrtteeaann  ggaazztteeeettaattiikk
jjuunniioorr  mmaaiillaarraa  ppaassaattuukkoo  zzaarraa..
SSaallttoo  bbeerrrrii  bbaatt..
Maila horretako jaurtitzaile asko
ezagutzen ditut. Xabalina jaurti-
ketan urte askoan bazabiltza
hiru-lau urte zaharragoak edo
gazteagoak direnak ezagutzen
dituzu normalean. Juniorretan
maila handiagoa dago.

DDeennaa  ddeellaa,,  EEssppaaiinniiaakkoo  ttxxaappeellkkee--
ttaann  mmaaiillaa  ddeenneettaakkoo  bbiiggaarrrreenn
jjaauurrttiikkeettaarriikk  oonneennaa  eeggiinn  eettaa  zziillaa--

rrrraa  jjaannttzzii  zzeennuueenn..  EEmmaann  ddeezzaakkee--
eennaarrii  eesskkaattuu  eeggiitteenn  zzaaiioo..  
Bai, baina ni apurka-apurka
joango naiz, estutu barik. Bada-
kit oraindik hobetu beharra
dudala alderdi askotan. Nire
entrenatzaileagaz batera horre-
tan gabiltza.

EErrmmuukkoo  eesskkuubbaallooii  ttaallddee  bbaatteeaann
eerree  jjookkaattzzeenn  dduuzzuu..  
Atletismoan hasi eta handik
hiru-lau hi lera hasi nintzen
eskubaloian. Kirol biak nahiko
batera etorri ziren. Ermuko Erro-
tabarri taldean nabil gaur egun.

EEuusskkaaddiikkoo  eettaa  EEssppaaiinniiaakkoo
sseelleekkzziiooeekkiinn  eerree  aarriittuu  zzaarraa..
Bai. Euskadiko selekzioagaz
bost urte daramatzat. Espainia-
koagaz Islandiara joan ginen
Europako txapelketarako sailka-
tzeko. Sailkapena lortu genuen,
baina ezin izan nuen Europako
txapelketara joan egun horietan
atletismoko munduko txapelke-
ta zegoelako.

EEgguunneenn  bbaatteeaann  bbii  kkiirroolleettaakkoo  bbaatt
aauukkeerraattuu  bbeehhaarrkkoo  dduuzzuu..  
Aukeratu dut dagoeneko: atle-
tismoa eta xabalina jaurtiketa.
Eskubaloian jarraitzen dut, baina
zelanbait esanda bigarren maila

batean. Entrenatzaileak beti
esaten dit eskubaloia aukera-
tzeko, oraindik ahalegintzen da
ni konbentzitzen. Baina nahiko
garbi dut. Nire aukerarik onena
xabalina dela uste dut eta ezin
dut aukera hori pasatzen utzi.
Hemendik urte batzuetara nire
burua atletismoan ikusten dut.
Gainera, gurako banu uste dut
eskubaloira bueltatu ahalko nin-
tzela, baita utzi eta handik den-
bora batera ere. Eskubaloian
ikasitakoa ez da hain erraz
ahazten. Xabalina jaurtiketan
teknika astero-astero landu
beharra dago.  

KKiirrooll  ddeessbbeerrddiinnaakk  ddiirruuddiittee..
Oso desberdinak dira eskuba-
loia eta xabalina jaurtiketa.
Lehenengoa taldeko jokoa da
eta lagunekin inguratuta zaude.
Bigarrena bakarkako kirola da.
Xabalinan garaipenak lortzean
badakizu zure lanaren ondorio
dela, baina porrotean ere baka-
rrik zaude.

EEzz  ddaaggoo  mmaaggooaa  iizzaann  bbeehhaarrrriikk
aassmmaattzzeekkoo  eesskkuuiinn  bbeessoo  hhoorrrree--
ttaann  bbaaddaaggooeellaa  iinnddaarrrraa..  KKiirroollaarrii
eezzaagguunneenn  aannttzzeerraa  aasseegguurraattuu
eeggiinn  bbeehhaarrkkoo  dduuzzuu..
Gurasoek batzuetan esaten
didate brometan besoa asegu-
ratu egin beharko nukeela
badaezpada (barreak). Sustoren
bat izaten badut orduan joango
naiz beharbada. J. D.

Xabalina batez
ere teknika da; hori

lantzeko ariketa
bereziak daude   .

Ahari Iurreta
martxak 25.
aldia egingo du
Iurreta Txirrindulari Elkarteak
antolatzen duen Ahari Iurreta
martxa zikloturistak 25. aldia
egingo du domekan. Martxa ez
lehiakorra da eta 09:00etan
irtengo da Aita San Miguel
plazatik. 

Izena egunean bertan
eman daiteke, plazan bertan,
lasterketa hasi aurretik. Fede-
ratuentzat hamar euro da ize-
na-ematea (lizentzia aurkeztu
beharko dute) eta federatu
bakoentzat 22 euro. Kuotan
sartuta daude jan-edana eta
lasterka amaieran banatuko
duten oparia. Gehienez 300
txirrindularik parte hartu ahal-
ko dute martxan. J. D.

Patagoniarako
bidaia antolatu
du Alpinok
Durangoko Alpino-Tabira men-
dizale taldeak Patagoniarako
(Argentina) hi labeterako
bidaia antolatu du, abenduaren
21etik urtarrilaren 13ra. 

Mendizale taldeko bazki-
deentzat 3.475 euro da pre-
zioa eta bazkide ez direnentza-
ko ehun euro gehiago. Izen-
ematea modu bitara egin dai-
teke: Goienkaleko Alpinoko
lokalean edo e-postaz idatzita:
a lp ino@alp ino-tab i ra .org .
Hamabostentzako lekua dago.

Patagonian egunero trek-
king ibilbideak egingo dituzte
han inguruko toki ikusgarrieta-
ra eta, besteak beste, Perito
Moreno glaziarra bisitatuko
dute. J. D.

Bihar mendi
bizikleta martxa
dago Otxandion
Otxandioko VIII. Mendi Bizikle-
ta Martxan egingo dute bihar,
zapatuan. Ibilbide bi prestatu
dituzte eta biak plazatik irten-
go dira. 40 kilometroko ibilbide
luzeari 09:30ean ekingo diote
eta 17 kilometroko laburrago-
ari, 10:00etan.

Izena egunean bertan
eman daiteke, proba hasi
aurretik. Federatuentzako pre-
zioa 10 euro da eta federatu
bakonetzak 12 euro. Autoa
Mainondoko pilotalekuan edo
igeri lekuetan aparkatzea
gomendatu dute. Amaieran,
bertan izango dira dutxa har-
tzeko eta bizikleta garbitzeko
aukerak. J. D.
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Nire lerro hauek irakurtzen dituzuenerako agian Durangalde-
ko azken urteetako pilotari handiena San Mateo lehiaketako
finalean izango da (atzo zen jokatzekoa bere bigarren parti-
dua), ala ez. Dena den, uda dotorea borobildu duela esan dai-
teke. Nola ez, Pablo Berasaluze berriztarraz ari naiz. Eskuzko
pilotarien artean, gaur egun, artista nagusia dela esaten
ausartzen naiz. Magia berezia daukanetakoa da tantua buka-
tzerakoan zein ikuslearengana heltzerakoan. Jokuan dagoe-
nean, pilotazalea gozaraztea erraza da berarentzat. 

Hala ere, pilotazale gehienentzat esku pilota profesionala
bakarrik existitzen bada ere, euskal pilota hori baino askoz
gehiago da. Pilota afizionatuan (eskuz) asteon hasi dira ber-
ton –Durangaldean– bi lehiaketa handi eta ospetsu; Baque
eta Olazar. Euskal Herri osoko pilotari handienak gure pilota-
lekuetan ikusteko aukera izango da. Trinketea ere oso bizirik
eta present dugu Bizkaian, batez ere Durangaldean, Abadiño-
ko Tornosolo tarteko. Gaur hasten da berton Euskadiko elite
lehiaketa, zeinetan berriz ere txapelarako hautagai diren
Uriarte, Antxia edo M.Gonzalez bezalako pilotariak. 

Eta Durangaldean ezezik, bertoko pilotariak Mundialean
izango dira aurki; Dublinen jokatuko den One Wall Mundiale-
ko partaide izango dira Itsaso Pradera eta Amaia Araistegi
mallabiarrak zein Egoitz Amantegi abadiñarra. Astelehenean
bertan hasiko dituzte entrenamendu bereziak.

Ikusten duzuenez, jarraituena bai baina pilota ez da etxe
askotan ostiral, larunbat eta igandero ikusten dugun hori.
Merezi duen besterik ere bada. 

ADITUAREN
TXOKOA

Kepa Arroitajauregi
Pilota teknikaria

Pilotaz blai

Autokrosean Espainiako
onena da Arkaitz Uranga

Orain hamar urte Euskal
Herriko Autokros Txapel-
keta irabazi zuen Arkaitz

Urangak (29 urte, Mallabia; Mar-
kinan bizi da). Ostean, errepide-
ko txapelketetan zentratu zen, eta
lasterketa bat baino gehiago ira-
bazi zituen. Hala ere, onartzen due-
nez, “beti izan dut Espainiako txa-
pelketan noraino heldu ninteke-
en jakiteko gogoa”. Orain hiru
urte, errepideagaz nekatuta, berri-
ro autokrosa probatzea erabaki
zuen Citroen Saxoaren bolante-
an. Estreinakoan, laugarren amai-
tu zuen Espainiako txapelketa. 
Iaz, denboraldi erdian utzi egin 
zuen, federazioaren jardunagaz
ez zegoelako ados. Aurten, goi mai-

Citroen Saxoaren bolantean eta 1.600 zilindradara arteko mailan
Espainiako Autokros Txapelketa irabazi du gidari mallabiarrak

lan ibili da eta Espainiako auto-
kros Txapelketa irabazi du 1.600
zilindradara arteko mailan. Joan
zen astean, Miranda de Ebron
(Espainia) bigarren amaituta lor-
tu zuen garaikurra.

Txapelketa sei lasterketek
osatu dute eta Urangaren eta
Ivan Posadoren arteko lehia
estua izan da ia beti. Mallabia-
rrak hiru lasterketa irabazi ditu,
birritan geratu da bigarren eta
behin ezin izan zuen amaitu, ara-
zo teknikoengatik.

Galizian jokatutako azken
aurreko lasterketan izan zituen
arazo teknikoak. Txapelketa ia
guztiz erabakita uzteko aukera
zuen, baina autoak ez zuen mar-

Arkaitz Uranga, ezkerrean, Citroen Saxo autoagaz eta txapeldunari dagokion garaikurragaz.

txan ipini gura izan. Kanpoko
laguntza jaso zuen eta lasterke-
tatik kanpora utzi zuten.

Posadogaz tira-bira
Beraz, Miranda de Ebroko azken
lasterketan erabaki zen txapel-
duna. Urangak bazekien podiu-
mean sartzea nahikoa zuela txa-
peldun geratzeko adina puntu
batzeko. Posadok ere bazekien
hori. Uranga lasterketa irabaz-
ten saiatu zen, baina Posadogaz
ukitu batzuk izan ostean, hanka
altxa eta zuhur jokatzea erabaki
zuen: “Azken lasterketan nahiko
zikin jokatu zuen Posadok. Pena
da, ordura arte hartueman ona
genuelako”. J. D. Herenegun hasi zen Cafes

Baque pi lota txapelketako
XXVII. aldia. Urtero legez, jardu-
naldi guztiak eguaztenetan
jokatuko dira Mañaria, Atxondo,
Abadiño eta Iurretako pilotale-
kuetan. Aurten, Iurretako Ola-
buru frontoiak hartuko ditu
finalak, abenduaren 2an.

Ohikoa den legez, buruz
buru jokatuko dute gazteek eta
kadeteek, 24na pilotarigaz mai-
la bakoitzean. Joko sistema
betikoa da: maila bakoitza lau
multzotan banatuko dute,
bakoitza bere multzoburuagaz. 

Iurretak bost ordezkari ditu
txapelketan: Mikel Bereinkua
gaztea eta Gorka Otadui, Aitor
Elordi, Eneko Calleja eta Ekaitz
Andueza kadeteak. Markinaren
atzetik, ordezkari gehien dituen
herria izan da Iurreta. Zoritxa-
rrez, eguazteneko lehenengo
jardunaldian galdu egin zuen
Mikel Bereinkuak eta kanpo-
pan geratu da.

Zaldibarrek pilotari bi ditu,
Julen Calleja kadeteetan eta
Mikel Pradera gazteetan, eta
Otxandiok bat: Ibon Urrejola
gaztea. J. D.

Iurretak bost pilotarigaz hasi
du Cafes Baque txapelketa
Markinaren atzetik Iurreta da ordezkari
gehien dituen herria pilota txapelketan 

Ariznabarreta faborito
da Sorginen Lasterketan
Sorginen Lasterketako bosgarren aldia
jokatuko dute domekan, Atxondon

Oier Ariznabarreta, mendi lasterketa batean.

Atxondoko lurretan eta Urkiola-
ko Parke Naturalean zehar ibili-
ko dira domekan, Sorginen Las-
terketako bosgarren aldiko par-
te-hartzaileak.

Gizonen artean, Oier Ariz-
nabarreta durangarra irabazteko
faboritoen artean dago. Gaur
egun, Ariznabarreta kilometro
bertikalen Euskadiko txapeldu-

na da. Gainera, sasoi puntu one-
an dago, irail hasieran Lezama-
ko VII. Mendi Lasterketa irabazi-
ta erakutsi zuen moduan.

Emakumeetan iaz Maite
Maiorak irabazi zuen, eta  aurten
txapela berritzen saiatuko da.
Aurten mendiko lasterketen
kopako azkenengo proban
(Kantabria) laugarren izan zen.

Ibilbide bi prestatu dituzte
Atleta Beteranoen Euskal Elkar-
teak antolatu du Sorginen Las-
terketa, Atxondoko Udalaren
laguntzagaz. Lasterketa dome-
kan, 09:30ean, hasiko da
Axpen. Ibilbide bi prestatu dituz-
te. 25 kilometroko ibilbide luze-
ak 1.400 metroko desnibel
positiboa du. Olarreta, Larrano,
Pol-Pol, Besaide eta San Roke-
tik ibiliko dira, Axpeko plazan
helmugaratu aurretik. Ibilbide
laburra 15 kilometrokoa da eta
Topen amaituko da. J. D.

Ariznabarreta igoera
bertikalen Euskadiko
txapelduna da

Denboraldia
derbiagaz hasiko
dute Elorriokok
eta Abadiñok
Asteburu honetan Hirugarren
mailako eta Euskal ligako den-
boraldiak hasiko dituzte areto
futbolean. Durangaldeko bost
talde dabiltza maila horietan.

Euskal Ligan derbia jokatu-
ko dute Elorrioko Buskantzak
eta Abadiñoko Lagunek. Elo-
rriokok maila galdu zuen iaz.
Abadiñoko Lagunek, aldiz, Mai-

la gorenetik Euskal ligara igo-
tzea lortu zuen. Elorriokoren
antzera, iaz mailaz jaitsi zen
Sasikoa taldeak etxean ekingo
dio denboraldiari Eskolapioak
taldearen aurka. Kurutziaga
Ikastolak, berriz, Kukuiagaren
kantxa bisitatuko du, Etxeba-
rrin.

Mallabia Santurtziren aurka
Mallabiak bigarren denboraldia
hasiko du Hirugarren mailan.
Eurak dira Durangaldeko talde
erreferentea gaur egun. Dome-
kan, etxean hasiko dute denbo-
raldi berria Santurtzi taldearen
aurka.  J. D.
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Mallabiko mendi duatloiak Euskal
Herriko txapelduna erabakiko du

Mendi duatloien zirkuituko
hirugarren proba hartu-
ko du Mallabiak irailaren

30eko domekan. Aurtengo biga-
rren aldiak Euskal Herriko txapel-
keta ere hartuko du. Herri ekimen
bidez antolatu dute mendi dua-

Irailaren 30ean jokatuko den mendi duatloian kirola eta jai giroa uztartu gura dituzte
tloia. Aurten, kirol probari jai giroa
gehitzen saiatu dira antolatzaile-
ak. Horrela, lasterketa amaitzen
denean herri bazkaria egingo dute,
aurten lehenengoz, pilotalekuan.
Bazkalostean iazko lehenengo
aldiko irudiekin landutako bideo

70 bat metroko desnibela. Hala
eta guztiz ere, duatloi gogorra
izaten jarraitzen duela diote
antolatzaileek, baina iazkoa bai-
no eramangarriagoa. J. D.

emanaldi bat eskainiko dute. Erri-
fen zozketa ere orduan egingo
dute. 

Horrez gainera, iaz legez,
gaztetxoentzako duatloia ere
prestatu dute goizerako. Adin
tarteetan banatuta, hamalau
urtera arteko gaztetxoek ere
badirela nor erakutsiko dute.

Ibilbideari dagokionez, aur-
tengoa iazkoa baino leunagoa
izango da. Xabat Areitoaurtena
da duatloiko antolatzaileetako
bat eta, bere esanetan, “herritar
gehiago animatu zitezen” leundu
dute ibilbidea: “Iaz sailkapena-
ren erditik gora amaitu zuten
guztiek azpimarratu zuten las-
terketa zoragarria zela, baina
gogorra. Erdit ik atzerakoek
alderantziz zioten, lasterketa oso
gogorra zela, baina ederra”.
Oraingoz, ibilbidearen moldake-
tak eman ditu fruituak eta
Mallabiko zazpi lagunek eman
dute mendi duatloirako izena.

Zehazki ,  korr ika osatu
beharreko zirkuituari 25 bat
metroko desnibel positiboa ken-
du diote eta bizikletako tarteari

Iazko lehenengo aldiko parte hartzaile bi.

Abadiñon gaztetxoen
futbol txapelketa, bihar
Athletic Clubeko kimu mailako gaztetxoek
jokatuko dute txapelketa, besteak beste 

Abadiñoko Kirol Elkarteak kimu
mailako Abadiño Cup futbol txa-
pelketa antolatu du zapaturako.
Hamar urtera arteko jokalariekin,
talde hauek parte hartuko dute:
Abadiño, Athletic Club, Santan-
derko Racing, Osasuna, Barakal-
do, Danok Bat eta Antiguoko.

Txapelketa Astolako futbol
zelaian jokatuko dute. Sailkapen

faseko partiduak 09:00etan
hasiko dira; azken faseko parti-
duak, berriz, 17:30ean.  Estrei-
nako partiduan Abadiñok Bara-
kaldo izango du aurkari.

Sarrera hiru euroan ipini
dute. Abadiño Kirol Elkarteko
jokalari eta bazkideentzat bi
euro da eta 18 urtetik behera-
koentzat, berriz, doakoa. J.D.

Iaz kadete mailan antolatu zuten txapelketa.

DATUAK

EGITARAUA (irailak 30)
- 10:00etan: Gaztetxoei

zuzendutako duatloia.
- 11:00etan: Mendi duatloia-

ren hasiera plazan.
- 14:30ean: Herri bazkaria

frontoian.

IBILBIDEA
- Korrika: 3,3 kilometroko

zirkuituari bi itzuli. San
Pedrora igoko dira.

- Bizikletan: 7,8 kilometroko
zirkuituari bi itzuli. Arietzo
mendirantz eta Zengotita
auzo ingurutik.

- Korrika: itzuli bat.

IZEN-EMATEAK
- Lasterketarako: 

www.mendiduatloia.com
- Herri bazkarirako:

mallabiamendiduatloia@
hotmail.com

Oiarbide hamar
onenetan sartu
da munduko
txapelketan
Lourdes Oiarbide txirrindulari
arabarrak (Beste Alde Rent A
Car-Orue) hamargarren amai-
tu du munduko txirrindularitza
txapelketa erlojupekoa gazte-
en mailan. Martitzenean Her-
behereetako Limburgo probin-
tzian jokatutako proban emo-
zioa izan zen nagusi eta Oiarbi-
dek gertu izan zuen brontzezko
domina; hirugarren sailkatua-
rengatik hamabi segundora
helmugaratu zen. Oiarbideren
esanetan, pozik dago bere
denboragaz eta baita mundu-
ko hamar onenen artean sartu
delako ere.

Jonathan Castroviejo,
aldiz, espero baino pattalago
aritu zen. Abadiñon bizi den
getxoztarrak 22. postuan
amaitu zuen erlojupekoa, Tony
Martin irabazlearengandik
3.23ra. Saio osoan erritmoa
hartu ezinda ibili zela adierazi
du Castroviejok, batez ere
hasierako kilometroetan. Lon-
dresko Joko Olinpikoetan lor-
tutako bederatzigarren postua
hobetzea zuen helburu Movis-
tarreko ziklistak. J.D.
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AISIALDIA amalurra

Zabalarra ikastetxeari eman diote
mugikortasun iraunkorraren saria
‘Oinezbusa’-gatik saritu dute Zabalarra ikastetxea, gurasoen laguntzagaz eskola-umeak ikastetxera oinez joateko ekimenagatik

Iazko ikasturtean Eskola Bidea egitasmoan
parte hartu zuen Zabalarra ikastetxeak.
Oinezbusa ipini zuten martxan; etxetik

eskolarako joan-etorriak auto barik eta era
autonomoan egitea zen helburua. Aurre-
ko ikasturtean Landakon egindako esperien-
tziatik hartu zuten horretarako eredua.
Esperientzia pilotu horren bidez, herritik
mugitzeko modu jasangarriago eta osasun-
tsuagoen inguruan hausnartu gura zuten.
Ikasleek guraso talde bategaz lagunduta egi-

ten zuten eskolara bidea astebetez. Egin-
dakoaren aitorpentzat, mugikortasun iraun-
korraren saria eman dio Durangoko Uda-
lak Zabalarra ikastetxeari. Astelehenean
izan zen sari-emate ekitaldia udaletxean,
eta ikastetxeko ordezkariak eta guraso
batzordeko kideak egon ziren bertan. Mari
Jose Balier alkateordearen eskutik jaso
zuten errekonozimendua.

Ekainean egin zuten Oinezbusa, aste-
betez. Fray Juan de Zumarraga, Aramotz,

Ezkurdi eta Pinondo kaleetatik eta udale-
txetik taldeka joan ziren eskolara, oinez.
Ingurumenagaz errespetuzkoa izatea,
umeen autonomia garatzen laguntzea eta
herritarrak sentsibilizatzea gura zuten goi-
zeroko ekimenagaz. Guraso bat aurretik
zutela egiten zuten bidea ikasleek. Prakti-
kan ipini aurretik, ordea, prestaketa lane-
tan ibili ziren udal teknikariekin. Umeen
artean inkesta bat egin zuten lehenengo.
Hurrengoa ondorioztatu zuten: %85,1ek
oinez egiten zuten eskolarako bidea,
%10,5ek kotxez eta %3,6k bizikletaz. Ibil-
bideetako gune arriskutsuak identifikatzen
ere jardun zuten. Esperientzia pilotuagaz
gustora azaldu ziren gurasoak.

Mugikortasun Iraunkorraren Astea
Zabalarra eskolari emandako saria Mugi-
kortasun Iraunkorraren Asteko ekitaldien
baitan egin da. Aste berezi hori bihar amai-
tuko da, Auto Bako Egunean. Ezkurditik hasi-
ta, goizeko 10:00etan bizikleta martxa izan-
go dute Durangon. Elorrion ere antolatu
dituzte mugikortasun iraunkorrari buruz-
ko ekintzak, eta herriari buelta emango
diote bizikletan; 11:00etan geratu dira uda-
letxe aurrean. 

Etxetik eskolarako 
joan-etorriak 
auto barik eta 

era autonomoan 
egitea zen helburua

Herritik mugitzeko modu
jasangarriago eta
osasuntsuagoen

inguruan hausnartu 
gura zuten
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IILLEEAAPPAAIINNDDEEGGIIAAKK

EESSTTEETTIIKKAA  ZZEENNTTRROOAAKK

EDERTASUN GIDA

UUddaa  oosstteerraakkoo  ttrraattaammeenndduu  bbeerreezziiaa
ddaauukkaazzuuee  IIuunniikkeenn..
Uda amaierara heltzen dabil, eta
bere eragina nabarmena da azal eta
ileetan. Lehortasuna nagusitu da.
Eguzkia, kloroa, kresala eta udako
gainerako faktoreek sortutako kal-
teari buelta eman behar zaio. Faltan
dagoena berriro eman behar diogu
ileari. Iuniken, kontsulta eta di-
agnostiko baten bitartez jakiten
dugu faltan dagoena zer den.
Arazoa gure eskuetatik kanpo gera-
tzen bada, trikologoak tratatzen du,
ilearen medikuak. Hilean behin
etortzen da Iunikera. Debalde, ileari
eta azalari oreka lortzeko zer kome-
ni zaien esaten du. Gure produktu
naturalekin hori lortzen dugu. 

BBEEZZ  zzeerrggaarreenn  aauurrrreeaann,,  ddeesskkoonnttuuaakk
eeggiinnggoo  ddiittuuzzuuee..
Gaur egun, %50eko deskontua
daukagu lehortzearen kontrako tra-
tamendu hauetarako. San Fausto
jaietara arte mantenduko dugu des-
kontua. Orohar, BEZa %50 baino
gutxiago igoko dugu. Beraz, zergak
guri eragingo digu %50 baino por-
tzentaia handiagoan. BEZ zerga ez
dut tindaketetan aplikatuko urrira
arte.

LLoonnddrreesseerraa  zzooaazz  llaasstteerr,,  iikkaasstteerraa..
Sanfaustoen ostean Londresera
joango gara Miriam lankidea eta
biok, astebeterako. Mozketen, tin-
dagaien eta modaren inguruko
ikastaro bat hartuko dugu. Gainera,
nazioarteko azoka bat ere egiten
da bertan, urtero, sasoi horretan.
Gauza berriak ikustera goaz.
Horregatik urriaren 21etik 29ra
itxita egongo da gure ileapaindegia.

IIllee  lleehhoorrrraarrii
aauurrrree  eeggiinneezz

• Jon Sopelana

• Iunik 
ileapaindegia 
dauka Durangon



Higiezinak
ETXEBIZITZAK

SALDU

Bolibar. Etxe zaharra salgai.
Teilatu berria. Hiru gela eta
40m2-ko terraza. Prezioa:
150.000 euro. 
Tel.:660 35 80 67

Berriz. 3 logela, 2 komun,
sukalde berriztua, 2 balkoi,
egongela handia, ganbara eta
garaje itxia. 
Tel: 647 77 73 92

Elorrio. Eraikuntza berria,
erdigunean kokatua. 75m2.
230.000euro. Garajea auke-
ran. 634 45 72 01

Elorrio. Duplex etxebizitza,
78 m2 erabilgarri (90 m erai-
kiak). Egongela nasaia, logela
bi eta bainugela bi. Errekaka-
le, 10 2gn solairua. 
Tel.: 605 72 29 45

Garai. Oarbeaskoa baserria
salgai.10.000 m2-ko lursaila.
Garaiko San Migel auzoa, 6.
8.500 m2-ko belardi soroa,
nahiko laua. 200m2ko bara-
tza, frutalak. Erreabilitazioa
behar du. Bifamiliarra egiteko
baimena. Tel.: 639 833 489.

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

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

ERRENTAN EMAN

Elorrio. Nizeto Urkizu kalean
etxea alokagai. Sukaldea,
egongela, komuna, bi logela
altzariz hornituak eta berriz-
tatuak, ganbaragaz. Prezioa:
550euro/hilean. 
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. 
Tel.: 660 45 87 56

Durangaldea. Logela alo-
kairuan Landako etorbidean,
Durangon. 
Tel.: 648 20 03 70

ERRENTAN HARTU

Durango. Bikotekide ardu-
ratsuak logela bat alokatu
nahi du Durangon. Ekonomi-
koa. Tel.: 632 37 28 87

Elorrio. Elorrion pisu baten
bila nabil alokatzeko, altzarie-
kin. Tel.: 94 658 21 91

OPORRETAKO ETXEA

ERRENTAN EMAN

Bastida. Oporretako pisua
alokatzen dut piszinarekin.
Torre - otxandi urbanizazio
pribatuan. Urbanizazioak ige-
rilekua eta saskibaloi pista
ditu. Hamabostaldika eta hi-
labeteka alokatzen da. Intere-
satuak: 620 629 245.

AlmeriMar (Almeria).
Oporretako etxea alokatzen
da. Hondartza ondoan. 
Interesatuta egon ezkero dei-
tu hurrengo telefono zenbaki-
ra: 94 658 32 03 edo 
680 10 58 46

PISUA KONPARTITU

PISUKIDE BILA

Durango. Hiru logela eta bi
komunekin, logela alokagai.
Emakume batekin konparti-
tzeko. Garajea aukeran. 300
euro. Tel.: 600 45 83 16

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

Durango. Pisukide bila na-
bil. Pisu konpartitzeko beste
pertsona bakar bategaz. Nor-
berak bere komuna. 
Tel.: 600 458 316.

LOKALAK

SALDU

Gasteiz. Azken erabilera:
tailer mekanikoa. Garbitzeko,
engrasatzeko eta IBI lizentzia
ditu. Bulegoko altzariak eta
garajeko atea. 2 komun ditu,
bat mugikortasun urriko per-
tsonei moldatua. Alokatzea
ere posible da: 800euro/hil. 
Telefonoa: 665 757 807 

ERRENTAN EMAN

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

GARAJE/TRAS-
TEROAK

SALDU

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

Elorrio. Garaje itxia salgai
erdialdean, 20.000 euro.
Tel.: 660-45 87 56. 

Otxandio. Garaje itxia sal-
gai. Tel.: 675 71 72 83.

ERRENTAN EMAN

Durango. Garajea alokagai.
Askatasun etorbidea, 35.
50euroan. Tel.: 675 71 95 54

LURSAILAK

SALDU

Abadino. Lursaila salgai
Matienan, Arzubia kalean,
2.000 m2. Hainbat fruitu ar-

bolaz hornitua. Matienatik
hiru minitutara oinez. 
Tel.: 658 75 65 12.

Bernedo. Lursail eraikiga-
rria Urturin salgai dago. Gas-
teizetik 40km-tara dago, eta
izkiko golfetik 3minututara
baino ez. 308m2 eraikitzea
posible da, 7ml-ko eta bi so-
lairuko altuera maximoare-
kin. Tel.: 665 757 807 (ana)

GAINERAKOAK

SALDU

Durangaldea. Egoera one-
an dagoen izozkailua (ar-
koia)salgai. Fagor markakoa.
Tel.: 94 681 37 84 (gauez).  

Teknologia
GAINERAKOAK

EMAN

Bidali zure ordenagailua
Peru edo  Boliviako esko-
letara.Ordenagailua honda-
tuta badaukazu, edo zaborre-
tara bota behar baduzu nik
jaso, konpondu eta Kainabe-
raren bitartez bialduko dugu. 
Tel.: 655 71 76 66.

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 edadekoak
zaintzen. Lanaldi osoan edo
orduka. Tel.: 638 43 79 01

Durangaldea. Pertsona na-
gusiak zaintzen, garbiketan,
lorezaintzan, baserrietaÉ
Tel.: 622 47 39 41 // 
632 37 28 87

Durangaldea. 09:00etatik
14:00etara. Garbiketan zein
zaintzan. Tel.: 632 72 43 23

Durangaldea. Estetika eta
ileapaintzaile laguntzailea lan
bila. Tel.: 672-69 91 52

PERTSONAK ZAINDU

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

Durangaldea. Garbiketa la-
nak edo pertsona nagusi zein
umeak zaintzeko prest. Ordu-
ka tel.: 638 43 79 01 (jova)

Durangaldea. Neska eus-
kalduna eskaintzen da goize-
tan haurrak zaintzeko (espe-
rientziaduna).
Tel.: 645 70 10 87

Durango. Haurrak zaintzeko
eta etxeko lanekin laguntzeko
prest dagoen neska euskal-
duna naiz. Interesatuta egon
ezkero deitu hurrengo telefo-
no zenbakira:   608 42 70 96

Elorrio. Adineko pertsonak
paseatzera ateratzeko prest.
Goiz zein arratsaldetan. 
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.: 657 775 437

Durangaldea. Zaintzan edo
garbiketan lan bila. Lanaldi

erdian, gauez edo asteburue-
tan. Tel.: 636 85 20 59

Durangaldea. Ume edo na-
gusien zaintzan aritzeko
prest. Baita sukalde lagun-
tzaile edo garbiketan ere. 
Tel.: 676 54 66 91

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

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

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

Durangaldea. Neska ardu-
ratsua etxeko lanak egiteko,
nagusiak zein umeak zaintze-
ko lan bila dabil. 
Tel.: 648 20 03 70

Durangaldea. Neska gaz-
tea pertsona nagusiak edo
umeak zaintzeko, garbiketan
(portalak, tabernak)zein
etxeko lanak egiteko lan bila.
Tel.: 620 82 85 79

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

Durangaldea. Lan bila na-
bil. 24 orduz, gauetan edo as-
teburuetan nagusiak zaintze-
ko. Geriatria kurtsoa eginda.
Tel.: 634 00 82 22

Durangaldea. Neska ardu-
ratsua eta esperientziarekin
nagusiak edo umeak zaintze-
ko edo garbiketan lan bila.
Tel.: 631 13 22 91

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

Durangaldea. Emakumea
lanaldi erdiz lan egiteko prest
umeen edo nagusien zaintzan
edo garbiketan. 
Tel.: 636 85 20 59

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

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

Durangaldea. Pertsona na-
gusiak zaintzeko zein kama-
rero lanetan aritzeko lan bila
nabil. Tel.: 630 86 99 21

Durangaldea. Lan bila na-
bil. Edadeko pertsonak zain-
tzeko edo etxeak garbitzeko.
Tel.: 650 61 01 94

Durangaldea. Nagusiak
zaintzen zein garbiketan lan
bila. Tel.: 660 70 66 18

Durangaldea. Emakume
arduratsua eta esperientzia-
duna. Garbiketan, sukaldari-
laguntzaile edo zaintzaile,
ume zein nagusi. 
Tel.: 670 67 46 41

Durangaldea. Lan bila nabil
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 dago-
en mutil gaztea. Arreta sozio-
sanitarioa ikasten ari naiz.
Tel.:  622 937 286 .

Durangaldea. Neska eus-
kalduna haurrak zaindu edota

partikularrak emateko prest.
Tel.: 661 37 85 29

Durangaldea. Neska ardu-
ratsua eta esperientziarekin
nagusiak edo umeak zaintze-
ko edo garbiketa lan bila. 
Tel.: 632 51 68 61 

Durangaldea. Haur Hez-
kuntza ikasketak dituen nes-
ka euskalduna Durangaldean
umeak zaintzeko lan bila. Tel.:
625 70 78 31

Durangaldea. Emakumea,
nagusiak edo umeak zaintze-
ko lan bila. Tel.:616 78 80 33.  

Durangaldea. Neska ardu-
ratsua eta erreferentziekin
nagusiak edo umeak zaintze-
ko edo etxeko lanetarako lan
bila. 24 orduz, egunez, gauez.
Tel.: 608 24 85 54

Durangaldea. Pertsona na-
gusiak zaintzeko lan bila. 
Tel.: 660 87 53 60

Durangaldea. Lan bila gar-
biketan edo pertsona nagu-
siak zein umeak zaintzen. 
Tel.: 680 29 66 76

IRAKASKUNTZA

Abadino. Fisika / kimika eta
marrazki teknikari irakasle
bila nabil akademia baterako.
Tel.: 637 416 438

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

Durangaldea. Ingeniaria
eta durangarra, klase partiku-
larrak emateko prest, LH,
DBH edota Batxilergoko
ikasleei. Tel.: 635 20 50 12.

Durangaldea. Alemaniera
klaseak ematen ditut. Ikasle
truke eta azterketen presta-
keta. HEO. Tel.: 670 79 33 12

Durangaldea. Psikologo
euskaldunak ikasketa tekni-
koak eskaintzen ditu. 
Tel.: 679 38 23 69

GAINERAKOAK

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

Zumaia. 36 urteko gitarrista
berbena edo beste proiektu-
tan edo taldetan  jotzeko
prest. Tel.: 666 27 40 55.

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

Durangaldea. Mutil ardu-
ratsua lan bila, lorezaintzan,
nagusiak zaintzen edo altzai-
ru montatzaile moduan. 
Tel.: 676 11 21 74

Durangaldea. Laguntza
psikologikoa eskaintzen da
haur, gazte zein helduei. Ikas-
keta teknikoak ere eskeintzen
dira. Tel.: 679 38 23 79

Durangaldea. Psikologo
euskalduna hirugarren adine-
ko pertsonei, dementziadun
edota alzheimer gaixoei esti-
mulazio kognitiboa emateko
prest. Tel.: 679 38 23 69

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, eta
gutxieneko esperientzia lau
urtekoa izan dezatela:
rrhh@aisiahoteles.com

IRAKASKUNTZA

Bizkaia. Bizkaiko enpresa
batek honakoa behar du:
frantses irakaslea. Kontratua:
aldi baterako. Berehala has-
teko. Sartu. Erref.: 6629. 
Tel.: 94 620 04 49

Bizkaia. Bizkaiko enpresa
batek honakoa behar du: in-
geles irakaslea. Ezinbestekoa:
ingelesa ama-hizkuntza iza-
tea. Kontratua: aldi baterako.
Sartu. Erref.: 6682. 
Tel.: 94 620 04 49

Bizkaia. Bizkaiko enpresa
batek honakoa behar du: ne-
derlandera irakaslea. Ezin-
bestekoa: nederlandera ama-
hizkuntza izatea. Kontratua:
aldi baterako. Berehala has-
teko. Sartu. Erref.: 6616. 
Tel.: 94 620 04 49

Elorrio. Elorrioko enpresa
batek honakoa behar du: psi-
kopedagogoa. Ezinbestekoa:
psikopedagogian lizentziadu-
na izatea, euskara menpera-
tzea eta zonaldean bizitzea.
Kontratua: probaldikoa, luza-
tzeko aukerarekin.. Soldata:
hitzarmenaren araberakoa.
Sartu. Erref.: 6441. 
Tel.: 94 620 04 49

GAINERAKOAK

Bizkaia. Bizkaiko enpresa
batek honakoa behar du: es-
portazioetan aritzeko saltzai-
lea. Komertzial arduradun bat
behar da, merkatal zuzenda-
ritzaren menpean esportazio
merkatuak eramateko. Ezin-
bestekoa: ingelesa menpera-
tzea eta sarritan bidaiatzeko
aukera izatea.  2012ko urrian
hasteko. Sartu. Erref.: 6296. 
Tel.: 94 620 04 49

Bizkaia. Bizkaiko enpresa
batek honakoa behar du:
elektromekanikoa. Arropa-
garbitegi industrial batean
mantentze-zerbitzuan lan
egiteko. Ezinbestekoa: gu-
txienez %33ko ezintasuna
egiaztatzen duen ziurtagiria
edukitzea. Trebakuntza eta
esperientzia elektromekani-
kan.  Sartu. Erref.: 6265. 
Tel.: 94 620 04 49

Durango. Durangoko en-
presa batek honakoa behar
du: saltzailea. Bezero-zorroa
eratzea (bezeroak beregana-
tzea) eta mantentzea aseguru
enpresa batean. Ezinbeste-
koa: saltzaile esperientzia eta
Durangaldean bizi izatea.
Kontratua: merkataritzakoa
eta mugagabea. Berehala
hasteko. Sartu. Erref.: 6734.
Tel.: 94 620 04 49

Durango. Ileapaintzailea
behar dugu. Ezinbestekoa:
ileapaintzaile ikasketak iza-
tea. Tel.: 94 621 64 91

Denetarik
SALDU/EROSI

Furgonetako abanzea
salgai. Furgonetako sebring
modeloko abanzea salgai.
Neurriak: 370x310 alt 210.
17,40ko pisua. 
Email: aretxalarra@yahoo.es

Negutegi txikia erosi nahi
dugu. Bigarren eskukoa,
4x12 gutxienez. Txikiagoa ere
badaiteke. Tel.: 695 50 83 55

Zilarrezko gauzak. Zila-
rrezko edozer gauza erosten
dut. Tel.: 657 70 43 16 edo e-
maila:numipega@gmail.com 

Harremanak
KOTXEA KONPARTITU

Kotxea konpartitu. Aste-
lehenetik ostiralera Durango-
tik Elorriora joateko kotxea
konpartitu nahi dut. Ordute-
giak eta gainerakoak zehazte-
ko deitu  633  01 68 32 telefo-
no zenbakira. 

Aisia
ANIMALIAK

SALDU

Behorra eta moxala sal-
gai. Deitu 15:00 etatik 18:00
etara. Tel.: 679 234 746

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

EMAN

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

MUSIKA/PELIKU-
LAK/LIBURUAK

SALDU

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.Elektrikoa,
akustikoa, rocka, bluesa, jaz-
za, funka eta abar. Eskalak,
akordeak, irakurketa... 
Tel.: 650 17 22 85.

Familia/etxea
ETXERAKO TRES-
NAK/ALTZARIAK

SALDU

Altzariak salgai. Ohearen
estruktura eta bi mahaitxo:
diseinu modernoa, neurriak
1,50m x 1,90m, berri-berria
dago, prezioa 450euro. Kol-
txoia: neurriak 1,50m x
1,90m. Ikasteko mahai zuria:
berri-berria dago, prezioa
50euro.Umeen logelarako
bost kaxoidun sinfonierra:
prezioa 85euro. Banak mar-
kako egurrezko apalak: pre-
zioa 150euro. Banak markako
mahai baxua: prezioa
65euro.Tel.: 610 41 55 11

Armairua eta ohea sal-
gai.Prezioa:  1.000 euro (ne-
goziagarria). 
Tel.:600 64 90 96

HAURREN TXOKOA,
OSAGARRIAK

SALDU

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

Haurrak bizikletan era-
mateko aulkia salgai. Ero-
soa eta merkea. 
Tel.: 679 17 43 67 

Silver cross kapota sal-
gai. Berri-berria. Prezioa
650euro. Tel.: 610 41 55 11

Higiezinak
ETXEBIZITZAK

ERRENTAN EMAN

Irura. Etxebizitza
berritua,ederra, alokairuan,
600 eur/hilean . Bankuko
abala edo asegurua beharrez-
koa da. Etxea estrenatzeko
dago oraindik. 85m2. 3 logela
eta komun bat  
Tel.: 676 051 885 
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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
• MATIENA: San Pudentzio. Aukera. 85 m2. 3 logela.
Berriztatua. 201.000€.
• 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.
• 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: 87 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.
• SASIKOA: 85 m2. 3 logela, egongela, sukalde
jantzia eta 2 komun. Garajea eta ganbara. Balkoia.
Ikuspegi politak. Eguzkitsua.
• ARKOTZA: 4 logela, egongela, sukalde jantzia eta 2
komun. Balkoia. Ganbara.
• KURUTZIAGA: 80 m2. 2 logela, egongela, sukaldea
eta komuna. Balkoi handia. Ikuspegi ederrak.
• TXIBITENA: erdi berria. Logela bakarra. Ganbaran
beste logela bat. Garajea.

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.

BERRIAK ESTREINATZEKO
Garajea eta trastelekuarekin.
• Logela eta komuna. 105.100€.
• 2 logela eta 2 komun. Terraza. 142.000€.
• 3 logela eta 2 komun. Terraza. 180.000€.
% 100 eko finantzaketa. 450€ /hileko

AUKERA
• EZKURDI: 90 m2. 3 logela eta egongela. Igogailua.
156.000€.
• ATIKOA: berria. Estreinatzeko. 92 m2. 3 terraza. 
3 logela eta 2 komun. Garajea eta trastelekua.
217.000€ + bez.
• MASPE: 3 logela, egongela eta sukaldea. Igogailua.
174.300€.
• DURANGO: 3 logela. Polita. 139.000€.
• FRAY JUAN de ZUMARRAGA: 110 m2. 4 logela,
sukaldea eta egongela handiak. 184.500€.
• INTXAURRONDO: 75 m2. 2 logela eta 2 komun. 
27 m2-ko ganbara. Garaje itxia aukeran. Terraza.
Eguzkitsua. 260.000€.
• MIKELDI: 100 m2. 4 logela, 2 komun, egongela 
eta sukaldea. 2 terraza. Ganbara. 210.400€.
• BIDEBARRIETA: 85 m2. Berria. 3 logela eta 
2 komun. Garajea aukeran. 216.000€

ETXEBIZITZAK SALGAI
• ZALDIBAR: 3 logela eta komuna. 9 m2-ko
trastelekua. Alokairuan erosteko aukerarekin. 500€.
• DURANGO: txaleta. 220 m2. Txokoa eta lorategiare-
kin.
• ERDIALDEAN: 3 logela eta komuna. Igogailua eta
berogailua. 170.000€. 
• ARRILUZEA: erdi berria. Apartamentua. Terraza
handia. Garaje itxia.
• EZKURDI: 115 m2. 4 logela eta 2 komun. Ganbara
eta garajea. Terraza handia. Ikuspegi ederrak.
• MAÑARIA: berriak. 189.500-tik aurrera.
• FRANZISKO IBARRA: duplexa. Erdi-berria. 3 logela
eta 2 komun. Garajea. 294.500  
• ABASOLO: 3 logela eta komuna. Igogailua.
200.000€.
• BARRENKALE: Berriak. Duplexa. 2 logela eta 
2 komun. Estreinatzeko. Erori alokairuan. 252.500€.
• MURUETATORRE: 3 logela. Terraza. Ganbara.
Garajea. Etxe osoak kanpora ematen du. 318.000€.
• MIKELDI: 95 m2. 3 logela, 2 komun, sukaldea eta
jangela-egongela. 2 terraza. Eguzkitsua. 225.000€.
• ANTZO EZTEGIZ: 120 m2. 4 logela eta 3 komun. 
2 terraza. Ganbara eta garajea. ARGITSUA.
• ERROTARITXUENA: Estreinatzeko. ATIKOA. 40 m2-
ko 2 terraza. Garaje itxia.
• ZEHARKALEA: 3 logela. Igogailua. 180.300€.
• ZUMARPARKEA (TABIRA): Erdi berria. 2 logela eta
2 komun. Eguzkitsua. Garajea eta trastelekua.

LOKALAK ALOKAIRUAN
• MONTEBIDEO: 25m2. Egokitua. Alokairuan.
• ERMODO: 150 m2. Egokitua. Alokairuan.
• TRONPERRI: 60 m2. Egokitua. 600€.
• SAN INAZIO: 84 m2. Egokitua. 900€.
• JUAN MARI ALTUNA: 73 m2. Egokitua. 700€.
• SAN INAZIO: 35 m2. Egokitua. 54.000€.
• J.A. AGIRRE: 60 m2. Egokitua. 800€.
• ZABALE: 60 m2. Egokitua. 425€.
• ALDE ZAHARRA: 45 m2. Berria. 150.000€.
• F.J. de ZUMARRAGA: 115 m2. Egokitua. 
1.100 € /hileko.
• IPARRAGUIRRE: lokal komertziala. 33 m2. 49.000€

• LANDAKO: 70 m2. Egokitua.
• FRANZISKO IBARRA: 70 m2. Egokitua. 600€.
• SAN IGNAZIO: 60 m2. 800€. 
• IURRETA: Maspe, autobus geltoki ondoan. 400€.
• ERDIALDEAN: 151 m2 instalazio guztiekin.
Komuna. 900€.

BESTE ZONALDE BATZUK
• ABADIÑO: Garaje itxia. Salgai.
• MATIENA: 3 logela eta egongela eta despentsa.
Berriztua. 179.900€.
• IURRETA: Bidebarrieta: 85 m2. 3 logela eta
egongela handia. Erdi jantzia. Ganbara. 205.000€.
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›› Irailaren 23an, Ahari Iurreta
zikloturisten martxa, 09:00etan,
plazan. Kantulagun, kaleetan
zehar, 13:00etan. Erromeria,
19:00etatik 21:00etara.  

›› Irailaren 27an, Mortimer
antzezlana, 19:00etan, Ibarretxe
kultur etxean. Iurretako bandera-
ren oroigarriaren aurkezpena,
20:30ean, udaletxeko pleno
aretoan. Ostean, luntxa.

›› Irailaren 28an, Txapliguak
Montoitik, 12:00etan. Dultzaine-
roekin kalejira, ondoren. Umeen
tailerrak, 12:30ean. Jubilatuen
bazkaria, 14:00etan. Ostean,
erromeria Uribesalgogaz,
Olaburu frontoian. Gazte
bazkaria, 14:30ean, plazan.
Umeentzako ikuskizuna,
16:30ean. Donien Atxa jasotzea
eta Dantzarien azken entsegua,
18:00etan. Laiotzegaz erromeria,
22:00etan. Ondoren, dj saioa.

DURANGO (Goienkale)

›› Irailaren 21ean, Txaranga
poteoa, 19:00etan. Aurreskua,
20:00etan.   

›› Irailaren 22an, Umeentzako
jolasak, 11:00etatik 14:00etara.
Tabira musika banda, 12:30ean.
Sardina-jana, 14:00etan. Mus

ANTZERKIA
DURANGO 
›› Irailaren 21ean, Mortimer,

22:00etan, Plateruenean.

›› Irailaren 23an, Arena En Los
Bolsillos taldearen Kanpoaldea
toki bat da, 12:00etan eta
17:30ean, San Agustinen.

ELORRIO 
›› Irailaren 21ean, Txalo Produk-

zioak taldearen Hil arte bizi,
22:00etan, Arriolan.

BERBALDIA
DURANGO 
›› Irailaren 25ean, Zure umeari

bularra emateko arrazoiak.
Euskadiko Esnearen Ligaren
batzarra, 18:30etik 20:00etara,
Pinondo etxeko Andragunean.

›› Irailaren 28an, Josune Muñozen
(Skolastika) Album ilustratutik
komikira: literatur formatu
berriak, 19:00etan, udal
liburutegian.

BERTSOAK
ZALDIBAR 
›› Irailaren 21ean, Maialen

Lujanbio eta Unai Iturriagagaz
bertso afaria, 21:00etan,
Goierriko auzo-etxean.

ERAKUSKETA
DURANGO 
›› Irailaren 30era arte, Juan Maria

Estanconaren eskulturak, Arte
eta Historia Museoan.

›› Irailaren 30era arte, Gervasio
Sanchez argazkilariaren Desa-
gertuak, San Agustinen. 

IKASTAROA
BERRIZ
›› Irailaren 28a baino lehen eman

behar da izena, Txintxaun
Kolektiboak gidatuko duen
antzerki tailerrean eta zeramika
tailerrean parte hartzeko. Kultur
Etxean (94-6827860) eman
daiteke izena.

DURANGALDEA
›› Matrikula zabalik AEKren eskutik

Durangaldean euskara ikasi eta
hizkuntza eskakizunak prestatze-
ko. Izen-ematea: Durango: 
94 681 73 49; Elorrio: 94 658 21
11; Zornotza: 94 673 43 70.

JAIAK
IURRETA (San Migel)
›› Irailaren 21ean, Pirritx eta

Porrotx, 18:00etan, frontoian.  

›› Irailaren 22an, Mendi martxa,
07:00etan eta 09:00etan, plazan.  

txapelketa, 17:00etan Maite
tabernan. Umeentzako jolasak,
16:00etatik 19:00etara. Txaran-
ga poteoa, 19:00etan. Hakker
kontzertuan, 23:30ean. 

›› Irailaren 23an, Triki poteoa,
13:00etan. Umeentzako
tailerrak, 18:00etan.

›› Irailaren 24an, Meza, 12:30ean.
Jubilatuen bazkaria, 14:00etan,
Txantonesa jatetxean.

MUSIKA
DURANGO
›› Irailaren 21ean, Kantuak

irakurtzen musika, poesia eta
umorea, 20:30ean, Kurutziaga
Hotelean.

›› Irailaren 22an, Tabira Musika
Bandaren Kontzertu ibiltaria,
12:15ean hasita, Alde Zaharrean
zehar. 

›› Irailaren 22an, Herri Maite
akordeoi taldearen eta Xabier
Arana organistaren emanaldia,
20:00etan, Andra Mariko
basilikan. 

›› Irailaren 22an, Juerga feminista,
20:00etan, Gaztetxean. Afaria,
eta ondoren, Petaludaenelms-

treet, Mormore eta Pediculosis
taldeen kontzertuak. 

›› Irailaren 27an, Kantulagun,
20:00etan, Plateruenean. Tapia
eta Leturia gonbidatu bereziekin. 

›› Irailaren 28an, Dr. Maha’s soul,
R&B eta mamboa, 20:30ean,
Kurutziaga Hotelean. 

TAILERRA
DURANGO 
›› Amazulo Kooperatiban. Irailean,

Haurdunaldi eta erditze
prestakuntza tailerra. Astelehe-
netan, 10:30etik 12:00etara; eta
eguenetan, 18:00etatik 19:30era.
Irailaren 5ean hasita, Erditzeos-
tea: zoru pelbikoa eta abdome-
na berreskuratu tailerra,
eguaztenetan, 18:30etik
19:30era. Urritik aurrera, Zoru
pelbikoa eta abdomena
indartzeko ariketak 2 eguazte-
netan, 19:30etik 20:30era.  Iraila-
urrian, haur masaje ikastaroa.
Izena emateko: Barrenkale 18ko
dendan, 946570087 edo
688860845 telefono zenbakieta-
ra deituta edo
amazulo.koop@gmail.com
helbide elektronikoan.

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

AGENDA
Irailaren 27an, 20:00etan,
Plateruenean

KANTULAGUN

Tapia eta Leturia musikariak
gonbidatu dituzte Durangoko
Platerueneko ikasturteko lehenengo
Kantulagun saiora. Astelehenetik
eman daiteke izena kurtso berriko
Kantuzaleen txokoan parte hartu
ahal izateko. 

Irailaren 21ean, 22:00etan, Plateruenean

MORTIMER
Hainbat urte lehenago hildako bere emazteagaz elkartzea
helburu du protagonistak, Mortimerrek. Aritza Rodriguez aktore
zaldibartarraren eskutik, zuzeneko musika, akrobaziak, clowna
eta umorea uztartzen ditu ikuskizunak.

ZINEMA

DURANGO

Zugaza

Matalos
suavemente   
Zuzendaria: Andrew Dominik

barikua 21: 19:00/22:00

zapatua 22: 19:30/22:30

domeka 23: 19:30/22:30

astelehena 24: 19:00/22:00

martitzena 25: 20:00

Umeen zinema     

Los 3 chiflados
Zuzendaria: P. eta R. Farrelly

zapatua 22: 17:00

domeka 23: 17:00                        

Zineforuma     

La delicadeza
Zuzendaria: D. eta S. Foenkinos

eguena 27: 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, 21
09:00-09:00 
• Navarro (Artekale 6, Durango)
Zapatua, 22
09:00-09:00
• Campillo (Montebideo 24 - Durango)
09:00-13:30
• Navarro (Artekale 6, Durango)
• Sagastizabal 

(Askatasun Etorb. 19 - Durango)
• SanRoma (Uribarri 5 - Durango)
• Balenciaga (Ezkurdi plaza 8 - Durango) 
• Unamunzaga 

(Muruetatorre 2C - Durango)
• De Diego (Intxaurrondo 22 - Durango)
• Larrañaga-Balentziaga 

(Berrio Otxoa 6 - Elorrio)
• Urizar (Gabiola 2 - Berriz) 
09:00-14:00
• Irigoien (Bixente Kapanaga 3 - Iurreta)
Domeka, 23
09:00-09:00
• Sagastizabal 

(Askatasun Etorb. 19 - Durango)
09:00-22:00
• Bengoa 

(Jose Antonio Agirre 1 - Atxondo) 
Astelehena, 24
09:00-09:00
• Gaztelumendi  (J.A. Abasolo 2 -Durango) 
Martitzena, 25
09:00-09:00
• De Diego (Intxaurrondo 22 - Durango)
09:00-22:00
• Jaio-Olabarrieta (Erreka 6 - Elorrio) 
Eguaztena, 26
09:00-09:00
• Mugica (Andra Maria 9 - Durango)
Eguena, 27
09:00-09:00
• Irigoien (Bixente Kapanaga 3 - Iurreta)

EGURALDIA

13

22o

16

28o DOMEKA

14

26o ASTELEHENA

16

29o ZAPATUA

17

29o 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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Hamabostero, jasotako 
zorion-agurren artean tarta  bat
zotz egingo dugu. Parte hartzeko
bidali  kontakturako datuak.

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

Zorionak, Aiotz! Datorren
astelehenean urtetxo bat beteko
du. Txokolaterik sobratuko da
Igone eta Mikelentzat?

Zorionak, Oneka!  Irailaren 23an
zure urtebetetzea delako! Musu
handi bat etxekoen partez eta
asko disfrutatu piraguan!

Zorionak, Beñat eta Ekain, irailaren 16an eta 28an zuen urtebetetzeak
direlako. Musu handi bat etxekoen partez!

Irailaren 18an Jonek 4 urte egin
zituen. Zorionak eta musu potolo
potoloak zure familiaren eta lagun
guztien partez!

Boletan ari-
tzeko toki
*Irudiko
fruitua

Zakar

Ontziaren
alboa

Kisua

Sagarroia,
trikua

Jakintza
mota

Beldurti

Tiro
eginez

Laztandu

Militarrei
dagokiena

Jantzi
mota

Poto

Marrazki
barregarri

Zintzo

Potasioa

Titanioa

Emakume
izena

Larru

50

Mendi-
atea

Ezezta

Oroitzapen

Haize
ekaitz

bortitza

Bokala

(Leh.)
Zakurrak
Argi, hitz

elkarketan

Bokala

Oxigenoa

Emakume
izena

Halere

BP
KOKOA

LATZ
MKAREA

KAKATIL
TIROKA

FEREKATU
MILITAR

JAKAUKA
TIORAK

AINARAA
KOROON

HAATIKA



AKUILUAN Amaia Ugalde

Igerilekuko
kalenturak

Igerileku inguruko belardiko
ihintzari begira nagoela egin
dit txilio beti eskumako aurre-
ko patrikan eramaten dudan
mugikorrak. Eskua praka
estuetan barrena sartzeare-
kin batera, barrabiletara joan
zait gogoa. Arto transgenikoz
elikatutako arratoiak bezain
bizkor hilko ote dira koskabi-
loetan uhin artean bizi diren
zizareak? Berandu baino lehen
telefonoa atera, eta lehengu-
sinak gure aitaren mugiko-
rreko zenbakia eskatu dit. Nik
baietz, berehala esango dio-
dala; berak, ostera, mesedez
Whatsapp bidez bidaltzeko.
Nik ezetz, ez daukadala horre-
lakorik eta sms batean bida-
liko diodala. Orduan, moder-
nizatu beharra daukadala bota
dit aholkulari ahotsez.

Telefonoa eskegi eta segi-
tuan, egunkaria zabaldu dut.
Bertan, Xabier Gantzarainen
gogoeta hartu eta “Gaur egun
whatsapp-ik ez duena baz-
tertuta geratzen da, inork ez
baitu dirurik gastatu nahi hari
abisatzen” irakurri dut, nire
harridurarako. Aurrera jarrai-
tu eta hurrengo orrialdean,
Julio Soto gure ikaskidearen
artikulua: “Whatsappina”.
Whatsapp-aren gainean hau
ere, Whatsapp-a antisozial
irizten zaizkion drogekin pare-
katuz. Horrenbesterako ote?

Hau guztia irakurtzean
igerilekuko sorosleari deitu
diot, gero eta itogarriagoa egi-
ten zitzaidan egoeratik atera-
tzeko. Baina ez, whatsappina
kontsumitzaile bat baino
gehiago eta whatsappina-k
kontsumiturikoren bat ere
ezagutzen duela azalduz,
gehiago hondoratu nau. Zer
egin whatsapp-aren hatzapa-
rrek ez harrapatzeko?

Nik ezetz, ez daukadala 
eta sms batean bidaliko
diodala. Modernizatu
beharra daukadala bota dit

“Jubilatzerakoan Zinemaldira
joateko astia hartuko dut”

D u e l a  4 0  u r t e ,
Donostian zenbil-

tzan ikasten, eta peliku-
la batean parte hartzeko
aukera izan zenuen.
Filosofia ikasten nenbi-
len. Lagunekin nengoe-

la zabaldu zen berria:
pelikula bat grabatu
behar zen eta Steve
McQueen eta Dustin
Hoffman zetozen. Estra
bila zebiltzan eta ordain-
du egiten zuten. Lagun
askok eman genuen izena.

Zelan gogoratzen dituzu
filmatze egunak?
Goizeko seiak inguruan
jasotzen gintuzten Grosen.
Autobusean sartu, eta Hon-
darribiara. Lehenengo bi
egunetan dendari izan nin-
tzen, eta azken hiru egune-
tan, lehen mundu gerrako
soldadu. Oso ondo pasatu
genuen: izarrak ikusten
genituen, zinea  zelan egi-
ten zen ikasi genuen... Jan-
tzitegian itxuraren arabera
ematen zizkiguten paperak.
Multzoa ginen gu. Gero hain-
bat aldiz ikusi genuen peli-
kula  ea non agertzen ginen,
baina agertu ere ez! Baina

primeran pasatu genuen! 

D u s t i n  Ho f f m a n  e t a  St e v e
McQueen hurretik ezagutu zeni-
tuzten?
Bai, berbetan gure artean egon, eta
albotik batek, “excuse me”, eta ah!
Steve McQueen zen! Dustin Hoff-
man ez zen hain famatua orain-
dik, baina McQueen bere gorenean
zegoen. Gurekin oso zuzena eta
sinpatikoa zen; ez genion piperrik
ulertzen, ez genekielako ingelesez,
baina oso ondo. Dustin Hoffman
oso obserbadorea zen. Gure ila-
ran preso jantzitako batzuk zeu-
den, eta baten ondoan jarri zen.
Begira jarri eta konturatu zen
atzazkalak zikin-zikinak zeuzka-
la. Berari betunagaz zikintzeko
eskatu zuen. Paper horietan txer-
tatu eta bat gehiago izan gura
zuen. Guretzako Steve McQueen
batez ere idoloa zen, eta eurekin
egotea itzela zen.

Greba txiki bat ere izan zenuten,
protestan.
Bai, egunak luzatu egiten ziren-eta.
Seietan irten eta gauez bueltatzen
ginen etxera. Pixka bat gehiago
ordaintzeko eskatu genien, eta
ezetz esan zigutenez greba egin
genuen; filmatzea gelditu egin zen
goiz batez. Orduantxe konturatu
ginen gure artean polizia nazio-
nal batzuk zeudela. Greba egin
genuenean aldendu egin ziren.
Legez greba egitea debekatuta
zegoen garai hartan, eta polizien-
tzako, are gehiago. Ez zekiten zer
egin, eta joan egin ziren. Arratsal-
derako konpondu zen, diru gehia-
go eman ziguten eta listo.

Aste bete egon, eta zenbat minu-
tu filmatu ziren?
Hiru-lau eszena daude: presoak
kalean gora doazenean, kale nagu-
sian, hondartzan ere grabatu zuten
eszena bat, Steve McQueen arine-
ketan, amets gaiztotan... Ez da
igartzen Hondarribia denik, bai-
na han geunden gu. Pelikulak hiru
ordu inguru irauten du, eta, guz-
tira, Hondarribian grabatutakoa
hiru minutu izango dira? Oso gutxi. 

Zine zalea zara. Orduan ere bai?
Bai, pelikula asko ikusten genituen.
Aste horretan piper egin genuen
unibertsitatean, baina berdin zen!
Dirutxo batzuk jaso eta batez ere
esperientzia bizitzea itzela izan
zen. Eta pelikula ona da. Urte asko
pasatu dira, eta luzea bada ere,
ondo ikusten da. Denborak higa-
tu edo sendotu egiten du produk-
tu bat, eta honek ondo iraun du. 

‘Papillon’ ikusi zenuen lehenen-
go aldiaz gogoratzen zara?
Euskal Herrira etorri zenean atoan
joan ginen lagun koadrila! Ea eza-
gunen bat noiz ikusiko, baina ez
genuen inor ikusi! Gero kontura-
tzen zara ordu asko grabatzen dire-
la eta editatzerakoan moztu egiten
dela asko.

Zinemaldira joaten zara?
Behin egon nintzen, Hitchcocken
film baten estreinaldian: Frenzy.
Oso gustura, pelikula oso ona zela-
ko. Oso Hitchcock zaleak ginen.
Gero Zinemaldia garai baten
herrietara zabaldu zen, eta Eiba-
rrera joan ginen Kubako pelikula
batzuk  ikustera. Lanagatik batez
ere ez dut aukerarik eduki. Baina
ez dakizu zelan jubilatutakoan egi-
teko gauza batzuk utzi behar diren?
Ba orduantxe Zinemaldira joango
naiz, pelikula pare bat ikustera. Giro
berezia egoten da, kartel handiak...
Zinea berez da gauza berezia.

Web 2.0 irakasgaia ematen duzu.
Teknologia zale handia zara?
Egunean egon gura nuelako hasi
nintzen teknologia berriak jarrai-
tzen. Zenbait jende oso trebea da
teknologia kontuetan. Ni ez; zer
gertatzen den ulertzeko eta infor-
mazioa kudeatzeko erabiltzen dut.

HHuuhheezziikkoo  ffaakkuullttaatteeaa  AArree--
ttxxaabbaalleettaarraa  ((GGiippuuzzkkooaa))
ppaassaa  bbeerrrriittaann    aaggeerrttuu  ddaa

eellkkaarrrriizzkkeettaarraa  JJooxxee  AArraannzzaabbaall..
KKoommuunniikkaazziioo  aarrllooaann  eessppeerriieennttzziiaa
hhaannddiiaa  ddaauukkaa  eettaa  WWeebb  22..00  iirraa--
kkaassggaaiiaa  eemmaatteenn  dduu..  ZZaalleettaassuunneenn

aarrtteeaann,,  zziinneeaa  eettaa  tteelleessaaiilleenn
mmuunndduuaa  ddaauuzzkkaa..  ZZiinneemmaall--

ddii rraa  DDuusstt iinn  HHooffffmmaann
ddaattoorrrreellaa    iirraaggaarrrrii  dduutteenn
hhoonnee tt aann ,,   dduuee ll aa   ii aa
bbeerrrrooggeeii  uurrttee  eezzaagguu--
ttuu  zzuueenneekkooaa  kkoonnttaa--
ttuu  dduu  AArraannzzaabbaalleekk,,
PPaappiill lloonn ffii llmmeekkoo
eessttrraa  iizzaann  bbaaiittzzeenn
iikkaassllee  ssaassooiiaann..  

Joxe Aranzabal irakasleak ‘Papillon’ filman estra lana egin zuen, Dustin Hoffman eta Steve McQueenekin

Unibertsitateko irakaslea

Elorrion bizi da, arrasatearra
da sortzez.

Joxe Aranzabal•
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