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Atxarte eta Atxa Txiki harrobi abandonatueta-
ra AHTaren obretako hondakinak eroateko
proiektua bertan behera utzi du Independien-
teak alderdiak. Jose Luis Navarro alkateak (AI)
azaldu duenez, EAJ eta Bilduren babes barik
ez du proiektuagaz aurrera egingo. Navarrok
proiektua berreskuratze plantzat dauka, eta
oposizioak hondakindegia dela dio.

Atxarteko proiektua
bertan behera utzi
dute Abadiñoko
Independienteek

Askondoko koba,
historiaurreko aztarnak
metro karratu batean
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Atxarteko harrobiek 17 urte daramatzate itxita.

Abiadura Handiko Trenaren
hondakinak Atxarte eta Atxa
Txikiko harrobietara eroa-

teko proiektua bertan behera utzi
du Abadiñoko Independienteak
alderdiak. Jose Luis Navarro alka-
teak azaldu duenez, Bilduren eta
EAJren babes barik ez doa proiek-
tuagaz aurrera egitera.

Independienteek proiektua
AHTaren hondakinak Atxarte eta
Atxa Txiki harrobi abandonatuak
berreskuratzeko plan baten
barruan kokatu zuten. Udalaitze-

tik Elorriora arteko obretan sor-
tutako soberakinak Atxartera era-
man gura zituen Adif enpresak, eta
Abadiñoko udal gobernua (Aba-
diñoko Independienteak alder-
diak osatua) ados egon da orain
arte. Bilduk eta EAJk bat egin dute

plan horrek zabortegi bat eraiki-
tzeko asmoa ezkutatzen duela iri-
tzita. Proiektuan ingurumen era-
ginaren azterketa egitea beharrez-
koa irizten dio bai Bilduk eta baita
EAJk ere. Harrobien beste berres-
kuratze plan bat posible dela dio-
te Bilduren zinegotzi Aitor Azue-
tak eta Eneko Etxebarria zinego-
tzi jeltzaleak. Oposizioko bi
alderdiok proiektuaren inguruko
mozio bat adosten ari zirenean
ezagutu dute Independienteek
hartutako erabakia.

Navarrok harrobia berresku-
ratzeko "urrezko aukera" zela adie-
razi du behin baino gehiagotan.
Oraindik ere, iritzi hori duela dioen
arren, oposizioaren babes barik ez
duela aurrera egingo azaldu du.

Eneko Etxebarriaren berbe-
tan, gobernu taldeak Adifekin
batera plan hau arin eta kontrol
barik egin gura izan du: "Bildure-
kin birritan batzartu eta gero, hau
ez dela gure proiektua transmiti-
tu genion alkateari". Aitor Azue-
tak pozik hartu du gobernu taldea-

ren erabakia. Hala ere, Indepen-
dienteak alderdiak hasieratik izan
duen jarrera kritikatu du: "Betiko
jarreragaz proiektua martxan jarri
eta abiadura eman dio horrela
geldiaraztea zailagoa delako. Sor-
tu den alarma soziala hasieratik
ekidin zitekeen". J. Guenetxea

Atxarteko proiektua
gelditu egingo dute
Independienteek
Alkateak dioenez, EAJren eta Bilduren babes 
barik ezingo dute harrobia betetzeko lanik egin

Harrobien beste berreskuratze
plan bat posible dela 
diote EAJk eta Bilduk

Oposiziokoak proiektuaren
inguruko mozio bat prestatzen
ari zirela ezagutu du erabakia

Mendiolako auzokideek heda-
bideetan izan dute Atxarteko
proiektuaren berri. Proiektua
bertan behera gelditu dela-eta
Jose Luis Agirrek ez zekiela ezer
adierazi du. Mendiolako auzo
elkarteko kidea da. “Ez dut jakin
proiektua bertan behera geldi-
tu denik. Oraingoan ere heda-

bideek esandakoa da dakidana”.
Hala ere, albistea “pozik” har-
tu du Agirrek: “Albiste ona da
guretzat. Ea oraingoan bakean
uzten gaituzten”.

1995etik abandonatuta
dauden harrobiak “ugerrez
dariola” daudela dio Agirrek:
“Berreskuratze plan bat behar-
ko litzateke, baina ez esaten
zuten moduan hondakinak eka-
rrita”. Atxarten dauden burdi-
nak kendu eta ingurua txukun
utzi zitekeela uste dute auzoki-
deek.

“Ea oraingoan
bakean uzten
gaituzten”

Hitzarmena lotu dute
URA agentziagaz, uholde
arriskua gutxitu asmoz 

Independienteen eta jeltzaleen
aldeko botoekin onartu zuten,
martitzeneko udalbatzarrean, Ura-
ren Euskadiko Agentziaren (URA)
eta Udalaren arteko hitzarmena.
Uholde arriskua gutxitzeko hain-
bat ekintza burutzeko konpromi-
soa hartu du URA agentziak. Agen-
tzia horrek hartuko du lan horien
kostu osoa bere gain. Udalak, bere
partetik, lanak egiteko “behar diren
lur-arlo guztiak URA agentziaren
esku” jarriko ditu. 

Besteak beste, Ibaizabal eta
Elorrio ibaiek bat egiten duten
lekuan kanal bi egitea, Trañapa-
dura industrialdean erreka zabal-

tzea, eta BI-3333 errepidearen
alboko presa txikia eta zubia berri-
ro eraikitzea jasotzen du hitzarme-
nak. Baina, hitzarmenak ez du
zehazten lanak egiteko eperik.

Arau subsidiarioak 
Herriko zonalde asko urpean gera-
tzeko arriskuak “paralizatuta” edu-
ki ditu urteetan hiri ordenazioa
zehazten duten arau subsidiarioak.
Hitzarmen honek jasotzen dituen
lanak eginez gero, aldatu egingo
litzateke egoera hori.

Uholde arriskuaren arazoa
konpondu beharragaz ados egon
arren, Bildu abstenitu egin zen.
Urteetan hirigintza planak bal-
dintzatu dituen urperagarritasun
arazoa konponduta, “eszenatoki
berri bat” zabaltzen dela eta “era-
bakiak gehiago hausnartzea” eska-
tu zuen Saioa Zuazubizkar Bildu-
ko zinegotziak. I.E.

URAk kanal bi egin eta erreka zabalduko du
eta udalak obretarako lurrak utziko dizkio 

Uholde arriskua konpondu
beharragaz ados egon arren,
Bildu abstenitu egin zen

Kultur etxeko hirugarren solai-
ruan ume asko batzen da bi zapa-
turik behin, Kalabazan ludote-
kan. Pagotxa aisialdi elkarteak
duela hilabete ipini zuen martxan
ludotekaren egitasmoa, eta aurre-
ikusitako harrera baino hobea
izaten ari dela adierazi dute: 50
umetik gora ibiltzen da ludotekan,
zabaltzen duten bakoitzean.

Zapatu honetan izango da
ludotekaren hurrengo eguna.
Orain arte hurreratu den ume
kopurua dela-eta, adinaren ara-
bera txandak egitea erabaki dute
Pagotxa aisialdi elkarteko kideek;
17:00etatik 18:30era hiru eta bost
urte arteko umeentzako egongo

da ludoteka,  eta 18:30etik
20:00etara, sei eta hamaika urte
artekoentzat. 

Momentu honetan begirale
bi dabiltza ludotekan lanean.  Bil-
duren zinegotzi Xabi Zalduak
adierazi duenez, formatua han-
ditzeko beharra egon daiteke:
“Hasieran hogei ume inguruko
ludoteka geneukan buruan, 
b a i n a  i k u s i  d u g u  h e r r i a n  
arrakasta eduki duela ideiak, eta
benetan berriztarrentzako pre-
miazkoa dela”.  

Ludoteka eratzeko diru
laguntza Bilduren zinegotzien
dietetatik etorri da. Kargua har-
tzerakoan, dietak ez kobratzea
erabaki zuten zinegotziek, eta
diru horretako zati bat herriko
proiektuetara bideratzea. Aur-
tengoan, Pagotxaren Kalabazan
ludotekaren egitasmoagaz bat
egitea erabaki dute. A.U.

50 ume baino gehiago
hurreratzen dira ludotekara
Antolatzaileek espero baino ume gehiago batzen
da duela hilabete sortutako Kalabazan ludotekan

Adinaren arabera txandak
egitea erabaki dute Pagotxa
aisialdi elkartekoek

Kontainerrak
eskatu dituzte
San Juan eta
Aiartzarako
Udalak edukiontzi berriak eska-
tu dizkio Garbiker enpresari San
Juan eta Aiartza auzoetan ipin-
tzeko. Plastikoa eta kristala batze-
ko kontainerrak izango dira.
Herrigunean eta auzoetan zabo-
rren bilketa-guneak zelan egoki-
tu aztertu du udalak, eta plan
horren baitan eskatu dituzte kon-
tainerrak. Miliku, Barrainku eta
Beratu auzoei ere eragin die pla-
nak. Partaidetza foroan aurkez-
tu zuten uda aurretik.

Horrez gainera, herrigunean
ere egin dute aldaketa bat. Orain
arte  frontoiaren alboan egon den
kontainerra, kristala batzekoa,
Kurutzondora jaitsi dute. Plasti-
koarena ere ipini dute bertan,
udal ordezkariek azaldu dutenez.
Leku aldaketa egin dute, baina
elkarte gastronomikotik hurrean
ipini gura izan dituzte, bertatik
gauza asko botatzen direlako
edukontzietara. M.O.
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“Ikerketa aldetik, oso
garrantzitsua da Askondo”
Askondo koban 2010ean topatutako irudi eta aztarnen ikerketa amaitu
dute, Diego Garate (Plentzia, 36 urte) arkeologoak azaldu duenez

Mañariko Askondo
kobazuloan dau-
den margoak due-

la 25.000 urteko belaunaldi
batek egin zituen. Hori ondo-
rioztatu dute Diego Garate
eta Joseba Rios arkeolo-
goek. Espezialisten lan-tal-
de bategaz 2010ean aurki-
tutakoa aztertzen ibili dira,
eta uste dute argigarria izan-
go dela Kantaurialdeko
kobetan agertutako mar-
goak ere datatzeko. Gaine-
ra, zundaketa arkeologikoa
ere egin dute metro karratu
batean. Topatu dituzten
aztarna zaharrenak Nean-
derthalen sasoikoak dira. 

Ze emaitza nagusi eduki du zuen
ikerketak?
Askondon irudi kopuru txikia
dago, beste batzuekin alderatuta,
eta txarto kontserbatuta daude.
Baina, zientifikoontzat oso
garrantzitsua da. Datazio bat egin
dugu. Lehenengo miaketan hezur
bat topatu genuen horman sartu-
ta. Bada, hezur hori orein hezurra

da, eta 24.000 urte dauzka gutxi
gora-behera. Datazio hau gure-
tzat oso garrantzitsua da. Hone-
kin jakin ahal dugu noiz margotu
zen kobazuloa eta, agian, Kantau-
rialdean dauden antzeko leizeak
noiz margotu ziren ere bai. Izan
ere, adituen artean arazoak dauz-
kagu koba horietako irudiak zein
kronologiakoak diren jakiteko,
burdin oxidoz egin zirenez ezin
dira-eta karbono 14 bidez datatu.
18.000 eta 28.000 urte artean
kokatzen ditugu, baina zehazta-
sun esparru handiegia da. Altami-
ran bertan badaude Askondon
bezalako zaldiak. Askondon beza-
la, han ere sarrera alboan daude,
eta gorriak eta oso handiak dira.
Ikerketa aldetik, oso garrantzitsua
da Askondo.

Irudi berriak ere topatu dituzue.
Bi arlo zeuden proiektuaren bai-
tan: hormen miaketa eta zunda-
keta arkeologikoa. Bagenekien
barruan margoak zeudela, baina
ez genekien han bizi izan ziren ala
ez. Miaketa egitean, irudi berriak
aurkitu ditugu. Guztira, hamar
bat zaldiren irudiak, esku batena
eta trazu paralelo bat daude.

Orban eta puntu piloa baita ere.
Gehienbat sarreratik gertu; sarre-
ra alboan egindako dekorazio bat
zen. Ia egunaren argia heltzen da.  

Bertan bizi izan zirela frogatu
duzue.
Gutxienez, bost sasoitan erabili
zen bizitzeko. Neanderthalen
erraminten aztarnak dira aurkitu-
tako zaharrenak, 40.000 urte bai-
no gehiagokoak. Animalien hezu-
rrak ere topatu ditugu, batez ere
hartzarenak. Europara heldu
ziren Homo sapiensen lehenengo
belaunaldiaren arrastoak ere
badaude; Bizkaian horrelako
gutxi dago. Duela 25.000 urteko
okupazio bat ere identifikatu
dugu. Zenbait hezur-tresna topa-
tu ditugu.  Gure ustez, hau da
margoak egin zituen belaunaldia.
Duela 17.000 urte beste okupazio
bat egon zen, eta orain 3.000 urte
hilobi legez erabiltzen zen.

Azterketa zabaldu ahalko da?
Posible da gu lanean ibilitako
lekua garrantzitsuena ez izatea.
Segurutik, aztarnategi inportan-
teena gaur egun harrobia dagoen
lekuan zegoen. Edozelan ere,

Herritarrek edukiko al dute auke-
ra Askondoko balioa ezagutzeko?
Leku estua da eta mugimendu
arraro bat eginez gero izugarrizko
kaltea sortu ahal duzu. Ez da
batere gomendagarria jendeari
zabaltzea. Pena izango litzateke
25.000 urte iraun duena guk hon-
datzea. Guztia dokumentatu
dugunez, erakusketak egitea
posible izango da, eta berbaldiak
seguru egingo ditugu. Liburu bat
ere publikatuko dugu laster iker-
ketaren ondorioak sakon azaltze-
ko. M. Onaindia

metro karratu batean topatu
dugu hau guztia. Gurea zundake-
ta bat izan da, eta indusketa zabal
bat egiten bada 6-8 metrokoa,
imajina ezazu: aztarnak ez dakit
zenbatetan biderkatuko diren.
Onena izango litzateke proiektua
aurrera eroatea, baina antolakun-
tza eta dirulaguntza aldetik nahi-
ko konplexua da. Behintzat, artea
badago guztiz aztertuta, badakigu
zer zegoen eta datazioa daukagu.
Aztarnategia ere hor egongo da
norbaitek beste proiektu bat egin
gura badu.
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Egitarau zabala eratu dute herri bibliotekak eta udalak, hainbat elkartegaz batera. A. Basauri

Pakistanera begira egongo
da liburutegia bi astean    
‘Munduko Paisaiak: liburutegiak topaleku’ ekimenaren eskutik

ra eratu dute egitaraua, eta Felix
Baltistan Fundazioaren laguntza
ere izan dute, Pakistanen beha-
rrean aritzen den fundazio bat.
Hitzaldiak, zine-kluba, gazteekin
saioak, literatura solasaldiak eta
kontalariak egongo dira, baita
Elkartasun Mendi Ibilaldia ere.
Anderebide, Kimuak, Zaldai eta
Maiztegi herri eskolako Guraso
Elkartea aritu dira ibilbidea pres-
tatzen. Ibarretxe kultur etxean edo
www.zaldaimenditaldea.org 
webgunean eman daiteke izena
azaroaren 8ra arte. Bestela, egu-
nean bertan, 08:15etik aurrera.

Auzo eta leku ezagunenetatik
egingo dute ibilbidea, eta Felix
Baltistan Fundazioari laguntzeko
borondatea eskatuko dute, Pa-
kistanen lanean jarraitzeko. Par-
te hartzera eta itsulapikoa bete-
tzera deitu dute. Umeentzat, ibil-
bide laburragoa prestatu dute;
baita   munduko jolasak ere, San-
ta Mañan. A. Basauri

Pakistango errealitatera hur-
bildu eta apur bat gehiago
ezagutzeko aukera izango

dute Iurretan azaroaren 5etik 16ra,
Munduko Paisaiak: liburutegiak
topaleku ekimenaren eskutik.  

Liburutegien Nazioarteko
Egunaren bueltan sortutako eki-
mena da, eta Jaurlaritzaren Libu-
rutegi Zerbitzuak laugarrenez gon-
bidatu du Iurretako biblioteka ber-
t a n  p a r t e  h a r t ze ra  ( h a m a r

liburutegi aukeratzen ditu Jaur-
laritzak). Tolerantzia eta integra-
zio kulturala bultzatzea da helbu-
rua, Iñaki Totorikaguena alkateak
adierazi duenez.

Udalak eta herri bibliotekak,
herriko hainbat elkartegaz bate-

Felix Baltistan Fundazioari
laguntzeko borondatea
eskatuko dute

Arrazolan hasiko dute
auzo batzarren erronda
azaroaren 10ean

Auzoetako errealitatea bertatik
bertara ezagutzeko bost auzo
batzar egingo ditu udalak azaroan
zehar. Auzotarren premiak eta
kezkak entzuteaz batera, udala-
ren aurrekontuen gaineko xehe-
tasunak azaldu eta horren gaine-
ko herritarren iritziak jasoko
dituzte, aurrekontuak modu par-
te-hartzailean osatzeko asmoz.

Batzarretako lehenengoa
azaroaren 10ean, 10:00etan, egin-
go dute Arrazolako ludotekan.
Bigarrena azaroaren 17an,
10:00etan, izango da Axpen.  

Gainerako hiru batzarrak
Apatan egingo dira hilaren 20an,

21ean eta 22an. Hiru batzarrak
18:30ean hasiko dira, baina orain-
dik ez dute erabaki non egin.

Apatako herritarrak zonal-
deka deituko dituzte.  Azaroaren
20rako Hirubide, Markoida eta
inguru hartako baserrietako biz-
tanleak daude deitua. Hilaren
21ean, errepidetik Ziarreta alde-
ranzko etxeetan bizi direnekin
egingo dute batzarra. Azkenik,
hilaren 22an errepidetik udaletxe
aldera bizi direnak batuko dira.

Arrazolako eta Axpeko batza-
rretan Amankomunazgoak zabor
ontziak zelan berrantolatu gura
dituen ere azalduko dute. Dena
dela, azaroaren 27an Arrazolan eta
28an Axpen (18:30ean), beste
batzar bana egingo dute Aman-
komunazgoko ordezkariekin,
xehetasun denak azaltzeko. J.D.

Guztira bost batzar egingo dituzte azaroan zehar
eta udal aurrekontuetarako iritziak jasoko dituzte

Astelehen iluntzetan, Tai
Chia egitera Gaztetxera

Tai Chia praktikatzeko leku bila-
katu dute ikasturte honetan Zal-
dibarko Gaztetxea. Txinako arte
martzial tradizional hori, gaur
egun mundu osora zabaldu dena,
ezagutu ahalko dute interesa
duten zaldibartar guztiek, astero-
ko hitzorduetan. Tai Chi ariketa
fisiko-espiritualaren oinarrizko
ezagutza emango diete ikastaro-
ra hurreratzen direnei. 

Orain arte egin dituzten
saioetan lau lagun inguru batu
direla azaldu dute Gaztetxeko

kideek, baina zabalik dauzkate
ateak. Tai Chia zer den ikusi eta
probatu gura duten guztientzat
aukera zabala eskaintzen dute.

Astelehenetan, 19:30etatik
20:30era batzen dira Zaldibarko
Gaztetxean Tai Chi Chuan ikas-
taroan aritzeko. I.E.

Tai Chi arte martziala ezagutzeko aukera izango 
dute ikastaroan parte hartzera animatzen direnek

Apatako herritarrak
zonaldeka deituko dituzte
azaroaren 20, 21 eta 22an

Tai Chi ariketa fisiko
espiritualen oinarrizko
ezagutza emango dute

Azpikoerrotan azterketa
hidraulikoa egingo dute

Elorrioko Udala hirigintzako plan
berezia egiten ari da Goieta auzo-
rako. Bertan, Azpikoerrota ingu-
ruan, erreka pasatzen da eta azter-
keta hidraulikoa egingo dute.
Joseba Mujika alkateordeak azal-
du duenez, Lurzoruaren Legeak
ingurugiroa kontuan hartzera
behartzen ditu, eta horren hari-
ra derrigortuta daude azterketa
hidraulikoa egitera. Mujikaren

esanetan, ingurunearen urbani-
zazioa dela-eta, errekako urek
gainezka egiteko duten arriskua
ikertuko dute, besteak beste. 

Urbanizatzen  denean, ara-
zoak sortu ez daitezen, hartu
beharko diren neurriak ere zein-
tzuk diren jakiten lagunduko die
azterketa hidraulikoak. Udalak
10.255 euro erabiliko ditu azter-
keta egiteko. M. O.

Ingurua urbanizatuko dutela-eta, errekako urek
gainezka egiteko duten arriskua ikertuko dute

Bakea eta Bizikidetza txostena
batzen duen testua onartu dute

Migel Angel Blancoren hilketaren
gaitzespenik “sendoena” eta  ETA-
ren “jarduera kriminal guztia“ gai-
tzesten duen mozioa onartu du
udalak. Jaurlaritzaren Bakea eta
Bizikidetza txostenaren edukie-
kin egiten du bat idatziak, “bake
integrala eta bizikidetza demo-
kratikoa bilatzeko konpromisoa
berretsiz”. EAJk aurkeztutako
mozioaren alde egin dute PSE-EE
eta PPk.

Abstenitu egin da Bildu. Aie-
teren adierazpena bere egiten duen

testu “osatuagoa” aurkeztu  eta
hori defendatu du. Gainera, Blan-
coren “atentatu bidezko heriotza-
ren aurrean atsekabe zintzo eta
sentikorrena” ere jaso dute. “Atze-
ra begiratu gura dugu aurrera jarrai-
tzeko; egindako kalteak konpon-
du eta irtenbideak topatzeko”.

Mozio hori ez dute onartu. PPk ere
aurrera egin ez duen mozioa aur-
keztu du, “Blancoren hilketa eta,
hedaduraz, ETA erakunde terroris-
tak burututako jarduera kriminal
guztia” gaitzestea eskatuz. ETAri
berehala desegitea exijitzea ere
jasotzen du. Bildu eta EAJ abste-
nidu egin dira, eta, PSE-EEk kon-
tra egin du: “Hilketa gaitzetsi arren,
Bakea eta Bizikidetza txostena da
balizkoena”. EAJ abstenitu egin da
besteen mozioetan, zatiekin baka-
rrik egon delako ados. A. B.

EAJren mozioa onartu dute, PSE-EEren eta PPren aldeko botoekin

Aieteren adierazpena 
bere egiten duen testua
aurkeztu du Bilduk

Egitaraua
Azaroak 5etik 16ra, erakusketa:
Pakistango funts bibliografikoak
eta argazkiak.

Azaroak 6 (19:00), berbaldia: 
Bidaiatzeko beste era bat,
Pakistanera begira (J. Iztueta).

Azaroak 7, (19:00), berbaldia: 
Ingeniaritza humanoa eta 
generoa Pakistanen(A. Bizkarra).

Azaroak 8 (19:00), Zinekluba: 
El silencio del agua (S. Namur).

Azaroak 9, DBH4ko ikasleekin: 
Energia berriztagarriak eta 
kooperazioa Pakistanen.

Azaroak 11 (09:00), ibilaldia: 
www.zaldaimenditaldea.org

Azaroak 13 (18:30), literatur 
solasaldia: Sombras quemadas
(K. Shansie).

Azaroak 14 (19:00), literatur 
solasaldia: Iqbalen historia 
(F. D’ Adamo).

Azaroak 16, ipuin kontalaria:
Maider Galarza. Hiru-bost urte
(17:30), bostetik gora (18:00) 
eta helduentzat (20:00).
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DURANGO

MALLABIA

IZURTZA

OTXANDIO

EGITARAUA

LANDAKO GUNEAN
10:30ean, Ate irekiera. Hau-
rrentzako tailerrak (Jugativos
Koop. E.). Nekazari-elikagaien
kooperatiba azoka. Lehiake-
ta artistikoaren erakusketa
(Erkide-Irakaskuntza). Puz-
garriak.

11:00etan, Ipuin kontalaria
(Autu Mautu Koop. E. Txikia). 

11:15etan, Ludoteka sortzai-
lea (Garaion Koop. E. Txikia). 

11:30ean, Gosaria 
(Kaiku Koop. E.).

12:00etan, Haurrentzako
antzerkia. Irrien Lagunekin
kanta eta dantza.

12:30ean, Mus txapelketako
final-laurden eta finalerdiak.

13:30etik 15:30era,
Herri bazkaria. (Ausolan).

16:00etan, Mediopeloantzez-
lana. (Ganso & Cia S.Coop.
Pequeña).

16:00etan, Mus txapelketa-
ko finala.

18:00etan, DJ Oihan Vega.

PLATERUENEAN
17:00etan, Hostoak ikuskizu-
na. (Txalap. Art Ekoizpenak
Koop. E. Txikia).

18:30ean, Mus txapelketako
sari-banaketa eta Eroski
Bidaiak-en zozketa.

Irisgarritasun
plana herritarren
ekarpenekin
osatuko dute
Izurtzako Udala irisgarritasun
plana diseinatzen ari da eta
horretarako herritarren ekarpe-
nak ere jaso gura dituzte. Bide
horretatik, azaroaren 13rako,
19:00etan, herri batzarra deitu
dute.

Irisgarritasuna pertsona
batek bere ingurua ezagutzeko
eta espazio horretan mugitzeko
duen aukera da. Espazio bat iris-
garria dela esateko, pertsona
guztiek  bertara segurtasunez
eta oztopo gabe iristeko aukera
egon behar da. Azaroaren 13ko
batzarrean herritarrek euren iri-
tzia eman eta herrian ikusitako
gabeziak (espazio publikoan,
eraikinetan, garraioan…) jaki-
narazteko modua izango dute.
Ostean, lehentasunak markatu-
ko dituzte. J.D.Bertsolariekin hasi zituzten jaiak Mallabian.

Euriari aurre eginez,
Urriko jaiek hainbat
lagun batu dituzte

Urriko jaietan euria bisitari desa-
tsegina izan ohi da. Aurten ere, jaien
hasieratik bukaerara zaparradek ez
dute etenik izan. Hala ere, antola-
tzaileek azaldu dutenez, malla-
biarrek jaietako ekitaldietan
“dezente” parte hartu dute. Mila
Mondragon alkatearen berbatan,
“barikuan, oilasko errea baserri-
ko ogiagaz jaten eta Damu Dot eta
Bostenbor taldeen kontzertuak
entzuten, jende ugari etorri zen,
botatzen zuen euri zaparradak
kikildu barik”. 

Zapatuko kontzertuak ziren
jai egitarauko plater nagusia. Egu-
raldi zakarrari aurre egin zionik
izan zen Mallabian: “Kontzertuak
entzuten bapo aguantatu zuten
trumoi hotsak eta txingor eta euri
zaparradetatik txosnetan babes-
tuta”. Kokein, Governors eta Bizar-
dunak taldeek jo zuten taula gai-
nean. Iheskide taldeko kide bat gai-
xotu zela-eta ez ziren Mallabiko
kontzertuetara joan. Jaiei amaie-
ra emateko txokolate bero-beroa
hartu zuten. J.G.

Bariku eta zapatu gauean botatako zaparradek
ez zuten kontzertuetako publikoa beldurtu

Goiuria kulturgunean izango
dira eta 31ra arte dago 
izena emateko aukera

Neberaren
teilatua
auzolanean
konpondu dute
Joan zen astean amaitu zuten
neberaren teilatua konpontzea.
Auzolanean elkartu zen zortzi
lagun inguruko taldea eta lau-
bost egunean aritu dira lanean.
Teilatu erdia altxa eta apurtuta
zeuden teilak konpondu dituz-

te. Beste aldean, berriz, solte zeu-
den teilak atondu dituzte. Tomi
Agirre otxandiarrak auzolaneko
taldean parte hartu du: “Oso ondo
konpondu gara. Bost edo sei fin-
koak izan gara eta beste batzuek
ere lagundu digute”.  Orain, nebe-
raren ingurua atondu gura dute
urarentzako kanala ipinita. 

Lanean ari direnean beste
konponketa batzuei buruz ere
berba egiten ei dute, baina orain-
dik ez dute ezer zehaztu. “Meko-
leta eta Oletako kaltzadak izan
daitezke; ikusiko dugu”. J.G.

Txakur arrazen
erakusketa eta
sariketa egingo
dute Landakon
Nazioarteko txakur erakusketa
egingo dute etzi  Landako
Gunean. Bizkaiko txakur elkar-
teak antolatu du ekimena, eta
Europa osotik etorritako 1.000
txakur inguruk parte hartuko
dute. Izan ere, lehiaketa egingo
dute bertan, eta nazioarte mai-
lan puntuagarria izango da. Anto-
latzaileek azaldu dute arrazaren
purutasuna ezinbestekoa izango
dela lehiarako. Gainera, txapel-
ketaren bidez txakurren arrazak
babestu gura dituzte. Herritar
guztiei zabaldutako ekitaldia da,
eta txakur arrazak ezagutzera
emateko baliatuko dute. 

47. aldia beteko du erakus-
keta honek. Horietatik bedera-
tzitan egon dira Durangon, eta
aurten ere jendea batu gura dute
antolatzaileek. “Familia osoa-
rentzako plana da”, adierazi dute
elkarteko kideek. Goizeko
09:30ean hasiko da erakusketa,
eta iluntzera arte iraungo du.
Lehiaketaz gainera, desfileak eta
txakurrentzako ileapaindegiak
egongo dira, besteak beste. Nagu-
siek bost euro ordaindu behar-
ko dute sartzeko, eta umeek hiru.
Antolatzaileek esan dute ikuski-
zun handia izango dela. M. O.

Europa osotik etorritako
1.000 txakur inguruk 
parte hartuko dute

Aurtengoa kooperatiben
nazioarteko urtea dela-eta,
jaialdia eratu du Euskadiko

Kooperatiben Konfederazioak.
Durangon egingo dute, hurrengo
domekan, azaroaren 11n. Landa-
ko Gunean eta Plateruena kafe
antzokian kooperatibek eurek sor-
tutako hamaika ekitaldi egingo
dituzte. Javier Goienetxea konfe-
derazioko lehendakariak esan du
urtean zehar mintegiak eta antze-
ko ekitaldiak garatu dituztela, eta
amaitzeko jai giroko zeozer egitea

pentsatu dutela: “Gure mundua
ezagutzera emateko jai erraldoi
bat muntatu gura dugu”. Beste era
bateko ekimena, beste eredu bat
aurkezteko. Izan ere, gauzak bes-
te modu batera eginda, koopera-
tibek mundu hobea eraikitzen

dutela uste dute. “Pertsonari ema-
ten diogu lehentasuna, kapitala-
ren eta  emaitzen aurretik”. 

Kooperatiben osasunaz gal-
detuta, 2009tik aurrera igotzen
joan direla dio Goienetxeak: “Kri-
si sasoian hazkundea eduki duen
enpresa-formula bakarra gara”.
Euskal Herria kooperatiben sek-
torean mundu mailako erreferen-
tzia dela adierazi du. Lana bana-
tzea eta beharginak bazkide eta
jabe izatea ei dira faktore bereiz-
garriak. Markel Onaindia

“Jai erraldoiagaz” erakutsiko
dute kooperatiben eredua

Hostoak ikuskizuna eskainiko dute Amaren Alabek, Kukai dantza taldeak eta Oreka TX-ek.

Goienetxea: “Krisi sasoian
hazkundea eduki duen
enpresa-formula bakarra gara”

Egoeraz galdetuta, kooperatibak 2009tik aurrera igotzen joan direla diote
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DURANGALDEA

Durangaldean labur

Euskaraz berba egiteko auke-
ra eta gunea ematen ditu
Berbalagun mintzaprakti-

ka programak. Hamabi urte dira
lehenengo taldea sortu zenetik,
eta aurten ere izango du eskain-
tza Durangaldean. Gainera, berri-
kuntza bat dakar: Gurasolagun
sortu dute.  Aitek eta amek esko-
letako patioetan pasatzen duten
deboran euskaraz berba egiteko
ekimena da. AEKko irakasle Zior-
tza Aldekoa-Otalorak azaldu du
guraso euskaldun askok euren
artean ez dutela euskara erabiltzen.
Zuzenean izan ez arren, gurasoak
erdaraz entzuteak umeengan era-
gina daukala uste dute. "Gurasoek
daukate euskararen transmisioan
erantzukizun handiena". Iaz egon
ei zen antzeko esperientziren bat

eskualdean, baina aurten Duran-
galdeko eskola guztietan egingo
dute gurasoen berba-taldeak sor-
tzeko ahalegina.

Iaz 212 lagunek parte hartu
zuten Berbalagunprograman, eta
oraingoan ere kopuru horren buel-
tan ibiltzea aurreikusi dute. Talde-
ko solasaldiei buruz jardun du
Aldekoa-Otalorak: "Ikasi egiten
da, baina ez dira klaseak". Apun-
tatzeko interesa daukatenek,
durangaldea@aek.org helbidera
idatzi ahal dute. 

Erabileran eragiteko tresna
AEK euskaltegiaz gainera, Aman-
komunazgoak, udaletako euskara
sailek, Durangoko Udal Euskalte-
giak, Hizkuntza Eskolak eta eus-
kara elkarteek bultzatu dute.

‘Gurasolagun’, patio
orduetan ere elkarri
euskaraz hitz egiteko
Euskara praktikatzeko ‘Berbalagun’ programagaz,
eskualde osora zabalduko dute eskaintza berria 

Ezkerretik eskumara, Aldekoa-Otalora eta Zarrabeitia, asteleheneko prentsaurrekoan.

Amankomunazgoak 6.500 euro
inbertituz lagunduko du; publizi-
tatea egingo du eta tailer osaga-
rriak garatuko ditu. Oskar Zarra-
beitia presidenteak adierazi du
Durangaldea euskalduna dela, bai-

na gabeziak daudela eta horrela-
ko programak bultzatu behar dire-
la. Berbalagun-i balioa eman dio:
"Euskal komunitatea sendotzeko
eta euskararen erabileran eragite-
ko tresna da". M.Onaindia.

Eskola guztietan egingo dute
gurasoen berba-taldeak
sortzeko ahalegina

Bilduk Bizkaibuserako GazteTrans
txartela sortzea eskatu du Batzar
Nagusietan, ikasleei lagundu eta
garraio publikoa bultzatzeko. Esa-
terako, koalizioak kritikatu du Biz-
kaibusek Leioako EHUren kanpu-
serako ez duela bonorik edo des-
konturik ematen. Eta kaltetuenak,
urrunen egonda gehien ordain-

tzen dutelako, Durangaldeko ikas-
leak dira. Zaldibartik, esaterako,
48 euro ordaintzen dute hilero Cre-
ditrans txartelagaz, eta 64 txartel
barik. Bilbotik, 22 eta 27 euro
artean ordaintzen dute.  Bizkaian
tarifa bateratua ipintzea ere gura
du Bilduk, bidai baten autobus bat
baino gehiago hartzen dutenak
kontuan hartuta.  

Txartela sortzea onartu dute,
Bilduren aldeko botoekin eta gai-
nerakoen abstentzioagaz. Baina,
2006an ere onartu zuten eta azke-
nean ez zuen aurrera egin. M.O.

Bizkaibuserako ‘GazteTrans’
txartela eskatu du Bilduk
Leioara deskonturik ez egitea kritikatu du
Bilduk; Durangaldeko ikasleak dira kaltetuenak

Txartela sortzea onartu dute,
Bilduren aldeko botoekin eta
gainerakoen abstentzioagaz

Iurretako kanposantua lorez beteta.

Domu Santu, hildakoak
gogoratzeko eguna

Hildakoak gogora ekartzeko egu-
na ospatu zuten atzo Durangal-
dean. Asko eta asko dira hilerrie-
tara bisita egiteko ohiturari eusten
diotenak. Goizetik gauera arte hile-
rriak zabalik egon ziren atzo, bisi-
tariek senitartekoei loreak eskain-
tzeko. Joandako senide eta lagu-

nen hilobi eta inguruak atontzen
dira azaroaren lehenengo egune-
rako. Gehienek, baina, prestake-
ta lanak aurreko asterako uzten
dituzte.  Aste osoan zehar hainbat
lagun ibili da kanposantu inguruak
apaintzen. Ezohiko itxura hartzen
dute egunotan hilerriek lorez jan-
tzita.  J.G.

Hilerriek goizetik iluntzera arte zabaldu zituzten
atzo ateak, hildakoak omendu ahal izateko 

Aste osoan zehar hainbat
lagun ibili da kanposantu
inguruak apaintzen

Ur-hornidura berriko
lanak Orozketan
2013rako Orozketan edateko ur-hor-
nikuntza sare berria edukiko dute.
Durangoko eta Iurretako sareak
batzen diren lekutik Gibeleko bilte-
giraino (Orozketa) berritu behar dute
sarea, eta horregatik bi fasetan egin-
go dituzte lanak. Lehen fasea adju-
dikatu du udalak, 233.935 eurotan.

Domeka goizean XXIV. Margo Lehia-
keta egingo dute Otxandion.
09:00etatik 10:00etara Bolalekura
eroan behar dira euskarriak zigila-
tzera, eta 14:00ak baino lehen aur-
keztu behar dira lanak, leku berean.
Hiru sari eta herriko lehenengoaren
saria emango dituzte.

Domekan margo
lehiaketa Otxandion

Durangoko Montorreta kalea trafikoari zabalik dago
asteon. Momentuz noranzko bakarrean erabili ahal-
ko dute auto gidariek, Abadiñorantz. Beraz, Duran-
gotik irteteko balioko du. Otsailean itxi zuten guz-
tiz kalea, Faustegoienako urbanizazioaren eraginez.
2011ko maiatzetik ere noranzko bakarrean ibili ahal
zen bakarrik. Bestalde, kanposanturako oinezkoen
sarbidea ere zabalik dago, asfaltatu eta gero.

Montorreta trafikoari irekita,
Abadiñorako noranzkoan

Durangoko 250 komertziok Salerosketak be,eus-
keraz kanpainan parte hartu dute. Erosketak
euskaraz egiten dituztenak saritzea dute hel-
buru eta hile birik behin tablet baten zozketa
egingo dute. Lehenengoan, 32.851 izan da zen-
baki saritua; Ayuka Design komertzioan bana-
tu dute. Ordezkoa 19.152 da, Adolfo Dimenguez
dendan saldua. 35.000 txartel banatu dituzte.

Erosketak euskaraz egin
dituztenen artean, tablet-a
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BERBAZ
“Bizitza besteen alde lan egiten 
pasatu zuten, euren burua arriskatzen”
Frantzian erbesteratuta borrokan jardun zuen bizitza osoa Benita Uribarrena Bollain durangarrak; haren kronika egin du alabak

estutu zuten. Amamak sendo
eutsi zion, eta Durangoko lehen
hileta zibila izan zen aititarena.
Treenbideetako langile guztiak
joan ziren, eta euretako batek
lurrean beroki bat ipini zuen
familiarentzako dirua batzeko;
diru horrekin bi hilabetez bizi
ahal izan ziren. Amak beraz ez
zeukan loturarik Durangogaz.
1989an ekarri genuen senarrak
eta nik. Etxea erakutsi zigun eta
oso hunkigarria izan zen. Pena
aita gaixorik ipini zela egun
horretan eta Frantziara bueltatu
behar izan genuela. Egun baka-
rra izan zen, baina amarentzat
Durangora bueltatzea amets bat
bezalakoa izan zen.

Agurrik Gabeak ekitaldian ema-
kumeen papera ezkutatu egin
dela nabarmendu dute.
Egia da. Nik erbesteko lana eza-
gutzen dut. Ama emakume
elkarteko kide bat zen, eta
borrokan ibili ziren presoentza-
ko dirua batzen, janaria eta erro-
pa lortzen... Emakumeak erbes-
tean integratzeko lana egiten
zuten, jabekuntza eta askatasu-
na landuz. Emigranteen bizimo-
dua gogorra da. Beti zuten buel-
tatzeko itxaropena, eta bitartean
han bizimodua aurrera atera
behar zuten eta bazterketa pai-
ratzen genuen. 

Bizitako gauza guztiek gogortu
egin zuten ama?
Neba-arreba guztiek ausardia
handia izan dutela uste dut.
Bizitza besteen alde lan egiten
pasatu zuten, euren burua arris-
katzen. Behin, heriotz zigorra
zuten euskaldun bi ateratzera
etorri zen ama, eta trenean,
senar-emazte horiekin zegoela
guardia zibil bat etorri zen. Pasa-
porteak eskatu eta ama duran-
garra zela ikusi zuen. Bera ere
Durangokoa zen; jesarri eta
bidaia osoa amaren ondoan
pasatu zuen. Parean zeuden
heriotz zigorrera kondenatutako
presoak. Aparteko gauza asko
bizi izan zituen. A.Ugalde.

Durangoko bonbar-
daketaren ostean
Benita Uribarrena

Bollain erbestera joan zen,
Frantziara. Bere alabak, 
Marina Fuster Uribarrenak,
amaren bizitza kontatu du:
Frantzian nazien kontrako
erresistentzian borrokatu
zuen eta alderdi komunista-
ko kide izan zen klandesti-
nitatean. Durango 1936
elkarteak antolatutako Agu-
rrik Gabeak ekitaldian par-
te hartu du alabak. Ekital-
dian, andrek faxismoaren
kontra egindako lan isildua
omendu dute.

Zelako bizimodua zuen zure 
amaren familiak Durangon?
Aitita trenbideetako langilea zen
eta amamak Ezkurdiko kioskoan
egunkariak saltzen zituen. Oso
ezaguna zen, Benita kazetaria
deitzen zioten. Nahiko errepu-
blikazalea zen amama, idazten
eta irakurtzen zekien, orduko
andra gutxik bezala. Nire ama
lau seme-alabetatik gazteena
zen. 1937an Durango bonbarda-
tu zutenean hamabost urte
zituen. Bonbardaketaren ostean

Frantziara ebakuatu zituzten
ama, amama eta amaren ahizpa
bat. Frantziara barkuan heldu
zenean ezer barik eta zapata
batekin heldu zela kontatzen
zuen beti amak. 

Frantzian nazien kontrako erre-
sistentzian ibili zen ama.
Tartean preso egon zen Perpig-
nanen, askatu zuten... Erresis-
tentziako zuzendaritzako ema-
kume bakarra izan zen. Gerra
amaituta, han egindako lanaga-
tik domina eman zioten. Bizitza
guztian jardun zuen erresisten-
tzian.

Errefuxiatuentzako harrera etxe
bat izan zuten zure gurasoek.
Gure aitagaz ezkondu zen, eta
aita errefuxiatu politiko valen-
tziarra zen. 1950ko hamarkadan
Frantziako Gobernuak oso
gogor jokatzen zuen Espainiako

erbesteratuekin, debekatu egi-
ten zieten mugatik gertu bizi-
tzea. Iparralderago joan behar
izan zuten bizitzera, Vaucluseko
departamentura. Han Carpen-
tresen Espainiatik joandako
errefuxiatuak hartzen zituzten.
Egun batzuetan amak berrogei
kafe ere egiten zituen errefuxia-
tuentzako. Nire neba eta ni han
jaio ginen.

Geroago Ekialdeko Pirinioetara
bueltatu eta klandestinitatean
lan asko egin zuen. Zelan bizi
zenuten hori etxean?
Amaren bizitza beti izan da
borrokarako bizitza, klandestini-
tatean Espainiako alderdi komu-
nistan. Txikitan ez ginen arris-
kuaz konturatzen, baina bidaia
asko egiten zituen Espainian
arriskuan zegoen jendea Fran-
tziara eroateko: presoak, heriotz
zigorrera kondenatutako jen-
dea... Informazioa eroaten zuen,
dirua presoen familientzako...
PCE ilegala zen Frantzian ere eta
klandestinitatean egiten zuten
lan. Mitinak egin eta diru-
iturriak batzeko ekitaldiak anto-
latzeko mugitzen ziren. Familia
osoa zegoen inplikatuta. Denbo-
ra laburrean gerra bi bizi izan
zituzten, eta oso gogorra da hori.

Gurean berba asko egiten zen
askatasunaren aldeko borrokaz
eta diktaduraren kontra. Kontu-
ratu naiz hemen isiltasun han-
dia egon dela; belaunaldi bi
behar izan dira gauza horietaz
berba egiteko.

Amak Durangogaz hartuemana
mantendu zuen?
Egun baten bakarrik bueltatu
zen. Amak hemen ez zeukan
familiarik, aititaren Uribarrena
familiagaz hartuemanak eten
zituelako. Familia karlistakoa
zen nire aitita. Trenbideetako
langilea izanda, langile eta sindi-
kalista kontzientzia zeukan.
1934an errekan armak ezkutatu
zituen, eta salaketa baten
ostean, poliziak armak aterarazi
zizkion. Abenduaren 30a zen,
eta hotzak jota hil zen. Amamak
ez zuen gura hileta elizkizunik
egitea. Presio asko izan zituen,
gotzainak eta familiak gogor

Marina Fuster
Uribarrena•

Frankismotik erbersteratutako
gurasoen alaba

Bere amak erresistentzian
egindako lana kontatu du
Agurrik Gabeak ekitaldian

“Egun batzuetan 
amak 40 kafe ere

egiten zituen 
errefuxiatuentzat”

“Amarentzat 
Durangora bueltatzea
amets bat bezalakoa

izan zen” 
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MUSIKA ZIKLOA

Lau eguen, Kantuaren Kantoian elkartzeko

L augarren aldia da Duran-
goko Plateruenean Kan-
tuaren Kantoia zikloa

antolatu dutena. Aurreko hiru edi-
zioetan bezala, udazkenean, aza-
roko lau eguen iluntzetan batuko
dira musikariak eta musika zaleak. 

Aurten azken diskoak aurkez-
ten ibili diren abeslari bi, eta hain-
bat urte oholtzetatik aldenduta
egon diren beste bi  ariko dira Kan-
tuaren Kantoian: Xabier Montoia,
Ruper Ordorika, Josu Zabala eta
Balerdi Balerdi taldeko Toño Muro. 

Xabier Montoiak zabalduko
du aurtengo zikloa. Aurreko edi-
zio bietan legez, Jonan Hernandez
kazetari durangarraren galderek
bideratuko dituzte Platerueneko
Kantuaren Kantoia zikloaren lau
saioak. Elkarrizketa formatua dute

saioek, eta azalpenak eta kantak
tartekatuko dituzte.

Bandagaz jardutera ohituta
daude lau musikariok, baina for-
matu intimoagoan entzuteko
aukera izango da Plateruenean.
“Taldearen laguntza gabe aritzeak
erantzunkizun handia” sortzen
diola esan du, esaterako, Balerdi
Balerdi taldeko Toño Murok.
Hamarkada bat igaro da Balerdi
Balerdi taldea desegin zenetik,
baina disko berria daukate Murok
eta taldekideek eskuartean.

Iaz bete-bete egin zen Plate-
ruena. Berri Txarrak taldeko Gor-
ka Urbizu, Ines Osinaga Goseko
kantaria, Ken7ko Eñaut Elorrieta
eta Maite Arroitajauregi Mursego
aritu ziren jaialdian. Euskal musi-
kagintzako sortzaile handiak pasa-
tu dira Kantuaren Kantoitik azken
hiru urteetan. I.E.

Lau musikari etorriko dira zikloaren laugarren ediziora; disko berria aurkezten aritutako bi eta zuzenekoetatik aldenduta ibili diren beste bi

Eñaut Elorrieta (Ken7 taldeko abeslaria) iazko Kantuaren Kantoian zikloan.

Jonan Hernandez 

kazetariaren galderek

bideratuko dituzte saioak

Laugarren aldia da

Plateruenean Kantuaren

Kantoia egingo dutena

Xabier Montoiak mundu oso bat
Azaroaren 8an, 20:00etanKantuaren Kantoia ez duela ezagutzen

dio Xabier Montoiak, eta aurretik ez
duela honelako ekimen batean parte
hartu. Azaroaren 8an, berak hasiko du
lau emanaldien segida.  

Iazko udazkenean kaleratu zuen
Montoiaren mundu miresgarriadiskoa.
Sorkuntzan, beti gauza bera ez egitea
dela bere ardura nagusienetakoa esan
zuen Montoiak, diskoa aurkeztera eto-
rri zenean Elorriora. M-ak taldeagaz
punka eta elektronika jorratu zituen,
eta akustikoan dihardu orain. “Kontzer-
tu akustikoen biluztasunean”, oso gus-
tora aritzen dela esan zuen. Ondo mol-
datuko da Kantuaren Kantoian.

Toño Muro, Balerdi Balerdi barik
Azaroaren 22an, 20:00etan Oraindik erabaki barik dauka emanal-

diko kanta zerrenda Toño Murok, 
baina dioenez, gustatuko litzaioke
“kanta zaharrak eta berriak nahastea”.

Bere sorkuntzari buruz berba egi-
tea erraz egiten zaio, hurbileko norbai-
tekin baldin bada: “Nire ibilbide musi-
kala ezagutzen duen batekin ez zait zai-
la suertatzen, nire kantetan errepikatu
diren estiloak eta ideiak ezagunak
dituelako”. 

Kanta bat zerbait “soila” izan behar
dela uste du Balerdi Balerdi taldeko
abeslariak, eta talde horregaz 70 eta
80ko hamarkadetan landu zituen doi-
nuak ere eskainiko ditu Plateruenean.  

Ruper Ordorika, zirkulua ixteko
Azaroaren 29an, 20:00etan, Musikarien bandak lagundu barik jar-

dungo du Kantuaren Kantoian Ruper
Ordorika musikari oñatiarrak ere.
Hodeien azpian diskoa aurkeztera eto-
rri zen Ordorika urtarrilean Durango-
ko Plateruenera. Bilboko kafe antzo-
kian abenduaren 22an emango du kon-
tzertua, eta orduan emango du disko
berriaren aurkezpen bira amaitutzat.

Baina, aurretik, Durangon jardun-
go du musika arloko bere ibilbideaz,
diskoez, eraginez eta Jonan Hernan-
dez elkarrizketatzaileak proposatuko
dizkion bestelako gaiez. Gogoetekin tar-
tekatuta, bere ibilbideko kantak eskai-
niko dizkie Durangoko entzuleei.

Oholtzara bueltan Josu Zabala
Azaroaren 15ean, 20:00etan“Nere buruari buruz aritzea ez zait

gustatzen, baina egiten dizkidaten gal-
derak erantzungo ditut”, esan du Josu
Zabala Otxandioko musikariak. Seku-
la ez du Kantuaren Kantoikoak lako
emanaldirik egin: “Beste sortzaile bate-
kin musikari buruz jardutea oso gau-
za interesantea izan daiteke: hori asko-
tan egiten dudan gauza da, baina publi-
koarentzat ez dut sekula egin”.

Berarekin Kantuaren Kantoian
jotzera gonbidatu gura ditu lagun sor-
tzaileren batzuk Josu Zabalak. Orain,
grabazio batean dihardu lanean, eta
datorren astean ekingo dio Platerue-
neko saioa prestatzeari.
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Irakasten duzunero, aldi berean eraku-
tsi irakasten duzunaz duda egiten (José
Ortega y Gasset).

Ikasiko dituzu hamaika hizkuntza,
irakatsiko dizkizute formula matemati-
koak; sinestaraziko dizute historia bat,
txanpon beraren beste aldea ezkutatuz.
1492an ‘aurkitu’ zuten Amerika. Hone-
la esanez pentsa dezakegu horma gain-
ditu eta paradisua legez argiz beteta bis-
taratu zela; baina ez digute esaten lehe-
nago ere han bertakoak bizi zirela,
hemendik joan eta zapaldu zituztela. Eta
adibideen munduan hiru puntu sus-
pentsibo infinitu.

Eslogana baino ez zaio falta lan-mer-
katura bideratuta dagoen hezkuntza sis-
temari; memorizatu, ez egin egin behar
ez duzun galderarik. Azterketarako buruz
ikasita nahikoa izango duzu, bizitzaren
joanean titulu batzuk izango dituzu; eta
ez du axola ezer ez badakizu, memori-
zatu zenuena gogoratzen duzun hei-
nean; gainerakoan antzerkiko txotxon-
giloa baino ez zara izango. Egungo gizar-
tearen arazo gorena konformismoa da,
besterik gabe gauzak irenstea; eta hein
handi batean hezkuntzak egiten gaitue-
lako, hortik hasi behar genuke arazoari
aurre egiten, ixilik irensten dugun bitar-
tean jango baikaituzte bestela.

Honela pasatzen dira egunak,
urteak; informazioa pilatzen besterik
gabe, esaten dizkigutenez zalantza egin
gabe, (auto)kritikarako momentuen fal-
tan. Zenbaki eta letrazko informazioa ira-
kastetik; informazio horren balio, era-
gin, kausa eta kasuak aztertzera igaro
behar dugu, zerbait aldatu nahi badu-
gu behintzat. Ostantzean, eta horrela
jarraitzeko desira badugu, segi dezagun
izen-abizendun paper zatiak jakintsu iza-
teko armatzat jotzen, idazten eta irakur-
tzen ere ez dakitenen ezjakintasun aitor-
tza jakitunaren adorea dela pentsatu
beharrean. 

Apurka-apurka gure burua neka-
tuz doa Res-Publicak eta errepublikak,
erresumak ahantzi gabe, zer diren gogo-
ratzen; izan zirena ezbaian jarri gabe,
beraien eraginak onartuz, beraiengan-
dik orain eta gerorako lezioak ez ika-
siz. Finean, pentsatu gabe onartuz eta
sinetsiz.

Gainditzetik
haratago

GEURE DURANGALDEA

Ainhoa 
Urien
Ikaslea

MUSIKA KONTZERTUAK

Azaroaren 3an lehenengo kontzertua
eta abenduaren 2an azkena. Guzti-
ra, lau emanaldi, hilabete iraungo

duen hamabostaldian. Durangoko Musika
Hamabostaldia aurkeztu dute Bartolome
Ertzilla musika eskolan. Astuariasko El león
de Oro abesbatza izango da lehenengo gon-
bidatua, biharkoa. Alfredo Sanz Musika
Eskolako zuzendariak esan duenez, Espai-
nia eta Europan ospea hartu duen taldea da
asturiarra, eta errepertorio “entretenigarri
eta anitza” eskainiko dute taldeko 40 kan-
tariek Santanako elizan.

Azaroan beste bi emanaldi egongo
dira, kontzertu zikloaren barruan. “Ikusi eta
entzuteko gozamena” izango da, Sanzen
berbetan, azaroaren 17ko emanaldia: Sonar
boskotea ariko da Kurutzesantu museoan.

Musikene eskolako formazioa jaso duten
bost musikarik osatzen dute Sonar. Klari-
netea, tronpa, zeharkako txirula, fagota eta
oboea jotzen dituzte.

“Espainia eta Europako pianoaren pro-
mesa handienetakoa da”, Judith Jauregi
pianista, azaroaren 24an ariko da. Hama-
bostaldiak eskaintzen dituenetatik ordain-
du beharreko kontzertu bakarra izango da,
San Agustin kulturgunean. 

Flauta eta piano kontzertu batek itxi-
ko du, abenduaren 2an, Durangoko Musi-
ka Hamabostaldia. Claudi Arimany eta Juan
Jesus Silguero eta Pedro R. Larrañagak
eskainiko dute kontzertu hori. I.E.

“Europako pianoaren promesa

handienetakoa”, Judith Jauregi,

azaroaren 24an, ariko da

El Leon de Oro abesbatza
ariko da Hamabostaldian
XXIII. Durangoko Musika Hamabostaldia bihar bertan hasiko da, Asturiasko
abesbatzaren emanaldiagaz, eta abenduaren 2an izango da azken saioa

Poto bat ere egin zuen arren, Igor Elortza
durangarrak josi zituen bertsoak ondoen,
eta zuzenean sailkatu da finalaurrekoe-
tara. Gorka Lazkano berriztarrak aukera
handiak ditu, lortutako puntu kopurua-

gatik. Laugarren izan da Gari Sarriugarte
zaldibartarra.

Lazkano bidea zabaldu guran, Elor-
tza egoeren deskribapen eta hitz jokoe-
tan dotore, Sarriugarte orekatuta eta ideia
polit batzuk botata... Txapelketako lauga-
rren kanporaketan Durangaldeko hiru
bertsolariek saio polita egin zuten, bakoi-
tzak bere mailan. Seikoteko errebelazioa
Nerea Ibarzabal markiñarra izan zen, ofi-
zioetan erantzun onekin jardun zuen.

"Drogak direla-eta erreabilitazio zen-
troan egon zarete luzaro. Itxi egingo dela
jakin duzue gaur". Elortza eta Sarriugar-
tek gai horri erantzun zioten zortziko
nagusiko ariketan, eta orduantxe egin
zuen poto Elortzak. Dena dela, ideia poli-
tak bota zituen, bigarren bertsokoa, esa-
terako: sasoi batean hamaika marra, sar-
tuak gu kokazale / baina gizarteak jarten
dauz marrak zentro hori da seinale /

batzuk garaile izendatzen dauz, eta beste
batzuk galtzaile". 

Lazkano ofiziotan polito ibili zen,
umea negarrez eskolan uzten zuen gura-
soaren paperetik, eta Sarriugartegaz jar-
dun zuenean parapentean botatzeko
zorian zeuden lagun bi ziren. Lazkano atze-
raka ikusita Sarriugartek zirikatu egin
zuen: "Begiak itxi eixuz pistinan moduan". 

Kartzelan, faltan igartzen dutenari
"Urteak dira beragaz ez zagozala. Hala ere,
bere falta igartzen duzu". Bertsolaritzan
maiz gertatzen da; kartzelakoak aukera bi
ematen zituen: norbere azaletik kantatzea
edo istorio bat asmatzeko aukera. 

Lazkanok amama zenari kantatu zion,
hunkituta: "Nonbait entzuten bazagoz,
mosu handi bat amama". Elortzak aitita
zenari kantatu zion, umetako oroitzape-
nak polito deskribatuta, batez ere gaixo-
rik zegoenean zelan zaintzen zuen: Oin-
txe be termometroa jartzen danean bero /
zurekin akordetan naz gaixotzen nazene-
ro. Sarriugartek istripu baten hildako lagu-
nari kantatu zion, berak ere benetan ger-
tatua aukeratuta: "Nahiago nuke atea
zabaldu ta hona jaitsiko balitz".

Azken kanporaketa Zornotzan joka-
tuko da, azaroaren 4an. 

KRONIKA Bizkaiko Bertsolari Txapelketa Amaia Ugalde

Elortza finalaurrekoetara, eta
Lazkano ere bai seguruenik 
Igor Elortzak lehen postua lortu du Sopelako kanporaketan, eta Gorka
Lazkanok bigarrena; laugarren postuan amaitu zuen Gari Sarriugartek 
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HISTORIA

Azaroaren 8an  eta 9an, adituen
berbaldi, bisita gidatu eta mahai-
inguruak egingo dituzte Krime-
naren Historia Zentroko jardu-
naldien hamargarren edizioan.
Durangoko Arte eta Historia
museoan batuko dira parte-har-
tzaileak. Krimenaren eta zigo-
rraren historiarako iturri judizia-
lak: artxiboak eta agiriak izan-
go da aurtengo gaia.  

Aurten berbagai hartuko
dituzten gaietan adituak diren
unibertsitateko irakasle eta dok-
toreak gonbidatu dituzte, besteak
beste, Durangoko jardunaldietan
hitzaldiak eskaintzera: Espainia
eta Frantziako unibertsitateeta-
ko irakasleak eta EHUko hain-
bat aditu ere batuko dira Duran-
goko jardunaldietan. I.E.

Adituen bilgune
izango da
Krimenaren
Historia Zentroa  

Mahai-inguruak, bisita

gidatuak eta berbaldiak

egingo dituzte

ZINEMA

Azaroaren 8an, 19:30ean, Elorrio-
ko Iturri kultur etxean izango da
¡Vivas la antipodas! El mundo vis-
to por Victor Kossakovsky doku-
mentalaren emanaldia. Victor
Kossakovsky errusiarraren lana
da ¡Vivan la antipodas!,nazioar-
teko zinema jaialdietan ehun
sari baino gehiago jaso dituen
zuzendariarena.

Munduaren gure ikuspegia
hankaz gora ipiniko duten iru-
diak eskaintzen ditu filmak, fitxan
dakarrenez. Gogoetarako galde-
ra planteatzen du: zein litzateke
Shangai hiri txinatarra eta Argen-
tinako Entre Ríos arteko biderik
laburrena? I.E.

‘¡Vivan las
antipodas!’
dokumentala,
eguenean, Iturrin

MUSIKA JAIALDIA

Band of Friends irlandarrekin hasiko
da Elorrioko XXIII. Jazz Blues jaialdia
Azaroaren 8ko jam saio bategaz
hasiko da Elorrioko Jazz Blues
jaialdiaren XXIII. edizioa, eta 
azaroaren  25era bitartean beste
zazpi kontzertu egongo dira Elo-
rrioko hiru eszenatokitan: Ate-
neoan, Arriola antzokian eta Por-
talekua tabernan. 

Blues erritmo eta doinuek
zabalduko dute Elorrioko Jazz
Blues jaialdiaren hogeita hiruga-
rren edizioa: Band Of Friends ari-
ko da, Rory Gallagher musikari
irlandarra omentzeko sorturiko
taldea. Gallagher gitarristaren
“bizitzaren eta musikaren ospa-
kizuna” egiteko sortu zuten proiek-
tua, eta blues musikagaz rocka
ere uztartzen du.

Jazz doinuak izango dira
nagusi hurrengo hiru emanaldi-
tan. Tobias Meinhart Quintet-ek
joko du, esaterako, azaroaren 16an,
Ateneoan. New Yorkeko klubetan
goi mailako inprobisazio saioak
eskaintzen dituzte, eta Elorrion ere
etorri berberaren bila ariko dira.

Miguel Salvador eta Hasier
Oleaga euskaldunek sorturiko jazz

kin elkartu da Oleaga Cantus Cater-
va proiektua aurrera ateratzeko. 

Inglaterratik etorriko da Dani
Wilde, 22an; kalitate handiko blues
eta soul kantaria da. 24an, AEBe-
tatik  The Holmes Brothers etorri-
ko dira. Sherman eta Wendell Hol-
mes anaiak eta Popsy Dixon dira
The Holmes Brothers. Arriolako
kontzertu bakarra beraiena izan-
go da: zapatu gauetako rocka eta
domeka goizeko elizkizunetako
gospelaren nahasketa.

Xabi eta Pettiren emanaldiak
itxiko du jaialdia: Ray Charles,
Beatles edo Jimi Jendrix lako kla-
sikoen eta Big Sandy, Chris Caca-
vas edo Bill Kirchenen lanen ber-
tsioak eskainiko dituzte. I.E.

doinuak ere entzungai izango dira
azaroaren 22 eta 23an, hurrenez
hurren. Salvador gitarrista lauko-
te formatuan hurreratuko da Elo-
rrioko Ateneora. 

Bestalde, bakarkako proiektua
aurkeztuko du, Hasier Oleaga bate-
ria-joleak. Euskal jazzaren bi
belaunalditako musikari onene-

Rory Gallagher gitarrista irlandarra omentzeko sorturiko Band of Friends taldea.

Elorrioko Ateneoan, Arriolan eta Portalekuan izango dira jaialdiko zortzi kontzertuak, azaroaren 8an hasi eta 25era bitartean 

Bakarkako proiektua

aurkeztuko du Hasier

Oleaga bateria-joleak

DATAK
Azaroaren 8an, Ateneoan
Jam Session
Azaroaren 10ean, Ateneoan
Band Of Friends
Azaroaren 16an, Ateneoan
Tobias Meinhart Quintet
Azaroaren 17an, Ateneoan
Dani Wilde
Azaroaren 22an, Ateneoan
Miguel Salvador Quartet
Azaroaren 23an, Ateneoan
Hasier Oleaga
Azaroaren 24an, Arriolan
The Holmes Brothers
Azaroaren 25ean, Portalekuan
Xabi eta Petti 
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DURANGO
DETROIT?
EGILEA: JUAN A. HERNANDEZ

Durangon automobilen
fabrika bat eraikitzeko
lehen pausuak eman
ziren joan den mendeko
erdialdean. Duñaiturria y
Estancona (DyE)
enpresan auto gutxi
batzuk ere egin ziren.
Baina abentura horrek ez
zuen bide luzeagorik izan.

GARAITIK
MAROKORA 
ETA ITZULERA
EGILEA: MOHAMED TAH TAH 

Pedro Hilarion
Sarrionandiak Garaitik
Marokora egindako bidaia
eta itzulera ezagutzeko
aukera eskaintzen du lan
honek. Tangerren, 1905.
Urtean, lehenengoz
argitaratu zuen Gramatica
de la lengua rifeña
liburua.

Astola aldizkariaren
seigarren zenbakia prest
dago.  Durangaldeko 
historian barrena sakon-
tzeko hamaika lan berri

proposatzen ditu.  Lanen artean aipa-
garria da Joseba Sarrionandiaren
“Moroak gara behelaino artean?” saia-
kera liburuan agertzen den Pedro Hila-
rion Sarrionandiari buruzko lana; Maro-
kora egindako bidaia eta itzulera azal-
tzen duena. 

Bestelako lanek ere badute lekua:
Durango izeneko automobilaren ibil-
bide laburra, Elorrioko herriko plaza-
ko joan-etorri biziak, Zaldibar herriko
alderik ezezagunena, edota Durangal-
deaz gogoeta: noraino heltzen da gaur
egun Durangaldea? Eskualde-senti-
mendua bizirik dago gaur egun?

Etxeko hormaren baten eskegita iza-
tea gustatuko litzaizkizukeen argaz-
kiekin hornituta, Gerediaga Elkarteak
sustatzen duen ikerketa eta historia
aldizkaria eskuragai izango da dato-
zen egunetan ohiko dendetan, eta
abenduaren 6tik 9ra,  Durangoko Eus-
kal Liburu eta Disko Azokan. 168 orrial-
deko aldizkariak iazko prezio berdina
izango du: bost euro. Gerediaga Elkar-
teko bazkideek, baina, 2013. urteko egu-
tegiarekin batera doan eskuratu ahal
izango dute.
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ANARKISTAK II.
ERREPUBLIKAN
EGILEA: J. A. OROBIO-URRUTIA

Sindikatuen
mugimenduak 30eko
hamarkadan izan zuen
hasiera Durangon.
Gehienak behargin
gazteak edo beharginen
semeak ziren eta alde
zaharrean bizi ziren. 

ESKUALDE
BATEN MILA
AURPEGI
EGILEA: NEREA MUJIKA

Gogoetarako
proposamena da lana:
Bizirik dago eskualdea
gaur egun? Badago
eskualde izaeraren
sentimendurik? Nork eta
zelan ezartzen ditu
eskualdeko mugak? 

BASERRIEN
URREZKO AROA
EGILEA: ALBERTO SANTANA

Durangaldean 300 bat
baserri eraiki ziren 1720
eta 1830 urteen artean.
Europa osoan zehar,
gurean egin ziren moduko
eraikinak aurkitzea zaila
zen. Guillermo Humboldt
bidaiari alemaniarrak
horietako batzuk
ezagutzeko aukera izan
zuen. 

DURANGO
BIZKAIKO
LURRA
EGILEA: IÑAKI GARCIA CAMINO

1212. urtean Alfonso
VIII.enak Durangoko
lurrak eman zizkion On
Diego Lopez de Haro
Bizkaiko Jaunari,
musulmandarren
kontrako borroka
irabazten lagundu ziola
eskertuz. 

ZALDIBARKO
EKIALDE
URRUNA
EGILEA: GAIZKA ZABARTE

Eibartik Ermura gatozela,
asko  konturatu ez arren,
Zaldibarko ekialdeko auzo
ezezagunetako bat dago:
Eitzaga. Olaerreagako
Bentako horma da horren
testigu. Eta orain, Astola
aldizkariko irakurleak.

KANPOSANTU-
ETAKO
ARKITEKTURA
EGILEA: A. BARRIO LOZA

Durangaldeko
kanposanturik gehienak
XIX. Mendearen
amaierakoak dira eta
euretako batzuk
portikodunak, harrizko zein
zurezko zutabeekin. 

ELORRIOKO
PLAZA
EGILEA: JOSE LUIS 
ARRUABARRENA

Elorrioko Herriko Plaza
betidanik izan da
elorriarren topaleku.
Tradizioz bizitza
administratibo eta
erlijiosoaren erdigune
izateaz gain, bizitza
sozialaren arima. Detaile
txikietan erreparatuz
plazari bisita egin diogu.

ZORNOTZAKO
BORROKA
EGILEA: ERREDAKZIO TALDEA

Ia ez da historiako
liburuetan aipatu ere
egiten, baina Amorebieta,
Etxano eta Iurretako
mugetan Napoleonen
tropa frantsesek
espainiarrak gailendu
zituzten. 



Zuzendaria: 
Jone Guenetxea.
Erredakzio burua: 
Joseba Derteano.
Administrazio burua: Itziar Belar.
Administrazioa: Miren Abasolo.
Publizitatea: Goretti Alonso,
Amaia Huarte, Itxaso Altuna,
Jone Alberdi.
Erredakzioa: Aitziber Basauri, 
Itsaso Esteban, Markel Onaindia, 
Amaia Ugalde, Ane Elordi. 
Maketazioa:
Ainhoa Arizmendiarrieta. 
Zuzentzailea: Ekaitz Goienetxea. 
Argazkilariak: Kepa Aginako, 
Zaloa Fuertes.

LLaagguunnttzzaaiilleeaakk::

2012ko azaroaren 2a
10. urtea - 477 zk.

Aldizkari honek Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntza jaso du

anboto
komunikabideak

Bixente Kapanaga, 9
48215-Iurreta

(Bizkaia) 
Tel.: 94 681 65 58  

Erredakzioa: 
94 623 25 23
Publizitatea: 

94 621 79 02 
publi@anboto.org

Lege gordailua: BI-2268/01 ISSN: 1578-7028 Tirada: 10.150 ale

Anbotok ez du bere gain hartzen kolaboratzaileen zutabeetan, iritzi artikuluetan edo gutunetan adierazitako esanen eta iritzien erantzukizunik.

Adinean gora noala konturatu
naiz biharamuneko ajeak luzea-
goak egiten zaizkidala. Baita
pasa berri ditugun hauteskun-
deen ondorengo ajea ere, orain-
dik, gogoetak egiten jarraitzen
baitut. Zutabea erabiliko dut
nire hausnarketa plazaratzeko,
baina, lasai, ez dut hemen boto-
rik eskatuko, hau ez baita lekua
botoa eskatzen ibiltzeko. 

Abertzale bezala, EAEn izan-
go dugun Legebiltzarraren
argazki berria gustatzen zait. 75
legebiltzarkidetik 48 (EAJren
27ak eta EH Bilduren 21ak) gara
burujabetzaren aldekoak. Baina
burujabetza politiko eta ekono-
mikoaren aldeko apustua garbia
izan behar da. Atzerapausoa eta
iruzurra izango litzateke Auto-
nomia Estatutuaren konpeten-
tziak garatzearen aldeko saiake-
ra antzua egitea. Harago joan
behar gara, Estatutua gaindi-
tzea da burujabetzaren aldeko
apustu egokiena. 

Ezkerzale bezala, sentsazio
gazi-gozoa dut. Hauteskunde
kanpainan bi eredu kontrajarri
gura izan ditugu: EAJ, PSE eta
PPk ordezkatzen duten betiko
eredua; eta EH Bilduk eta bes-
te zenbait alderdik aldarrikatu
dugun aldaketa, fiskalitatean,
azpiegitura erraldoietan, banku
pribatuetan, osasun eta hez-
kuntzaren pribatizazioan, eta
abar. Horiek guztiak berdin
jarraitzearen aldekoek irabazi
dute, alegia, politika egiteko
modua aldatu gura ez dutenek
edo garapen eredua aldatu gura
ez dutenek. Baliteke autokriti-
ka guk geuk egin behar izatea,
ziur baikaude gizarteak ez due-
la politika egiteko modu zaha-
rretan sinesten. 

Edozelan ere, urriaren 21etik
aurrera, Eusko Legebiltzarrean
bagara 21 legebiltzarkide beste
eredu sozioekonomikoa eraiki-
tzen hasteko. Uste dut kalean ere
gogo hori ere ernatu dela eta
gehiengo bihurtzen ari dela. EAJ-
ren ezkerretara badago esparru
zabala, aniztasunean aberatsa,
aldaketaren aldekoa. Hori lortze-
ko, ezkerreko esparruak behar du
XXI mendeko ezker ekosozialis-
ta eraldatzailea antolatzea.
Ongietorriak zuek!

IRITZIA gutunak@anboto.org

Sei hankako mahaia

Ajea

Dani
Maeztu
Aralar
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Gutunak @

✑

Zure iritzia, gutuna edo
fotodenuntzia helarazteko
helbideak:

Bixente Kapanaga 9, 48215 Iurreta 
astekaria@anboto.org 

Izen-abizenak, telefonoa, helbidea eta NAN 
zenbakiagaz batera bialdu behar dira.

LAB sindikatuaren jarrera
espainiar estatuan CCOOk 
eta UGTk erregistraturiko 
grebaren aurrean

LAB sindikatuak ez du bat egiten espainiar estatuan
PP gobernutik ezartzen ari den politiken inguruan erre-
ferenduma bultzatzeko xedez CCOO eta UGTk deitu
duten grebarekin.

Euskal langileriak sarri askotan goratu du bere aho-
tsa greba eta mobilizazioaren bitartez. Herritarrek
aipatu politikak salatu egin dituzte, baita Gasteizko
zein Iruñeako gobernuek politika horiei emandako
babesa ere, PSOEren gobernuak aplikatu dituenean
nahiz PPren gobernuak aplikatzean.

Uztailean hartutako erabakiek isla zuzena izan
zuten estatuaren aurrekontuetan eta irailaren 26an Hego
Euskal Herrian eginiko greba orokorraren bitartez
euskal jendarteak berriro errefusatu zituen aipatu
politikak.

Zalantzarik gabe, arrazoiak soberan daude mobi-
lizazio gehiago deitzeko, greba orokorrak barne. Bai-
na egungo egoera irauli ahal izateko beharrezkoa da
aldaketa politiko eta sozialen prozesu eraginkor bat,
eta aldarrikapen zabal hori bultzatuko duten apustu
politiko eta sindikal sendoak falta dira.

Estatuko aurrekontuak gaur arte ezagututako era-
sorik latzena dira. Eta irailaren 26an eman genuen eran-
tzunarekin ezin gara konformatu. Erasoak ez dira
amaitu. Aurrekontu hauek ez dira benetakoak, egoe-
raren degradazio etengabeak erreforma gero eta gogo-
rragoak ekarriko ditu. Murrizketen bideak gero eta
murrizketa gehiago eskatzen ditu. Bide horretan gaur-
ko egoerak ez du irtenbiderik, eta espainiar estatuak
hartu duen bideari loturik jarraitzea itzelezko galga
eta traba da zentzu guztietan.

2009ko greba orokorrarekin hasitako bidean berres-
ten da LAB sindikatua. Inposatzen ari zaizkigun erre-
forma kapitalista basatiaren aurrean badago alterna-
tiba. Euskal Herrian badugu behar adina baliabide ere-
du ekonomiko eta sozial berri baten alde egiteko, lanaren
eta aberastasunaren benetako banaketaren bidez per-
tsona guztien bizi kalitate duina bermatuko duen ere-
duaren alde egiteko. Antolakuntza eta mobilizazio gai-
tasun nahikoa daukagu kapitalari eta bere zerbitzura
dauden gobernuei boterea borrokatzeko. Ordua da gure
esparruan urrats berriak egiteko eta, horretarako,
orain artekoak baino askoz sendoagoak diren akordio
sindikal eta sozialak premiazkoak dira.

Dagokigun erantzukizun zatia geure gain hartzen
dugu, jakina, eta euskal eremu sozial eta sindikalean
akordio estrategikoak bultzatzeko gure konpromisoa
berresten dugu.

Durangaldeko LAB sindikatua

Alderdi, elkarte edo taldeko iritziak kide baten izenean sinatuta
eta ANBOTOren irizpideak jarraituz zuzenduta publikatuko dira. 

Klik batean

Durangar batek argazki hau atera eta ondorengo testu honegaz bidali
du twitterretik: “Badirudi edozein aitzakia bilatzen dela txosnen aurka
joateko. Zuhaitz hau ez da ebaki txosnak jartzeko, ardaxkak moztu zaiz-
kio, ziurrenik bere osasunerako eta gure segurtasunerako. Jende horri
eskatuko nioke sumintasun bera adieraztea naturaren aurkako kalte atze-
raezinak salatzeko (Durangaldean hainbat adibide ditugu). Bide batez,
doala herritar batzuen esker ona, txosnetan musu truk lan egiten duzue-
noi, herriari eta herritarrei, autokudeaketan oinarrituta, egiten diozuen
ekarpen sozialagatik”.

@
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Agus Ruiz Larringan, Bizkaiko Txirrindularitza Federazioko lehendakaria.

“Txirrindularitza gaztetxoen aisialdi
aukera bihur dadin saiatzen gara” 
Agus Ruiz Larringan iurretarrak bigarren lege-
gintzaldia hasi du Bizkaiko Txirrindularitza
Federazioko lehendakari. 80 batzarkidetatik
63k eman zuten botoa eta horietarik aldeko
51boto jaso zituen Ruiz de Larringanek

PPeerrttssoonnaallkkii  zzeellaakkooaakk  iizzaann  ddiirraa
lleehheenneennggoo  llaauu  uurrtteeaakk??
Une onak eta txarrak egoten
dira. Erantzukizunaren pisua
nabaritzen da, begirik bildu ezi-
nik zabiltzan gauak eta abar.
Baina legegintzaldia amaitu eta
lehendakaria aukeratzeko boz-
ketan gehiengoak zure alde egi-
tea pozgarria da. Beti daude
ikuspuntu ezberdinak, baina nik
denentzat lan egingo nuela
adierazi nuen. Norbere printzi-
pioekin, baina denen iritziak
entzunda.

AAuurrrreekkoo  lleeggeeggiinnttzzaallddiiaazz  zzeeiinn
bbaalloorraazziioo  eeggiitteenn  dduuzzuu??
Lehenengo legegintzaldiko hel-
buru nagusien artean pistako
ziklismoa eta txirrindularitza
eskolak indartzea zeuden. Pista
asko indartu dugu. Eskolei
dagokionez, klubekin hartueman
ona izan dugu, baina kontuan
hartu behar da gaur egungo
kirol eskaintza orain hogei urte-
koa baino askoz handiagoa
dela. Horregatik, arlo horretan

ekin eta ekin egin behar da, ez
dago lo hartzerik.

HHaarrrroobbiiaarrii  bbeeggiirraa  zzeerr  llaann  eeggiinn
dduuzzuuee??
Gura asmoa txirrindularitza ikas-
tetxeetara ere ahalik eta gehien
zabaltzea da, gorputz hezkun-
tzako urteroko programan sar-
tzeko. Izan ere, txirrindularitza
modu askotara praktikatu daite-
ke, bide asko daude. Zelanbait
txirrindularitza apurka gaztetxo-
en aisialdirako aukera bihur
dadin saiatzen gara.

FFeeddeerraazziiooaakk  bbeerraakk  zzeerr  eekkiinnttzzaa
eeggiitteenn  dduu  iikkaasstteettxxeeeeii  bbeeggiirraa??
Iaz hastapen ikastaroak ematen
hasi ginen Bizkaiko hamalau
ikastetxetan. Aurten beste
batzuk bisitatzen ari  gara.
Durangaldeari dagokionez, iaz
Durangoko Landako ikastetxe-
an eta Otxandioko Mainondon
egon ginen. Aurtengo egutegian
berriro sartu dugu Otxandio, iaz
interes handia erakutsi zutelako.
Otxandion txirrindularitza eskola

federatu bat sortzea hausnar-
tzen ari gara. Ea lortzen dugun.

Horrez gainera, haurtxoen
kategorian errepideko lasterke-
tak antolatu gura ditugu. Nor-
malean, industriguneetako zir-
kuituetan egiten dira eta oso
lauak izaten dira. Kadeteetara
pasatzen direnean aldaketa
gogorra egiten zaie, ez daudela-
ko aldapetara ohituta, ez igotzen
eta ez jaisten. Bide hori leuntze-
ko errepideko dozena erdi las-
terketa antolatu gura dizkiegu.

PPiissttaakkoo  ttxxiirrrriinndduullaarriittzzaa  zzeellaann
iinnddaarrttuu  dduuzzuuee??
Pistan ohiko egutegiari eutsi
diogu eta, horrez gainera, Eus-
kadiko Federaziot ik pistara
zuzendutako euskal torneo bat
sortu dezaten lortu dugu. Duran-
galdeko elkarte gehienek erabil-
tzen dute Berrizko belodromoa,
lehiatzeko ez bada teknifikatze-
ko. Hala ere, klub batzuen par-
tetik badago halako errezelo bat

pistarekiko. Belodromoa toki
aprosa da txirrindularien teknika
eta taktika hobetzeko; entrena-
mendu egokiekin errepideko
txirrindulariek izan ohi dituzten
gabeziak hobetzeko balio du.
Hori da Bizkaiko klub denei
txertatu gura diegun ideia. 

EEmmaakkuummeeeenn  ttxxiirrrriinndduullaarriittzzaarrii
ddaaggookkiioonneezz,,  EEnneerriittzz  IIttuurrrriiaaggaakk
aaddiieerraazzii  zzuueenn  ggaazzttee  mmaaiilleettaattiikk
nnaagguussiieettaarraakkoo  uurrrraattssaa  bbeerreezziikkii
ggaattxxaa  iizzaatteenn  ddeellaa..
Emakumeen txirrindularitzan
etapa denak dira gatxak. Kade-
teetatik gazteetara salto handia
dago. Gazteetatik bestera, nik
berba horregaz deitzen diot
emakumeetan dugun amateur
mailako profesionalismo horri,
ba, gazteetatik bestera salto
ikaragarria dago. Gizonetan sal-
to hori hobeto egituratuta dago,
ez da hain gogorra. Emakumeak
gazteen mailatik Espainiako
onenekin lehiatzera pasatzen
dira bat-batean. Pausu hori
leuntzeko mekanismoak falta
dira. Ekonomikoki ere indartu
beharra dago. Baina ez naiz txi-
rrindularitzari buruz bakarrik ari,
oro har emakumeen kirolari
buruz baino. Jaurlaritzatik era-
baki gehiago hartu ahal dira
emakumeen kirola sustatzeko.
Legeak badaude, baina legeak
betearazi egin behar dira eta

behar bada horietan gehiago
sakondu. Hedabideek ere badu-
te euren erantzukizuna.

BBiizzkkaaiiaann  eemmaakkuummeezzkkoo  ttxxiirrrriinndduu--
llaarrii  ggaazztteeeenn  mmaaiillaa  oonnaa  ddaaggoo..
Klubetatik lan handia egiten da.
Ez dira hedabideetan asko irte-
ten, baina beharrezko lana da,
norbaitek egin behar duena.
Baina lanean jarraitzeko lagun-
tza behar dute: giza baliabideak,
ekonomikoak… Bestela, begira
zer gertatzen den; emakumee-
tan zein gizonetan atzerritik
fitxatzen dituzte txirrindulariak.
Gazteen mai lako klubetan
musutruk aritzen dira. Dena
dela, nire ustez, sarritan ez da
diru edo material falta arazo
nagusia, horiek ere asko lagun-
tzen duten arren. Esango nuke,
errekonozimendua behar dutela,
baina ez gurasoen aldetik baka-
rrik, gizarte mailako errekonozi-
mendua baino.

EEuusskkaalltteell--EEuusskkaaddiikk  hhaarrttuu  dduueenn
nnoorraabbiiddeeaarrii  bbuurruuzz  zzeerr  iirriittzzii  dduuzzuu??
Ez zait gustatzen. Diotenez UCI
World Tourrean sartzeko pun-
tuak behar zituztelako hartu
dute norabide berria. Hor sar-
tzeko erabaki puntuala bada
justifikagarria izan daiteke, bai-
na hori izango bada urteroko
politika ez zait gustatzen. Dena
dela, ez dut uste Euskaltel-Eus-
kadik derrigor egon behar due-
nik UCI World Tourrean. Euskal
txirrindulariek egindako lanagaz
Tourrean, Giroan edo beste
edondon parte hartzeko hauta-
gaitza aurkezteko nahiko argu-
mentu bazutela uste dut. Beste
talde batzuek lortu dute Euskal-
telek baino caché eta oihartzun
mediat iko gutxiago izanda:
AG2Rk, esaterako. Euskaltelek
zalez betetzen ditu Pirinioak edo
Alpeak, horietako asko kamise-
ta naranja jantzita. J. D.

Otxandion
txirrindularitza eskola
federatu bat sortzea
hausnartzen ari gara.

.

Ez dut uste
Euskaltelek derrigor
egon behar duenik

UCI World Tourrean .
.

FEDERAZIOKO KARGUAK

ZZUUZZEENNDDAARRIITTZZAA  BBAATTZZOORRDDEEAA

LLeehheennddaakkaarriiaa::  
- Agus Ruiz Larringan
LLeehheennddaakkaarriioorrddeeaa::
- Javier Cuervo
IIddaazzkkaarriiaa::
- Jokin Bilbao
DDiirruuzzaaiinnaa::
- Oskar Iglesias
GGaaiinneerraakkoo  kkiiddeeaakk::
- Joseba Gorostiza, Ales

Salvador, Haitz Larrinaga,
Manuel Gonzalez eta Luis
Ponce De Leon
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Orain bederatzi urte gertatu zen bezala, aurten ere Munduko
One Wall txapelketan protagonismo berezia izan du Euskal
Selekzioak. Bai, Euskal Selekzioak. Gure kirolean (euskal
pilota) lortu ezin dugun errekonozimendua ematen digu pilota
irlandarraren barneko horma bakarreko jokamoldeak. Asko-
rentzat ezezaguna den arren, milaka dira mundu zabalean
kirol hau praktikatzen dutenak eta onenetakoak Dublinen
izan dira, urriaren 11tik 21era bitartean. Artean, sei euskal-
dun, bi neska mallabiar tarteko; Amaia Araiztegi eta Itsaso
Pradera.

Amerikarren nagusitza nabarmena bada ere oraindik,
euskal pilotariek eman dute jendea gozarazteko argudiorik.
Europarren artean emaitza onenen jabe egin da gure taldea
maila nagusietan. Geureek erakutsitako jokoa gainera oso
erakargarria egiten zaie denei, ezberdina baita. Erasoan zein
defentsan azkar, mugimendu barietate handia eta legezko
portaera.

Emaitzei jagokenez baliotsua izan da Iker Gordon sope-
loztarrak lortutako urrezko domina. Baita meritu handikoa ere,
15 urterekin, Amaia Araiztegi mallabiarrak emakumezkoen
maila gorenean lortutako zilarra. Eta lan bikainaren seinale,
taldekako laugarren postua erdietsi du euskal selekzioak.
Guztia, talde giro bikainean eta txapelketak eragindako aldre-
beskeria guztiei aurre eginez; antolakuntzak eragindako par-
tidu atzerapenak, amerikarren galtzen ez jakiteak eragindako
liskarrak eta tentsioak, araudi aplikazio ezberdinak.... Baina
denei aurre egiteko: euskaldunak. 

ADITUAREN
TXOKOA

Kepa Arroitajauregi
Pilota teknikaria

One Wall euskalduntzen

Frontenisean
onenak izan dira
Ogiza eta Jose
Mallabiko areto futbola taldeak
antolatu duen frontenis torneo-
an jaun eta jabe izan da Ogiza-
Jose bikotea eta beraientzako
izan da garaikurra.

Finalerdietan Mallabiko
bikotea menderatu zuten alde
handiarekin: Isam eta Luken
Pradera anaiei 25-7 irabazi
zieten. Finalean Orobiok eta
Varelak osatutako bikotea izan
zuten aurrez aurre joan zen
zapatuan Mallabiko pilotale-
kuan. Bikote horrek lan gehia-
go eman zien, baina markagai-
luak argi adierazten du Ogizak
eta Josek agindu zutela parti-
duko zat ir ik handienean: 
25-13. J. D.

Calleja aurrera
eta Urrejola
kanpora pilotan 
Cafes Baque pilota txapelke-
tako lau partidu jokatu zituzten
eguaztenean Abadiñoko pilo-
talekuan. Kadeteetan Calleja
zaldibartarra jokatu barik sail-
katu zen hurrengo faserako.
Elordiren kontra jokatu behar
zuen, baina lesio baten ondo-
rioz Iurreta pilota eskolagaz
jokatzen duen mallabitarrak
ezin izan zuen kantxaratu. Gaz-
teetan Urrejola otxandiarrak
galdu egin zuen Ibarrondoren
kontra eta txapelketatik kan-
pora geratu da. 

Beste partidu biak Aran-
diak eta Calvok irabazi zituzten,
kadeteetan eta gazteetan,
hurrenez hurren. J. D.

Urien Europako txapeldun
izan daiteke Montmellon

Europako Radical Master txa-
pelketan parte hartzen duen
lehenengo aldian txapel-

dun izateko aukerak ditu Igor
Urien pilotu abadiñarrak. Radical
SR8 autoak buruhauste tekniko
bat baino gehiago eman dio den-
boraldian zehar, baina hala ere,
asteburuan Kataluniako Montme-
llo zirkuituan jokatuko den azke-
nengo lasterketara irabazle lehia-
rako bizi-bizirik heldu da.

Terrence Woodward eta
Ross Kaiser dira sailkapeneko
liderrak, 119na puntugaz. Igor
Urien hirugarren dago, 114
puntugaz. Laugarren sailkatua
urrun daukate, beraz hiru lehe-
nengoen artean dago txapela.

Europako Radical Master txapelketako azken lasterketan ariko da;
liderrarengandik bost puntura baino ez dago pilotu abadiñarra

Montmellon lasterketa bana
jokatuko dituzte zapatuan eta
domekan. Lasterketa bakoitze-
ko irabazleak 20 puntu batuko
ditu; bigarrenak 15 eta hiruga-
rrenak 11. Beraz, Urienek bada-
ki bere arerio bien aurretik
amaitzen badu berea dela txa-
pelketa. Sailkapena hain estu
dagoenez, beste konbinazio

Aurten zazpi zirkuitutan aritu da Urien, eta Montmello da aurretik ezagutzen zuen bakarra.

batzuk ere balekoak izan ahal
dira. Gainera, kontuan hartu
behar da pole postua eta laster-
ketako itzuli azkarra lortzen
dituenak puntu extra bana jaso-
ko dituela.

Orain arteko zirkuituetan
sekula aritu gabea zen Urien.
Montmellokoa, ordea, ondo eza-
gutzen du. Horrek dezente erraz-
ten dio aurre lana. Baliteke aste-
buruan euria egitea, baina Urieni
ez dio ardura. Aurkariek auto
hobea dutenez, euriak abantaila
teknologikoak berdindu egiten
dituela dio. Bere Radical SR8ari
konponketak egin dizkiote eta
lasterketa biak amaitzeko
moduan dela uste dute. J. D.

Igor Azpiri eta Jon Landaburu
elorriarra Olazar pilota txapelke-
tatik kanpora geratu dira, Beitia-
ren eta Galarzaren aurka 10-22
galdu ostean. Final zortzirenetan
kanporatu dituzte.

Joan zen asteko eguenean
Zaldibarko pilotalekuan jokatu-
tako partiduan, Galarza galda-
koztarrak bizkarra erakutsi zion
Landabururi atzeko koadroetan.
Aurrean, Igor Azpirik ez zuen
bere maila erakutsi; saiatu zen,
baina ez zuen ohi moduan asma-
tu. Atzeko koadroetako nagusi-
tasunak eraginda Beitia usanso-
loarrak aukera gehiago izan
zuen aurrean eta Azpirik baino
erosoago jokatu zuen. J. D.

Bere arerio bien
aurretik amaitzen badu,
berea da txapelketa

Aspuru eta Gonzalez
aurrez aurre trinketean
Gaur Tornosolo Kopako final zortzirenetan
neurtuko dira abadiñarra eta berriztarra

Tornosolo Kopak modalitateko
pilotaririk onenetakoak batuko
ditu azaroaren 30era arteko
barikuetan Abadiñoko trinkete-
an.Lehenengo jardunaldian
Asier Aspuru abadiñarrak 40-
22  menderatu zuen Lier Gan-
diaga lekeitiarra. Inhar Ugarte
algortarrak ere aurrera egin
zuen Migeltxo arabarrari iraba-
zita: 40-27.

Gaur, 19:00etan, final zor-
tzirenetako lehenengo parti-

duak jokatuko dute Asier Aspu-
ru abadiñarrak eta Mikel Gonza-
lez berriztarrak. Mikel Rafael eta
Iker Gordonek ere final laurde-
netarako txartela gura dute.

Datorren barikuan Ander
Antxia eta Rober Uriarte abadi-
ñarrek ekingo diote txapelketa-
ri. Irabazleek Ipar Euskal Herri-
ko hiru pi lotari zain izango
dituzte f inal laurdenetan:
Bonetbelche, Lambert eta
Jeannots. J. D.

Ander Antxiak final zortzirenetan hasiko du kopa. K. Aginako

Landaburu eta
Azpiri Olazarretik
kanpora daude
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PILOTA
OLAZAR TXAPELKETA
LLaauu  tt’’eerrddiiaann::
--  LLaarrrraaññaaggaa  --  AArrttoollaa
BBiinnaakkaa::
--  JJaakkaa  --  PPeeññaass  //  

UUrriioonnaa  --  IIrruussttaa
Azaroaren 8an, 21:30ean,
Zaldibarko pilotalekuan
CAFES BAQUE
KKaaddeetteeeettaann::
--  MMeennddiibbee  --  EEssppiinnaall
--  EEttxxeebbaarrrriiaa  --  AAbbuurruuzzaa
GGaazztteeeettaann::
--  GGaarraaiioo  --  LLaarrrraaññaaggaa
--  PPuujjaannaa  --  UUnnttxxaalloo
Azaroaren 7an, 19:00etan,
Iurretako pilotalekuan

FUTBOLA
OHOREZKO MAILA
EElloorrrriioo--
SSoommoorrrroossttrroo
Domekan, 17:00etan, 
Eleizalden
LEHENENGO ERREGIONALA
(emakumeak)
IIuurrrreettaakkoo--
SSeessttaaoottaarrrraa
Zapatuan, 18:15ean, 
Larrakozelain

ARETO FUTBOLA
EUSKAL LIGA
EElloorrrriiookkoo  BBuusskkaannttzzaa  --
EErraassoo  AAiiaarraa
Zapatuan, 18:00etan, 
Elorrioko kiroldegian
KKuurruuttzziiaaggaa  --  
AAbbaaddiiññookkoo  LLaagguunn
Zapatuan, 17:30ean, Landako
kiroldegian
MAILA GORENA
SSaassiikkooaa  BB  --  
IIbbaaiizzaabbaall
Zapatuan, 19:15ean, 
Landako kiroldegian
LEHENENGO ERREGIONALA
GGuu  LLaagguunnaakk--IIttuurrrriioonnddoo
ZZuurrbbaarraannbbaarrrrii
Zapatuan, 16:00etan, 
Landako kiroldegian
AAbbaaddiiññookkoo  GGaazztteettxxiiee  --
BBeesseekkaa
Zapatuan, 17:00etan, 
Traña-Matienako kiroldegian
DDaannttzzaarrii  --  
SSaappuubbeerrrrii
Zapatuan, 17:30ean, Iurretako
Lanbide Heziketa Institutuan
HIRUGARREN ERREGIONALA
EElloorrrriiookkoo  CC  --  
LLaagguunn  OOnnaakk  BB
Zapatuan, 15:05ean, Elorrioko
udal kiroldegian

SASKIBALOIA
LEHENENGO ERREGIONALA
AAnnbboottooppeekkoo  --  
SSaalllleekkoo
Zapatuan, 18:00etan, Tabirako
saskibaloi kantxan

MENDIA
BIZIKLETA MARTXA
KKooffrraaddiieenn  aarrtteekkoo  
mmaarrttxxaa  IIuurrrreettaann..
Domekan 09:30ean Iurretako
plazan. Izen-ematea egunean
bertan egin daiteke. Lizentzia-
dunek 5 euro ordaindu behar
dute eta lizentziarik ez
dutenek 17 euro.

Agenda

Zulatu bik
hamar onenen
artetik atera
dute Murgoitio
Azken denboraldietan Mundu-
ko Kopako probetan lehenen-
go hamarren artean sailkatzea
izan da Egoitz Murgoitio abadi-
ñarraren helburua (Hirumet tal-
dea). Joan zen asteburuan,
Txekiar Errepublikan helburua
gauzatzeko zorian egon zen,
baina zorteak ez zion lagundu.
Zulatu bik lehenengo hamar
postuen artetik kanpo utzi
zuten. 15. amaitzea lortu zuen.

Lasai hasi zuen lasterketa
Murgoitio abadiñarrak, erorke-
ta bat saihesteko asmoz, iaz
lehendabiziko bihurgunean
erori  zen-eta.  Lasterketa
aurrera joan ahala, erritmoa
bizkortu zuen eta lasterketa
buruarekin distantziak laburtuz
joan zen. Hotzak eta elurrak
zirkuitua astundu egin zuten
eta baldintza horietan gustura
sentitu zen. Asteburuan Super-
prestigio txapelketako lidertza
defendatu beharko du, Lau-
dion zapatuan eta Muskizen
domekan. A.E / J. D.

Ariznabarreta eta
Unzuetak irabazi
dute Urkiolako
maratoi erdia
Durangaldeko Maratoi Erdia
jokatu zuten joan zen domekan
Urkiolako parke naturalean eta
Oier Ariznabarreta eta Maite
Unzueta nabarmendu ziren. Ariz-
nabarreta durangarrak 21 kilo-
metroko lasterketa irabazi zuen
gizonetan 1:19ko denboragaz.
11 kilometroko ibilbide laburre-
an, Maite Unzueta izan zen ira-
bazlea (52 minutuan).

Ariznabarreta durangarrak
iaz ere garaipena lortu zuen
Durangaldeko Maratoi Erdian
1:16ko markarekin. Aurten
minutu batzuk gehiago behar
izan ditu lasterketa burutzeko,
hala ere, garaipena argia izan
zen, batez ere ibilbidearen biga-
rren zatian hartutako abantailari
esker. A.E. / J. D.

Sapuberrik eta Dantzarik
lidertza dute jokoan derbian

Areto futbolean Lehenengo
erregionaleko igoera postu biak
hartze dituzten Sapuberri eta
Dantzari derbian neurtuko dira
bihar Iurretan.

Sapuberrik orain arteko
bost partiduak irabazi ditu eta
liderra da. Joan zen asteburuan,
4-0 menderatu zuten Abadiño-
ko Gaztetxie beste derbi bate-

an. Dantzarik ere ez daki gal-
tzea zer den: lau garaipen eta
berdinketa bat da iurretarren
orain arteko balantzea.

Areto futbolean beste derbi
bat ere jokatuko dute astebu-
ruan. Euskal ligan, Kurutziaga
Ikastola eta Abadiñoko Lagun
elkarren aurka ariko dira zapatu
arratsaldean. J. D.

Mendi bizikleta
ibilaldia antolatu
dute Iurretan
domekan 
Iurreta Txirrindulari Elkarteak
kofradietatik zeharreko mendi
bizikleta martxaren 24. aldia
antolatuko du domekan. Aita
San Migel plazan ipini dute
hitzordua, 09:30ean. 

Izen-ematea egunean ber-
tan egin daiteke, ibilaldia hasi
baino ordubete lehenagotik
aurrera. Lizentzia dutenentzako
bost euro izango da izen-ema-
tea eta lizentziarik ez dutenen-
tzako 17 euro. 

Txirrindulari elkarteak 42
kilometroko ibilbidea prestatu
du. Kirola eta aisialdia lotu gura
dituzte ibilaldian. Gainera, jaki-
narazi dutenez, aurtengo aldi-
rako ibilbide berria prestatu
dute. J. D.

Bost jardunaldiren ostean, oraindik galtzea
zer den ez dakiten talde bi neurtuko dira

Ariznabarretak iaz ere
garaipena lortu zuen
maratoi erdian

Gurasoen eta jokalarien artean
gidatzen dute Elorrio futbol kluba

Udan Javier Agirrek, aurre-
ko presidenteak, Elorrio
futbol kluba uzteko asmoa

iragarri zuenean, jokalarien gura-
soek eta jokalariek eurek hartu
zuten futbol klubaren gidaritza.
Orain, astelehen guztietan batzar-
tzen dira astean asteko kontuak
argitzeko eta kluba osatzen duten
sei taldeek etorkizunean hartu
beharreko bideari buruz eztabai-
datzeko.

Erreleborik agertu ez zenez, guraso eta jokalariek osatu zuten zuzendaritza batzorde berria

zuten, kluba desagertu ez zedin.
Handik gutxira orain klubeko
presidente den Jose Andres
Tabera batu zitzaien. Tabera gaz-
teen mailako jokalari baten aita
da. Kluba gidatzeko pisu osoa
jokalariek bere gain hartzea ez
zitzaion komenigarria zenik iru-
ditzen eta beste guraso batzuk
konbentzitu zituen zuzendaritza
batzordera batu zitezen. Gaur
egun, hamahiru lagunek osatzen

dute zuzendaritza batzordea.
Aipatutako gurasoei eta jokala-
riei, Gontzal Arana eta Agustin
Fernandez  entrenatzai leak
gehitu behar zaizkie, horiek ere
laguntzeko beti prest.

Tabera presidenteak zuzen-
daritza osatzen duten kideen
lanerako grina azpimarratu du
eta bertan jokalariak ere egotea
aberasgarria dela uste du: “Kan-
potik gauza batzuk ikusten dira,
baina beste batzuk ez. Jokala-
riek barruko ikuspegia ematen
digute. Esaterako, eurek abisatu
dute gazteen mailetako taldeak
jokalari barik geratzeko dagoen

arriskuaz. Antza, sona handiago-
ko taldeetara joaten dira eskola
kiroletik talde federaturako pau-
sua ematean. Kezkagarria da
eta egoera hori zelan bideratu
hausnartzen gabiltza”.

Elorrioko futbol kluba sei
taldek osatzen dute. Nagusiei
dagokionez, Ohorezko mailan
eta Hirugarren erregionalean
gizonen talde bana ditu, eta
Lehenengo erregionalean ema-
kumeen talde bat. Kadete eta
gazte mailako talde bana ere
badituzte eta haur-kategoriakoa
Elorrioko Kirol Taldeagaz batera
daramate. J. D.

Denek zekiten Javier Agi-
rreren agintaldiak iraungitze
data zuela. Hasieran, urte birako
hartu zuen klubaren gidaritza,
baina ordezkorik aurkitu ez eta
beste urte bitan jarraitzeko
borondatea erakutsi zuen,
zuzendaritza batzorde berr i
bategaz. Agirrek utzi zuenean,
emakumeen eta gizonen futbol
taldeetako hiruna jokalar ik
kudeaketa batzorde bat eratu

Gizonen talde nagusiak Ohorezko mailan jokatzen du. Kepa Aginako

Elorrio futbol kluba sei
taldek osatzen dute
gaur egun
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AISIALDIA auzorik auzo

Untzillaitzen magalean, hamaika toki
interesgarri gordetzen ditu Mendiolak
Abadiñoko Mendiola auzoan 1723an eraikitako haize errota bisitatu daiteke, besteak beste; 
urte hartan Bizkaian sikateari aurre egiteko eraikitako bost haize errotetako bat da Mendiolakoa

Abadiñoko Mendiola auzoa Untzillaitz
mendiaren magalean kokatuta dago.
Auzoak hainbat interesgune ditu,

oinezko ibilaldi baten bidez ezagutu daitez-
keenak: Larringaneko haize errota eta sasoi
bateko auzo eskola, besteak beste.

Abadiñoko San Vicente fabrikan gora
dagoen bide erromatarrak Mendiolarako
norabidean ipiniko du ibiltaria. Asfaltoko
bidera heltzean, eskumarantza hartu eta
ehundaka metro batzuk aurrera eginda Olon-
do edaritegira helduko da. Atzealdean pilo-
taleku librea eta sasoi bateko auzo eskola aur-
kitu daitezke, gaur egun Errekatxo auzo elkar-
tekoek elkartzeko erabiltzen dutena.

Auzo elkartearen parean bidea bitan
banatzen da. Eskuma aldetik gorantz joan-
da, metro gutxira eta muino baten gainean,
XVI. mendean eraikitako San Kristobal ermi-
ta dago. Uztaileko jaietan meza egoten da
bertan eta udaberritik aurrera baita hainbat
ezkontza ere. Bide beretik aurrera eginda
Larringaneko haize errotara helduko da ibil-
taria. Gaur egun ez du helizerik, baina dorre
itxura ematen dion harrizko egitura osoa
egoera onean kontserbatzen da. Zortzi metro-
ko garaiera duen haize errota 1723an eraiki

zuten. Bizkaian urte hartan sikate handia bizi
izan zuten, eta bost haize errota eraiki zituz-
ten. Horietako bat da Mendiolan aurkitu
daitekeena.

Errekatxo auzo elkartera jaitsi eta orain-
goan ezkerreko bidea hartuta, Mendiola
auzunera zuzenduko da ibiltaria. Errenazi-
mendu sasoiko baserri multzo interesgarria
aurki daiteke auzune horretan. Hango base-
rrien hegaletako edo atzealdeko arkuek gar-
bi erakusten dute errenazimendu sasoiko
estiloa.

Olondo edaritegitik aurrera joanda,
Sagasta auzorako bidegurutzea atzean utzi
eta ez dira urrun geratzen Atxarte inguruak.
Sasoi bateko harrobietatik gertu, Euskal
Herriko eskalada gune ezagunenetakoa dago
hango harkaitzetan. 

Adituentzako zein hasiberrientzako,
zailtasun maila askotako eskalada bideak ire-
kita daude eta bideak ondo aukeratzean
dago gakoa. Inguru hartan dago Bolinkoba
ere, bere sasoian Joxe Migel Barandiaran
antropologoak ikertu zuena.

Muino baten gainean
XVI. mendean

eraikitako ermita dago.
Uztaileko jaietan meza

egoten da

Mendiola auzunean
errenazimendu sasoiko

baserri multzo
interesgarria aurki

daiteke

Atxarten, sasoi bateko
harrobietatik gertu

Euskal Herriko
eskalada gune

ezagunenetakoa dago

XVI. mendean eraikitako San Kristobal ermita.

Mendiolako auzuneko baserri multzoa. Mendiolan, Larringaneko haize errota, 1723an eraiki zutena.

Aintzinako auzo eskola; gaur egun Errekatxo auzo elkarteak erabiltzen du.
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Higiezinak
ETXEBIZITZAK

SALDU

Asturias. Bi pisuko etxea
eta lur saila salgai. 
Tel.: 649-40 26 22

Cuzcurrieta (Errioxa). 3
logela, garagea eta igerilekua
eta lorategia komunitarioak.
100.000euro. 692-99 43 51

Berriz. Olakueta auzoan. 3
logela haundi, balkoiarekin
lotutako egongela eta sukal-
dea. Komun bi. Igogailua eta
ganbara. Te.:  685724690 /
675712369

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

Durango. 86 m2-ko etxebi-
zitza, Murueta Torre 7n. 2 lo-
gela, 2 komun, sukaldea es-
kegitokiarekin, ganbara eta
garajea.  270.000 euro. 
Tel: 688 64 26 43 (Jaione).

Durango. Askatasun etorbi-
dean.  83m2 erabilgarri, 3 lo-
gela, 2 komun, 2 garaje handi,
trasteroa, igogailua garajerai-
no. Tel.: 652 75 54 46

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

Elorrio. Erdigunean estrei-
natu gabeko etxea salgai.
77m2, 3 logela, 2 bainu eta
garajea, altzariekin. Prezioa,
230.000euro. 634 45 72 01

Garai. Oarbeaskoa baserria
salgai.10.000 m2-ko lursaila.
Garaiko san migel auzoa, 6.
8.500 m2-ko belardi soroa,
nahiko laua. 200m2ko bara-
tza, frutalak. Nekazal turis-
moa edo nekazaritza ekologi-
korako aproposa. Erreabilita-
zioa behar du. Bifamiliarra
egiteko baimena.  Tel.:
639833489
jo.amantegi@gmail.com.

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

Mallabia. Pisu eguzkitsua, 3
logela haundi, 2 komun, te-
rraza, sukaldea eta egongela.
112m2 azalera eraikituak. 
Tel.:  695 77 31 41

Otxandio. Apartamentua
salgai. Trastelekua eta igogai-
luarekin. Tel: 675.717.283

EROSI

Durango. Pisu bat erosiko
nuke. 3 logelako pisua edo
80m baino gehiagokoa bi ba-
ditu. Gehienez 180.000euro.
Deitu 676985501 telefonora.

ERRENTAN EMAN

Donostia. Lokal moduko
etxebizitza bat alokatzen dut
antiguon.  2 planta dauzka.
550 euro. Tel.: 609 48 11 24

Iurreta. Iurretan logela alo-
kagai. 200 euro, gastuak
aparte. Tel.: 633 23 38 48

Zaldibar. Erdialdean, guztiz
berriztua, jantzi barik, 2 loge-
la. Telefonoa 660 45 87 56

ERRENTAN HARTU

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

Elorrio. Pisu baten bila nabil

alokatzeko, 3 logelarekin eta
altzariekin. Tel.: 94 658 21 91

OPORRETAKO ETXEA
Bastida. Torre - Otxandi ur-
banizazio pribatuan. Urbani-
zazioak igerilekua eta saski-
baloi pista ditu. 2 logela, bai-
nugela, sukaldea eta
egongela, guztiz apainduta.
Urte osoan eskuragarri. Ha-
mabostaldika eta hilabeteka
alokatzen da.  620629245

Mallabia. Landetxea. 4 lo-
gela, 4 komun, sukaldea eta
egongela beheko suarekin.
Tel.: 943 17 00 09

PISUA KONPARTITU
Berriz. Gela bat alokatzen
da.  Tel.: 662 92 69 11

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

Durango. Bi pertsona 3. ba-
ten bila Tabiran behe pisu bat
konpartitzeko. 3 logela, 2 ko-
mun. Tel.: 637 29 24 65

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

LOKALAK

SALDU

Durango. 25 m2-ko erai-
kuntza berriko lonja. Zonalde
komertzial onean kokatua.
Gutxienez 2 logela dituen
etxebizitza batengaitik alda-
tzen dut. 688 81 85 92

Gasteiz. Azken erabilera:
tailer mekanikoa. Garbitzeko,
engrasatzeko eta IBI lizentzia
ditu. Bulegoko altzariak eta
garajeko atea. Portero auto-
matikoa eta alarma. 2 komun
ditu, bat mugikortasun urriko
pertsonei moldatua. Hiri erdi-
gunekiko komunikazio onak
ditu. Alokatzea ere posible da:
800euro/hil.  665757807

ERRENTAN EMAN

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

Durango. 65 m2-ko lokal
komertzial egokitua. Eraikun-
tza berria. Madalena zonalde-
an. Tel.: 609 15 92 45 edo
655 24 03 27

Elorrio. 170m ko lokala er-
dialdian alokatzeko prest, 4
eskaparate haundiak, auto-
bus geltokiaren ondoan. 
Tel.: 606 390 009

GARAJEAK

SALDU

Durango. Durangon Fray
Juan de Zumarraga kalean,
garaje/trastero itxia salgai.
Tel.: 629 41 43 63

Durango. Fray Juan de Zu-
marraga kalean, 8m2-ko
trasteroa alokatu edo saltzen
da. Tel.: 629 41 94 11

Durango. Garajea salgai
plateruen plazan. 28.000
euro. Tel.: 679475785.

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

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

Otxandio. 2 garaje salgai,
bat itxia.  Tel: 675.717.283

ERRENTAN EMAN

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

Durango. Erdigunean, Ez-
kurdi inguruan garajea erren-
tan. Tel: 629 24 07 23

Durango. Garaje itxia erren-
tan, erdigunean kokatua. 
Tel.: 629 24 07 23

LURSAILAK
Abadi–o. Lursaila salgai
Matienan  Arzubia kalean,
2.000 m2, erreka ondoan eta
bide ertzean. Hainbat fruitu
arbolaz hornitua. 
Tel.: 658 75 65 12.

Durango. Partzela bat sal-
tzen da etxea egiteko zentro-
ko urbanizazio berri batean,
Ezkurdiko plazatik 200 me-
trora. Tel.: 652 75 54 46

Zaldibar. 13.500m2-ko lur
saila salgai. Argia eta ura par-
tzelan bertan. 
Tel.: 629 41 43 63

Zeanuri. 2.000 metro koa-
dro dituzten hiru lur sail erai-
kigarri dira,eta Gorbeia ma-
galean, Ipinaburu auzoan
(Zeanuri). 650 86 39 99.

Teknologia
Bidali zure ordenagailua
Boliviara edo Perura. Or-
denagailua hondatuta badau-
kazu edo zaharra bada, nik
jaso, konpondu eta Kainabe-
raren bitartez bialduko dugu.
Tel.: 655 71 76 66.

Lana/negozioak
LAN ESKARIAK

ETXEKO LANAK

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

Durangaldea. Pertsona na-
gusiak zaintzen, garbiketan,
lorezaintzan, baserrietan ere
aritzeko prest. 622 47 39 41
// 632 37 28 87

Durangaldea. 09:00etatik
14:00etara. Zaintzan zein
garbiketan. 632 72 43 23

PERTSONAK ZAINDU

Durango. Emakume euskal-
duna eta esperientziaduna
pertsona nagusiak zaintzeko
prest. Tel.: 699 74 57 23

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

Elorrio. Neska gazte eta
euskalduna, Durangaldean
haurrak zaintzeko prest. 
Yanire. Tel.: 657 775 437

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. Etxeko lanak
egiteko edota nagusiak zain-
tzeko lan bila dabil. Orduka.
Tel.: 648 20 03 70

Durangaldea. Pertsona na-

gusiak edo umeak zaintzeko,
garbiketan (portalak, taber-
nak)zein etxeko lanak egiteko
lan bila dabil. 24 orduz, lanal-
di osoan edo lanaldi erdian.
Tel.: 620 82 85 79

Durangaldea. Pertsona na-
gusie laguntzeko eskaintzen
da. 24 orduz, egunez, astebu-
ruetan edo jai egunetan. 
Tel.: 666 75 21 47

Durangaldea. 24 orduz,
gauetan edo asteburuetan
nagusiak zaintzeko. Geriatria
kurtsoa eginda.63400 82 22

Durangaldea. Nagusiak
edo umeak zaintzeko edo gar-
biketan 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. 632 15 80 89

Durangaldea. Lanaldi erdiz
lan egiteko prest umeen edo
nagusien zaintzan edo garbi-
ketan. Goiz, arratsalde zein
gauez. Tel.: 636 85 20 59

Durangaldea. Pertsona na-
gusiak zaintzeko lan bila da-
bil. 24 orduz edo egunez. 
Tel.: 638 23 37 39

Durangaldea. Nagusiak
zein umeak zaintzeko edo
garbiketan lan bila. 24 orduz
edo egunez. 650 10 18 31

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

Durangaldea. Edadeko
pertsonak zaintzeko edo
etxeak garbitzeko. Lanaldi
osoan edo erdian. 650 61 01
94

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

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

Durangaldea. Garbiketan
zein umeak edo nagusiak
zaintzeko. Edozein ordutan
lan egiteko prest, baita aste-
buruetan ere.  644 63 51 45 //
631 02 29 82

Durangaldea. Asteburue-
tan umeak edo pertsona na-
gusiak zaintzeko prest nago.
Janaria egin, garbiketa, pase-
oak emateko... 22 urte ditut
eta arreta soziosanitarioa
ikasten ari naiz.  
Telefonoa: 622937286

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. 616 78 80 33.  

Durangaldea. Nagusiak
edo umeak zaintzeko 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. Umeen zain-
tzan, dendari lez, hosteleri-
tzan,... Lan egiteko prest. 
Tel.: 672 69 91 52

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. Egunean bi-
hiru orduz, nagusiak zein
umeak zaintzeko prest. Tel.:
618 40 58 79 (Izaskun). 

Durangaldea. Nagusiak
zein umeak zaintzeko edo
garbiketarako lan bila. 24 or-
duz edo egunez. 631 24 26 07

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

Durangaldea. Pertsona na-
gusiak zaintzeko edo garbike-
tarako lan bila. Asteburu zein
astegunetan. 652 72 02 29

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

Durangaldea. Pertsona na-
gusiak zein umeak zaintzeko
lan bila. Tel.: 644 63 51 45 

Durangaldea. Pertsona na-
gusiak zein umeak zaintzeko
lan  bila. Tel.: 631 02 29 32

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

Durangaldea. Garbiketan,
umeak, nagusiak zaintzeko
lan bila. Tel.: 652 13 00 41

Durangaldea. 24 orduz na-
gusiak zaintzeko lan bila. 
Tel.: 631 25 09 98

Durangaldea. 24 orduz na-
gusiak zaintzeko lan bila. 
Tel.: 679 53 01 60

Durangaldea. Nagusiak
zein umeak zaintzeko edota
garbiketarako prest. 
Tel.: 620 82 85 79

Durangaldea. Pertsona na-
gusiak zein umeak zaintzen
edo garbiketan.  602 81 12 63

Durangaldea. Zaintzan edo
dendari lez lan egiteko prest.
24 orduz, egunez edo orduka.
Tel.: 618 01 61 99

Durangaldea. Pertsona na-
gusien zaintzan 24 orduko lan
bila. Tel.: 608 12 22 45 edo
632 86 92 82

Durangaldea. Emakumea
garbiketan edota ume zein
nagusien zaintzan lan egiteko
eskaintzen da. 24 orduz edo
egunez lan egiteko prest. 
Tel.: 672 92 40 83

Durangaldea. Umeak edo
edadeko pertsonak zaintzeko
edo garbiketarako lan bila.
Tel.: 632 55 69 95

Durangaldea. Bolibiako
neska 24 orduz umeak edo
nagusiak zaintzeko, edota

garbiketa lanak egiteko prest.
Tel.: 692 57 18 71

IRAKASKUNTZA

Durango. Irakaskuntzan es-
perientzia duen gazte euskal-
dun diplomatua, lehenengo
eta bigarren hezkuntzan par-
tikularrak emateko prest. 
Tel.: 675 007 919 

Durango. Gaztelera eta lite-
ratura azterketetarako klase-
ak: DBH, Batxilergoa, selekti-
bitatea, erdi mailako eta goi
mailako heziketa zikloak. 
Tel.: 656 79 15 99.

Durango. Euskaldun irakas-
lea, magisteritzan diploma-
tua, klase partikularrak ema-
teko prest lehen hezkuntzan
eta DBHn.  Tel.: 618 068 749.

Durango. Mondragon uni-
bertsitatean industria inge-
niaritza daukan durangarra.
Ingeles maila egokia eskain
dezaket. Esperientzia daukat
marrazki tekniko, matemati-
ka, fisika eta abarren klaseak
ematen (LH, DBH eta Batxi-
lergoan). Tel.:  665 71 11 08

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. 
Tel.: 635 20 50 12.

GAINERAKOAK

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

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

PERTSONAK ZAINDU

Durangaldea. Neska eus-
kalduna eskaintzen da goize-
tan haurrak zaintzeko (espe-
rientziaduna). 645 70 10 87
(lersun6@hotmail.com)

IRAKASKUNTZA

Bizkaia . Bizkaiko enpresa
batek honakoa behar du: ale-
man-irakaslea. Ezinbestekoa:
alemana izatea eta lanpostu
beran esperientzia izatea.
Kontratua: aldi baterako. Be-
rehala hasteko. Sartu. Erref.:
7389. Tel.: 94 620 04 49

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

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

Durangaldea. Erizaintzako
ikasle EGAduna LH eta DBH-
ko ikasleei partikularrak ema-
teko prest. Ingeleseko titulua
ateratzen. 665 75 86 48

Durangaldea. Magisteritza
ikasketak bukatuta dituen
neska euskaldun baten bila,

DBH-ko klaseak emateko.
Tel.: 678 29 11 67 

GAINERAKOAK

Bizkaia. Saltzailea. Ezinbes-
tekoa: %33ko ezintasuna, li-
zentziaduna edo diplomadu-
na, kotxea.  Kontratua: 12 hi-
labete. Sartu. Erref.: 7293.
Tel.: 94-620 04 49

Bizkaia. Gerentea presta-
kuntza prozesuan. Epe teori-
koa eta epe praktikoa. Ezin-
bestekoa: %33ko ezintasuna,
enpresa kudeaketan, indus-
tria antolakuntzan edo ikas-
keta mota baliokidean lizen-
tziaduna, bidaiatzeko edota
bizilekuz aldatzeko prest.
Urte baterako, luzapen auke-
rarekin. Soldata gordina:
24.000 euro eta urte batera
30.000 euro. Sartu. Erref.:
7865. Tel.: 94 620 04 49

Abadi–o. Administraria be-
har da enpresa baten. Beha-
rrezkoa; esperiantzia eta eus-
kara. Kurrikulumak bidali: 
administrazioa@gmail.com

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

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. Tel.: 679 38 23 69

NEGOZIOAK

ERRENTAN EMAN

Durango. Degustazio-ta-
berna eskualdatzen da.
Errenta baxua duen traspaso
eskuragarria.  608 83 48 71

Denetarik
SALDU/EROSI

Negutegi txikia erosi nahi
dugu. Bigarren eskuko ne-
gutegi txikia erosi nahi dugu,
4x12 gutxienez. Txikiagoa ere
izan daiteke. 695 50 83 55

Ibilgailuak
Rover 45 comfort 1.4 ga-
solina. 4 ate. Alarma, abs,
airbag, pioneer 4x40w irrati-
cda, lapurreten kontrako in-
mobilizadorea. Tomtom one
bat opari. Tlf: 607152403.

Salgai furgoneta wg mul-
tivan t4 tdi 2.5. Kanbio au-
tomatikoa. 102 zaldi eta kon-
dizio onean. Kanpinarako
prestatuta. Tel.: 609481124

Aisia/kirola
KIROLAK

SALDU

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

Ume bizikleta salgai.
Umentzako bizikleta salgai. 6
urtera arte.  679 17 43 67

EMAN

Patinatzeko klaseak es-
kaintzen dira. Maisu espe-
rientziaduna eta eskian titu-
luduna. Taldeak eta astebu-
ruetarako irteerak antolatzen
dira. Tel.: 677 284 639 

ANIMALIAK
Gorbeiako ardi txakur
kumeak salgai. Uztailaren
1ean jaiota. 690.205.536

Artzai txakurrak . Artzai
txakur kumeak eskaintzen
dira. Tel.: 616 93 63 51

Katuak opari. Katuak opa-
ri: Tel.: 606 70 91 18

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

Gitarra eskola partikula-
rrak Durangon. Elektrikoa,
akustikoa, rocka, bluesa, jaz-
za, funka eta abar. Eskalak,
akordeak, erritmoa...
Tel.: 650 17 22 85.

Familia/etxea
ETXERAKO TRESNAK

SALDU

Altzariak salgai. Ohearen
estruktura eta bi mahaitxo,
1,50m x 1,90m:  450euro.
Koltxoia: 1,50m x 1,90m, 60
euro. Ikasteko mahai zuria:
50euro. Umeentzako bost
kaxoidun sinfonierra: 85euro.
Banak markako egurrezko
apalak: 150euro. Banak mar-
kako mahai baxua: 65euro.
Tel.: 610 41 55 11

Altzariak salgai. Ohea eta
mahaitxo bi, 360 euro. Kol-
txoi berria 1,50x1,90cm,  60
euro. Idazmahaia kaxoi zurie-
kin, 55 euro. Sinfonierra ka-
xoiekin, 65 euro. Mahaia, 60
euro. Tel.: 610 41 55 11

OSAGARRIAK

SALDU

Autorako umeen aulkia
salgai. 0 urtetik 10 urtetara.
Marca bmw, ixofix sistemare-
kin. Egoera onean. Merkea.
Tel.: 679 17 43 67

Bikien karrotxoa salgai.
Easywalker markakoa kapazo
batekin. Tel.: 676 73 02 76

Bugaboo aulkia salgai.
Zatika salgai, txasisa ez. Ka-
pazoa eta silla 100 euro, ka-
pota 30 euro, otzara 30 euro,
zakua 50 euro. 676 73 02 76

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

Maclaren aulkia salgai bi-
kientzako . Egoera onean.
Tel.: 659 42 58 90 

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. 610 41 55 11

Umeentzako quinny buzz
4 gurpilun aulkitxoa sal-
gai. Kolore gris eta beltza.
Aulkitxoarekin batera, kapa-
zoa (beltza), silla (udarako eta
neguko fundarekin, grisa),
bandeja eta bere zorrotxoa di-
joaz. Tel.: 659425890 

Higiezinak
ETXEBIZITZAK

ERRENTAN EMAN

Irura. Pisu berritua,ederra,
alokairuan, 600 euro . Ban-
kuko abala edo asegurua be-
harrezkoa. 85m2. 3 logela,
balkoia, trateroa, elektrodo-
mestikoak.  676051885 
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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.
• SAN ROKE: 80 m2. 3 logela, egongela eta sukalde
jantzia balkoiarekin. Beste balkoi bat hegoaldera.
Ganbara handia. Guztiz berriztatua.
• MURUETA TORRE: 83 m2. 3 logela, egongela eta
sukaldea eskegitokiarekin. Balkoia. Garajea eta
trastelekua. Etxe osoak kanpora ematen du.
• MARTXOAREN 8KO: azken etxebizitza estreinatzeko,
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.
268.000 €-tik aurrera. 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.
• 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. 
• 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. 
• LANDAKO: 80 m2. 2 logela, egongela balkoiarekin,
2 komun, sukaldea eta jangela. Ganbara eta garajea.
• LANDAKO: 134 m2. 3 logela, egongela, sukalde
jantzia eta 2 komun. Balkoi handia. Ganbara. Garajea
aukeran.
• SASIKOA: 85 m2. 3 logela, egongela, sukalde
jantzia eta 2 komun. Garajea eta ganbara. Balkoia.
Ikuspegi politak. Eguzkitsua.
• ARKOTZA: 4 logela, egongela, sukalde jantzia eta 
2 komun. Balkoia. Ganbara.
• KURUTZIAGA: 80 m2. 2 logela, egongela, sukaldea
eta komuna. Balkoi handia. Ikuspegi ederrak.
• TXIBITENA: erdi berria. Logela bakarra. Ganbaran
beste logela bat. Garajea.

ETXEBIZITZAK ALOKAIRUAN
DURANGO
• 2, 3 eta logela bakarreko hainbat etxebizitza
alokairuan.

ZALDIBAR
• 3 logela, komuna, sukaldea eta egongela balkoiare-
kin. Terraza.

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.
• SAN FAUSTO: 3 logela, komuna, sukaldea eta
egongela. Prezio interesgarria.
• 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.
• ASKATASUN ETORBIDEA: 3 logela, 2 komun,
sukaldea balkoiarekin eta egongela. Garajea eta
trastelekua.
• FRANZISKO IBARRA: 3 logela, sukaldea, office-a, 
2 komun eta egongela. Garajea eta ganbara.
• 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.

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
• ABADIÑO: Erdi berria. 2 logela, 2 komun eta
egongela. 
• MIKELDI: 100 m2. 4 logela, 2 komun, egongela 
eta sukaldea. 2 terraza. Ganbara. 200.000€

• ARAMOTZ: 3 logela eta egongela. 125.000€.
• JUAN DE ITZIAR: 3 logela eta egongela. Balkoia.
143.200€.
• 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.
220.960€+ bez.
• MASPE: 3 logela, egongela eta sukaldea. Igogailua. 
• INTXAURRONDO: 75 m2. 2 logela eta 2 komun. 
27 m2-ko ganbara. Garaje itxia. Terraza. Eguzkitsua. 
• BIDEBARRIETA: 85 m2. Berria. 3 logela eta 
2 komun. Garajea aukeran. 216.000€.

ETXEBIZITZAK SALGAI
• DURANGO: txaleta. 220 m2. Txokoa eta lorategiare-
kin.
• ABASOLO: Atikoa. 2 logela eta komuna. Igogailua.
130.000€.
• 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.  
• 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.
• 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.

BESTE ZONALDE BATZUK
• ABADIÑO: Garaje itxia. Salgai.
• MATIENA: 3 logela eta egongela eta despentsa.
Berriztua. Berogailua. 
• 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€

• ATXONDO: landa etxea. 100 m2-ko lorategia.
Berezia.
• BERRIZ: 2 etxebizitza. 260 m2. Igogailua. Terraza
eta 700 m2-ko lursaila.
• BERRIZ: Abadiño-Gerediaga. 275 m2. 3 solairu.
8.800 m2-ko lursaila eta ortuarekin.
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IURRETA 
›› Azaroaren 5etik 16ra,

Munduko Paisaiak jardunaldien
barruko funts bibliografikoak eta
argazkiak.

MUSIKA
BERRIZ
›› Azaroaren 3an, Txoribigun Arte

Bizia arte anitzeko ikuskizuna,
20:00etan, kultur etxean. 

DURANGO
›› Azaroaren 3an, Coro el león de

oro. XXIII Musika Hamabostaldia.
20:30ean, Santa Ana elizan.

›› Azaroaren 3an, Narcissus +
Zarraparra + Txabolakumeak.
Lokaletik At, Durangaldeko talde
hasi berrien eszena. 22:30ean,
Plateruenean.

›› Azaroaren 8an, Xabier Montoia
Kantuaren Kantoia zikloan,
20:00etan, Plateruenean. 

ELORRIO
›› Azaroaren 8an, Jam Session.

ANTZERKIA
BERRIZ 
›› Azaroaren 9an, Behibi’s taldea-

ren Murren bidaia umeentzako
antzezlana, 18:00etan, kultur
etxean.

ZORNOTZA 
›› Azaroaren 3an, Gorakada

taldearen Printzea eta ahatea,
18:00etan, Zornotza Aretoan.

›› Azaroaren 9an, Huts Teatroa
taldearen Publikoari gorroto,
21:00etan, Zornotza Aretoan.

BERBALDIA
DURANGO 
›› Azaroaren 5ean, Haur etxeak,

hitzaldi informatiboa, 18:00etan,
Amazulo kooperatiban, Barrenka-
leko 18. zenbakian. 

›› Azaroaren 7an, 9 herrialde, 
10 hilabete, 11 bizipen, 
Iker Minguezen eskutik,
19:00etan, Plateruenean.

›› Azaroaren 8 eta 9an,
Krimenaren Historiako zentroaren
X. mahaingurua: Krimenaren 
eta zigorraren historiarako
iturri judizialak: artxiboak 
eta agiriak. 10:00etan hasita, 
egun osorako egitaraua, 
Arte eta Historia Museoan.

IURRETA 
›› Azaroaren 6an, Josu Iztuetaren

Milioi bat kilometro pausoz
pauso, 19:00etan, Ibarretxe
kultur etxean. 

›› Azaroaren 7an, Sarai Martinen
Generoa eta islama Pakistango
mendietan, 19:00etan, Ibarretxe
kultur etxean.

BERTSOAK
ERMUA 
›› Azaroaren 2an, bertso jaialdia,

22:15ean, Ermua Antzokian:
Maialen Lujanbio, Sustrai
Colina, Igor Elortza, Uxue
Alberdi, Beñat Ugartetxea 
eta Angel Mari Peñagarikano
bertsolariekin.

DANTZA
ELORRIO 
›› Azaroaren 2an, Haatik dantza

konpainiaren Errimak oinetan,
22:00etan, Arriolan.

ERAKUSKETA
BERRIZ 
›› Azaroaren 18ra arte, Javier

Gorosarriren margolanak, Kultur
Etxean. 

XXIII. Jazz Blues jaialdia.
21:00etan, Ateneoan. 

TAILERRA
DURANGO
›› Azaroaren 10ean eta 11n,

La visión fotográfica, algunas
reflexiones sobre el hecho de
fotografiar argazkigintza tailerra
Eduardo Momeñe argazkilari
bilbotarrak gidatuta. Informazioa
eta izen-ematea, 658 70 82 64
telefono zenbakian edo
info@kinua-argazki-elkartea.org
helbidean.

›› Azaroan, Zoru pelbikoa eta
abdomena berreskuratu 1
(Azaroak 7an hasita); Zoru
pelbikoa eta abdomena indartze-
ko ariketak 2 (Eguaztenero,
19:30etatik 20:30era); 3tik 7 urte
bitarteko haurrentzako tailerra
(martitzenero, 17:00etatik
18:00etara); 0 eta 7 urte
bitarteko haurren elikadura
naturala (Azaroak 24an,
10:00etatik 14:00etara); Haur
masajea ik (Azaroak 7an
hasita)ikastaroak Ama Zulo
kooperatiban. Izen-ematea,

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

AGENDA
Azaroaren 2an, 22:15ean,
Ermua antzokian

PUNTAKO 
BERTSO SAIOA
Euskal Birusa euskara elkarteak
bertso saioa antolatu du gaur
gauerako Ermuan. Punta puntako
bertsolariek jardungo dute Ermua
Antzokian: Maialen Lujanbiok,
Sustrai Colinak, Igor Elortzak, 
Uxue Alberdik, Beñat Ugartetxeak
eta Angel Mari Peñagarikanok.

ZINEMA

DURANGO

Zugaza

Lo imposible  
Zuzendariak: J.A. Bayona

barikua 2: 22:00

zapatua 3: 19:30

domeka 4: 18:30

astelehena 5: 22:00

Argo  
Zuzendariak: Ben Affleck

barikua 2: 19:00

zapatua 3: 22:30

domeka 4: 21:00

astelehena 5: 19:00

Umeen zinema     

Hotel Transilvania
3D
Zuzendaria: Genndy Tartakovsky

zapatua 3: 17:00

domeka 4: 16:30                         

ELORRIO

Arriola

Headhunters  
Zuzendaria: Morten Tyldum  

domeka 4: 20:00

astelehena 5: 20:00

ZORNOTZA

Zornotza Aretoa

Zineforuma     

Walt the line
Zuzendaria: James Mangold

martitzena 6: 20:00    

Azaroaren 3an, 20:00etan, Durangoko Plateruenean

DIZIPLINA ASKO, IKUSKIZUN BEREAN
Musika, dantza, antzerki eta bideoa uztartzen ditu Txoribigun
ikuskizuna, Arte Bizia elkartearen ekimenak. Hainbat diziplinata-
ko artista independente eta gaztek sortu zuten elkartea 2011n. 

94.657.00.87 edo 688.860.845
telefono zenbakietan,
amazulo.koop@gmail.com
helbidean, edo Barrenkale 18ko
dendan.

ZINEMA
ELORRIO
›› Azaroaren 8an, ¡Vivan las

antipodas dokumentalaren
emanaldia, 19:30ean, Iturri
kultur etxean.

IURRETA
›› Azaroaren 8an, El silencio del

agua filmaren emanaldia eta
berbaldia, Munduko Paisaiak
zikloaren barruan, 09:00etan,
Ibarretxe kultur etxean.



anboto 2012ko azaroaren 2a, barikua A23

TELEFONO INTERESGARRIAK
SOS Deiak............................112
DYA ......................94 620 28 00
Gurutze Gorria ....94 681 09 49
Osakidetza ............94 600 72 00
Ertzaintza ............94 466 93 00
Suhiltzaileak ........................112

GARRAIOAK

Euskotren ..............902 54 32 10
Bizkaibus ............94 448 40 80
Pesa ....................902 10 12 10
Continental Auto ....945 286 466

TAXIAK

Abadiño ................946 814 470
Matiena ..................606 459 988 
Durango Geltokia ....946 811 001
Elorrio Geltokia ......946 820 040 

J.L. Uriarte ........670 402 002
I. Estebez ..........670 678 273

M Galeano..............670 409 330
Iurreta ..................946 201 565

Taxi auzunea ......688 618 690

UDALAK

Abadiño ..............94 621 55 30
Atxondo ..............94 682 10 09
Berriz ....................94 682 45 84
Durango ..............94 603 00 00

Elorrio ..................94 658 27 12
Garai ....................94 681 63 93
Iurreta .................. 94 620 12 00
Izurtza ..................94 681 35 48
Mallabia ................943 17 14 61
Mañaria ................94 681 89 98
Otxandio .............. 945 45 00 20
Zaldibar ................94 682 70 16

UDALTZAINGOA

Abadiño ..............94 621 55 33
Berriz ....................94 682 40 36
Durango ..............94 603 00 10
Elorrio ..................94 682 02 18
Iurreta ..................94 620 08 88

BOTIKAK
Barikua, 2
09:00-09:00 
• San Roma (Uribarri 5 - Durango)
Zapatua, 3
09:00-09:00
• Balenciaga (Ezkurdi plaza 8 - Durango) 
09:00-13:30
• Navarro (Artekale 6 - Durango)
• SanRoma (Uribarri 5 - Durango)
• Campillo (Montebideo 24- Durango)
• Unamunzaga 

(Muruetatorre 2C - Durango)
• Sagastizabal 

(Askatasun Etorb. 19 - Durango)
• De Diego (Intxaurrondo 22 - Durango)
• Larrañaga-Balentziaga 

(Berrio Otxoa 6 - Elorrio)
09:00-22:00
• Urizar (Gabiola 2 - Berriz)
09:00-14:00
• Irigoien (Bixente Kapanaga 3 - Iurreta)
Domeka, 4
09:00-09:00
• Navarro (Artekale 6 - Durango)
Astelehena, 5
09:00-09:00
• Campillo (Montebideo 24 - Durango)
09:00-22:00
• Larrañaga-Balentziaga 

(Berrio Otxoa 6 - Elorrio)
Martitzena, 6
09:00-09:00
• Sagastizabal 

(Askatasun Etorb. 19 - Durango)
Eguaztena, 7
09:00-09:00
• Gaztelumendi (J.A. Abasolo 2 -Durango) 
Eguena, 8
09:00-09:00
• De Diego (Intxaurrondo 22 - Durango)
09:00-22:00
• Eguren, Isabel 

(Trañabarren 15 - Abadiño)

EGURALDIA

7

12o

8

14o DOMEKA

7

14o ASTELEHENA

12

17o ZAPATUA

12

19o BARIKUA

MARTITZENA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AZOKA-BASERRITIK PLAZARA

ASTEKO SALNEURRIAK:
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Zorionak, Eneritz eta Iker! Urriaren 27an Urkiolan ezkondu ziren eta bazkari ederra
izan genuen Boroan. Eskerrik asko egun zoragarri hau gurekin ospatzearren.
Guraso eta neba Gaizkaren partez ondo ibili Peru aldetik!

Zapatuen Txanportako printzesak 
4 urte egin zituen. Zorionak, Naiatxu,
denon partez! Besarkada handi eta
musu potolo bat!

Lurdesek urteak egin ebazan
pasadan eguaztenean, urriaren 31n.
Zorionak eta musu potolo bat
etxekoen partez!

Etxeko neska txikixek domekan 6 urte
beteko dauz iada. Zorionak, Uxue, eta
belarritik 6 tirakada! Ondo-ondo pasau
domekan Montosten!

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

Pl., jaki
arrunta

Txalupa

Bizkaieraz,
garesti

Frantziako
hiria

*Eskualdeko
dorretxea

Txarkeria

Arrazoi-
bidea

Biren arteko
aldea

Atlantikoko
irlak

Mapa

Erbioa

Antzerki
pasartea

Oxigenoa

Kontinente
bat

Saila

Artean

Itxura

Erraz

Luzaz irau-
ten

dutenak

Potasioa

Argi
izpi

Zintzo,
prestu

Bizkaieraz,
lehengusuak

Hesolak

.Frantzioaren
ikurra

Epailearen
agindu

Horma eta
zoru artean

Kasik

MS
BATEL

KARU
DLARIZ

BITARTEA
AZOREAK

PLANOAO
ERINAR

AKTOAFR
TANKERA

AISEPIK
KUSIAK

TANTAIAK



AKUILUAN Amaia Ugalde

Zientzia eta
gizartea

Ez nuen nahi, baina ez dau-
kat beste erremediorik. Gaur-
koan ere, krisia aipatu behar
dut; bereziki horrek daukan
eragina ikerkuntzan. Orotara,
%34ko murrizketa aplikatu da
ikerkuntza proiektuetan, eta
horrek esan nahi du 2006ko
egoerara egin dugula atzera.

Azken hilabeteetan zien-
tzialari europar askok plaza-
ratu dute murrizketa hauei
buruz duten kontrako iritzia.
Halaber, hainbat politikarik
ere plazaratu dute haien ardu-
ra. Izan ere, guztiek azpima-
rratzen dute etorkizuneko
ekonomia sortzeko nahitaez-
koa dela zientzian inbertitzea.
Eta argi geratu behar da inber-
tsio horretan zientzialarien
soldata gutxienekoa dela.
Nekez aurkituko ditugu izu-
garri aberatsak diren zientzia-
lariak, beste profesioetan ger-
tatzen den lez. 

Zientzialarien lana esti-
matu ahal izateko, zientzia
kultura eraiki behar dugu, bai-
na aurkikuntza zientifikoak
azaltzea ez da erraza kasu
gehienetan. Adibidez, zien-
tzialari talde batek urte osoa
eman du elektroi baten bila
material berri batean. Nire
ikerketa-taldean gertatu da
hori. Eta betiko lagunek gal-
detzen didatenean horrek zer-
tarako balio duen, nik esan-
go nieke Malloryk esan zue-
na galdetu ziotenean zergatik
nahi zuen Himalaya mendia
eskalatzea: hortxe dagoelako,
hain zuzen ere. Baina, hori
barik, isilean geratzen naiz
gehienetan. Alpinista baten-
gandik etorrita, hitz horiek
erromantikoak dira, baina
neuk botako banu, lagunik
gabe geratuko nintzateke ziur,
pedanteak ez dituztelako gus-
tuko. Gizartearekin harreman
zuzenagoa eraikitzeko zien-
tzialariok ere esfortzu berezia
egin beharko dugu, eta lehen
urratsa izan daiteke bitxorra-
ro konplexu hori gainditzea.
Hobeto barneratuko dugu
zientziarik gabe ez dagoela
aurrera egiterik.

LAUHORTZA
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EHUko
irakaslea“Hurrengo bidaia Hegoamerikara

egingo nuke berriro”
Hamar hilabetez Hegoamerikan bizitako bidaia kontatuko du Iker Minguezek, eguaztenean, Plateruenean

28 urteko elorriarra

Sukaldaria da Plateruenean

Iker Minguez•

tzen zaie, eta bi-hiru kilometroko
hondartzan futbol zelaiak ikustea,
gimnasioa,  hare zuria... Arreba-
ri-eta esan diet ezkontzen direnean
bidaia ordainduko diedala Riora.
Hitza hartu didate eta aurrezten
hasi beharko naiz...

Bakarrik eta konpainiagaz ibili
izan zara bidaian.
Bai, bikotea izan zena bidaia hasi
eta bi hilabetera etorri zen. Sei hila-
bete egin genituen elkarrekin eta
azken hilabete biak bakarrik egin
nituen. Ama, arreba eta bere biko-
tea hemengo Aste Santuan etorri
ziren. Skypegaz astero berba egi-
ten genuen, baina eurekin egon
ahal izatea itzela izan zen... Hila-
beterik politena, niretzako. 

Jendearen etxeetan egin duzu lo.
Hasieran hostaletara joaten nin-
tzen. Argentinara heldu eta aste
betera Algortako neska batzuk
motxilagaz bidaiatzen dutenentzat
orri bat zegoela esan zidaten,
Coach Surfing. Hasieran ez nien
kasurik egin. Txilen probatu nuen
lehenengoz, eta oso ondo. Berta-
ko jendea ezagutu nuen eta eurek
ezagutzen zituzten lekuetara joan
nintzen, ez turistikoenetara.  

Inoiz pentsatu duzu ‘etxera joan
gura dut’?
Ez. Nahiz eta Peru eta Ekuadorre-
ko mugan estuasun handia pasa-
tu nuen. Aduanara lagundu gura
zidatela esanda auto batera sartu
ninduten. Istiluak zeudela esan
zidaten. Lapurtu egingo zidatela
iruditu zitzaidan. Semaforo batean
polizia bati laguntzeko eskatu
nion. Autokoek ihes egin zuten eta
inguruko batek esan zidan eure-
tako batek lapurtutako arroparen
merkatua zeukala. Poliziak  beste
taxi baten sartu gura ninduen, eta
alboko andra batek ezetz, taxi hura
ez zela fidatzekoa. Ekuadorrera
joateko autobusa hartu arte ez
nintzen inogaz fidatzen. Baina ez
nuen pentsatu etxera etortzea.
Urte bete bidaia pentsatzen egon-
da, ezin nuen utzi. 

Uruguain, sukaldean ibili zinen
lanean?
Bai, Taberna Patxin, Ortuellako
mutil baten jatetxean. Gustora,
baina oso gogorra izan zen. Urta-
rrilaren 3tik 31ra deskantsu barik
ibili ginen, 12-13 ordu egunean.
Heldu ginen gauean, bidaia luze
baten ostean, 180 lagun etorri
ziren. Zoramena! Bi  txanda egi-
ten genituen. Punta del Este Mar-
bella modukoa da.

Kafe antzokirako errezeta berri-
rik ekarri duzu?
Orain asteazkenetan munduko
janaria ematen hasi gara, eta han-
dik errezetak bidaltzen nituen.
Probatzea gustatzen zait, eta frui-
tu eta janari oso ona dago han. Bra-
silen arroza, patata frijituak eta
babak plater denetan daude. Arro-
za Hegoamerika osoan jaten da. 

Antzokiko aurkezpenean eraku-
tsiko duzu argazki kuttunen bat.
Machu Pichukoa. Lauretan jaiki,
euritan bi mila eskailera igo, eta
aztarnak ikustea, itzela izan zen.
Han alboan Huayna Pichu tonto-
rra dago. Ez igotzekotan egon nin-
tzen, eguraldiagatik eta alturaga-
tik. Gidak animatu ninduen; han-
go ikusmira ikaragarria izan zen.

Jendeagaz, non gusturen?
Kolonbian. Eskuak zabaldu eta
beste bat gehiago bezala hartzen
zaituzte. Hartzen ninduten etxee-
tan, beti ahalegintzen nintzen
merkatura joan, janaria erosi, eta
sukaldean zeozertxo egiten. 

Hurrengo bidaia nora?
Kubara eta Kolonbiara joan gura
dut; ez nuen asti handirik izan
Kolonbia ikusteko. Tailandia-eta
esaten didate, baina ni Hegoame-
rikara joango nintzateke berriro.   

GGiiddooii  ffiinnkkoo  bbaarriikk,,  bbiiddeeaann
eezzaagguuttuuttaakkoo  jjeennddeeaarreenn
ggoommeennddiiooaakk  jjaarrrraaiittuuttaa,,

AArrggeenntt iinnaann  hhaass ii ttaakkoo  bb iiddaa iiaa
KKoolloonnbbiiaann  aammaaiittuu  zzuueenn  IIkkeerr  MMiinn--
gguueezz  eelloorrrriiaarrrraakk..  GGuuzzttiirraa  HHeeggooaa--
mmeerriikkaakkoo  bbeeddeerraattzzii  hheerrrriiaallddeettaann
eeggoonn  ddaa  ssuukkaallddaarriiaa..  BBeerrrriirroo  eerrrree--
ppiikkaattuukkoo  lluukkeeeenn  bbiiddaaiiaa  hhoorrrreettaann
22..000000  aarrggaazzkkii  bbaaiinnoo  ggeehhiiaaggoo
aatteerraa  ddiittuu..  EEddeerrrreennaakk  PPllaatteerruuee--
nnaa  KKaaffee  AAnnttzzookkiiaann  eerraakkuuttssiikkoo
ddiittuu,,  ddaattoorrrreenn  eegguuaazztteenneeaann..

Hasieran Argentinara joatea
zeneukan buruan...
Bai. Jendeak esaten zidan
hamar hilabete asko zela eta
Hegoamerika osoa ikusi ahal
nuela. Hemendik lotuta neu-
kan Uruguain urtarrilean lan
egitea. Ondoan Brasil dago,
eta txikitatik Riora joan gura
izan dut. Hara heldu behar
nuela erabaki nuen. Horrela
hasi, eta hegazkin eta autobus,

martxa hartu nuen. Kolonbian
amaitu nuen, oso gustura.  

Zermoduz Rio de Janeiroko bisita?
Asko gustatu zait. Brasilen kirola
eta gorputza zaintzea asko gusta-


