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Pilak bota ahal
izateko kaxa bat
ipiniko dute
udaletxean
Balio bako pilak botatzeko auke-
ra edukiko dute garaitarrek uda-
letxean. Bulegoan bertan kaxa
bat ipiniko dute horretarako, udal
ordezkariak azaldu dutenez.
Orain arte lur azpian zeuden kon-
tenedoreetan zegoen pilak bota-
tzeko lekua. Baina, obra egin dute

edukiontziak kanpoan egokitze-
ko, eta orain ezin dira horra bota.
Horregatik, gune berria ezartzea
erabaki dute. Amankomunaz-
goak erraztuko ei du pilak batze-
ko kaxa.

Bestalde, traste zaharrak hile-
ko lehen eta hirugarren eguazte-
netan batzen direla gogoratu dute
arduradunek. Antza denez, askok
ez dute data kontuan hartzen eta
kontenedore  inguruak zikin gera-
tzen dira denbora luzean. Aurre-
ko egunean atera behar dira tras-
teak, eguazten goizean pasatzen
dira-eta beharginak. M. O.

Enplegua bultzatuko
dute udalak eta
Zuiako Koadrilak
Lan egoera aztertuko dute, ostean jarduera
sustatzeko politikak martxan ipintzeko

ko desorekak gainditzeko. Zeha-
tzago, planak eskualdeko pro-
dukzio-sektoreetan (bai indus-
trian, bai zerbitzu sektoreetan)
epe ertain eta luzera sor daitez-
keen enplegu aukerak eta ekoiz-
pen jarduerak identifikatzeko
balioko du, langileen kualifikazioa
lan-merkatuaren egungo egoera-
ra egokitzeko, eta enpresen beha-
rrizanen konexioa hobetzeko. Pla-
naren barruan, eskatzaileen
enplegagarritasuna zelan hobe-
tu ere aztertuko dute, gaur egun
dauden lanpostuei zelan eutsi, eta
beste hainbat gauzaren artean,
enplegu politikak berritu eta infor-
mazio teknologiak garatu.

Foroa, adostasuna lortzeko
Plan honen inguruan ahalik eta
adostasun handiena biltzeko
asmoz, lan-mahaiak eta parte-
hartze foroa sortuko dira, eta eure-
tan bertako erakundeek eta enti-
tateek parte hartuko dute, gizar-
te eragileekin, enpresekin eta
eskualdeko edo bertako udale-
rrietakoren batean ekonomia eta
gizarte  garapena sustatzen duten
beste entitateekin batera. J.D.

Otxandiok eta Zuiako koadrila
osatzen duten sei herriek eskual-
deko enplegu plana sortuko dute.
Eskualdeko lan egoera aztertzea
izango da proiektuaren lehen hel-
burua, eta gero eskualdeko lan-
jarduera sustatzeko politikak ipi-
niko dituzte martxan. Otxandion
eta Zuiako Koadrilako herrietan
(Aramaio, Arrazua-Ubarrundia,
Legutio, Urkabustaiz, Zigoitia eta
Zuia) 11.000 lagun bizi dira eta
%11daude lan barik.

Proiektua hiru hiletan gau-
zatuko dute. Epe horretan, eskual-
deko erakundeek, gizarte eragi-
leek,enpresek eta bestelako enti-
tateek, elkarlanean eta adostasun
handienagaz, ekintza zehatz eta
programa berezien multzo estra-
tegikoa taxutuko dute, helburu
bategaz: eskualdean enplegua
bultzatzea eta garatzea, lan mer-
katuko gorabeherek sorrarazita-

Epe ertain eta luzera sortu
daitezkeen enplegu aukerak
identifikatzeko balioko du

Andaluziarren
topaketa egingo
dute asteburuan
Landako Gunean
Landako Gunea andaluziarren
elkargune izango da bihar eta etzi.
Euskal Autonomia Erkidegoko
andaluziarren elkarteek urtero
antolatzen duten topaketa da, eta
hirugarrenez ekarriko dute Duran-
gora. Hango kulturagaz lotutako
hainbat ekitaldigaz osatu dute egi-
taraua. Urtero, Andaluziako herri
bat gonbidatzen dute topaketara;
aurten Doña Mencia izango da.
Hango artistak ere etorriko dira
Durangora. 

Bihar, 12:00etan hasiko dute
jaialdia, harrera ekitaldiagaz. Tron-
perri dantza taldeak, Durangoko
Tabira musika bandak eta Duran-
goko Andaluziarren etxeko abes-
batzak eta dantzariek ikuskizun
bateratua egingo dute, 12:30ean.
Bultzatzaileek garrantzia berezia
eman diote bihar gaueko afariari.
Vembrulé flamenko taldeak etzi
17:30ean eskainiko duen lana inte-
resgarria izango dela ere esan dute. 

Andaluziarren hamahiru
elkarte daude EAEn, eta 6.500
laguneko sarea daukate. Euren
komunitateaz gainera, herritar
guztiak animatu gura dituzte topa-
ketan  parte hartzera. M. O.

Andaluziarren hamahiru
elkarte daude EAEn, eta 
6.500 laguneko sarea daukate

Kurutziaga kaleko auzota-
rrek kezka agertu dute jaie-
tan txosnak etxe alboan ipi-

niko dizkietelako. Baina, kezkaz
gainera haserrea ere badaukate.
“Udalak ez digu ezer esan, eta
haserre gaude”. Ez ei dute inongo
berri ofizialik eduki; gaur dira
batzartzekoak udal ordezkariekin.
Gainera, udala gezurretan ibili dela
kritikatu dute. Antza denez, euren
kaleko jaietan –irailaren 14an–
udal ordezkari bat egon zen eta,
zurrumurruaz galdetuta, udal
ordezkariak erantzun zien ez
zegoela ezer segurua. “Hori esan

eta egun bira Anboton publikatu
zenuten erabakia”.  Jaiak hasteko
astebete bakarrik falta denean,
udalak oharra zabaldu du, asteon
kalea lanengatik itxi egingo dela
esanez. “Orain diote kalea obra-
gatik moztu dutela, baina gezurra
da. Ez dute esan eszenatokia mun-
tatzen dabiltzala”. Informazio fal-
ta kritikatu dute. Edozelan ere, ez
dute txosnarik gura Kurutziagan.

Anboton publikatutako albis-
tearen ostean, Txosna Batzordea-
ren partetik ere jaso dute  koka-
penaren berri. “Eurek ere esan
digute Kurutziaga leku txarra dela”.

tzeko arriskua dagoela diote.
“Etxeetako tuneletan ere edozer
gertatu ahal da”. Gainera, bizila-
gun eta komertzio asko daudela
gogoratu dute. “Kalteak ikaraga-
rriak dira”. M.Onaindia.

Hainbat arrazoi plazaratu dituz-
te Kurutziagako bizilagunek leku
txarra dela esateko. Baldintza alde-
tik, “puntu beltzak” dauzkala dio-
te. Ertzaintzaren komisaldegia
alboan dagoela-eta, istiluak sor-

“Udalak ez digu
ezer esan, eta
haserre gaude”
Kurutziaga kaleko auzotarrek diote atzora arte
ez dutela txosnen kokapenaz berri ofizialik eduki

Auzokideak, udalaz: “Orain
diote kalea obragatik moztu
dutela, baina gezurra da”

Eszenatokia muntatzen ibili dira asteon; atzo oraindik amaitu barik zegoen.

Konpostajeko lehen fasean
11 tona batzea lortu dute

Apiriletik hona Berrizko konpos-
taje plantan 11 tona konpost sor-
tu dituzte. 60 familiak eta bost
merkatarik parte hartu dute lehen
esperientzia  pilotuan. Lehen kon-
posta atera dute dagoeneko, eta
Orland Isoird alkateak adierazi
duenez, “oso kalitate onekoa da”. 

Udazken honetan Berrizi-
klatu kanpaina horretako biga-
rren fasea hasiko dela azaldu du
Isoirdek. Erabiltzaileek betetako
inkestak eta sei hileotako jardu-
na aztertuko dute, eta hobekun-
tza batzuk egin eta gero, familia
gehiagorengana zabalduko dute
egitasmoa –60 eta 100 artean–.

Bigarren fase horretarako
zabor organikorako kontainer
bat ezartzea eta konpostaje plan-
tako sarbidea atontzea aztertzen
ari dira, besteak beste. A. U.

Hobekuntza batzuk egin eta udazkenean herritar 
gehiagorengana zabalduko dute egitasmoa

Lehenengo konposta atera
dute eta alkateak adierazi
duenez, “oso kalitate onekoa”
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tzako tresna bat aukeratu du. Apur
batean pedalei eragiten ibili da
eta aitortu du aurreko egunetan ere
bertan egon dela: "Egunero etor-
tzen naiz, baina bost minutu baka-
rrik egiten ditut".  Alboan Ana Ota-
dui alkateak egin du ariketa ber-
bera, eta berbetarako aprobetxatu
dute pedalei eragiteko tartea. 

Elvira Floresek eta Juan de
Dios Escribanok beste tresna bati

erreparatu diote, besoak lantzeko
bat. Kezka daukate, inauguratu
aurretik baten batek aparatuak
kaltetu ei dituelako. Otaduik esan

du aspaldiko eskaera zela horre-
lako gune bat sortzea. Guztira,
9.155 euro inbertitu ditu udalak
egitasmorako. M. Onaindia 

Nlagusiek ariketak egin ahal
izateko dozena bat apara-
tu instalatu ditu udalak

Aldatsekuan. Indarra, koordinazioa
eta malgutasuna hobetzeko balio
dute. Hainbat nagusi batu dira
inaugurazioan, parke berriaren
itxura ikusteko. Aparatuen inguru-
ko informazioa jaso dute, eta pro-
batzen ere ibili dira batzuk. Esate-
rako, Segundo Iglesiasek hanken-

Ana Otadui alkatea eta Segundo Iglesias ariketa egiten Aldatsekuan.

Otaduik esan du aspaldiko
eskaera zela horrelako 
gune bat sortzea

Nagusiek probatu
dute Aldatsekuako
ariketa gune berria 
Ariketa fisikoetarako aparatuak ipini ditu udalak
jubilatuen etxean; batzuk hasi dira erabiltzen

Ludotekaren prezioa %80
igotzea kritikatu du Bilduk

Ludotekako prezioa igotzea txar-
to ikusi du Bildu koalizioak. EAJk
eta PPk onartuta, %80 igoko dute
aurten kuota. Iaz 50 euro ordain-
du behar ziren zerbitzuagatik, eta
aurten 90 euro. Prentsa ohar bidez,
gobernu taldearen kontra agertu
da Bildu:“EAJk proposatzen duen
%80ko igoera salatu nahi dugu,
guztiz  neurriz kanpokoa iruditzen
zaigulako. Are gehiago, herrita-
rrak pairatzen ari diren krisia dela-
eta”. Gainera, ludotekara bi edo
hiru ume eroaten dituztenek ez ei
dute merkeago edukiko. “Ez dute
ordaintzeko inongo obaririk ezta
erreztasunik planteatu”. Bi ume
eroatea 180 euro kostatuko da,
eta hiru ume 270. Neurriari solu-
ziorik ez ematea ere leporatu dio

EAJri: “Prezio publikoa %80 igo
beharrean, gobernu taldeak bes-
te aukera batzuk  aztertu eta buru-
tu beharko lituzke gastua  murriz-
teko”. 

Udalaren aurrezkia 1,1 milioi
euroan handitu dela publikatu eta
gutxira neurri hau hartzea lotsa-
garria dela dio Bilduk. Igoeraren
ondorioz, ume kopurua txikitu, eta
zerbitzuaren desagerpenaren
hasiera izango ote den beldur da
Bildu. M. O.

Iaz 50 euro ordaindu behar ziren ludotekagatik, 
aurten 90; neurriz kanpokotzat jo du koalizioak

“Gobernu taldeak beste
aukera batzuk aztertu eta
burutu beharko lituzke”

Tiro hotsak jairako doinu
bihurtuko dira domekan

Punta biko txapela buruan, sasoi
baten egiten zituzten arma alar-
deen antzezpena egiteko batuko
dira domeka honetan Errebonbi-
loak. Hamabost ‘soldadu’, txistu-
lariak eta atabal jotzailea 05:00etan
batuko dira lehenengo tiroak bota-
tzeko. Arratsaldean hasiko dute
alardea, 17:00etan: Errosarioko
Amari agurra eta dantza saioa pla-
zan. Errebonbilo Egunaren ingu-
ruan, gainera, geroago eta ekital-
di gehiago antolatzen dira jai
giroan.

Euskadiko Laguntza Txaku-
rren Taldeko kideei omenaldia
egingo diete zapatuan. Udaleko eta
Eusko Jaurlaritzako ordezkariak

izango dira omenaldian eta due-
la 25 urte Europako Mendietan
izandako istripuan hildako kideak
oroituko dituzte. 

Zapatu goizean, bizikletaz
Mendrakara igoteko deia egin du
txirrindulari elkarteak, 11:00etan
plazatik irtenda. Domekan Duran-
galdeko txistulariak ariko dira pla-
zan, 13:15ean, Berriotxoa abesba-
tzagaz eta Durangoko Metalen
taldeagaz. A.U.

Errebonbiloen alardeaz gainera, bizikleta igoera,
kontzertuak eta omenaldia egongo dira asteburuan 

Euskadiko Laguntza Txakurren
Taldeko kideei omenaldia
egingo diete zapatuan
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ELORRIO DURANGALDEA

IURRETA

Elorrioko hamar
irakasle ari dira
pedagogia
etikoa ikasten
Elorrioko ikastetxeetako hamar
irakasle pedagogia etikoaren ingu-
ruko ikastaroa jasotzen ari dira.
Udalak eta Baketik fundazioak
hitzarmena sinatu zuten otsai-
lean, gatazka politikoaren ondo-
rioz gizartean sortutako haustu-
rak bideratzen ahalegintzeko.
Berradiskidetze kultura deitzen
diote zeregin horri. Hainbat ekin-
tza eratu zituzten ildo horri jarrai-
tuta, eta horietako bat da Txintxi-

rri ikastolako, Herri eskolako eta
Lourdes ikastetxeko hamar ira-
kasleen formazio ikastaroarena.

Irakasleentzako baliabide teo-
riko zein praktikoak eskaintzea ei
da helburua. Zortzi ikasgai dauz-
kate: muga, eskerra, kontzientzia
entzutea, giza duintasuna, elka-
rrizketa, enpatia, pazientzia eta
maitasuna. Ikastaroa jaso eta gero,
ikasleekin landuko dituzte edu-
kiak. M. O.

Ikastaroa jaso eta gero,
euren ikasleekin landuko
dituzte edukiak

Jaiaz bustitako azken
egunak dituzte Iurretan

Domekan agurtuko dituzte san-
migelak Iurretan. Ordura arte,
makina bat ekitaldi egongo dira.
Gaurko, umeentzako berbenaz
gain, ska eta rock doinuak entzun-
go dira kontzertuan: Skasti, Zea
Mays eta Tximeleta ariko dira.
Bihar, herria zoologiko bihurtze-
ra deitu dituzte herritarrak.

Kriterium soziala, herri baz-
karia, XIII. Bizikleta Festa eta ber-
tso jaialdia ere izango dira bihar.
Etzi, berriz, XIV. Nekazaritza eta
Artisautza Azoka, gastronomia
txapelketa, eta, dantzari eta agin-
tarien kalejira.

Bestalde, herriko bandera-
ren mendeurrenean izan duten
babesa eskertu du 1911 Herri
Batzordeak. Oroigarria eman die
elkarteei: Jai Batzordea, Geredia-
ga, Harria, Zaldai, Gazte Asanbla-
da, Iurreta kirol elkartea, Txirrin-
dulariak, Kimuak, Fasoden, Emoi-
xu, Anderebide, Iurretako Korua,
Amaiur eta Mikel Deuna dantza
taldea. A. B.

Gaur Zea Mays taldeak joko du, eta bihar herria
zoologiko bihurtzeko deialdia zabaldu dute

Antzinako
eztegua
iruditan
Martxoan Oromiñon antzeztu
zuten antzinako ezteguaren iru-
diak kaleratu dituzte antolatzai-
leek. Batetik, argazkiak jaso dituz-
te, eta bestetik, bideo bat egin
dute. 40 ale inguru saldu dituz-
te eta oraindik ere aukera dago
ikus-entzunekoa  erosteko: 18
euro balio ditu. Azaldu dutenez,
egun horretako momentuak
zabaltzea da helburua, parte har-
tu zutenen artean ez ezik, ber-
tan egon ez arren horrelako eki-
taldietan interesa dutenen
artean. A. B.

Igogailu eta
fatxadetarako,
diru-laguntzak
Fatxadak eta estalkiak birgaitze-
ko, traba arkitektonikoak kentze-
ko eta igogailuak jartzeko diru-
laguntzak emango ditu udalak.
2012ko aurrekontuan 40.000 euro
daude gordeta eta urriaren 26ra
arte egin ahal da eskaria. 2011ko
urriaren 1etik 2012ko irailaren
30era obra-lizentzia lortu duten
obrak lagunduko dituzte, eta
dagokion udal ordenantzako bal-
dintzak bete dituztenak. 2009tik
hona ia 97.800 euro erabili dira
bost igogailurako, sei estalkira-
ko eta teilatu baterako. A. B.Famili argazkia, udaletxeko bilkura aretoan. I. Irazabal

1911 Herri Batzordeak izan
duen babesa eskertzeko
oroigarria banatu du

Maiztegi ikastetxean sartzen saia-
tu  ziren San Migel Egunean. Esko-
lako  gimnasioko kristalak apurtu
zituzten eta sarrerako atearen
sarraila ere bai. Horrela egiaztatu
dute ikastetxeko arduradunek. Gai-
nera, Elixalde kalean Iurretako
Udalak dituen lonjetera ere sartu
ziren. Kaleak garbitzeko erabil-
tzen duten makina atera zuten
kalera eta harekin jolasean harra-
patu zituzten gazte batzuk. Horre-
la argitu du Iñaki Totorikaguena
alkateak. 

Alkatearen berbetan, “hama-
lau-hamabost urteko gaztetxo
batzuen okerkeria izan da”. Udal-
tzaingoak ez du gaueko txandarik
egiten eta Jai Batzordeko kide
batzuek harrapatu zituzten. “Lon-
ja guztiak zabaldu zituzten, bai-
na, ez zuten kaleak garbitzeko
makina bat baino topatu eta ho-
rregaz jolasean ibili ziren”. Maiz-
tegi ikastetxean sartzen saiatu zire-
nak gazte horiek izan ziren edo ez
argitzerik ez du izan alkateak.

Oraindik ez dute kalkulatu zenba-
teko kaltea eragin duten. Seguru-
etxeari parte emango diote. 

“Ez da sustatu nahi duguna”
Horrelako jarrerak onartezinak
direla esan du Jai Batzordeak: “Jaien
berezko errespetuzko izaera alai
horretatik at herritarron ondasu-
nak kaltetzea beste helbururik ez
zuten izan gertaera horiek, eta hori
ez da sustatu nahi dugun jai ere-
dua”. 

Iurretako Jai Batzordeko
kideek, domekan jaiak bukatu
bitartean, sanmigelez gozatu gura
duen orori luzatu diote bertara-
tzeko gonbidapena “elkarren erres-
petua eta herritarron parte hartzea
sustatuz jai ahaztezinak bizi ditza-
gun”. A. Basauri

Maiztegin kalteak
eragin zituzten 
San Migel Egunean
Elixalde kalean udalak dituen lonjetara ere 
sartu ziren eta kalea garbitzeko makina hartu 

Eskolako gimnasioko kristalak
apurtu zituzten eta sarrerako
atearen sarraila ere bai

Jai Batzordeko kide 
batzuek harrapatu zituzten,
atentzioa deituz

Horrelako jarrerak
onartezinak direla esan du
Iurretako Jai Batzordeak

Durango Galdakaoko ospi-
taleagaz lotzen duen auto-
bus publikoa Elorrioraino

ailegatuko da laster. Bizkaiko Foru
Aldundiak Bizkaibusen sarea
berrantolatu du eta, azken alega-
zioen faltan, onartzear dago. Bil-
bo-Ospitalea-Durango eta Duran-
go-Elorrio lineak fusionatu egin-
go dituzte, geltoki berberak
mantenduta. Ondorioz, elorria-

rrak, atxondarrak eta abadiñarrak
bidaia bakarrean joan ahalko dira
ospitalera.  Ana Otadui Elorrioko
alkateak adierazi du herrian eskae-
ra historikoa izan dela. Abantaila
nagusi bi ikusten ditu: autobus
aldaketarik egin behar ez izatea eta
jubilatuek txartela behin bakarrik
erabiltzea. 

Aldundiaren asmoa udan eta
Gabonetan zerbitzua kentzea da,
eta Elorrioko Udalak horren kon-
trako alegazioak aurkeztu ditu,
Otaduik azaldu duenez.

Mañaritik Bilbora
Aldundiak Mañaria eta Izurtza ere
hartu ditu kontuan sare berrian.
Planaren arabera, egunean hiru
autobusek irtengo dute Mañari-
tik Bilbora eta alderantziz. Orain-
dik ez dago zehaztuta zein ordu-
tan. Durango-Bilbo linearen luza-
pena izango da. M. Onaindia 

Ospitalerako
autobusa Elorriora
ere ailegatuko da
Bilbo-Ospitalea-Durango linea Elorrioraino
luzatuko dute, Abadiño eta Atxondotik pasatuta

Bizkaibuseko autobus bat, Elorrion, San Pio X geltokian.

Elorriarrak, atxondarrak eta
abadiñarrak bidai bakarrean
joan ahalko dira ospitalera

Alkateak adierazi du herrian
eskaera historikoa izan dela
ospitalera autobusa ipintzea
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MAÑARIA

ATXONDOIZURTZA

Autobus geltokiak amaituta
egongo dira aste hasieran

Beharginak lanean, martitzenean, autobus geltoki berrian.

Udalaren materialagaz egin dituzte markesinak

Datorren aste hasieran autobusek
Izurtzako geltoki berri biak estrei-
natuko dituzte. Beharbada aste-
lehenean bertan, udal ordezka-
rien esanetan. 2013an Bizkaibu-
sek autobus zerbitzua Mañariara
arte zabaltzeko asmoa duenez,
Izurtzako Udalak geltokietako
markesinak ipintzeko diru-lagun-
tza eskatu zion garraio enpresari.
Erantzuna, dirurik ez dagoela.
Ondorioz, udalak egin ditu mar-
kesinak, almazenean zituzten ban-
ku luze bi hartu eta horiei poliu-
retanozko egitura gehituta. 

Lanak atzeratu egin dira,
semaforoen programazio kaxa
bategatik. Kaxa tokiz aldatu behar
zuen Aldundiak, baina kableak
luzatzeko hiru aste eman dituzte.
Handik hurbil semaforo berri bat
ipini zuen arinago Aldundiak, eta
udalak aurreikuspen falta kritika-
tu dio, geltoki berriko aldaketak
orduan ez egin izanagatik. J.D.

Kronologia
2007ko uztaila
Zalloventak ustiapen eremua
handitzeko Eusko Jaurlaritzak
emandako kontzesioa atzera
bota zuten auzitegiek

2009ko apirila
Urkiolako Parke Naturaleko
Patronatoak araudi berria sor-
tzea onartu zuen; harrobien
hedapena mugatuko luke

2010eko otsaila
Urkiolan erauzketa jarduerak
debekatu zituen Eusko Jaur-
laritzak

2010eko maiatza
Zalloventaren zabalkundeari
ezezkoa eman zion Jaurlaritzak

2010eko ekaina
Auzitegi Gorenak Mañariko
bizilagunen aldeko epaia
eman zuen

2010eko uztaila
Zalloventa harrobia ixteko
agindu zuen Eusko Jaurlaritzak

2011ko urria
“O n d a re a n  e r a g i n d a k o  
kalteengatik” 9,2 milioi euro-
ko kalte ordaina ordaindu
beharko dio Jaurlaritzak 
Zalloventari

Hasi dira Zalloventako instalazioak kentzen.

Zalloventa harrobia bere
amaiera fasean dago. Hori
baieztatu du Jorge Leta-

mendiak, Eusko Jaurlaritzako
harrobi eta energia zuzendariak.
“Harrobiaren kanpoko instala-
zioak kentzen hasi dira, eta berres-
kuratze proiektua  laster onartzea
itxaroten dugu”. Gabonak bitartean
ibiliko dira egiturak eta tresneria
kentzen. Harrobiaren zuloa bete-
tzeko lana, berreskurapena, dato-

rren urtean hasiko dela esan du
Letamendiak. Aurreratu du enpre-
sa badabilela egitasmo hori disei-
natzen. Zalloventako zuloa eta
eremua betetzeko 300.000 metro
kubiko material erabiliko dute.
Enpresa berekoa da Markomin
Goikoa harrobia, eta horko sobe-
rakina aprobetxatuko ei dute.
Material hori  kalitatezkoa dela dio
Letamendiak: “Gure baldintza izan
da materiala lehen mailakoa iza-
tea. Hormetan egonkortasuna ber-
matzen du”.

Atxarten, azterketarik ez
Atxarte eta Atxa-Txiki harrobiak
berreskuratzeko planek eztabaida
sortu dute azkenaldian. Horretaz
galdetuta, Letamendiak dio ez dela
beharrezkoa ingurumen eragina-
ren azterketarik. AHTaren obretan
ateratako materiala ere lehen mai-
lakoa dela esan du. M. Onaindia 

Zalloventa harrobiko
instalazioak kentzen
hasi dira dagoeneko
Berreskuratze proiektua laster onartuko du Eusko
Jaurlaritzak; datorren urtean hasiko dira betetzen 

Letamendia: “Gure baldintza
izan da materiala lehen
mailakoa izatea”

Markomin Goikoa harrobiko
soberakina aprobetxatuko ei
dute Zalloventa betetzeko

Munduko kultura anitzen
erakustoki izango da Apata

Urriaren 27an, kulturarteko jaial-
diaren bigarren aldia egingo dute.
Aurten ere munduko kultura ani-
tzen bilgune bihurtuko da Apata
eta kultura horiek ezagutara ema-
teko ekintza sorta prestatzen ari
dira hainbat herritarren ekimenez.

Esaterako, aurten munduko
kulturen gaineko erakusketa egin
gura dute. Horretarako ahalik kul-
tura gehienetako erakusgarri izan-
go den materiala batzen ari dira:
arropak, osagarriak, janaria pres-
tatzeko tresnak, musika instru-
mentuak… Antolatzaileek era-
kusketa osatzen laguntzeko deia

egin dute. Eguenero, 18:00etan,
batzarrak egiten dituzte udaletxe-
ko pleno aretoan eta orduan jaso
ahal dute materiala.

Iaz legez, dantzak, musika
eta janaria ere jaialdiko protago-
nista izango dira. Durangoko
senegaldar talde bat ariko da
batukada soinuak zabaltzen, eta
baita Soraluzeko talde bat erePor-
tugalgo fadoak kantatzen.

Horrez gainera, denen artean
mandala bat egin gura dute, gero
herrian erakusteko. Mandala oihal
handi bat da, pieza edo sinbolo
txikiagoekin osatua. J.D.

Ahalik eta kultura gehienetako materiala biltzen
ari dira kulturarteko jaialdiaren II. ediziorako
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ABADIÑO

Durangaldean labur

MALLABIA ZALDIBAR

Erresistentzia
psikologikoa
lantzen hasi dira
15 emakume
Asteon hasi da emakumeen par-
te-hartze sozial eta politikoa bul-
tzatzeko asmoa  daukan ikastaroa.
Hamabost laguneko taldea osatu
dute, eta Eskarne Larrinagak gida-
tzen ditu saioak. “Bizi dugun egoe-
ra ekonomiko eta sozial latzean,

emakume asko dago antsietateak
eta depresioak jota, eta horri aurre
egiteko erresistentzia psikologi-
koa landuko dugu, besteak beste,
saioetan”, dio Larrinagak. 

Gaitasun emozionala eta per-
tsonala landuko dute Eragin elkar-
teak antolaturiko ikastaro horre-
tan, eta norberaren indargune eta
ahulguneak identifikatzeko meto-
doa ere landuko dute: eneagrama.

Parte hartzeko interesa duten
emakumeei deia zabaldu diete:
eskar.larri@gmail.com helbidean
eman daiteke izena. I.E.

Jazarpen poliziala gaitzetsi
du Ezker Abertzaleak
Motxoia egoitzara paper eta lanerako material 
bila sartu direla diote, lapurketen itxurak eginez 

Azken hilabeteetan, “ustezko lapu-
rrak” Traña-Matienako Ezker Aber-
tzalearen Motxoia egoitzan birri-
tan sartu direla gaitzetsi du Aba-
diñoko Ezker Abertzaleak. “Dena
hankaz gora jarri zuten eta pape-
rez josiak zeuden armairuak astin-
du zituzten", esan dute. 

Dirua barik, Ezker Abertzaleak
lanerako erabilzen duen materia-
la izan da, ohar baten bidez sala-
tu dutenez,  Motxoian sartu diren
“ustezko lapurren” helburua.

Durangaldean  "indar polizia-
lean mehatxua" handia dela azpi-
marratu dute: “Militanteak lan
politiko eta sozialetik aldentzeko
helburuz dihardu Espainiako Poli-
ziak”. Ezker Abertzaleak duela hiru
urte hartutako bideari Espainia-
ko Gobernuak jarri gura dizkion
traba eta oztopoekin lotu dituzte
gertakariok.

“Jasaten ari garen errepresioa
eta jazarpena” gaitzesteko, kon-
tzentrazioa burutu dute. A.B./I.E.

Matienako garaje-partzelek  izan dezaketen arrakas-
taren inguruko galdeketa jarri du abian Abadiñoko
Udalak. Interesa dutenek izena eman ahal dute jada
udaletxean. Izen-emateak eskaerak neurtuko ditu
soilik, ez da  garaje-partzelarik esleituko. Alkateak
esan duenez,  interesa egotekotan soilik egingo bai-
ta garajea. Duela urte bete ere egin zen beste azter-
keta bat eta 300  bat interesatu agertu ziren.  

Garaje-partzelen inguruko
galdeketa Abadiñon

Elorriarren % 59 elebiduna izan arren, kalean
hamar elkarrizketatik hirutan erabiltzen da
euskara. Euskara Biziberritzeko Plan Nagusia
berridazteko batzar irekiak hasi dituzte Elorrion,
eta diagnosia egin eta gero, datorren eguazte-
nean, urriaren 10ean, euskararen egoera hobe-
tzeko ideia eta proposamenak batuko dituzte,
Iturri kultur etxean, 18:30etik aurrera.

Elorrion euskara gehiago
erabiltzeko, ideien bilketa

Etxebizitzen zozketan
izena eman ahal da
Durangoko Faustegoienan  koopera-
tiba-erregimenean eraikiko diren 116
etxebizitzen zozketan  izena emate-
ko epea zabalik dago urriaren bate-
tik. Durango Eraikitzen erakundea-
ren egoitzan eman behar da  izena eta
azaroaren 30a izango da horretarako
azken eguna.

Astialdiko Begirale eta Zuzendari
ikastaroak antolatu ditu Mankomu-
nitateko Euskara zerbitzuak. Urtxin-
txa Eskola arduratuko da prestakun-
tzaz. Euskaraz izango da eta, eskual-
deko gazteentzat, doakoa. Urriaren
11n bukatuko da matrikulazio epea
eta 40 gazterentzako lekua dago.

Astialdiko hezitzaile
ikastaroa eratu dute

Matienako
Haurreskola 
30 umegaz
inauguratu dute
Urte bi arteko 30 umek astelehe-
nean estreinatu zuten Abadiño-
ko Traña-Matiena auzoko hau-
rreskola berria. Lau ikasgelaz osa-
tutako eraikin berriak, 400 metro
koadro ditu eta 42 umerentzako
lekua dauka.

Uda sasoia aprobetxatu dute
haurreskola berria egiteko. Egoin
enpresari esleitu zizkioten lanak.
Guztira, 496.806 euro inbertitu
dituzte haurreskolako eraiki-
nean. Inaugurazio ekitaldia joan
zen barikuan egin zuten eta ber-
tan egon ziren Abadiñoko alka-
te Jose Luis Navarro, Bilduko
zinegotzi Aitor Azueta eta EAJ-
ko Eneko Etxebarria. Eusko Jaur-
laritzaren Hezkuntza saileko
ordezkariak ere bertaratu ziren
ekitaldira. A.B.

Ume  eta gazteentzako zein
kirolerako arropa, zapa-
tak, dekorazioko salgaiak

eta abar luze bat aurkituko ditu
asteburuan Traña-Matienako
Aukera Azokara gerturatzen denak.
Bihar eta etzi, 10:00etatik 14:00eta-
ra eta 17:00etatik 20:00etara egon-
go da azoka zabalik, frontoian.

Lehenengo aldia da honela-
ko azoka bat antolatzen dutena
Abadiñon, eta Durangaldeko zor-
tzi dendak eskainiko dituzte euren
salgaiak prezio berezietan: Acua-
tica Sport, Caribú, Chiloé, Cien
Pies, Etxedreams, Nk, Susi eta Syl-
ke dendek ipiniko dituzte standak.

“Denboraldia penagarria izan
da, gure dendek ez dute nahikoa
saldu, eta stock itzela pilatu dute”,
dio +Dendak elkarteko Santi Reye-
sek. Biltegietan daukatena saltze-
ko beharrak bultzatuta antolatu
dute Aukera Azoka hau. “Eskain-
tza zabala” egingo dute bertan, eta
“prezio benetan baxuak” topatu-
ko ditu bertaratzen denak.

Durangaldeko Dendarien
elkarteak eta Abadiñoko Udalak
antolatu dute azoka. Honelako
ekimenekin, “herriko denda txi-
kiei ahal den neurrian laguntze-
ko” borondatea agertu du Jose
Luis Navarro alkateak. I.E.

Aukera Azoka lehen
aldiz Matienan ipiniko
dute, asteburuan
Stock eskaintza zabala eta “prezio oso baxuak” 
egongo direla ziurtatu dute +Dendak elkartekoek

+Dendak elkarteko eta Abadiñoko Udalaren ordezkariak.

Lanpostuak sortzea
sustatu guran enplegu
plana egingo dute

Eusko Jaurlaritzak 2012ko maia-
tzaren 9ko Aginduan Eskualdeko
Enplegu Planak dinamizatzeko
laguntzetarako deialdia zabaldu
zuen. Ekaineko osoko bilkuran
udalak aho batez onartu zuen
Mallabiak Ermuarekin batera
Enplegu Plana martxan jartzea.

Mila Mondragon alkateak lan
merkatuan planak dituen helbu-
ruak azaldu ditu: “Egitasmo
honen bidez, enplegua sustatzea
eta enpleguaren tokiko garape-
na lortu nahi duten ekintzak eta
programa bereziak sortu gura
ditugu.  Lan-merkatuan izanda-
ko aldaketek eragindako desore-
kak gainditzea da asmoa”.

Enplegu Planak hiru ardatz
nagusi izango ditu. Lehenengo,
herriko eta inguruko lan-merka-
tua eta egoera sozio-ekonomikoa-
ren diagnosia egingo dute. Biga-
rrenik, plana osatzeko estrate-
g i a k  z e h a z t u k o  d i t u z t e ,
langabezian dauden herritarrak
beharra bilatzera bideratzeko.
Azkenik, Ekintza Plana osatzeko
lortu nahi diren emaitzak adie-
raziko dituzte.

Egitasmoa osatzeko partai-
detza foroa edo lantaldea osatu-
ko dute, agente publikoen eta
pribatuen partaidetzarekin, eta
ekintzak proposatzeko eta plana-
ren barruan proiektuak sortzeko
gaitasuna izango dute. J.G.

Mallabiko eta Ermuko diagnosia egin eta gero
ekintza plana zehaztuko dutela dio udalak

Ekaineko osoko bilkuran aho
batez onartu zuten Mallabiak
Ermuarekin batera Enplegu
plana martxan jartzea

Egitasmoa osatzeko
partaidetza foroa edo
lantaldea osatuko dute

Beste herrietako
igerilekuetara jo
dutenek laguntza
jaso ahalko dute
Herrian igerileku batentzako
azpiegiturarik ez dagoenez, 2012
urtean Abadiño, Berriz, Eibar,
Elorrio, Ermua eta Durangoko
kiroldegietako igerilekuak era-
biltzen dituztenen herritarrei
zuzenduriko diru-laguntza eskai-
niko du Zaldibarko Udalak.

Diru-laguntza jasotzeko,
honako dokumentuak aurkeztu
behar dira, udaletxean: Duran-
galdeko aipatu herri horietako
igerilekua erabili izana froga-
tzen duten ordainagiriak, NAN-
aren fotokopia, eta eskabide
orria.Urriaren 31ra arte aurkez-
tu daitezke eskabideak. I.E.

Abadiño, Berriz, Eibar, Elorrio,
Ermua eta Durangora joaten
direnentzako da diru-laguntza

Urriaren 31ra arte aurkeztu
daitezke diru-laguntza
jasotzeko eskabideak
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NESTOR BASTERRETXEA ARTISTA

“Denboran iraun dezaten eginiko
obrak dira euskaldunarenak”

Zein izan da kartelaren sorkun-
tzan buruan erabili duzun ideia?
Erabili dudan ideia da, gure herri-
ko sorkuntzaren azken lanak eza-
gutaraztea helburu duen azokan,
gaur eguna eta etorkizuna daude-
la presente. Azken aldian lantzen
ari naizen teknika baliatzea pen-
tsatu dut. Dagoeneko erabiltzen
nabilen teknika da, baina gehia-
go sakontzea gura dut.

Zenbat denbora daramazu 
teknika hori lantzen?
Sei bat hilebete eman ditut horre-
la lan egiten. Telebista matxura-
tzen denean pantailako koloreei
argazkiak egiten dizkiet. Izan ere,
kolore aberastasun ikaragarria
dago horretan. Argazkia handitu
eta collagebat egiten dut, koloreak
espazio geometrikoetan sartzen
ditut ondoren. 

Lehenago ere sortu izan duzu
kartel bat baino gehiago.
Bai, baina aurretik egin izan ditu-
dan kartel horietan teknika ez zen
bereziki berritzailea: collage-a edo
marrazkia erabiltzen nuen. Eus-
kal antzerki taldeen, liburuen eta
diskoen azalerako ilustrazioak egin
izan ditut. Azkena, Bedaxagar kan-
tariaren diskoaren azala da. Asko
miresten ditut poeta herrikoiak. 

Kasu honetan teknika bera gehia-
go lantzeko aukera izan duzu?
Bai, eta horregatik izan da niretzat
berritzailea. Estetika bereko doze-
na bat lan egin dut eta gehien gus-
tatu zaidana aukeratu. 

Esan duzunez, urteak dira
Durangoko Azokan egon zinela.
Bai, bi aldiz egona naiz, eta bene-
tan harritu ninduen azokaren
dimentsioak: jende kopurua, jen-
deak azokarekiko duen lotura...
Horrek guztiak asko harritu eta
poztu ninduen. Ez nuen sekula
pentsatu egunen batean azokako
kartela egingo nuenik eta, horre-
gatik, benetan ohorea da.  

Zure bizitzako lanari buruzko
erakusketa antologikoa presta-
tzen ari zara. Lanpetuta?
Bai, horretan dihardut, Bilboko
Arte Ederren Museoan erakuske-
ta antologiko bat prestatzen. Peio
Agirre izeneko komisarioagaz
nabil lanean. Poz-pozik nago bere
izaera emango diolako erakuske-
tari. Zaila da ukitu ditudan arlo
guztiak jaso gura ditugulako: zine-
ma, eskultura, margogintza, altzai-
ruak... Arkitektua izan nahi nuen,
baina Gerra Zibilak eta Mundu
Gerrak ezinezko egin zidaten. Nire
arloan gizon kultua izatea nahi izan
dut beti, eta horregatik jardun
nuen arlo horietan guztietan. 

Bizitza osoa eman duzu sortzen.
Beti jardun dut lana seriotasun eta
interes handiagaz egiten. Arinke-
riaren, fribolitatearen etsaia naiz.
Jarrera serioa da euskalduna, den-
boran iraun dezaten eginiko obrak
dira euskaldunarenak, lekuko iza-
teko eginikoak. Gure sorburua egi-
tura arkitektoniko irmoa dela pen-
tsatzen dut. I.E.

Nestor Basterretxea artista bermeotarrari eskatu dio Gerediaga elkarteak aurtengo Durangoko Euskal Liburu
eta Disko azokaren kartela egitea; San Agustin kulturguneko aurkezpenaren ostean erantzun ditu galderak

Nestor Basterretxea, bost hamarkadatan
artearen adierazpide anitzak jorratu
dituen artista, eta Aiert Goenaga Duran-
goko Azokaren zuzendaria egon dira
2012ko Durangoko Liburu eta Disko
Azokaren kartelaren aurkezpenean. Mar-
titzenean erakutsi zuten, lehenengoz,
Azoka iragarriko duen kartela.

Basterretxeak azaldu duenez, tele-
bista pantaila matxuratzen denean ager-
tzen den “kolore aberastasun ikaraga-
rria” da karteleko irudiaren oinarria.
Azken aldian pantailako forma eta kolo-
re horietan oinarrituta dihardu bere
collage erako lanak egiten. 

Gerediagaren proposamena kartel
moderno bat teknika berri bategaz egi-
teko aukera legez ikusi zuen Basterre-
txeak, azaldu duenez. Antolatzaileen
lana nabarmendu du artistak: "Biho-
tzez, azoka antolatzeko egiten duzuen
lana eskertzea baino ez dagokit". 

Bastoiagaz eskuartean, berba bakoi-
tza patxadaz, lasaitasunez pentsatu eta
ahoskatuta egin du Basterretxeak ber-
ba. Oteiza aipatu du, eta euskal norta-
sunari buruzko adierazpenak ere egin
ditu. "88 urte dauzkat, eta heriotzan
pentsatzen dut. Baina borrokatzen jarrai-
tuko duzuela jakinda noa beste mundu-
ra. Eskerrik asko".

Egun bat gutxiago
Aiert Goenagak azaldu duenez, azken
urteetako kartel lehiaketa alboratu eta
Durangoko azokaren kartela artista bati
enkargatu gura izan diote aurten.

Bestalde, iaz baino egun bat gutxia-
go iraungo du Durangoko azokak, lau,
abenduaren 6tik 9ra. Aurrekontua aipa-
tu du zuzendariak: "Krisi ekonomikoak
guri ere eragin digu, eta ezin dugu bost
eguneko azoka baten aldeko apustua,
egin kalitatean galduko genuelako".

Kartel modernoa,
teknika berriagaz 

“Telebista matxuratzen
denean pantailako
koloreei argazkiak

egiten dizkiet”

Txelu Angoitia

T.Angoitia
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Beti egin zait gogorra ikasturte hasiera,
badago-eta aztoratuta ibiltzeko motibo-
rik. Postontziak gainezka, txapazkoa
zein elektronikoa. 

Berria hartu eta Egon Schiele mar-
golarien artelana ikusi dut azalean. Bilu-
zik ageri da gizonaren gorputz ikaraga-
rri meharra. Artistaren obra XX. mende-
ko lehen hamarkadan hondoratzen
hasitako Austriako gizartearen erakus-
garria ei da. Buruari  atsedenik ez, eta
itolarria eragin dit pentsamendu kaoti-
koak; sasoiko paranoiak?   

Duela urte batzuk euskara saltzeko
teknikak ikasi genituen, produktu bat
balitz bezala aurkeztu behar baitzitzaion
‘bezeroari’, euskarara hurreratzen zen
orori, balizko erosleari. Inportantea zen
hizkuntzak duen balio erantsia erakus-
tea eta, marketin teknikak erabiliz, pro-
duktua erakargarri aurkeztea. Merkatuan
sartu genuen hizkuntza. Esloganak eta
diseinu dotoreak sortzen hasi ginen,
atsegin egiten, gozamenarekin lotzen… 

Nago, energia asko xahutzeaz gain,
agian, merkatari huts bilakatu ginela,
ahaztu egin zitzaigula euskara ideolo-
gia bat dela, bizitzeko modu bat daka-
rrela, eta produktu soil moduan aurkez-
teak zenbait arrisku dituela haren beha-
rrik sentitzen ez bada. Eta beharrik
dagoenean, ostera, soberan daude eslo-
gan, kanpaina eta abarrekoak. 

Atzera itobeharra, berriro etorri bai-
tzait gizon gorputz desitxuratuaren iru-
dia. Eman didaten pegatinak lagundu dit
atakatik irteten: Guka eta “euskaraz,
lehenengo pertsonan, pluralean” ikus
daiteke idatzita. Euskaltegiek matriku-
lazio kanpainetan erabilitakoen antze-
ko eslogana dela begitandu zait. Zer den
azaldu didate. Harremanak euskaraz
izan gura ditugun pertsona izendunak
garela beste edozeren gainetik. Eta bizi-
tzeko modu horretara batzeko gonbita
jaso dut.

Esloganak eslogan, Gu eta Ka elkar-
ketari iradokitzailea deritzot. Modua
adierazten du atzizkiak, banatzailea ere
bada eta, bitxikeria moduan, Egiptoko
mitologian Ka bizi indarra da, giza izpi-
rituaren osagai bat, bizitzaren printzi-
pio unibertsal eta hilezkorraren zatitxo
bat. Euskaldunon izaeraren osagaieta-
ko bat?  

Agian 

GEURE DURANGALDEA

Fernan Ruiz
Berbaroko 
kidea

BERTSOAK AURKEZPENA

Plateruenean egin dute Bizkaiko
bertsolari txapelketaren aurkezpen jaia

Durangoko Plateruenean eguazten
iluntzean egin zuten jaian batu ziren
Bizkaiko Bertsolari txapelketaren

inguruan lanean dabiltzan hainbat lagun,
eta txapelketan kantatuko duten bertsola-
riak. Goizean Bilboko prentsaurrekoan aur-
keztu zuten txapelketa.  

Txapelketaren sintonia eta bideoklipa
aurkeztu zituzten, besteak beste, Platerue-
nean. Gernikako Audience taldeak egin ditu.
Joseba Santxok sortu du, bestalde, txapel-
ketaren BaDaGaRa lema, eta bere ahotik kan-
tatuta eta errezitatuta entzun zuten Plate-
ruenean batu ziren bertsolari eta bertsola-
zaleek.Durangaldeko hiru belaunaldietako
bertsolariek kantatu zuten, gainera, Plate-
rueneko aurkezpen horretan.  

Domekan, Berriatuan jokatuko dute
Iratxe Ibarra, Arrate Illaro, Imanol Uria,
Xabier Enbeita, Jone Larrinaga eta Inazio
Vidalek txapelketaren lehenengo kanpora-
keta, eta Durangon jokatuko dute bigarren
finalaurrekoa. Azaroaren 25ean.

Bost kanporaketa eta hiru finalaurreko
jokatuko dituzte asteburu honetan hasi eta
abendura arte Bizkaiko Bertsolari txapelke-
tan. Kanporaketetako irabazleek ziurtatu-
ta edukiko dute finalaurrekoetarako pasea,

eta gainontzekoak puntuazioaren arabera
igaroko dira. Txapelketaren finala, Bilbo-
ko Miribillan egingo dute, BECen beharrean.
Abenduaren 15ean. 

Bizkaiko 38 bertsolarik kantatuko dute
txapelketa honetan, eta Durangaldeko zor-
tzi bertsolari ere sartu dira lehian. Udabe-
rriko eskualdeetako kanporaketan Duran-
galdeko txapela jantzi zuelako udazkene-
ko saioetan jarduteko aukera irabazi zuen
Gorka Lazkano berriztarrak. 

Lazkanogaz batera, Durangaldeko bes-
te zazpi bertsolarik ere kantatuko dute kan-
poraketetan; 2010ean finalista izan zirela-
ko, Eneko Abasolo Abarkas, Beñat Ugarte-
txea eta Miren Amuriza ere ariko dira.

Aurtengo eskualdeetako txapelketan
lortutako puntuazioaren arabera lortu dute
Bizkaiko txapelketan jarduteko txartela,
bestalde, Garikoitz Sarriugartek, Eñaut Uru-
buruk, eta Ander Salaberriak, eta txapelke-
ta hau bost biderrez irabazi duen Igor Elor-
tza durangarrak ere hartuko du parte.

Txapelketako saioetarako sarrerak
www.bertsosarrerak.eu helbidean salgai
daude dagoeneko.  I.E.

Bost kanporaketa eta hiru

finalaurreko jokatuko dituzte

abenduko finalaren aurretik

Durangoko Plateruenean batu ziren eguazten iluntzean Bizkaiko bertsolari txapelketan parte hartuko dutenak 

38 bertsolarik parte hartuko dute

Durangaldekoak, zortzi bertsolari

Lehenengo kanporaketa, 
domekan, Berriatuako frontoian

Bigarren finalaurrekoa, azaroaren
25ean, Durangoko Landakogunean

Finala, abenduaren 15ean, 
Bilboko Miribillan

Sarrerak, webgunean salgai:
www.bertsosarrerak.eu

DDAATTUUAAKK
Azaroaren 25ean, Durangon

jokatuko dute txapelketaren

bigarren finalaurrekoa



anboto 2012ko urriaren 5a , barikua Kultura 9 K

PRINTZEA ETA AHATEA

Gorakada Antzerki Taldea

HISTORIA ZIKLOA

Gotiko garaiaren amaierako urtee-
tako gizartea, XV. mendeko Goti-
ko Berantiarra, izango da gai nagu-
sia aurtengo Ondarearen Euro-
pako jardunaldietan. Foruekin,
mugarriekin, sorginekin eta here-

siagaz lotzen dugun garai histori-
ko hori. Gai horiei buruzko bisi-
taldi gidatuak, berbaldiak edota
erakusketak eskainiko dituzte.

Gerediaga elkarteak eta Urkio-
la Landa Garapenerako elkarteak
koordinatuko dute jardunaldia,
eta Durangaldeko zortzi herrik
parte hartuko dute aurtengo edi-
zioan. Hainbat ekintza izango dira
Berrizen, Durangon, Elorrion,
Garain, Iurretan, Mañarian, Otxan-
dion eta Zaldibarren.

Besteak beste, esaterako,
Andikoako santutegia,landa ingu-

ruko aldaketen lekukobisita gida-
tua eskainiko dute, urriaren 27an.
Berrizko Ereña jatetxean egin dute
bisitaldi horretarako hitzordua. 

Urriko lau egunetan, bestal-
de, Elorrio harresietatik haratago
bisita gidatua aterako da Elorrio-
ko Herriko plazatik. Goizean bisi-
taldi hori egin, eta arratsaldean
Argiñetako indusketetara egingo
duten bisitaldira hurreratzeko 
gonbitea egin die Elorrioko Uda-
lak herritar guztiei. Baina bihar
izango da jardunaldien lehenen-
go hitzordua, Durangon, Duran-
go XV. mendean izeneko bisita
gidatuagaz.

Durangaldeko ondare histo-
riko eta artistikoa hurretik ezagu-
tzeko, bisitaldi gidatuak ezezik,
bestelako ekintzak ere eskainiko
ditu programazio zabalak. Era-
kusketak eta adituen berbaldiak
ere jasotzen ditu egitarauak. Esa-
terako, Erdi Aroko emakume eus-
kaldunei buruz jardungo du Toti
Martinez de Lezea idazleak, Maña-
rian; janzkerei buruz Amaia Muji-
kak, Garain; eta bandoei buruz
Juanjo Hidalgok, Zaldibarren.

Bizkaia osoan, guztira, doa-
ko ehun ekitaldi baino gehiago
eskainiko dute jardunaldiek. I.E.

Gotiko berantiarra izango da
Ondare jardunaldietako ardatza
Durangaldeko zortzi herritan antolatu dituzte eskualdeko historia ezagutarazteko ekintzak

Gerediaga elkarteak eta

Urkiola Landa Garapenak

koordinatu dute zikloa

Bihar izango da 

jardunaldien lehenengo

hitzordua, Durangon

Berriz. Urriaren 27an, bisita
gidatua, Ereña jatetxetik:
Andikoako santutegia, landa
inguruko aldaketen lekuko.
Durango. Urriaren 6, 13, 20
eta 27an, Turismo bulegoan:
Durango XV. mendean bisita
gidatua.
Elorrio. Urriaren 12, 14, 21
eta 28an, plazan: Elorrio
harresietatik haratago.
Garai. Urriaren 20an, elizan,
berbaldia: Euskal janzkera
historian zehar. Erakusketa:
Erdi Aroko kapeluak, osagarri
bat baino gehiago.
Iurreta. urriaren 21ean, 
berbaldia: Lihoa eta euskal
emakumea.
Mañaria. Urriaren 20an,
berbaldia: Euskal emaku-
meak Erdi Aroan. Urriaren
20an, bisita gidatua: Landa
bizitza Erdi Aroan.
Otxandio. Urriaren 14an,
bisita gidatua, plazatik: 
Burdinolen hiribildua.
Zaldibar. Urriaren 6an,
berbaldia: Zaldibartarrak,
bandokideak ogibidez. 

MUSIKA TAILERRAK

Publiko zabalarentzako solasaldiak
eta perkusio tailerra musika eskolan
“Aisialdian musikara gerturatzeko interesa daukatenei” zuzenduriko eskaintza luzatu dute

Urrian hasiko dituzte Durangoko
Musika Eskolak antolatzen dituen
tailer bi. Tailerrak emango dituz-
ten irakasleek eman zuten eguaz-
tenean, informazio guztia. 

Ana Celia Ormaetxea piano
irakasleak azken hamabost urtee-
tan eskaini dituenSolasaldi musi-
kalak gidatuko ditu. “Musikaren
alderdi ludikoan indarra egingo
dugu hiru monografikoetan”, esan
du Ormaetxeak, “eta parte hartze-
ko ez da ezagutza musikalik behar”. 

Independenteak diren hiru
monografiko eskainiko dituzte
Musika eskolan: urrian hasiko
dute lehenengoa, eta Mozarten
musika eta bizitza hartuko dute
ardatz. Bigarren monografikoan,
operaren historiari buruz jardun-
go dute. Udaberrikoan, Chopin
edo Liszt lako pianista erroman-
tikoak izango dira protagonista.
Hamar saiokoa izango da mono-
grafiko bakoitza eta Kurutzesan-
tu museoan batuko dira.

Venezuelako teknikak
“Musika Eskola ez da umea esku-
tik helduta ekarri eta bertan uzte-
ko lekua bakarrik”, esan du Ler-
man David Nieves irakasleak,
“publiko guztiari zabalik egon
behar duen lekua da”. Bere jaio-
terrian, Venezuelan, ikasitako per-
kusio teknikak irakatsiko dizkie
Nievesek bere tailerrean parte har-
tuko dutenei.

Musika eskolan eman daite-
ke izena, urriaren 15era arte. I.E.
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“Emozio egokiekin hezi ezean, egoera
gaitzek gainezka egiten digute”
Teresa Alonso psikologoak ‘Inteligentzia emozionala emakumeengan’ ikastaroa hasiko du urriaren 15ean

duzuna ez da logikoa”. Jarrera
aldatzen ikasi beharko dute.
Horretan, adibidez, lagundu egi-
ten dute arnasketa sakonak,
erlaxatzen jakiteak... Horrela,
aldaketa kimikoak sortzen dira,
eta horiek eragin zuzena dute
gure emozioetan. Gauzak lasai
hartzen ikasi behar dugu.

Emakumeen inteligentzia emozio-
nala landuko duzue Iurretako
ikastaroan.Genero aldetik desber-
dintasunak nabari dituzu?
Gurasoen elkarteetan eman izan
dut ikastaroa, eta bai, ikusi ditut
desberdintasunak. Emakumeoi
batzuetan gehiago egiten digute
emozioek gainezka. Gizon
batzuei ere bai, eta blokeatzen
dira. Agian emakumeoi gehiago
hezi gaituzte emozioen adieraz-
penean, eta gizonei arrazionali-
zazioan eta autokontrolean. Bi
kasuetan sortzen dira blokeoak.
Emozio egoki batzuekin hezten
bagaituzte inteligentzia emozio-
nala hobeto garatzen da. Horrela
ez bada, egoerak gainditu egiten
gaitu. Bizitzan zailtasun asko
daude, eta horiek hobeto erama-
teko jarrera aldatu beharra dau-
kagu hainbatetan. Horretarako,
pentsatzeko era aldatu behar
dugu, emozioak aldatzeko. Emo-
zioak aske utzita, deskontrolatu
eta ekintza ez egokietara eroan
zaitzakete. A.Ugalde.

Haserrea, tristura, mai-
tasuna, beldurra...
Noiz sortzen dira, eta

zer eragin dute norbanakoa-
rengan? Kasu askotan blo-
keo egoerak eragiten dituz-
te emozioek. Teresa Alonso
Etxebarrik emozio horiek
kudeatzen ikasteko ikasta-
roa eskainiko du udazke-
nean, Iurretan, emakumeen-
tzako, Anderebide elkarteak
antolatuta.

Zergatik dago adimen emozio-
nala landu beharra?
Askotan emozioek gainezka egi-
ten digute, eta gure logika eta
arrazoimena blokeatu egiten
dira. Egoera horretan egokiak ez
diren ekintza batzuk egin ditza-
kegu, inteligentzia desagertu
egiten dela ematen du. Duela
gutxira arte garrantzia eman
zaio koefeziente intelektualari,
eta pentsatzen zen koefiziente
altua zutenek bizitzan arrakasta
gehien zutela. Ez dauka zerikusi-
rik. Koefiziente altua eduki
arren, zailtasunen aurrean blo-
keatu zaitezke eta gatazkak kon-
pontzeko gaitasuna ez daukazu
zertan eduki. Bizitzako zailtasu-

nen aurrean emozioak kudea-
tzen jakitea da kontua, emo-
zioek eurek zailtasunak konpon-
tzen laguntzeko. Maitasunagaz,
haserreagaz, beldurragaz... Hori
gertatuko da. Haserrearen
kasuan, adibidez, gure jendar-
teak kontrako egoeretan  hase-
rrera bultzatzen ditu pertsona
asko, eta horrek gatazka gehiago
baino ez du sortzen.

Zer arrazoigatik ez dira gaitasun
horiek behar beste garatzen?
Emozioekin jaio egiten gara, eta
gero familian eta jendartean
emozioak bideratzeko ereduak
ikasten ditugu. Familia batzuek
emozioak eta gatazkak oso ondo
maneiatzen dituzte, eta beste
batzuek ez. Gizarte gaitasunak
ikasi egiten dira. Ume batek
etxean haserrearen bidez dena

konpontzen dela ikusten badu,
pentsatuko du haserreak beti
balioko duela; baina familian
negoziazioaren bidea hartzen
dela ikusten badu, hori ikasiko
du. Irabazi eta galtzen jakitea,
autoestimua, horrek guztiak
batez ere etxean ikasten dira, eta
eskolan ere bai.  

Norberaren sentimentuak ezagu-
tzen jakitea da lehenengo pausua?
Gure emozioak maneiatzen
jakin behar dugu besteak ezagu-
tzeko. Barne ni-a ezagutzen
duenarentzako besteekin
konektatzea errazagoa da. 

Emozioak ezagutzetik aldatzera-
ko pausua
Hartuemanetan harmonia ego-
teko bi aldeen partetik aldaketa-
rako gogoa egon behar da. “Erra-
tu egin naiz”, onartzea komeni
da. “Badakizu zelakoa naizen”,
edo “horrelakoa naiz eta ez naiz
aldatuko” esaten duten pertso-
nekin ez dago zereginik. Gure
akatsak onartu eta detektatu
behar ditugu, gero aldatzeko.
Beste gaitasun oso garrantzitsu
bat enpatia da. Bestearen egoera
zelakoa den ulertu eta negozia-
tzen ahalegintzeko ezinbestekoa

da. Norbera bere buruagaz har-
monian egonda errazagoa da
besteekin harmonian egotea.
Horrek ez du esan nahi Nirva-
nan zaudenik. Gatazkak edukiko
dituzu, eta hobeto konpontzen
jakingo duzu. Gatazka batzuek
ez dute konponbiderik izango,
eta horiek ere onartu beharko
dituzu.  

Ez da nahikoa izango sentitzen
duzuna beste barik komunika-
tzea...
Oso garrantzitsua da emozioak
arrazionalizatzen jakitea, gure
alde logikoa eta emozionalaren
arteko hartuemana lantzea.
Batzuetan pertsonek badakite
pentsatzen dutena ez dela arra-
zionala, baina ezin dute hori
pentsatzeari utzi. Ez diezu
laguntzen esanda “pentsatzen

Teresa Alonso
Etxebarri•

Psikologoa da

Bilbotarra, 50 urte dauzka

“Koefiziente altua
eduki arren, gatazkak

konpontzeko 
gaitasuna ez daukazu

zertan eduki” 

“Akatsak onartu
eta detektatu behar

ditugu, gero 
aldatzeko”

“Barne ni-a ezagutzen 
duenarentzako 

besteekin 
konektatzea 

errazagoa da”
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URRIAK 6, zapatua
·12:00. Euskadiko Andaluzia
jardunaldiak Landako Gunean. 

URRIAK 7, domeka
·11:00. Mikologia erakusketa
eta lehiaketak, Merkatu pla-
zan.
·11:00. Rocio meza, Landako
Gunean. Kontzertua: Vembrule.

URRIAK 8, astelehena
Mus, tute, briska, igel, billar eta
ping-pong txapelketak.

URRIAK 11, eguena
·22:00. The Full Monty, San
Agustin Kultur Gunean. 

URRIAK 12, barikua
·07:30. Zezenak Dira.
·10:30. Kalejira, erraldoi 
eta buruhandiekin. Ezkurditik
hasita, Alde Zaharrean zehar.
·11:00. Sugarri Fanfarriagaz,
Patxikotxuri ongi etorria Andra
Marian; kalejira udaletxeraino.
·12:00. Txupinazoa eta jaietako
pregoi ofiziala.
·16:00-20:00. Haur parkea
Ezkurdin.
·17:30. Zezen ikuskizuna barra-
ka lekuko zezen plazan. 
·19:00. Antzerkia: Ametsetan
bizi, Santa Anan. 
·19:00. Kalejira: Tabira Musika
Banda eta Uzartza Txistulari
Banda. Gero, kontzertua Andra
Marian.
·22:30. Ekialdeko dantzen 
erakustaldia Andra Marian. 
·23:00. Luhartz Ezkurdin.

URRIAK 13, zapatua. 
SAN FAUSTO.
·07:30. Zezenak Dira.
·10:00. Marmitako txapelketa
Landako Gunean. 
·11:00. Meza Nagusia San
Faustoko elizan.
·11:00. Kalejira txistulariekin.
·11:00-14:00. Circomotik jola-
sak, Ezkurdin. 
·12:00. Paella txapelketaren
hasiera San Fausto auzoan. 

·12:30. Txalaparta Udaletxe
plazan. Ohorezko aurreskua 
eta ohiko artopilen banaketa.
Durangoko Dantzariak,
Tronperri, Txoritxu Alai eta
Kriskitin dantza taldeak. 
·16:30. Poniak San Fauston.
·16:30-19:30. Circomotik jola-
sak Ezkurdin. 
·16:30. Akerbeltz erromeria,
Landako Gunean.
·17:30. Zezen ikuskizuna barra-
ka lekuko zezen plazan.
·17:30. Txokolatada eta hau-
rrentzako jolasak San Fauston.
·18:30. Kalejira, M´Lomp tal-
dea, udaletxeko plazatik.
·19:30. Balkoitik Balkoira: Unai
Iturriaga, Julio Soto eta Onintza
Enbeita. Udaletxeko plazan.
·20:00. Easo Abesbatza Andra
Mariako Basilikan.
·21:00. Behaketa astronomikoa,
Zuhatzola parkean. 
·21:00-00:00. Indarkeria sexista
bako txokoa, txosnen alboan. 
·21:00. Suzko zezena Ezkurdin.
·21.30. Alde Zaharrean,
Ghanako Txaranga.
·22:00. Los Sabadeños, Landako
Gunean. Sarrera: 10 euro.
·22:30. Entre Lombrices kale
antzerkia, San Agustinalden. 
·23:00. Osiris orkestra Ezkurdin.

URRIAK 14, domeka.
UMEEN EGUNA.
·07:30. Zezenak Dira.
·10:00. XXXVIII. Marrazki 
lehiaketa, San Fausto auzoan. 
·10:00-14:00. Haur parkea
Ezkurdin. 
·10:30-13:00. Txu-txu trena,
Landako Gunean.
·11:00. Kalejira txistulariekin.
·11:00- 13:00. Xake txapelketa
umeentzat, Andra Marian.
·11:00. Kalejira Arte Biziagaz.
·12:00. Sormen eta musika tai-
lerrak, udaletxe plazan. 
·12:30. Erraldoiak eta buruhan-
diak Alde Zaharrean.
·13:00. XII. Durango Hiria
margo lehiaketaren sari bana-
keta. Ezkurdi Udal Aretoa.

·13:30. Txupinazo Txikia eta
Pregoia Udaletxeko balkoitik.
·16:30-19:00. Txu-txu trena,
Landako Gunetik.
·17:00. Guretzat fanfarrea ,
pertsona nagusien egoitzetatik.
·17:30. Zezen ikuskizuna barra-
ka lekuko zezen plazan. 
·17:30. Ezagutu Bidegorria,
haur-motorren kontzentrazioa
Andra Mariatik Landako
Guneraino, bidegorritik.
·18:30. Txokolatada, Landakon.
·18:30. Haurrentzako Lore
Power ikuskizuna, Landakon.
·18:30. Sormen-tailerrak
Semillas Campesinas, Landakon.
·19:00. Akrobazia eta umorea,
Ezkurdin: Cabaret Elegance.
·20:00. La Banda Del Soplo,
Andra Marian. 

URRIAK 19, barikua
·17:00. Gurutze Gorriaren ate
irekien jardunaldiak, Ezkurdin.
Simulazioa 19:30an. 
·20:00. Euskal Kantak
Plateruena Kafe Antzokian. 
·22:30. Bertsolariak San
Agustin Kultur Gunean:
Maialen Lujanbio, Jon Maia,
Miren Amuriza, Igor Elortza.
Gai jartzailea: Unai Iturriaga.
·23:00. Basaki + Su Ta Gar + Dj
Elepunto. Landako gunean.

URRIAK 20, zapatua.
MOZORRO EGUNA.
·07:30. Zezenak Dira.
·11:00. Kalejira txistulariekin.
·11:00. Nekazaritza azoka
Merkatu Plazaren inguruan
jarriko dute.
·11:00-14:00. Skate eskola
Zutundu elkarteagaz Ezkurdin.
·11:00. Umeentzako mozorro
tailerra, Andra Marian.
·12:00. VIII. San Fausto Grafiti
lehiaketa, Ezkurdin.
·12:00. Trikitixak Alde
Zaharrean.
·12:00. Kalejira Durangoko
Orfeoiagaz, Alde Zaharretik.
·13:00. Haurren mozorro desfi-
lea, Andra Marian. 

·14:00. Bazkaria hirugarren
adinekoentzat Landako
Gunean, Trio Marfil taldeak
girotua.
·16:00. Egin Astronomia taile-
rrak Zuhatzola parkean. 
·16:30. Toricos de la Navarreria.
entzierro txikia Santa Anan eta
Alde Zaharrean.
·17:30. Zezen ikuskizuna
barraka lekuko zezen plazan.
·18:30.Kalejira Alde Zaharretik
Sugarri Showegaz.
·19:00. Hipo eta Tomas paila-
zoak, udaletxeko Plazan.
·20:00. Arte Bizia taldea, Alde
Zaharretik.
·20:00. Klasikoen bertsioak
Durangaldeko musika taldeen
eskutik, Andra Marian.
·21:00. Behaketa astronomi-
koa Zuhatzola parkean. 
·21:00 Indarkeria sexista bako
txokoa txosnen alboan. 
·21:00. Suzko zezena,
Ezkurdin.
·23:00. Gaztea Dance,
Landako gunean: Joseba
Sakristan eta Oihan Vega.
·23:00. La Jungla orkestra,
Ezkurdin.

URRIAK 21, domeka.
·09:00. XXII. San Fausto Calva
Txapelketa Murueta Torre
auzunean.
·10:00-14:00. Faunolandia 
tailerrak, Ezkurdin. 
·11:00. Zuhaitz landaketa,
Alienalde auzoan.
·11:00. Bizikleta Jaia, bidego-
rrian. Irteera, Andra Maritik.
·12:00. Poniak,  Landakon.
·16:00-19:30. Kondaira
Ludoteka: mahai jokoak.
·16:30-19:30. Faunolandia 
tailerrak, Ezkurdin. 
·17:00. Zoo-zoom antzerkia,
Santa Anan. 
·18:00. Jotak, Andra Marian:
Voces del Ebro.
·19:30. Kalejira Sama Sikugaz,
Patxikotxuri agur esateko.
Udaletxeko plazatik Landako
skate pistaraino joango dira.

Durangoko jai egitaraua
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Txosnetako egitaraua
URRIAK 11, eguena
·20:30. Kalejira.
·21:00. Txupinazoa.
·22:30. Dirty Brothers + Poliputos +
Gherttzainak.

URRIAK 12, barikua
·12:00. Udaletxeko txupinazoa.
·12:30. Okelaz eginiko burduntzi pintxoak
Andra Marian.
·17:00. Kirol herrikoiak Txosnetan.
·20:00. Debako Elektrotxaranga.
·22:30. Piara + Raperos de Emaus + Los
Chicos del Maiz.

URRIAK 13, zapatua 
SAN FAUSTO EGUNA
·11:00. Paella Txapelketa Txosnetan.
·14:30. Sari Banaketa.
·15:00. Bazkaria Txosnetan.
·17:30. Erreka jaitsiera Tabiran.
·22:30. Zaparrada + Kruders + Gozo-Gozo.

URRIAK 14, domeka
·16:30. Umeentzako Pailazoak.
·18:00. Naica + Johnny & Joseph.

URRIAK 19, barikua
·18:00. Tortilla txapelketa .
·20:00. Sari Banaketa.
·22:30. Kilauea + Las Culebras + Nuevo
Catecismo Catolico.

URRIAK 20, zapatua
GAZTE + MOZORRO EGUNA
·13:00. Gazte poteo animatua.
·15:00. Gazte bazkaria.
·17:00. Kuadrilen arteko olinpiadak.
·20:00. Desfilea eta sari banaketa Txosnetan.
Ostean, Elektrotxaranga, Alde Zaharretik.
·22:30. Afu + Luhartz.
·00:00-03:00. Ai Laket! Testing. Txosnagunean. 

Kiroletako egitaraua
URRIAK 6, zapatua
·18:00. XXIX. San Fausto Zesta Punta
txapelketaren finalderdiak Ezkurdi
Jai Alai pilotalekuan. 

URRIAK 7, domeka
XLIV. Durangaldeko gailurrak.
·10:00. VII Durangoko Duatloi Herrikoia. 

URRIAK 10, eguaztena
·19:00. Futbol partidua 
Tabira Zelaian: Durango kulturala - Bilbao
Athleticen kontra.

URRIAK 12, barikua
·17:00 Arte Martzialen erakusketa eta
kalejira Alde Zaharretik. 
·17:00. Lehen mailako gizonezkoen
saskibaloi partidua,  Landako kirolde-
gian: Tabirako Baqué - Askartza.
·19:00. Lehen mailako emakumezkoen
saskibaloi partidua, Landako
Kiroldegian: Tabirako Baqué - Gernika.

URRIAK 20, zapatua
·15:00. Errugbi partida, Arripausuetan.
Espainiako Ohorezko B maila: Durango Rugby
Taldea - L´Hospitalet R.C.
·18:00. XXIX. San Fausto Zesta Punta txapelke-
taren finalak Ezkurdi Jai Alai pilotalekuan. 

URRIAK 21, domeka
·10:00-14:00. Futbito txapelketa 3x3 Merkatu Plazan.
·12:00. I. Padel Txapelketaren finalak, Landako kirol
gunean.
·12:00-14:00. Arku tiroa, Landako gunean. 
·12:30. Herri Kirol erakustaldia Ezkurdin. Euria egi-
ten badu, Landako Gunean.
·16:00-20:00. 3x3 Futbito txapelketa Merkatu Plazan. 

URRIAK 13, zapatua
·10:00. Esku pilota jaialdia, San Fausto
pilotalekuan. Mailak: Haur-kategoria A
eta B, Kadeteak, Gazte maila, Sub 22
eta Senior. 
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Batera dantzan eta txupina pizten

Aurten Tronperri, Txoritxu
Alai eta Kriskitin dantza tal-
deek botatako txupizanoa-

gaz hasiko dituzte San Fausto jaiak
urriaren 12an. Kasualitatez, egun
bat geroago, San Fausto Egunean,
hiru dantza taldeetako kideekin
osatutako talde batek dantza era-
kustaldia eskainiko du plazan, tra-
diziozko artopilak banatu ostean.
Aurten arte, Kriskitinek bakarrik
dantzatzen zuen egun horretan,
baina sarritan lanegunetan dan-
tzariak batzea kosta egiten zaienez,
ikuskizuna hiru taldeen artean
eskaintzea proposatu eta adostu
zuten.

Aurten hiru txupinera egon-
go dira: Tronperriko Onintze Villa-
nueva, Txoritxu-Alaiko Leire Reno-
vales eta Kriskitineko Pili Alberdi.
Hiruren artean piztuko dute txu-
pina. Pregoia, aldiz, Izaskun Alien-
dek irakurriko du, euskaraz. Txo-
ritxu Alai (45 urte ditu) eta Kriski-
tin (25 urte) taldeak Tronperritik
(50 urte) sortu zirenez, dantza tal-
de horretako ordezkari bat auke-
ratu dute pregoia irakurtzeko dan-
tzari denen izenean. Aliende urte
askoan dantza erakusten ibili dela

eta dantzari emaniko laguna dela
azpimarratu dute hiru taldeetako
ordezkariek. Mezua laburra eta
argia izango da: jaietan ondo pasa-
tzeko eta dantza egiteko mezua
zabalduko dute.

Txupina bota eta pregoia ira-
kurtzeko ardura pozarren hartu
dutela diote, bizitzan behin gerta-
tzen den zerbait delako. Hala ere,

hiru dantza taldeek ohore hori
banaka eta bakoitzak urte batean
gozatzeko adina nortasun eta his-
toria propio dutela uste dute.

Hasiberrietan neska gehiago
Hiru dantza taldeak gaur egun
sasoi onean badaude ere, beti kos-
tatzen da erreleboa bermatzea.
Gaztetxoen aldetik konpromisoa

lortzeak ematen die lanik handie-
na. Antolatzen dituzten ikastaroe-
tara apuntatzen dira, baina horren
ostean askok utzi egiten dute. Bes-
talde, gaztetxoen artean neskak
dira nagusi. Kosta egiten zaie muti-
lak batzea. Esaterako, hamahiru
urtera arteko Kriskitinen taldean
mutil bakarra dago. Beste denak
neskak dira. 

Tronperri, Txoritxu Alai eta Kriskitin dantza taldeek botako dute aurtengo jaiei hasiera emango dien txupinazoa

Ohore hori banaka
gozatzeko adina 

nortasun eta 
historia propio 

dutela uste dute

Urriaren 14ko txupinazo txikiari dagokion pregoia Inu-
rri Eskaut Taldeko gaztetxo bik irakurriko dute. Inu-
rriren talderik nagusieneko eta gaztetxoeneko ordez-
kari bana igoko dira balkoira: 18 eta 11 urte dituzte.
Jaietako ekintzetan parte hartzeko gonbita egingo dute
gaztetxoek eta Inurriren gaineko azalpenak ere eman-
go dituzte. Oraindik ez dute erabaki txupinazoa nork
piztuko duen, baina monitore bat beharrean Inurri-
ko gaztetxo bat izango dela aurreratu dute.

Inurri 1984an sortu zen. Beraz, datorren denbo-
raldian 25. urteurrena ospatuko dute. Aurten, san-
faustoak amaitutakoan, talde berri bat sortuko dute-
la azaldu dute. 2004/05 urteetan jaiotako gaztetxoei
zuzendutako taldea izango da.

Inurri Eskaut Taldeak
botako du txupinazo txikia

Onintze Villanueva (Tronperri), Izaskun Aliende eta Leire Renovales (Txoritxu-Alai), eta Pili Alberdi (Kriskitin).
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Krisia Durangoko jaietara
heldu da. %30eko jaitsie-
ragaz moldatu behar izan

du aurten jai batzordeak. Natxo
Martinez zinegotziak (EAJ) murriz-
keta garrantzitsua dela aitortu zuen
jaien aurkezpenean:"Kontziente
gara ez dela dirua neurri barik gas-
tatzeko sasoia". Onartu du hain-
besteko beherakadagaz  ia ezinez-
koa dela egitarauan nobedadeak
egotea. 

Tradizio handiko ekitaldiak
Musika talde entzutetsurik etorri-
ko ez den arren, urtero jendetza
batzen duten ekitaldiek Durango-
ko jai egitarauan egoten jarraitzen
dute. Urriaren 12an hasiko dira
jaiak.11:30ean, udaletxeko plaza-

hitzordua urriaren 19an izango
da, San Agustin kultur gunean.
Maialen Lujanbio, Jon Maia, Miren
Amuriza eta Igor Elortza igoko
dira oholtzara, Unai Iturriaga gai-
jartzaile dutela.

Zezenekin zerikusia duten
hainbat ekitaldi izango dira Duran-

gon. Zezenak diragaz urriaren
12an,  13an, 14an eta 20an zabal-
duko dute eguneko egitaraua.
Egun bat gutxiago edukiko dute
aurten sanfaustoek eta Zezenak
diragaz ere gauza bera gertatuko
da.  Barraken ondoan, berriz, zezen
plaza jarri dute.

raino igoko dute Patxikotxu. Tron-
perri, Txoritxu Alai eta Kriskitin tal-
deek hartuko dute txupinazoa jaur-
titzeko ardura. 

San Fausto Egunerako inda-
rrak gorde beharko dira, egun oso-
ko egitaraua prestatu dute-eta.
Marmitako eta paella txapelke-
ten aitzakian koadrilan bazkaldu-
ko dute durangar askok. Urriaren
13an egin ohi den marmitako txa-
pelketa merkatu plazatik Landa-
ko Gunera aldatu dute. 70 biko-
tek parte hartu ahalko dute aur-
ten. Arratsaldean, erreka jaitsiera
eta Balkoitik balkoirabertso saioa
izango dira ikusgai. Unai Iturria-
ga, Julio Soto eta Onintza Enbei-
ta ariko dira udaletxeko plazan.
Bertsolaritzarekin hurrengo

Unai Iturriaga, julio
Soto eta Onintza

Enbeita arituko dira
udaletxeko plazan

bertsotan

Marmitako eta 
paella txapelketen
aitzakian koadrilan
bazkalduko dute
durangar askok

Jaiak bai, murrizketak ere bai
Aurtengo jaietako aurrekontua %30 murriztu du udalak; 247.000 euro bideratu dituzte jai egitaraura

Bertsioen Gaua,
urriaren 20an
Durangoko musika taldeek klasikoen bertsioak joko dituzte urria-
ren 20an, Andra Marian. Bertsioen Gauerako, bost taldek eman
dute izena . Kimetz Zenitagoia antolatzailearen berbetan, par-
te-hartzaileak gogotsu daude prestatu dituzten bertsioak jen-
daurrean eskaintzeko: “Talde batzuek kontzertu gutxi eman dituz-
tenez, taula gainera igotzeko aukera izango dute”. Greatest Hits
egitasmoaren sortzaileek antolatu dute kontzertua, udalaren
ekimenez. Batez ere, taldeko partaide gehienak Durangokoak
dituzten bandei zuzendutako ekimena izan da.

Gossip - Zoom 
Blink 182 - Septenber Boys

Paramore - Farewell  
Su Ta Gar - Sugoi

Barricada - Tribute to
K.Aginako
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Euskaraz bizi garenon j
Durangoko euskalgintzako hainbat eragilek elkarlanean prestatuko dute

Durangoko eta Durangal-
deko euskaltzaleek luza-
ro buruan izan duten

ideia gauzatuko dute 2012ko
Durangoko San Fausto jaietan.
Guka gunea eskainiko diete jaie-
tara hurreratzen diren herritar
guztiei, lehenengoz. 

Eguneroko bizitza euskaraz
egiten dutenei nahiz egin gura-
ko luketen herritar guztien gunea
izango da Guka.  

Guka ez da besterik, euska-
raz bizi direnen eta bizi gura
dutenen jaietako elkargunea bai-
no, eta Durangaldeko euskal-
gintzako hainbat eragile eta
elkarte dira espazio horren sorre-

ra bultzatu dutenak: Berbaro Tal-
dea (Berbaro euskara elkartea,
Plateruena kafe antzokia eta
Anboto astekaria batzen ditu)
Ibaizabal ikastola, Durangoko
AEK eta Euskal Herrian Euska-
raz elkarteak.

Durangoko Plateruenean
eman zuten, astelehen iluntzean,
Guka guneko helburuen eta egi-
tarauaren berri bultzatzaileek.
Durangoko elkarte horietako 30
lagun inguru batu ziren ekime-
na zertan datzan eta zein egita-
rau eskainiko duten azaltzera.

Durangoko Kurutziaga kale-
ko txosnagunean agertuko da
Durangoko euskaltzaleen bul-

Euskaraz bizi
direnen eta bizi
gura dutenen

elkargunea: Guka 

“Euskaraz 
bizitzeko lekuak 
berreskuratzeko

ahaleginean 
dihardugu”

Umeentzako tailerrak eskaini-
ko dituzte Guka gunean, urria-
ren 13an, eta egun horretan jai-
zaleak batuko dituen paella
janera ere gonbidatu dituzte
herritarrak. Paella prestakete-
tan eta ondorengo bazkarian
parte hartu gura duenak ere
zabalik dauzka ateak: Gukan
batzen diren elkarteekin harre-
manetan jarrita batu daiteke
urriaren 13ko jaira. 

Guka guneko egitarauaren
barruan, bestalde, Kantulagun
saioa ere antolatu dute, urria-
re n  2 0 r a k o.  E g u e rd i a n ,
13:30ean, izango da Kantulagun
ekimenaren txanda. Platerue-
nean hilero izaten diren saioak
bezalakoa jaietan egitea da eki-

men horren helburua. Beñat
Aiartzak gitarragaz eta Ugaitz
Catalanek kantuan egingo
dituzte saioaren gidari lanak.
Kantutegi berezia prestatuko
dute, gainera, San Fausto jaie-
tan jaigiroa kantuz janzteko.

Guka  txosnagunean, gai-
nera, edariak zein bokatak ere
eskainiko dituzte Berbaro eus-
kara elkarteak, Plateruenak,
Ibaizabal ikastolak, Durango-

ko AEK-k, Euskal Herrian Eus-
karaz elkarteak  eta Anbotok.
“Jan-edana eta aurrez aurre
euskaraz mintzatuko gatzaiz-
kizun pertsonak”. 

Horrelakoak izango dira
Gukan topatu ahal izango diren
boluntarioak, Platerueneko
aurkezpenean azaldu zutenez,
bertaratzen direnek Durango-
ko gune euskaltzalean.

Jaigirora bisita egitera zein
gunearen muntaketan edo
txandetan parte hartzera gon-
bidatu dituzte antolatzaileek
herritar guztiak. Elkarrekin,
“guka berba egin gura duzuen
guztiontzat gonbidapena duzue
hau”, bota zuten gonbitea Pla-
teruenean.

Umeentzako tailerrak zein
Kantulagun saioa aukeran

Guka guneko 
egitarauean,

Kantulagun ere
antolatu dute
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aietako gunea: Guka
e txosnetako karpa bat, eta egitarau berezia eskainiko dute jaietan

tzadatik jaiotako Guka lehenen-
goz jendaurrera. 

“Urteak daramatzagu euska-
ra herri-bizitzara ekarri guran
eta, oraindik ere, euskaraz bizi-
tzeko lekuak berreskuratzeko
ahaleginean dihardugu”, diote
ekimenaren bultzatzaileek.
Horregatik, Durangoko San Faus-
to jaietan ere parte hartu eta
agertu beharra ikusi dute: “Per-
tsonak, jaia eta bizipoza batzen
diren lekuan”. Hor ere euskaraz
gozatzeko.

Iaz, besteak beste, espazio
honen sorrera bultzatu duten
eragile euskaltzaleen ekimenez,
Euskaraz bizi nahi dut ekimena

jarri zuten Durangoko San Faus-
to jaietan martxan.  Durangoko
euskalgintza batzeko lehenengo
pausoa izan zen iazkoa, eta nora-
bide berean eman dituzte gero-
ko pausuak, Durangoko euskal-
gintzaren eta euskaltzaleen elkar-
lana aurtengo jaietan ere
irudikatuko baitute.  

Etorkizunean, bai Duran-
goko San Fausto jaietan eta bai-
ta jaietatik kanpo ere, Durango-
ko euskaltzaleen elkargune izan-
go diren espazio fisiko eta
sinboliko gehiago sortzen jarrai-
tzeko asmo sendoa agertu dute
Guka sortu duten euskalgintza-
ko eragileek.

Durangoko elkarte
horietako 30 lagun
inguru batu ziren

aurkezpenean

“Pertsonak, jaia eta
bizipoza batzen

diren lekuan egon
gura dugu” 
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Bilgune Feministak
botako du aurten
txosnetako txupinazoa
Lau karpa eta bost txosna ipiniko dituzte Kurutziagan

Txosnagunea Kurutziaga kalean egongo da
aurten. Lehenengo bider hartuko dute leku
hori eragileek euren txosnak ipintzeko, aurre-
ko urteetan Pinondon, Zumar kalean eta Gal-
tzaretan kokatu ostean. Txosna batzordeak
azaldu duenez, lau karpa eta bost txosna eza-
rriko dituzte. Karpek ematen duten aterpea
gogoratu dute herritarrak animatzean: “Egu-
raldi txarra eginez gero, kontuan izan 850
metro karratuko estalpea egongo dela.” Bil-
gune Feministak botako du gune horreta-
ko txupinazoa, urriaren 11n. Hortik aurre-

ra, egunez eta gauez disfrutatzeko gonbi-
tea egin dute: “Egitarau anitza eta oparoa
egiten saiatu gara”.

Nobedade bati eman diote indarra
txosna batzordekoek. Urriaren 12an, uda-
letxeko txupinazoaren ostean, burdun-
tzian eginiko okela pintxoak banatuko
dituzte Andra Marian.

Argiak, kamera, akzioa!
San Fausto Eguna izan ohi da tradizio han-
dienekoa Durangon. Txosnetan ere paella
txapelketa egingo dute, eta bertan parte har-
tzeko deialdia egin dute. Beste ekitaldi gas-
tronomiko bat Gazte Eguneko bazkaria
izango da. Urriaren 20an dute hitzordua.
Iaz 450 gazte batu ziren eta aurten gehia-
go elkartzea espero dute.

Gazte Egunak Mozorro Egunagaz bat
egingo du. Zinea aukeratu dute disfrazera-
ko gai edo inspirazio iturri. Beraz, festaza-
leek egun batez euren gogoko aktoreen
antza hartzeko aprobetxatu ahalko dute.
Doakoa izango da txosnetako ‘pelikula’.

Burduntzian eginiko okela
pintxoak banatuko dituzte

urriaren 12an

Zinea aukeratu dute 
disfrazerako gai edo 

inspirazio iturri

Ikuspegi ezkertiarra 
darabilte letretan, ironia
eta kritikaz pozoinduta

Los Chikos Del Maíz, buruak
eta kontzientziak astintzeko
‘Pasión de Talibanes’ lan berriko kantak eskainiko ditu
Valentziako rap taldeak txosnagunean, urriaren 12an
Los Chikos Del Maíz talde valentziarrak
txosnagunean joko du urriaren 12an. Hip-
Hopa lantzen dute 2005etik, eta maketa bi,
disko bat eta DVD bat kaleratu dituzte.
Pasión de Talibanes izeneko DVDa irailean
bertan ipini zuten salgai eta, arrakastaren
seinale, Espainiako hamar lan salduenen
artean egon da. Hain zuzen ere, lan berri

hori aurkeztuko dute Durangoko jaietan.
Taldeko raperoak Nega eta Toni el sucio
dira, eta DJ Bokah-ren musika eta errit-
moak erabiltzen dituzte oinarrian. 

Buruak bakarrik ez, kontzientziak
astintzeko ere erabili gura dituzte kantuak.
Ikuspegi ezkertiarra darabilte letretan,
ironia eta kritika zorrotzez pozoinduta. 

DVDa Espainiako 
hamar lan salduenen

artean egon da
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Mota guztietako
musika aurtengo 
sanfaustoetan
Su Ta Garren heavya, Los Sabandeñosen tradizio
kanariarra eta Luhartzen erromeria egongo dira jaietan

Aurtengo San Fausto jaietan ere musika
eskaintza zabalaz gozatzeko aukera egon-
go da. Su Ta Gar talde eibartarra eta Los
Sabandeños kanariarrak ariko dira Duran-
gon, besteak beste. 

Euskal metal doinuak urriaren 19an
entzun ahal izango dira, barikuan, Su Ta Gar
taldearen eskutik. Aitor Gorosabelen taldeak
Landako Gunean joko du, Basaki taldearen
ostean. 23:00etan hasiko dira kontzertuak,

eta DJ Eleptunoren musika elektronikoa-
gaz bukatuko dute gaubela.

Los Sabandeños kanariarrak, aldiz,
San Fausto Egunean igoko dira Landako
Guneko oholtzara, urriaren 13an. 40 urte
baino gehiagoko ibilbidea du Los Saban-
deñosek. Kanariar Uharteetako musika
tradizionalagaz batera, musika hegoame-
rikarra eta boleroak uztartuko ditu. Hamar
euro balio du sarrerak, 22:00etan hasiko den
musika emanaldirako.

Kaleko musika ere bai
Kaleko musikak ere girotuko ditu Duran-
goko jaiak. Tabira Musika Banda, Uzartza
Txistulari Banda eta Durangoko Orfeoiaz
aparte, hiru fanfarrea ere ibiliko dira kale-
rik kale: Sama Siku, Guretzat eta Sugarri.

Erromeriek ere euren tokia izango dute
sanfaustoetan. Luhartz taldearen eskutik,
euskal erromeriaz gozatzeko aukera izan-
go da Ezkurdi plazan, urriaren 12an,
23:00etatik aurrera. San Fausto Eguneko
Marmitako txapelketaren ostean, berriz,
Akerbeltz erromeria taldea ariko da Lan-
dako Gunean.

Gorosabelen taldeak
Landako Gunean joko du,
Basaki taldearen ostean

Zazpigarren aldiz egingo dute
Duatloi Herrikoia Durangon
Mugarra Triatloi Taldeak adin guztietara egokitutako
Duatloi Herrikoia antolatu du aurtengo jaietarako ere
Beste behin ere, Mugarra Triatloi Taldeak
Duatloia antolatu du San Fausto jaien hari-
ra. Urriaren 7an, domekan egingo dute VII.
Duatloi Herrikoia, eta Durangoko Santa Ana-
tik abiatuko dira. Izen-ematea goizeko
bederatzietan hasiko da; bestela, bezperan
eman ahalko da izena, 19:00tik 21:00era,
Gure Kabiya tabernan. Hamalau urtetik
beherakoek euro bat ordaindu beharko
dute, eta nagusiek hiru euro.

Haur zein helduentzako duatloia fro-
ga guztiz herrikoia da, eta ez da ez sailka-
penik ez denborarik hartuko. Korrika saioak
eta bizikleta ibilbideak adin tarteen arabe-
ra egokitu dituzte. Lehendabizikoak irte-
ten zortzi-hamalau urte artekoak izango

dira, 10:30ean. Gero, zazpi urtetik behe-
rakoen txanda izango da, 11:00etan, eta
gurasoek lagundu ahalko dute, horrela
gura izanez gero.  Azkenik, hamabost urte-
tik gorakoak irtengo dira, 12:00etan.

Derrigorrrezkoa da kaskoa erabiltzea
eta mendi bizikleta eroatea komeni da.

Bilbao Athleticen kontra, Tabiran
Urriaren 10ean, 19:00etan, Durangoko Kul-
turala eta Bilbao Athletic futbol taldeen arte-
ko partidua jokatuko da Tabira futbol
zelaian. San Fausto jaietarako bereziki
antolaturiko partida da eta sarrera 5 euro-
ren truke eskuratu ahal izango dute ikus-
leek egunean bertan.

Los Sabandeñosek musika
hegoamerikarra eta 

boleroak uztartuko ditu
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Guka! Euskaraz, lehenengo pertsonan,
pluralean
Gu gara. Euskara darabilgunak, euskaraz bizi gura dugunak, harremanak
euskaraz egin gura ditugun pertsonak. Ez gara siglak, ez gara egiturak, ez
gara estatistikak, pertsonak gara, Durangaldekoak eta Euskal Herrikoak.
Urteak daramatzagu euskara herri-bizitzara ekarri guran, eta oraindik ere,
euskaraz bizitzeko lekuak berreskuratzeko ahaleginean dihardugu. San Faus-
to jaiak ditugu orain buruan, pertsonak, jaia eta bizipoza batzen diren lekuan
egon gura dugulako. 

Hika, zuka, berorika... Guka! Guka berba egin gura duzuen guztiontzat
gonbidapena duzue hau, San Fausto jaietako txosnagunean izango dugun
lekura etorri zaitezten. Baina etorri bakarrik ez, guka-guka, elkarrekin lekua
egin dezagun proposamena ere baduzue: berdin muntaketan edo txandetan
parte hartuz, zein jaigiroan bisita eginez. Zer aurkituko duzun bertan? Jan-
edana eta aurrez aurre euskaraz mintzatuko gatzaizkizun pertsonak, plura-
lean. 

Jaiak gozatzeko egitarau ugari antolatu da aurten ere Durangon. Auke-
ran dituzue txosnagunearena zein udalarena. Euskarazko ahalik eta hitzor-
du gehienak gozatzeko dei egiten dizuegu, eta bereziki Gukan elkartzeko anto-
latu ditugunetan parte hartu dezazuen: urriaren 13an prestatuko dugun pae-
lla janez, egun berean eguerdirako antolatu ditugun umeen tailerretan
seme-alabekin parte hartuz, eta urriaren 20an 13:30etan Kantulagunean kan-
tuan eginez.

Han izango gara gu, atsegin baduzu zurekin. Egin dezagun Guka!

Aek - Euskal Herrian Euskaraz - Ibaizabal ikastola - Berbaro Taldea

Irailak 28 zituela
Irailak 28 zituela, eguerdiko hamabiak jo zuten orduan, txapliguen eztan-
da hots artean eman genien hasiera 2012. urte honetako San Migel jaiei.
Jai giroa nagusitu zen orduan herrian, bazkaldu eta Donien Atxa jaso ostean,
herritarren jai grina guztiak ase asmoz osatutako egitarauak ez zuen atse-
denik hartu.

Iurretako Jai batzordeak hilabeteetan egindako lanaren emaitza da guz-
tion artean eta guztiontzat sortutako jai egitarau hau eta gure eskura ditu-
gun baliabide guztiak erabiliz, ardura eta lanak elkarbanatuz, gustu handiz
egiten dugun lana da gainera.

Pasa da jaietako lehenengo asteburua. Ostiraleko lanparrak ez zituen jai
zaleen gogoak txikitu, eta larunbatak jende andana ekarri zigun Iurretako
plazara. Ongi etorriak izan zaitezte elkar errespetatuz, jai giroaz gozatzera
etorri zareten jai zaleok.

Alabaina, zapatu gauak utzi zuen aho zapore garratzik ere. Iurretako Jai
Batzordeko kideok, inor errespetatu gabe herriko txoko ezberdinetan txiki-
zio eta kalteak eragin zituzten pertsona horien jarrera salatu nahi dugu. Jaien
berezko errespetuzko izaera alai horretatik at herritarron ondasunak kalte-
tzea beste helbururik ez zuten izan gertaera haiek, eta hori ez da sustatu nahi
dugun jai eredua.

Oraindik orain, jai egitarauak bere horretan dirau. Igandean jaiak buka-
tu bitartean beste asteburu batez gozatzeko parada izango dugu, eta Jai Batzor-
dekook Iurretako San Migelez gozatu nahi duen orori luzatzen diogu gonbi-
dapena, gure herrira bertaratu eta elkarren errespetua eta herritarron parte-
hartzea sustatuz jai ahaztezinak bizi ditzagun. Azken txanpa da! Zatozte! Gora
Iurreta! Gora San Migelak!

Iurretako Aitte San Migel Jai Batzordea 

Alkateari eta Hirigintza eta Kultura zinegotziei
Prentsan agertutako informazioen bidez jakin dugu aurten, eta San Fausto zain-
dariaren jaien harira, txosnak Kurutziaga kalean ipiniko dituztela (…) Erabaki horren
kontra gaude erabat, eta gure haserrea erakusten dugu, udaletxeak ez gaituelako
kontuan hartu, erabakian inplikatutako ordezkari bakarrak ere ez duelako gutxie-
neko lana hartu gu informatuta edukitzeko, are gehiago erabaki hori hain tamai-
na handikoa izanda, gure eguneroko bizimoduan eragin larria izango duena bi
asteburu osoz, euretako bat hiru egunekoa. Era berean, haserre gaude gure ordez-
kari politikoek ezetza eman diotelako gure auzotarrak hartzeari, auzotarren hel-
buru bakarra informazioa lehen eskutik lortzea zenean, gero besteoi kontatzeko.

(…) gure kalean txosnak jartzeari zergatik esaten diogun ezetz azaltzen dugu
ondoren: (…) Kurutziaga kaleko etxebizitza gehienak ehun urtetik gorakoak dira,
eta oinarrizko azpiegitura egurrezkoa dute, eta ez daukate gaur egungo isolamen-
du materialik, nolabait altabozen eragina motelduko luketenik, are okerrago dis-
tantzia nahikorik ez dagoenean karpen eta etxebizitzen artean. (…) Aurreko moti-
boetako asko edozein herritarrek eman ahalko lituzke, baina, aurrekoei guk arra-
zoi espezifikoak gehitu ahal dizkiegu, herriko beste edozein kalek biltzen ez dituen
arrazoiak. 

Kurutziaga kalea, antzinako Durangoko errabal zaharra, herriko zona histori-
koa da, etxebizitza gehienak oso zaharrak dira, gure historiaren aztarnak dituzte-
nak fatxadetan, (…) laburbilduz, arkitektura multzo bat, urteetan zehar bere horre-
tan mantendu duguna, eta txosnak bertan kokatzeak arrisku larrian ipini ahal ditue-
na. (…)

Aurrekoa guztiari gehitu behar diogu Ertzainetxea Kurutziaga kalean bertan
dagoela, eta horrek gatazkak sortu ahal ditu, txosnagunera hurreratzen direnen
eta aipatutako poliziaren artean. (…)

Kurutziaga kaleko auzotarrek udaletxean aurkeztutako idazkiaren pasarteak.

Javier Azurmendi Arsuegi, Kurutziaga kaleko auzotarren izenean
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Klik batean

“Lapurrei laguntzen”
San Martin Plaza eta Olazar kaleko inguruko hainbat argi ez dabiltza aspalditik, eta
batzuk ia urtebete dabiltza argi barik, ermita aurrealdean dagoena kasu. Ez litzate-
ke hain larria izango, azken aldi honetan, hainbat lapurreta gertatu ez balira herrian.
Orain, gero eta lehenago iluntzen duenez, lapurrek errazago izango dute bere lana,
herritarren beldurra handituz. San Martin inguruan  ume asko dabiltza Zapatublai,
pilota, .... Beraz argirik ez badago guztion segurtasuna nabarmen murrizten da. 

Unai García Vara

@
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AISIALDIA auzorik auzo

Goitana auzoan barrena, ermita,
bolatoki eta antzinako eskolen artean
San Martin ermita izen bereko baserriaren alboan kokatuta dago eta dotore zainduta daukate;
San Juan ermitak antzinako auzo-eskola eta bolatoki eraberritua ditu inguruan

Iparraldean Markinarako erre-
pideagaz egiten du muga Goi-
tana auzoak (Mallabia).

Hegoaldean, ia Mallabiako herri-
guneraino jaisten da. Muga biak
elkartzen dituen aldapa luzean,
belardi eta zuhaizti berdeak eta
baserri dotoreak aurki daitezke.
Hiru ermita ere baditu Goitanak:
San Martin, San Juan eta Santa
Katalina. Auzoaren erdian San
Juan dago eta beste biak alde
banatara. Hirurek lerro bat osa-
tzen dute. San Juan ermitako
leiho estutik zuzen begiratuta, San
Martin ikusten da, eta beste alde-
tik, lerro berean, Santa Katalina
dago, arboladiek ikuspegia estal-
tzen badute ere. Kuriosoa da,
baina auzoaren eraketa (goitik
behera eta luzetara) eta hiru ermi-
tenak (ezkerretik eskumara)
elkartuta, gurutze handi baten
forma hartzen du auzoak.

San Martin baserriaren
alboan dago  izen bereko ermi-
ta. “Edo ermita ote dago baserria-
ren ondoan?”. Galdera horixe

bota du airera Felixa Pagaegik.
Bera bizi den baserria, edo ermi-
ta, bietako zein egin zuten lehe-
nengo? Izan ere, baserriak atar-
teko arkuaren erdi-erdian harriz-
ko gurutze bat du. Modu batera
zein bestera, ermita etxaurreko
parte da gaur egun eta ederto
zaindurik daukate. Barrualdea
garbi, umeltasun usain barik.
Kanpoaldetik, jatorrizko harria
bistaratuta eta tarteak zuriz pin-
tatuta. Alboko lore eta fruitarbo-
lek kolorea ematen diote eta,
inguruan dabiltzan katu, txakur
eta abereek bizia. Aipagarria da,
baita ere, gorune batean dagoen
antzinako golde eraberritua. 

Berez, San Martin Eguna
azaroaren 11n da, baina Goita-
nan maiatzaren bigarren edo
hirugarren astean ospatzen dute:
“Orain urte asko, ermita erabe-
rritu zenean, ospakizuna egu-

nez aldatzea erabaki  zuten auzo-
tarrek, azaroan sarritan euria egi-
ten zuelako”, gogoratu du Jose
Mari Zubiatek, San Martin base-
rriko bizilagunak.

Santa Katalinan ez dute san-
tuaren egunik ospatzen, baina
San Juanen bai, ekainaren 24an.
San Juanek bolatokia eta sasoi
bateko auzo-eskola ditu alboan,
biak egoera onean. Bolatoki errek-
tangularrak teilatu berria du, egu-
rrezko egitura sendo eta dotore-
koa. Ermitaren atarian 500 kilo-
ko harria dago gordeta, jaietan
erakustaldiak egiteko erabiltzen
dutena.

Trabaku gainean daude hiru
ermitetarako edo auzoko etxee-
tarako sarbideak. Hiru sarrera
ezberdin dira, Berriztik Markina-
rako norabidean eta eskumal-
detik bata bestearen nahiko segi-
dan daudenak.

San Martin
azaroaren 11n da,
baina maiatzaren

bigarren edo
hirugarren astean

ospatzen dute

San Martin ermita izen bereko baserriaren ondoan kokatuta dago.

Hiru ermita ditu
Goitanak: San

Martin, San Juan
eta Santa Katalina

Antzinako auzo eskola.

San Juan ermita.

Santa Martin ermitako santua.
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KIROLAK
@anbotokirola

Eneritz Iturriaga, eguaztenean, bizikletan ibiltzera irten aurretik.

“Gainetik 30 kilo kendu banitu lez
sentitzen naiz txirrindularitza utzita” 

Astebete joan da txirrindularitza utzi duela
iragarri zuenetik. Eneritz Iturriagak (32 urte,
Abadiño) dagoeneko aldaketa igarri duela
dio: “Presioa gainetik kentzeak bizia ematen
dizu, ez dakizu zer punturaino”.

ZZeeiinnttzzuukk  iizzaann  ddiirraa  ttxxiirrrriinndduullaarriittzzaa
uuzztteekkoo  aarrrraazzooii  nnaagguussiiaakk??
Italian ia hamar urte eman eta
lesio baten ostean etorri nintzen
Euskal Herrira. Hemen taldeek
lasterketa gutxi korritzen dituzte
eta mailari eusteko urte osoan
aritu beharra dago lehian. Bane-
kien hori horrela zela, baina ez
nuen berriro kanpora joateko
gogorik. Gainera, nire ibilbidean
lesio asko izan ditut, askotan
pasatu naiz kirofanotik. Heltzen
da une bat psikologikoki neka-
tuta zaudela sakrifizio gehiago-
rako. Alderdi ekonomikoari bai-
no beste gauza batzuei ematen
diezu garrantzia. Orduan erabaki
nuen txirr indularitza uzteko
sasoia heldu zela.

AAsstteebbeetteeaann  ssuummaattuu  dduuzzuu  bbiizzii--
mmoodduu  aallddaakkeettaa??
Pila bat. Gainetik 30 kilo kendu
banitu lez sentitzen naiz txirrin-
dularitza utzita. Presioa kentze-
ak bizia ematen dizu ez dakizu
zer punturaino. Aurpegi-espre-
sioa ere aldatu egiten da. Kirola-
riok oso zorrotzak gara geure
buruagaz. Horri kanpotik dato-
rren presioa gehitzen badiozu…
Pisu hori gainetik kentzea nahi
nuen.

SSaann  FFaauussttoo  jjaaiiaakk  bbeessttee  mmoodduu
bbaatteerraa  bbiizziittzzeekkoo  aauukkeerraa  iizzaannggoo
dduuzzuu??
Sanfaustoak gure opor sasoian
izaten dira, baina egia da jaiak
ikusteko modua aldatu egiten
dela. Beste gauza bat da. Lehen
zeozer edan eta buruari buelta-
ka hasten zinen. “Bihar izerdia
botatzera irten beharko dut”,
pentsatzen duzu.  Orain lasaita-
sun osoz irten ahal dut, ardura
barik.

TTxxiirrrriinndduullaarriittzzaa  pprrooffeessiioonnaalleettiikk
zzeerr  sseennttiittuukkoo  dduuzzuu  ffaallttaann??
Urte hauetan guztietan txirrin-
dularitzan egin ditudan lagunak
ikustea, esaterako. Bidaiatzea-
ren falta ere igarriko dut. Geratu
barik hara eta hona gabiltzala
kexatzen gara sarritan, baina
gero etxean geldi zaudenean…

Ez dakit, sentsazio berria da.
Bestalde, orain arte nire bizitza
helburuen inguruan mugitu da.
Beti nuen bete beharreko hel-
bururen bat, eta prestakuntza
horietara bideraturik zegoen.
Horren falta ere edukiko dut.
Hemendik aurrera ere izango
ditut helburuak, baina beste
maila batean.

TTiirraa,,  lleessiiooeenn  ppeennaarriikk  bbeehhiinnttzzaatt
eezz  dduuzzuu  eedduukkiikkoo..
Hori seguru, duda barik. Lehia-
keta edo txapelketaren penarik
ere ez.

TTxxiirrrriinndduullaarriittzzaarrii  lloottuurriikk  jjaarrrraaiittzzeeaa
gguussttaattuukkoo  lliittzzaaiizzuukkeeeellaa  eessaann
dduuzzuu..  PPiissttaarriikk  eemmaann  zzeenneezzaakkee??
Modu batera edo bestera txirrin-
dularitzan bidea egin gura duten
neska gazteei lagundu nahi nie-
ke, nik jaso ez nuen laguntza
jaso dezaten. Hogei urtegaz
kanpora joan behar izan nuen,
hemen ez zegoelako aukerarik.
Nire ibilbidea zangotrabaz bete-
ta egon da, baina azkenean
gura nuena lortu dut. Burugogo-
rra izan naiz horretan. Gazteei
aukerak sortzen lan egitea gus-
tatuko litzaidake. 

IIzzaann  dduuzzuu  eesskkaaiinnttzzaarriikk??
Bai, aukera bat baino gehiago
ditut. Egia esan, ez nuen horre-
lakorik espero. Pozgarria da jen-
deak zure laguntza eskatzen
duela sentitzea. Dena dela,
abendura arte ez dut erabaki
konkreturik hartuko.

EEmmaakkuummeezzkkooeenn  ttxxiirrrriinndduullaarriittzzaa--
rreenn  eettoorrkkiizzuunnaa  zzeellaann  iikkuusstteenn
dduuzzuu??
Ikuspegi ezkorra dut. Begira,
orain hamar urte joan nintzen
Italiara; bueltatu naiz eta dena
berdin dago. Atera kontuak. Ita-
lian txirrindulari legez hazi egi-
ten zara eta, lehenengo pedal-
kadak eman zenituen lekura
bueltatzean, hemen zer dagoen
ikusi eta pentsatzen duzu: “Ita-
liaren egoeratik argi-urteetara
gaude hemen”. Ez dago talde
indartsurik, diru askorik ere ez
eta, dirurik sartzen ez bada,
etorkizun iluna ikusten dut.

ZZeellaann  eemmaann  aahhaall  zzaaiioo  bbuueellttaa
eeggooeerraarrii??
Erakundeek diru-laguntzak
ematen dituzte, baina gaur egun
emakumeen txirrindularitza ez
da inbertsio gune. Hedabideek
ere lagundu behar dute. Joan
zen astean, zur eta lur geratu
nintzen nire prentsaurrekoan.
Irabazi ditudan lasterketa denek
baino oihartzun handiagoa izan
zuen prentsaurreko hark.
Horrek zer pentsatua eman
behar luke.

HHaarrrroobbiirriikk  bbaaddaaggoo??
Harrobia badago, baina laguntza
behar dute. Zaindu egin behar
dira eta konfiantza eman. Gazte-
en mailetatik txirrindulari onak
datoz. Nagusietarako pausua
ematen duten uneak dira gatxe-
nak eta orduan behar dute
laguntza. J. D.

Erguin eta
Luquin irabazle
Mallabian
Mallabiako II. Mendi Duatloiak
iazko irabazle berberak izan
zituen: Jon Erguin gizonetan
(1:39:48) eta Amaia Luquin
(2:22:49) emakumeetan.
Erguinek lau minutuan hobetu
zuen iazko denbora eta Luqui-
nek ia sei minutuan.

Gizonetan, Unai Yusek eta
Eneko Gurrutxagak osatu
zuten podiuma. Emakumeetan,
aldiz, Maite Murgiak eta Laura
Perezek. Durangaldeko ordez-
kari bik lehenengo hamarren
artean sartzea lortu zuten:
Gorka Arrizabalaga mallabia-
rrak zazpigarren (1.50.30), eta
Ekaitz Barreinkuak zortziga-
rren (1.51.08).  J. D.

Doningtonen,
azken aurreko
zita du Urienek
Igor Urien pilotua Europako
Radical Master txapelketari
dagokion azken aurreko las-
terketako lehian egongo da,
zapatuan, Donington zirkuituan
(Erresuma Batua). Lasterketa
horren ostean, azaroan Katalu-
nian egingo dena bakarrik fal-
tako da txapelketa amaitzeko.

Urien lehenengoz dabil
txapelketa horretan parte har-
tzen. Hala ere, lasterketa bat
baino gehiago irabaztea lortu
du. Austrian, abuztuan, arazo
teknikoak izan zituen autoagaz
eta txapelketa irabazteko
aukera konplikatu zitzaion.
Hala ere, berak beti aipatu du
bere helburu nagusia ahalik
eta gehien ikastea zela. J. D.

Bizikleta ibilaldi
bat Garaira,
Amorebietatik
Bizkaiko Txirrindularitza Fede-
razioak Pedal Egunaren 43.
aldia Durangaldean ospatuko
du asteburuan. Horretarako
bizikleta ibilaldi bat prestatu
dute zapaturako: Amorebieta-
Etxanotik 17:00etan irten eta
Garaira joango dira. 

Aurten txirrindularitzaren
arloan bereiztea lortu duten
65 txirrindulari edo elkarte
sarituko dituzte Garain. Horien
artean daude, esaterako, Vic-
tor Hugo Garrido, Aitor Oroza
edo Raquel Mateo txirrindulari
paraolinpikoak. Baita Borja
Abasolo, Eider Merino, Ziortza
Isasi eta Eneritz Iturriaga ere,
besteak beste. J. D.

Orain hamar urte
joan nintzen Italiara;

bueltatu naiz eta
dena berdin dago. .
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Azkeneko artikuluan aurredenboraldian murgiltzen hasita
geunden eta inguruko talde guztien errepasoa egin genuen.
Oraingo honetan, barkatuko didazue baina, ACB ligako gure
hiru taldeen errepasoa egingo dut liga hasiera honetan.

Bizkaia Bilbao Basket ia goitik behera aldatu da. Taldeko
jokalari garrantzitsuenak mantenduz oinarrian (Munbrú, Her-
velle, Raul Lopez, Vasileiadis eta Grimau), taldea guztiz erabe-
rritu du horien inguruan. Egia esan, talde borrokalaria eta zer
esan handia emango duena egin dute bilbotarrek eta edozei-
nekin konpetitzeko taldea dela uste dut.

Gasteizen ere taldea goitik behera eraldatu dute. Baina
urtero legez liga hasiera honetan lesioak dira berri nagusia
Baskoniaren lerroetan. Andres Nocioniren jarraipenarekin
batera, Fabian Causeur hegalekoa eta Tibor Pleiss pibot gaz-
teak, Taylor Rochestie eta Carlos Cabezas basea fitxatu ditu,
eta talde benetan indartsua egin. Baina esan dugun bezala,
Gasteizen urtero gertatzen den legez, denboraldi hasiera
lesionatuz beterik etorri da eta Zaragozan ezusteko partidua
galdu zuten lehenengo jardunaldian.

Eta azkenik, Donostian, Europan parte hartzea bertan
behera uztea izan da berririk nagusiena. Foru Aldundiak hitz
emandako diru laguntza kentzean, Europa bertan behera utzi
behar izan dute eta taldea ACB ligan ez sufritzeko antolatu
behar izan dute, Qyntel Woods eta Ekene Ibekwe jokalariak
izan direlarik fitxaketa nagusiak.

ADITUAREN
TXOKOA

Unai Zamalloa
Saskibaloi entrenatzailea

Hasi da denboraldia

Distantzia
luzeko triatloian
ez du parekorik
Fradesek

Bartzelonako challenge-ak
Espainiako distantzia luzeko
triatloi txapelketa erabaki du
aurten, eta emakumeetan
Gurutze Frades (Mugarra TT)
izan da txapelketako onena.
Horrela, iaz Alacanten irabazi-
tako garaipena berritu du.
Hauxe izan zen iurretarraren
denbora: 09:53:38. Adierazi
duenez, igerian eta bizikletan
indartsu sentitu zen eta korrika
osatu beharreko tartea koska-
tu zitzaion gehien.

Gorka Bizkarra mañaria-
rrak (Trikide-Saltoki) lehenen-
goz parte hartu zuen iron man
luzerako proba batean eta,
amaitzeaz gainera,  hamar
ordutik jaistea lortu zuen:
09:58:20. Ametsetako debuta
izan zela adierazi du.

Unai Urienek ere (Muga-
rra TT) ez du erraz ahaztuko
irail hasieran Sorian (Espainia)
egindako iron man erdiko pro-
ba. Distantzia horretan lehe-
nengoz aritu eta irabazi egin
zuen 23 urtez azpikoan. J. D.

Euskaldun
Torneoa irabazi
du Abasolo
abadiñarrak
Borja Abasolo txirrindulari aba-
diñarrak Euskaldun Torneoa
irabazi du. Otsailetik irailera 21
proba izan ditu torneoak. 23
urteko abadiñarrak bigarren
proban jantzi zuen liderraren
maillota eta harrez gero ez du
erantzi. Ez du lasterketarik ira-
bazi, baina txirrindulari denetan
erregularrena izan da. Garai-
pen horrek profesionaletarako
pausua ematea ahalbidetuko
dion esperantza du: “Euskaltel
Fundazioak gazterik onenak
batzen ditu. Garaipen honek
profesionaletarako atea ireki-
tzea itxaroten dut”.

Pistan, domina bi
Bestalde, pistako Espainiako
Txapelketan, domina bana ira-
bazi dute Iban Leanizbarrutia
berriztarrak (zilarra, scratch-
ean) eta Illart Zuazubizkar aba-
diñarrak (brontzea, 23 urtez
azpiko jarraipenean). J. D.

FUTBOLA
HIRUGARREN MAILA
DDuurraannggookkoo  KKuullttuurraallaa  --
GGeerrnniikkaa
Domekan, 11:30ean, Tabiran
OHOREZKO MAILA
EElloorrrriioo  --  SSoodduuppee
Zapatuan, 16:00etan, 
Eleizalden
LEHENENGO ERREGIONALA
(Gizonak)
AAbbaaddiiññoo  --  EEttxxeebbaarrrrii
Zapatuan, 17:00etan, Astolan
LEHENENGO ERREGIONALA
(Emakumeak)
EElloorrrriioo  --  OOrrdduuññaa
Zapatuan, 18:00etan, 
Eleizalden
IIuurrrreettaakkoo  --  SSaannttuuttxxuu
Zapatuan, 17:00etan, 
Larrakozelain

ARETO FUTBOLA
EUSKAL LIGA
EElloorrrriiookkoo  BBuusskkaannttzzaa  --
LLaagguunn  OOnnaakk
Zapatuan, 18:00etan, 
Elorrioko udal kiroldegian
MAILA GORENA
SSaassiikkooaa  BB  --  AAsskkaarrttzzaa
Zapatuan, 15:30ean, 
Landako kiroldegian
LEHENENGO ERREGIONALA
GGuu  LLaagguunnaakk  --  ZZaammuuddiioo
Zapatuan, 18:30ean, 
Landako kiroldegian

PILOTA
OLAZAR TXAPELKETA
LLaauu  tt’’eerrddiiaann::
--  AAllttuunnaa  --  AAnnssootteeggii
--  MMuuggiikkaa  --  LLaarrrraaññaaggaa
--  AArrttoollaa  --  AArrrriibbiillllaaggaa
Urriaren 11n, 21:30ean,
Zaldibarko pilotalekuan

Agenda

Bigarren urtez irabazi
du distantzia luzeko
Espainiako Txapelketa

Kilometro bertikalik
herrikoiena, aurtengoa

Zapatuan Anbotoko malda
gogorretan gora ibiliko dira
200 parte-hartzaile, Anbo-

to Kilometro Bertikaleko seiga-
rren edizioan. Aurten Atxondoko
Udalak hartu du proba antolatze-
ko ardura eta, aurreko aldietan
entzun eta jasotako iritziak kon-
tuan hartuta, probari izaera berri
bat eman diote. Joan-etorriak,
egonaldiak eta abar ordainduz
profesional onenei bidaltzen ziz-
kieten gonbidapenik ez dute bida-
li aurtengoan. Ondorioz, askok ez
etortzea erabaki dute. Esaterako,
iaz gizonetan nagusitu zen Mar-
co de Gasperi ez da etorriko. Ezta
iaz lehenengo sei tokietan gera-
tu ziren beste hainbat ere.

Lehenengoz ez dute inor gonbidatu gastuak ordainduta, eta 
profesional asko ez datoz; hala ere, 200 parte-hartzaile ariko dira

Aurtengo aldia herrikoiagoa
izango da, ez hain profesionalei
begirakoa. Hala ere, maila han-
diko proba izango dela azpima-
rratu dute antolatzaileek. Guztira
200 bat lagunek eman dute ize-
na, Frantziakoak eta Txekiar
Errepublikakoak tartean. Eus-
kaldunen artean ere hainbat
nabarmendu daitezke. Esatera-
ko, iaz zazpigarren amaitu zuen
Oier Ariznabarreta faboritoen
artean dago. Orain aste bi Sor-
ginen Lasterketa irabazi zuen
durangarrak. Gainera, biharkoa
Euskal Herriko Kilometro Berti-
kalen Openeko azken proba
izango da eta opena irabazteko
hautagaiak etorriko dira.

Iazko edizioko parte-hartzaile bat Anboton gora. Bittor Gorosabel

Aurtengo beste nobedade
bat da parte-hartzaileak igo
diren toki beretik jaitsiko direla
bueltan, eta ez Zabalaunditik.
Horrela, atzetik datozenak ikus-
teko eta animatzeko modua
izango dute korrikalariek. J. D.

Bizitasuna abileziaren
aurka trinkete finalean
Amankomunazgoa Sariko trinkete finalean
aurrelari bien arteko lehia bizia espero da

Final laurdenetako partiduko irudia Tornosolo trinketean. K.A.

Gaur, 19:00etan, Amankomu-
nazgoa Sariko finala jokatuko
dute Abadiñoko Tornosolo trin-
ketean. Mikel Gonzalez berrizta-
rrak, Landa edukiko du bizkar-
tzain, eta Robert Uriarte abadi-
ñarrak eta Ugartek osatutako
bikoteari aurre egingo diete.

Durangaldeko aurrelari biek
sasoian daudela erakutsi zuten
finalerdietan. Gaurko finalean
Gonzalez pilota alde batetik
bestera bizi mugitzen saiatuko
da. Uriartek tantoa amaitzen
duen trebetasuna izango du
arma nagusia. J. D.

EGITARAUA

- 12:00etatik 13:30era:
Dortsalen eta txipen
banaketa.

- 14:00etan: Kilometro
Bertikalaren hasiera
Arrazolan.

- 19:30ean: Sari banaketa

Parte-hartzaileak: 200
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Higiezinak
ETXEBIZITZAK

SALDU

Berriz. 3 logela, 2 komun,
sukalde berriztua, 2 balkoi,
egongela handia, ganbara eta
garaje itxia. Oso eguzkitsua.
Tel.:  647 77 7 3 92.

Berriz. Olakueta auzoan. 3
logela haundi, balkoiarekin
lotutako egongela eta sukal-
dea. Komun bi. Igogailua. Tel.:
685 724 690 / 675 712 369

Elorrio. Duplex etxebizitza,
78 m2 erabilgarri. Egongela,
2 logela eta 2 bainugela. Erre-
kakalen. 605 72 29 45

Elorrio. Erdigunean estrei-
natu gabeko etxea. 77m2, 3
logela, 2 bainu eta garajea, al-
tzariekin. 230.000euro. Tel.:
634 45 72 01

Garai. Oarbeaskoa baserria.
10.000 m2-ko lursaila. San
Migel auzoa, 6.  Bifamiliarra
egiteko baimena. Durangotik
10 minutura. 639 833 489.

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

ERRENTAN EMAN

Donostia. Lokal moduko
etxebizitza alokagai antiguo
auzoan. Persona batentzako
egokitua,bi planta eta kotxea
sartzeko aukera. 500 euro.
Tel.: 609 48 1 1 24.

Durango. Juan de Itziarko
auzuneko pisua, altzariekin.
Tel.: 653 74 80 13

Elorrio. 50 m2-ko atiko be-
rria alokagai. Logela, komuna
eta sukalde-egongela. Igo-
gailuagaz.  606 043 835

Iurreta. Logela alokagai.
200 euro, gastuak aparte.
Tel.: 633 23 38 48 

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

Irura. Iruran pisu berritua
alokairuan, 600 euro . Ban-
kuko abala edo asegurua be-
harrezkoa. (85m2.3 logela,
komuna, balkoia, trasteroa,
elektrodomestikoak berri be-
rriak, sukaldea, garbigailua,
labea, mikruina... Instalazio
elektriko berria, kalefakzio
berria, gas naturala, climalit
lehioak. Oso argitsua eta
ekialdeko kokapena (eguzkia
egun osoan). Egurra lurrean,
amueblaturik ( guztia estre-
natzeko). Tel.: 676051885 

ERRENTAN HARTU

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

OPORRETAKO ETXE-
BIZITZAK

ERRENTAN EMAN

Bastida. Oporretako pisua
alokatzen dut piszinarekin.
Torre - Otxandi urbanizazio
pribatuan. Urbanizazioak ige-
rilekua eta saskibaloi pista
ditu. 2 logela, bainugela, su-
kaldea eta egongela, guztiz
apainduta.  620 629 245

PISUA KONPARTITU

PISUKIDE BILA

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

Durango. Pisukide bila ga-
biltzan bi lagun gara. Hizkun-
tza Eskola aurrean dago pi-
sua, alde zaharretik oso ger-
tu. Tel.: 679 62 04 47

Durango. Logela bat aloka-
tzen dut. Madalenoste kale-
an, autobus geltokiaren on-
doan. Tel.: 650 73 87 24

Durangaldea. Logela alo-
kairuan Landako etorbidean.
Pertsona arduratsuak lehen-
tasuna. Tel.: 648 20 03 70

LOKALAK

SALDU

Gasteiz. Azken erabilera:
tailer mekanikoa garbitzeko,
engrasatzeko eta IBI lizentzia
ditu. Bulegoko altzariak eta
garajeko atea. Portero auto-
matikoa eta alarma. Hiri erdi-
gunekiko komunikazio onak
ditu. Alokatu daiteke:
800euro/hil. 665 757 807

ERRENTAN EMAN

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

GARAJE/TRASTEROA

SALDU

Durango. Garajea salgai Du-
rangoko Plateruen plazan.
28.000 euro. 
Tel.: 679475785.

Durango. Garajea salgai
Plateruen plazan. 28.000
euro. Tel.: 679 475 785.

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. 

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. Aproposa ortua
hartzeko. Hainbat fruitu ar-
bolagaz. 658 75 65 12.

Bernedo. Lursail eraikiga-
rria Urturin salgai. Gasteize-
tik 40km-tara, eta Izkiko gol-
fetik 3minututara. 308m2
eraikitzea posible da, 7ml-ko
eta bi solairuko altuera maxi-
moarekin.  665757807 

Zeanuri. 2.000 metro koa-
dro dituzten hiru lur sail erai-
kigarri dira,  Ipinaburu auzo-
an.Tel.: 650 86 39 99.

Teknologia
GAINERAKOAK

Bidali zure ordenagailua
Bolivia eta Peruko esko-
letara. Ordenagailua honda-
tuta baduzu  konpondu eta
Kainaberaren bidez bialduko
ditugu bigarren mailako es-
koletara. Tel.: 655 71 76 66.

Lana/negozioak
LAN ESKARIAK

ETXEKO LANAK

Durangaldea. Etxeak gar-
bitzen, umeak edo edadekoak
zaintzen. Lanaldi osoan edo
orduka. Erreferentzia onekin.
Tel.: 638 43 79 01

Durangaldea. Pertsona ar-
duratsua lan bila, pertsona
nagusiak zaintzen, garbike-
tan, lorezaintzan, baserrie-
tanÉ Tel.: 622 47 39 41 // 
632 37 28 87

Durangaldea. Pertsona ar-
duratsua lan bila, 09:00eta-
tik 14:00etara. Zaintzan zein

garbiketan.  632 72 43 23

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

PERTSONAK ZAINDU

Durango. Neska gazte eus-
kalduna prest dago goizetan
umeak eskolara eraman eta
ondoren etxea garbitu eta
atontzeko. 690 76 82 26.

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, es-
perientziarekin. Yanire
Tel.: 657 775 437

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
edota nagusiak zaintzeko
prest. Orduka. Erreferentzia-
kin. Tel.: 648 20 03 70

Durangaldea. Neska gaz-
tea pertsona nagusiak edo
umeak zaintzeko, garbiketan
(portalak, tabernak)zein
etxeko lanak egiteko lan bila
dabil. 24 orduz, lanaldi osoan
edo lanaldi erdian. Erreferen-
tziekin. Tel.: 620 82 85 79

Durangaldea. Emakume
arduratsua pertsona nagusie
laguntzeko eskaintzen da. 24
orduz, egunez, asteburuetan
edo jai egunetan. Erreferen-
tziekin. Tel.: 666 75 21 47

Durangaldea. 24 orduz,
gauetan edo asteburuetan
nagusiak zaintzeko. Espe-
rientzia eta erreferentziekin.
Geriatria kurtsoa eginda.  
Tel.: 634 00 82 22

Durangaldea. Neska ardu-
ratsua eta esperientziarekin
nagusiak edo umeak zaintze-
ko edo garbiketan lan bila. 24
orduz, egunez edo orduka.
Tel.: 631 13 22 91

Durangaldea. Egunez edo
orduka 10:00etatik
20:00etara nagusiak zein
umeak zaintzeko edo garbike-
tan lan bila. Esperientziare-
kin. Tel.: 632 15 80 89

Durangaldea. Emakumea
lanaldi erdiz lan egiteko prest
umeen edo nagusien zaintzan
edo garbiketan. Goiz, arra-
tsalde zein gauez. Erreferen-
tzia onak. Tel.: 636 85 20 59

Durangaldea. Emakumea
pertsona nagusiak zaintzeko
lan bila dabil. 24 orduz edo
egunez. Erreferentziekin. 
Tel.: 638 23 37 39

Durangaldea. Emakumea
nagusiak zein umeak zaintze-
ko edo garbiketan lan bila. 24
orduz edo egunez. Erreferen-
tziekin. Tel.: 650 10 18 31

Durangaldea. Pertsona na-

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

Durangaldea. Edadeko
pertsonak zaintzeko edo
etxeak garbitzeko. Lanaldi
osoan edo erdian. Erreferen-
tziekin. Tel.: 650 61 01 94

Durangaldea. Nagusiak
zaintzen zein garbiketan lan
bila. Lanaldi osoan, baita
gauez ere. Tel.: 660 70 66 18

Durangaldea. Emakume
arduratsua eta esperientzia-
rekin lan bila dabil. Garbike-
tan, sukaldari-laguntzaile edo
zaintzaile, ume zein nagusi.
Arratsaldetan. Erreferentzie-
kin. Tel.: 670 67 46 41

Durangaldea. Lan bila gar-
biketan zein umeak edo nagu-
siak zaintzeko. Edozein ordu-
tan lan egiteko prest. 
644 63 51 45 // 631 02 29 82

Durangaldea. Asteburue-
tan umeak edo pertsona na-
gusiak zaintzeko prest dago-
en mutil gaztea. 22 urte ditut
eta arreta soziosanitarioa
ikasten ari naiz.  622 937 286 

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

Durangaldea. Neska ardu-
ratsua nagusiak edo umeak
zaintzeko edo garbiketa lan
bila. Tel.: 632 51 68 61 

Durangaldea. Haur Hez-
kuntza ikasketak dituen nes-
ka euskalduna umeak zain-
tzeko lan bila.  625 70 78 31

Durangaldea. Emakumea,
nagusiak edo umeak zaintze-
ko lan bila. 24 orduz, egunez
edo gauez. Erreferentziekin.
Tel.:616 78 80 33 Luz Adilia.  

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.
Edozein ordu eta egunetan.
Tel.: 660 87 53 60

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

Durangaldea. Asteburue-
tan edo 24 orduz, pertsona
nagusiak zaintzeko lan bila.
Tel.: 602 12 22 45

Durangaldea. Nagusiak
edo umeak zaintzeko edo gar-
biketan aritzeko lan bila. 24
orduz, egunez edo asteburue-
tan. Tel.: 631 02 29 82

Durangaldea. Emakume
euskalduna Durangaldean eta
egunean bi-hiru orduz, nagu-
siak zein umeak zaintzeko
prest. Tel.: 618 40 58 79. 

Durangaldea. Nagusiak
zein umeak zaintzeko edo
garbiketarako. 24 orduz edo
egunez.  631 24 26 07

Durangaldea. Orduka zein
gauez pertsona nagusiak zein
umeak zaintzeko lan bila. 
Tel.: 633 93 41 06

Durangaldea. Neska eus-
kalduna pertsona nagusiak
zaintzeko edo garbiketarako
lan bila. Asteburuetan edo
astegunetan. 652 72 02 29

Durangaldea. Asteburue-

tan, 24 orduz edo egunez per-
tsona nagusiak zaintzeko lan
bila. Tel.: 690 68 73 95 

IRAKASKUNTZA

Abadino. Irakasle euskaldu-
na, magisteritzan diploma-
tua, Matienan eta Durangon
klase partikularrak emateko
prest, lehen hezkuntzan eta
DBHn. Tel:618 068 749.

Durango. Mondragon uni-
bertsitatean industri antola-
kuntzan goi zikloko ingeniari-
tza eginda daukan durangarra
naiz, Lehen hezkuntza, DBH
zein Batxilergoko ikasleei kla-
se partikularrak emateko
pres: matematika, fisika, ma-
rrazki teknikoa eta abar, inge-
lesaz gain.  665 71 11 08.

Durango. Irakaskuntzan es-
perientzia duen gazte euskal-
dun diplomatua, lehenengo
eta bigarren hezkuntzan par-
tikularrak emateko prest. 
Telefonoa: 675007919 

Elorrio. Lehen hezkuntzako
edozein kurtsora zuzenduta,
arratsaldez klase partikula-
rrak emateko prest. Hezkun-
tza berezia eta Haur hezkun-
tza ikasketak ditut eginak. 
Tel.: 688 64 06 04

Elorrio. Lehen hezkuntzako
edozein kurtsora zuzenduta,
arratsaldez klase partikula-
rrak emateko prest. Hezkun-
tza berezia eta Haur hezkun-
tza ikasketak ditut eginak. 
Tel.: 688 64 06 04

Durangaldea. Neska gaz-
tea, ingeniaria eta duranga-
rra, klase partikularrak ema-
teko prest, LH, DBH edota
Batxilergoko ikasleei. 
Telefonoa: 635 20 50 12.

GAINERAKOAK

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

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

Durangaldea. Nagusiak
zaintzen edo bulego eta hara-
tegiak garbitzen lan egiteko
prest nago.  690 68 73 95

LAN ESKAINTZAK

ETXEKO LANAK

Durango. Durangoko San
Inazio auzoko igerilekura
ekainetik-irailera joateko lau
sarrera ditut, kuota 135euro-
koa da, beraz, hori ordainduz
gero lau sarrerak emango ni-
tuzke. Egoera oneko igerile-
kuak dira, orain berritu be-
rriak. Tel.: 656 79 11 18

Zaldibar. Umea eskolara
eraman eta etxeko lanak egi-
teko emakumezko euskaldu-
na behar da.  670 598 432

PERTSONAK ZAINDU

Durangaldea. Neska eus-
kalduna goizetan haurrak
zaintzeko Elorrion edo ingu-
ruan. Tel.: 645 70 10 87  

Durangaldea. Enpresa bat
(kooperatiba edo pertsona
mugagabeko sozietate bat)
sortu nahi dugu. Adineko per-
tsonak zaintzeko edo etxeko
lanak egiteko. Ekimen gehia-
go ere bai: Kontable, erizain,
geriatriko edo klinika lagun-
tzaileÉ  Tel.: 690 28 60 71

IRAKASKUNTZA

Bizkaia. Enpresa batek ho-

nakoa behar du: frantses ira-
kaslea. Frantsesa ama-hiz-
kuntza izatea baloratuko da.
Kontratua: aldi baterako. Be-
rehala hasteko. Sartu. Erref.:
6629.  Tel.: 94 620 04 49

Bizkaia . Enpresa batek ho-
nakoa behar du: ingeles ira-
kaslea.Ezinbestekoa: ingele-
sa ama-hizkuntza izatea.
Kontratua: aldi baterako. Be-
rehala hasteko. Sartu. Erref.:
6682. Tel.: 94 620 04 49

Bizkaia. Bizkaiko enpresa
batek honakoa behar du: ne-
derlandera irakaslea.  Ezin-
bestekoa: nederlandera ama-
hizkuntza izatea; esperientzia
eta arduratsua izatea. Kon-
tratua: aldi baterako. Bereha-
la hasteko. Sartu. Erref.:
6616. Tel.: 94 620 04 49

Miranda de Ebro (Bur-
gos). Enpresa batek honakoa
behar du: errusiera interpre-
tea. Ezinbestekoa: errusiera-
gaztelania-errusiera inter-
pretazioan tituluduna izatea.
Lanaldi osoa. Kontratua: aldi
baterako. Berehala hasteko.
Soldata: enpresarekin zehaz-
teko. Sartu. Erref.: 6853. 
Tel.: 94 620 04 49

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

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

Durangaldea. Erizaintzako
ikasle EGAduna lH eta DBHko
ikasleei klase partikularrak
emateko prest. 665758648

GAINERAKOAK

Bergara. Enpresa batek ho-
nakoa behar du: aseguru-
agente esklusiboa. Ezinbes-
tekoa: eskola-graduatua, lh
edota hezkuntza-maila altua-
goa izatea. Saltzaile esperien-
tzia. Gida baimena eta autoa.
Lanaldi osoa eta zatituta. Be-
rehala hasteko. Soldata (gor-
dina): 1000  euro. Sartu.
Erref.: 6837. (94 620 04 49)

Durango. Enpresa batek ho-
nakoa behar du: saltzailea.
Bezero-zorroa eratzea (beze-
roak bereganatzea) eta man-
tentzea aseguru enpresa ba-
tean. Ezinbestekoa: saltzaile
esperientzia eta Durangalde-
an bizi izatea. Lanaldi partzia-
la: goizez eta arratsaldez.
Kontratua: merkataritzakoa
eta mugagabea. Berehala
hasteko. Soldata: 500 euro +
komisioak. Sartu. Erref.:
6734. Tel.: 94 620 04 49

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

Iurreta. Iurretako enpresa
batek honakoa behar du: ma-
kinen muntatzailea. Ezinbes-
tekoa: makina-erreminten
muntaian eskarmentua iza-
tea. Lanaldi osoa eta zatitua.
Kontratua: mugagabea. Be-
rehala hasteko. Sartu.
Erref.:6849. (94 620 04 49)

Durangaldea. Laguntza
psikologikoa eskaintzen da
haur, gazte zein helduei. 
Tel.: 679 38 23 79

Durangaldea. Psikologo
euskalduna hirugarren adine-
ko pertsonei, dementziadun
edota alzheimer gaixoei esti-
mulazio kognitiboa emateko
prest nago. Baita laguntza
psikologikoa familiakoei edo-
ta zaintzaileei ere. 
Tel.: 679 38 23 69

Denetarik
SALDU/EROSI

Furgunetako abanzea
salgai. Sebring modeloko
abanzea salgai. Guztiz zarra-
tzen da. Neurriak: 370x310
alt 210. 17,40ko pisua. Barru-
ko gela daroa (200x170). 
Email: aretxalarra@yahoo.es

Negutegi txikia erosi nahi
dugu. Bigarren eskuko bat
nahi dugu, 4x12 gutxienez.
Txikiagoa ere izan daiteke.
Tel.: 695 50 83 55

Zilarra erosten dut. Zila-
rrezko gauzak erosten ditut:
Tel.: 657 70 43 16. 

Ibilgailuak
FURGONETAK

SALDU

Salgai furgoneta wg mul-
tivan t4 tdi 2.5. Kanbio au-
tomatikoa. 102 zaldi eta kon-
dizio onean. Kanpinarako
prestatuta. 609 481 124

Harremanak
KOTXEA KONPARTITU

Kotxea konpartitu. Aste-
lehenetik ostiralera Durango-
tik Elorriora joateko kotxea
konpartitu nahi dut. 
Tel.: 633 01 68 32

Aisia/kirola
KIROLAK

SALDU

Bizikleta salgai. Bizikleta
estatikoa salgai. Prezioa
65euro. Tel.: 610 41 55 11

EMAN

Patinatzeko klaseak es-
kaintzen dira. Patinatzen
ikasteko eta teknika hobetze-
ko klaseak ematen dira. Mai-
su esperientziaduna eta es-
kian tituluduna. Taldeak eta
asteburuetarako irteerak an-
tolatzen dira. 
Tel.: 677 284 639 (Gotzan)

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

Untxiak salgai. Bi hilabete-
koak. Aitak 8 kilo eta amak 7
kilo dituzte. Untxi bakoitza 15
euroan. Tel.: 94 621 82 57

MUSIKA

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. Gitarra es-
kola partikularrak durangon.
Elektrikoa, akustikoa, rocka,
bluesa, jazza, funka eta abar.
Eskalak, akordeak, erritmoa,
teknikak, inprobisazioa, ira-
kurketa... Tel.: 650-17 22 85.

Familia/etxea
ALTZARIAK

SALDU

Altzariak salgai. Altzariak
salgai: Ohearen estruktura
eta bi mahaitxo: diseinu mo-
dernoa, neurriak 1,50m x
1,90m, berri-berria dago
(urte bete), prezioa 450euro
(bere salneurria dendan
1.800euro). Koltxoia: neu-
rriak 1,50m x 1,90m. Prezioa
60 euro. Ikasteko mahai zu-
ria: 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

Altzariak salgai. Ohea eta
mahaitxo bi, diseinu moder-
noa eta berria, 360 euroan.
Koltxoi berria 1,50x1,90cm;
60 euroan. Idazmahaia kaxoi
zuriekin, 55 euroan. Sinfonie-
rra kaxoiekin, 65 euroan. Ma-
hai bat, 60 euroan. 
Tel.: 610 41 55 11

Armairua eta haritzezko
ohea salgai. 1.000 euroan.
Negoziagarriak dira.
Tel.:600 64 90 96

HAURREN TXOKOA,
OSAGARRIAK

SALDU

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

Silver cross kapota sal-
gai. Berri-berria. Prezioa
650euro (bere prezioa
1.500euro da). 610 41 55 11

Umeentzako osagarriak
salgai. Quinny markako hiru
erruberadun ume kapota eta
silla, 195 euroan. Barbie mar-
kako bizikleta larrosa, 50 eu-
roan. Umeentzako koloretako
mahai biribila eta aulkia, 53
euroan. Taka-taka musika-
gaz, 30 euroan. 
Tel.: 610 41 55 11
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Anboto komunikabideak 
komertziala behar du.

Ezinbestekoa euskara menpera-
tzea eta Durangaldekoa izatea.
Bidali zure kurrikuluma 
bulegoa@anboto.org
helbide elektronikora.
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INMOBILIARIAK

ETXEBIZITZAK SALGAI
• ABADIÑO: Txalet bifamiliarra lursailarekin salgai.
• DURANGO-ERRETENTXU: Adosatuak salgai,
bifamiliarrak eta unifamiliarrak.
• 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.
• 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, 2/3
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, 3/4 logela eta komuna. Ganbara.
• LAUBIDETA: Halla, sukalde-jantokia, egongela, 
2 logela eta komuna. Terraza.
• MONTEBIDEO: Halla, egongela-jangela, sukaldea, 
5 logela eta 3 komun. Terraza. Ganbara.  
• 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 2 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.
• URKO KALEA: Halla, sukaldea, egongela-jangela, 
2 logela eta 2 komun. 2 terraza. Ganbara eta garajea.
• ABADIÑO: Iturritxo kalea. Halla, sukaldea, egongela,
2 logela eta 2 komun. Eskegitokia. Garajea eta
trastelekua.

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.
• ALLUITZ: Erdi berria. Logela, egongela, sukaldea
eta komuna. Balkoia. Ganbara. Bizitzen sartzeko
moduan.
• 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.

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. 180.200€.
% 100 eko finantzaketa. 450€/hileko.

AUKERA
• ARAMOTZ: 3 logela eta egongela. 125.000€.
• JUAN DE ITZIAR: 3 logela eta egongela. Balkoia.
144.250€.
• MATIENA: 3 logela eta egongela. Igogailua.
150.000€.
• EZKURDI: 90 m2. 3 logela,egongela eta 2 komun.
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€.
• INTXAURRONDO: 75 m2. 2 logela eta 2 komun. 
27 m2-ko ganbara. Garaje itxia. 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.  
• ABASOLO: 3 logela eta komuna. Igogailua. 
• BARRENKALE: Berriak. Duplexa. 2 logela eta 
2 komun. Estreinatzeko. Erosi alokairuan. 
• MURUETATORRE: 3 logela. Terraza. Ganbara.
Garajea. Etxe osoak kanpora ematen du.
• 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: 35 m2. Egokitua. 54.000€.
• J.A. AGIRRE: 60 m2. Egokitua. 800€.
• ZABALE: 60 m2. Egokitua. 425€.
• ALDE ZAHARRA: 45 m2. Berria. 150.000€.
• 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. 
• MATIENA: 3 logela eta 2 komun. Balkoia eta terraza.
14 m2-ko ganbara. Jantzia. Etxe osoak kanpora
ematen du. 
• MAÑARIA: 110 m2. 3 logela. Terraza. Igogailua.
Etxe osoak kanpora ematen du. Altzariekin. 199.000€
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punta txapelketaren finalerdiak,
18:00etan.

›› Urriaren 7an, XLIV. Durangalde-
ko gailurrak, 08:00etan. VII
Durangoko duatloi herrikoia,
10:00etan. XIII. mikologia
erakusketa, 11:00etan. Rocio
meza, 11:00etan.

›› Urriaren 8an, Mus, tute, briska,
igel, billar eta ping pong
txapelketaren hasiera.

›› Urriaren 10ean, Futbol partida,
19:00etan, Tabira Zelaian.

›› Urriaren 11n, kalejira,
20:30ean. Txupinazoa,
21:00etan, txosnagunean. 
The full monty antzezlana,
22:00etan, San Agustinen. 
Dirty Brothers, Poliputos eta
Ghertzainak taldeen kontzertua,
22:30ean, txosnagunean.

IURRETA
›› Urriaren 5ean, Umeentzako

berbena, 18:00etan. Poteoa
tabernaz taberna fanfarriak
lagundurik, 19:30ean. Zea Mays,
Skasti eta Tximeleta, 22:30ean.    

›› Urriaren 6an, Emakumeen

ANTZERKIA
BERRIZ 
›› Urriaren 6an, Kulunka teatro

taldearen André y Dorine,
20:00etan, kultur etxean.

DURANGO 
›› Urriaren 7an, Gorakada antzerki

taldearen Printzea eta ahatea,
18:00etan, San Agustinen.

›› Urriaren 11n, Txintxaun Kolekti-
boa taldearen The full monty,
22:00etan, San Agustinen.

ZORNOTZA 
›› Urriaren 5ean, Teresa Calok

zuzenduriko Carrera de obsta-
culos, 21:00etan, Zornotza
Aretoan.

›› Urriaren 6an, Marie de Jongh
taldearen Alabatxo, 18:00etan,
Zornotza Aretoan.

ERAKUSKETA
ABADIÑO 
›› Urriaren 8ra arte, Olga Lucia

Gonzalezen Acquaria. Errota
kultur etxean.

DURANGO 
›› Urriaren 5etik 28ra,

Minutalariak, kale argazkilariak.
Arte eta Historia Museoan.

›› Urriaren 5etik 14ra, XII. Durango

Hiria lehiaketako margolanen
erakusketa, Arte eta Historia
Museoan.

›› Urriaren 11tik, San Fausto 2012
kartel lehiaketara aurkezturiko
lanen erakusketa, Arte eta
Historia Museoan.

ELORRIO 
›› Urrian, Iñaki Zorrakin Altuberen

ilustrazioen erakusketa, Iturri
kultur etxean.

IKASTAROA
DURANGO 
›› 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.

IURRETA 
›› Inskripzioa hasita dago. Andere-

bidek antolatzen duen inteligen-
cia emocional en la mujer
ikastaroan. Urriaren 15etik
abenduaren 17ra dira saioak. 

JAIAK
DURANGO
›› Urriaren 6an, Euskadiko

Andaluzia jardunaldiaren
hasiera, 12:00etan, Landako
gunean. XXIX. San Fausto zesta

kemena kriterium soziala,
11:00etan. El despiste fanfarria,
12:00etan. Poteoa, 12:30ean.
Bazkari herrikoia, 14:30ean,
plazan. XIII. bizikleta festa,
17:00etan, San Migel plazatik
Olaburu frontoira. Lagun arteko
Olinpiadak, 17:30ean. Paitta
txakur txapelketa, 18:30ean.
Andoni Egaña, Unai Iturriaga,
Amets Arzallus, Maialen Lujan-
bio, Jon Maia eta Miren Amuriza
bertsolariak, 22:00etan. Gai
jartzailea: Igor Elortza.
Erromeria, Gozo-gozo taldeagaz,
00:00etan, eta Dj Festa,
ondoren.

›› Urriaren 7an, XIV. nekazaritza
eta artisautza azoka, 10:00etatik
15:00etara, Andaparapen.
Dantzari eta agintarien kalejira,
10:30ean, Montoitik plazara.
Meza nagusia, 11:00etan, eta
Dantzari Dantza, ondoren. Pil-pil
erako bakailao txapelketa,
12:30ean. Dantza saioa,
18:30ean, eta ondoren, errifen
zozketa. Arantza eta Pantxok
alaituriko herri afaria, 20:30ean.
Jaien amaiera, ohiturazko
bertsoak kantatuz, 22:00etan.
Erromeria, gauerdira arte.

MUSIKA
DURANGO
›› Urriaren 5ean, Non Servium 

eta Shock Waves, 20:00etan,
Plateruenean. 

›› Urriaren 6an, Los Chichos,
22:00etan, Plateruenean. 

›› Urriaren 12an, Gau elektronikoa
& friends, 23:00etan, Plateruena
kafe antzokian. 

ZINEMA
BERRIZ 
›› Brave, umeentzako zinema,
urriaren 5ean, 18:00etan, eta
urriaren 7an, 17:00etan, kultur
etxean.

ELORRIO 
›› Urriaren 11n, Pura vida,

20:00etan, Arriolan.

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

AGENDA
Urriaren 6an, 20:00etan,
Plateruenean

ANDRÉ Y DORINE

Ahozko elkarrizketa barik, bestelako
komunikazio bideak baliatzen ditu
Kulunka antzerki taldeak bere
ikuskizunean. Maitasunari, zahartza-
roari eta Alzheimer gaixotasunari
buruzko obra da André y Dorine.
Besteak beste, txeloaren zuzeneko
musika ere eskaintzen du. 

Urriaren 6an, 22:00etan, Durangoko Plateruenean

LOS CHICHOS
1973tik oholtzarik oholtza rumba flamenkoa zabaldu duen
hirukotea da Los Chichos: kaleko eta maiteminari buruzko
istorioak kantatzen dituzte. Guztira, hogei disko baino gehiago
dauzkate kaleratuta. Durangoko Plateruenean ariko dira, bihar.

ZINEMA

DURANGO
Zugaza

Bel Ami. Historia
de un seductor  
Zuzendariak: D. Donnellan eta

N. Ormerod

barikua 5: 22:00
zapatua 6: 19:30/22:30
domeka 7: 19:30/22:30
astelehena 8: 19:00/22:00
martitzena 9     
(ikuslearen eguna): 20:00

Umeen zinema     

Brave 2D
Zuzendaria:  B. Chapman, M.

Andrews 

zapatua 6: 17:00
domeka 7: 17:00                         

ELORRIO

Arriola

La nieves del
Kilimanjaro  
Zuzendaria:  Robert Guédiguian 

zapatua 6: 22:30
domeka 7: 20:00
astelehena 8: 20:00

ZORNOTZA

Zornotza Aretoa

Profesor Lazhar
Zuzendaria: Philippe Falardeau

astelehena 8: 20:00    

Zineforuma     

El guateque
Zuzendaria: Peter Sellers

martitzena 9: 20:00



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

anboto 2012ko urriaren 5a , barikua A19

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

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 28 64 66

TAXIAK

Abadiño ............................94 681 44 70
Matiena ............................606 45 99 88 
Durango Geltokia ..............94 681 10 01
Elorrio Geltokia..................94 682 00 40 

J.L. Uriarte ..................670 40 20 02
I. Estebez ....................670 67 82 73

M Galeano ........................670 40 93 30
Iurreta ..............................94 620 15 65

Taxi auzunea..................688 61 86 90

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, 5
09:00-09:00 
• Gaztelumendi (J.A. Abasolo 2 - Durango)
09:00-22:00 
• Lopez de Aretxaga (Torresolo 4 - Abadiño)
Zapatua, 6
09:00-09:00
• De Diego (Intxaurrondo 22 - Durango)
09:00-13:30
• Mugica (Andra Maria 9 - Durango)
• Gaztelumendi (J.A. Abasolo 2 -Durango) 
• Campillo (Montebideo 24- Durango)
• SanRoma (Uribarri 5 - Durango)
• Balenciaga (Ezkurdi plaza 8 - Durango) 
• Unamunzaga (Muruetatorre 2C - Durango)
• Sagastizabal (Askatasun Etorb. 19 - Durango)
• Larrañaga-Balentziaga 

(Berrio Otxoa 6 - Elorrio)
• Urizar (Gabiola 2 - Berriz)
09:00-14:00
• Irigoien (Bixente Kapanaga 3 - Iurreta)
Domeka, 7
09:00-09:00
• Mugica (Andra Maria 9 - Durango)
Astelehena, 8
09:00-09:00
• Irigoien (Bixente Kapanaga 3 - Iurreta)
09:00-22:00
• Egaña (Bekoetxe 4 - Zaldibar)
Martitzena, 9
09:00-09:00
• Etxebarria (Montebideo 2 - Durango)
Eguaztena, 10
09:00-09:00
• Unamunzaga (Muruetatorre 2C - Durango)
Eguena, 11
09:00-09:00
• SanRoma (Uribarri 5 - Durango)

EGURALDIA

13

24o

14

25o DOMEKA

14

26o ASTELEHENA

14

27o ZAPATUA

14

27o 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:

Irailaren 13an Ane Areitioaurtena
Elexpe jaio zen. Zorionak guraso
izan berri diren Josu eta Nahikariri!
Zelan gauak? Abadiñoko kuadrilla.

Irailaren 9an Kattalin Zarrabeitia
Txintxurreta jaio zen. Zorionak
Eneko eta Arantzari, titulu 
berriagatik! Abadiñoko kuadrilla.

Zorionak Aitor zure 5. urtebetetzean!
Jarrai ezazu hain maitagarria izaten!
Musuak zure anaia eta gurasoen
partez. Besarkadak familiaren partez!

Jone Iturrietak irailaren 26an 9 urte bete zituen, Peio Bikandik, aldiz, 
gaur, urriaren 5ean. Iurretako amaman partez ondo pasatu eguna! 
Zorionak eta jarraitu hain formalak izaten!

Irailaren 14an Jon jaio zen. 
Zorionak Ekaitz eta Mireiari! 
Eta musu erraldoi bat mundura
etorri berri denari! 

Durangoko neska ederrenak 
16 urte bete ditu. Zorionak, June!
Asko maite zaitugu! Elene, Ione,
Jone, Itxaso, Iraide eta Maria.

Zorionak, Xabat! Urriaren 4an 
urte bete egin dozu. Aita eta amaren
partez, zorionak eta eskerrik asko
gure bizitzara etortzeagatik!Musuak!

Herenegun Nerearen urtebetetzea izan zen eta opari bat emango diogu.
Zorionak, amatxo! Besarkada handi bat eta mila musu zuretzat!

Gaizkak urriaren 3an, 3 urte bete
zituen. Zorionak mutil haundi! 
Musu handi bat Abadiñoko eta
Lekitxoko familia guztiaren partez!

Zorionak, Paule! Domekan 4 urte
egingo dituzu! Musu potolo eta
besarkada handi bat danon partez!
Maite zaitugu printzesa!

Zorionak, aitite Angel! Martitzenean zure
urteguna izan zen. Espero dugu egun
zoragarria igarotzea. Musu handi bat
Maialen, Paule eta Nahiaren partez! Abadiñoko Jon eta Martxelek urriaren 4an eta 5ean urteak bete

dituzte. Zorionak, bikote! Eta musu potoloak biontzat!

Gure etxeko printzesak 4 urte
beteko ditu urriaren 9an. Zorionak
Izar! Egun ona pasa etxekoen
partez eta musuak Oihanen partez!

Eneko Barroetak irailaren 22an 36 urte egin zituen, eta Peru Barroetak 3
urtetxo egingo ditu domekan, urriaren 7an. Musu bana biori, amama Esther
eta izeko Itxasoren partez!



AKUILUAN Amaia Ugalde

Aurreiritzia
Gizakiok, nahiz eta behin eta
berriro saiatu metaforen bitar-
tez pentsatzen, ezin dugu
aurreiritzirik gabe funtziona-
tu. Esan genezake aurreiritzi
mota asko daudela eta uniber-
tso txiki bat ere osatzen dute-
la. Horietariko batzuk aurrei-
ritzi ideologikoak dira, besteen
iritzia onartzeko gabezia age-
rian uzten dute elkarbizitza
antolatzeko oso kaltegarriak
dira.

Beste aurreiritzi batzuk
azalaren kolorearekin lotuta
daude eta xenofobiara era-
man gaitzakete. Jakina, hauek
ere oso arriskutsuak dira.

Badaude klasistak kon-
tsidera daitezkeen aurreiri-
tziak ere, diruarekin edo bote-
rearekin erlazionatuak, eta
zorigaitzez gure artean ondo
errotuta daudenak.

Badaude beste aurriritzi
batzuk oso aktibatuak ditugu-
nak, eta horiek bereziki eza-
gutzen ez ditugun pertsonei
aplikatzen dizkiegu. Hau da,
nahiz eta ez ezagutu, janzke-
ragatik, itxuragatik, entzun
dugunagatik kalifikatzen
dugu.

Aipatutako aurreiritzi
guztiek sustrai komuna dute:
tolerantzia falta.

Antzinako Greziatik, giza-
kiok gizartearen beharra dugu
gure gizatasuna osatu ahal
izateko, eta hori horrela bada,
nahitaez ondoan daukagun
laguna gu bezalakoa dela pen-
tsatzea izango litzateke zuze-
nena. Baikortasun antropolo-
gikoan erori gabe, denok ditu-
gu antzerako miseriak eta
deskubritu beharreko bertu-
teak. 

Horregatik, inor epaitu
baino lehen komeni zaigu
albokoari aukera bat ematea,
batez ere, hurrengoan gu geu
ere alboan suerta gaitezkee-
lako eta orduan tratu justua
nahiko dugulako.

Badaude klasistak
kontsidera daitezkeen
aurreiritziak ere

LAUHORTZA

Aitor 
Aurrekoetxea

EHUko 
irakaslea“Nork esango luke munduko puntan

euskara irakasle ibiliko nintzenik!”

Ingelesa hobetzeko ahaleginetan,
euskara erakusteko aukera sortu
zitzaizun bertako natibo bategaz.
Zelan ba? 
Foro batean, euskaraz agurtzen
nuela ikusi eta euskalduna izan-
go nintzela pentsatuz bat egin
zuen nirekin. Orain  ikasle-irakas-
leak gara. Astean behin euskara
klasea daukagu, eta trukean nik
ingelesa praktikatzen dut. Nork
esango luke munduko beste pun-
tan euskara irakasle ibiliko nintze-
nik! Beste emakume batek ere
interesa erakutsi dit. Laster eus-
kaltegia zabaldu beharko dut.

Zelako jendea ezagutzen ari zara
Zeelanda Berrian? Zelako kultu-
ra da bertakoa? 
Atzerritar asko dago, batez
ere Aucklanden, egun
bizi naizen hirian.
Eta ezagutu, mun-
d u k o  p a r a j e
ezberdinetakoak
e z a g u t z e n
n a b i l .  A s k o
Asiako herrial-
deetakoak. Hiri

honetako kultura oso anitza da eta
aberatsa alde horretatik.

Kultura eta hizkuntza maoria-
ren inguruko hainbat ‘txio’idatzi
dituzu Twitterren. Hizkuntzaz
zeozer ikasi duzu?
Hizkuntzaz baino gehiago mao-
rien kulturaz irakurri, ikusi eta
ezagutu dut gehiago. Nire asmoen
artean badago hizkuntza maoria
ikastea, eta euren ohitura, sines-
kera, historia eta abarrean gehia-
go sakontzea.

Urriaren 14an hasiko da Mundu-
ko Triatloiaren Final Handia,eta
boluntario ibiliko zara.Zelan sor-
tu zaizu aukera hori?
Aucklanden zer gertatzen dabilen
egunean-egunean jakiteko sare

sozialak erabiltzen ditut eta
horrela jakin nuen triatloia-

ren finala izango zela eta
boluntario bila zebiltza-

la. Jendea ezagutu eta
ingelesa praktikatze-
ko aukera ona zela
pentsatuz izena
eman nuen.

Bitxikeria ugari bizi izan dituzu.
Asteon ‘Cocineros españoles en el
mundo’ programa egiten duen
tipoagaz egon naiz, eta ez dakit
noiz, baina programetako baten
agertuko naz, Aucklanden zabal-
du duten txurro postu baten.

Munduaren beste aldean egon
arren, Euskal Herriagaz kontak-
tuan zabiltza teknologia berrie-
kin, ezta? 
Batzuetan Internetekin borrokan
ibili arren, teknologia berriak
hemengo, horko eta hango kon-
tuen berri izateko ezinbesteko
tresna bihurtu ditut. Etxekoekin
eta lagunekin komunikatzeko ere
inbento ederra dira.

Euskal Herrian hainbat proiektu-
tan zaude inplikatuta. Bizkaia
Irratian lanean,bertsozale elkar-
tean, Gerediaga elkartean... Sal-
tsa horien falta igartzen duzu?
Bai eta ez. Durangoko Azoka, Biz-
kaiko Txapelketa, irratiko lanki-
deen egunerokoen joan-etorrien
falta badaukat. Baina online ger-
tutik jarraitzen ditut. Ahal duda-
nean ere ahalegintzen naiz distan-
tziatik ekarpenak egiten.

Sanmigelak zelan pasatu dituzu
erbestean?
Kasualitatez, iurretar bik egun
horretan hasi zuten Zeelanda
Berrian oporraldia eta San Migel
Egunean alkarrekin afaldu eta tra-
go bat hartzeko aprobetxatu
genuen.

Asteon hasiko dira Bizkaiko ber-
tsolari txapelketako kanporake-
tak. Jarraituko dituzu  Aucklan-
detik?
Distantziatik eta orduen diferen-
tziak uzten didan neurrian txapel-
keta, azoka eta horko gainontze-
ko ekimenak gertutik bizitzen
jarraituko dut.

Zeelanda Berrira joan zinen api-
rilean.Zelan sortu zitzaizun asmo
hori?
Aspalditik nire ingeles pobreari
astindua emateko gogoa neukan,
eta sekula ez nuen  tarterik har-
tzen horretarako. “Orain edo seku-
la ere ez”, pentsatu nuen orain urte-

bete, eta abentu-
rari ekin diot
aurten.

AAuucckk ll aannddeett ii kk   II uu rr rree ttaa rraa
hhaammaaiikkaa  oorrdduukkoo  ddiiffeerreenn--
ttzziiaa  ((hhaammaarr  ggeehhii  bbaatt))  eettaa

mmiillaakkaa  kkiilloommeettrroo  eeggoonn  aarrrreenn,,
EEuusskkaall  HHeerrrriiaann  ggeerrttaattzzeenn  ddeennaa
ggeerrttuuttiikk  jjaarrrraaiittzzeenn  dduu  IIzzaasskkuunn
EEllllaakkuurriiaaggaakk..  BBiizzkkaaiiaa  IIrrrraattiikkoo
kkaazzeettaarriiaa  ddaa,,  GGeerreeddiiaaggaa  eellkkaarr--
tteeaann  eettaa  BBeerrttssoozzaallee  eellkkaarrtteeaann
hhaaiinnbbaatt  oorrdduu  ssaarrttuuttaakkooaa..  EEssppee--
rriieennttzziiaa  bbeerrrriieenn  bbiillaa  eettaa  iinnggeellee--
ssaarrii  aassttiinndduuaa  eemmaatteerraa  eeggiinn  zzuueenn
hheeggaann  aappiirriilleeaann  ZZeeeellaannddaa  BBeerrrrii--
rraa,,  eettaa  bbeerrttaann  ggaauuzzaa  aasskkoo  iikkaass--
tteenn  ddaabbiill ..   BBeerrttaakkooaakk  BBiizzkkaaiiaa  
II rr rr aa tt ii kk oo   bb ll oo gg   bb aa tt ee nn   ee tt aa
lleekkuukkoomm..ttuummbbllrr..ccoomm--eenn  iiddaazztteenn
ddiittuu..

Zeelanda Berrira urte beterako joan, eta euskara ikasteko interesa duen jendea topatu du kazetari iurretarrak

Kazetaria

Iurretarra da

Izaskun Ellakuriaga •


