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Etxe kaleratze bakoitzaren
atzean drama pertsonal bat
dago, eta Durangaldea ez

dago errealitate sozial horretatik
kanpo. Carmen Morales eta Jerry
Oken euren etxeak galtzeko arris-
kuan daude. Durangoko San Faus-
to auzoan bizi dira, eta nork bere
etxea gal dezake. Sendia elkarte-
ko kideak dira biak. Elkarte horre-
tan aholkularitzaz gainera, euren
egoera bizi duten beste lagun
batzuen berotasuna sentitu dute.

Sendiako kideek diotenez, “talde
lana eta mobilizazioa oso garran-
tzitsuak dira hainbeste familiak
bizi dugun egoera ikusezintasune-
tik atera eta gure aldarrikapenak
kaleratzeko”. 

Amaia Egañaren kasuak age-
rian utzi du familia askoren larri-
tasuna. Kutxabankek etxe kalera-
tze traumatikorik ez zuela egingo

azaldu zuen berehala. Rosa de la
Fuente Sendia elkarteko ardura-
dunak dioenez, adierazpen hori
zein beste banku batzuena berba
hutsetan geratu ez dadin, elkar-
teko kideen epaiketetara joaten
dira neurria betearazteko: “Infor-
mazio nahasgarria bolo-bolo dabil
eta jendeak ez daki zer egin”. Aste
honetan bertan, familia baten etxe
kaleratzea atzeratzea lortu dute
Burlatan (Nafarroa). 

Datu kezkagarriak
Datuak esanguratsuak dira. Eus-
kal Autonomia Erkidegoan zortzi
etxe kaleratze egiten dituzte egu-
nean. Krisia hasi zenetik EAEn
8.000 familia etxe barik geratu dira.
Espainiar estatuan berriz, 2008tik
hona 400.000 etxe kaleratze egin
dituzte.

Etxe kaleratzeen kontrako
elkarteek aholkularitza eskatzea
gomendatzen diete kaleratu guz-
tiei. Etxe kaleratzeen kasuen %70
babes juridikorik gabe gertatzen
dira, hau da, kaltetuen erdiak bai-
no gehiagok ez du auzitegietara
jotzen kasua galdutzat ematen
dutelako, eta ez dute inolako ahol-
kularitza juridikorik eskatzen. Gai-
nera, etxe kaleratze mota ugari
daude, baina azken datuen arabe-
ra, %60 alokairuan bizi diren per-
tsonenak dira. J. Guenetxea

Durangoko
bizilagun bi
etxea galtzear
Durangoko kaltetu bi bankuekin irtenbideren bat
negoziatzen dabiltza, Sendia elkartearen bidez

Durangoko San Fausto 
auzoan bizi dira, eta nork 
bere etxea gal dezake

Krisia hasi zenetik Euskal
Autonomia Erkidegoan 8.000
familia etxe barik gelditu dira

Epaitegien aurrean kontzentrazioa, etxe kaleratze bat geldiarazteko. Argazkipress

“74 familia bota dituzte beraien
etxeetatik Durangalde inguruan”
Stop Desahucios elkarteko talde bat sortu gura dute Durangon

Bere izena publiko egin gura ez
duen Durangoko beste kaltetu
bat Stop Desahucios elkartekoa
da. Durangon taldea sortu gura
du, baina jendeak bere egoera
ezagutzera emateko beldurra
duela  azaldu du. Hala ere, esan
duenez jakin badaki Durangal-
dean kaltetu asko daudela: “Gure
inguruko herrietan 74 familia
bota dituzte beraien etxeetatik”. 

Kaltetu honi langabezian
geratu eta dirua amaitu zaio.
Hainbat urte enpresa berean
lanean ibili eta gero, kale gorrian
geratu zen. Lana topatu ezinik
etsita, Aitziber  Irigoras alkatea-
rengana eta oposizioko alderdi
politikoengana jo du. “Niregatik
ezin duela ezer egin esan dit
alkateak. Curriculuma eman dut
udal bulegoan, baina ezer ez. Lan

bat baino ez dut gura. Berdin zait
zertan”. 

Familia osoa oso txarto
pasatzen ari dela dio durangar
honek. Etxea salgai ipini dute,
baina ez ei dago saltzeko modu-
rik: “Hipoteka ordaintzeko bes-
te diru ematen didanari etxea sal-
tzeko prest egon arren, ez da inor
etortzen etxea ikustera ere. Orain
inork ez du etxerik erosi gura”.

Etxe kaleratzeak aplikatuz gero,
udal fondoak erretiratzeko abisua
Durangoko Udalak etxe kaleratzeak gerarazteko eskatu du mozio bidez

Durangoko Udalak etxe kalera-
tzeak gerarazteko mozioa onartu
zuen martitzeneko batzarrean.
Onartutako neurriek zaildu egin-
go dituzte prozedura horiek;
eguaztenean bertan, negoziazio
bat egon zen durangar baten eta
banketxe baten artean. 

Etxe kaleratzeak geratzeko
mozioa Bilduk, PSE-EEk eta Ara-
larrek aurkeztu zuten, eta EAJk ere
babestu egin zuen. PP bakarrik
agertu zen kontra. Etxe kalera-
tzeak aurrera eroaten dituzten
finantza erakundeetatik fondoak
erretiratzeko konpromisoa har-
tu du Durangoko udalbatzak. Pro-
zedurak geratzeko eskatu die ban-

ketxeei, batez ere, Kutxabanki,
daukan loturagatik. Udalak ban-
kuekin dauzkan hartu-emanak
errebisatuko ditu, etxe kalera-
tzeekin daukaten jarreraren ara-
bera. Jabetzakoez gainera, alokai-
ruan dauden ohiko etxebizitzen
kasuan ere hala egiteko eskatu du.

Onartutako mozioak Kutxa-
bankegaz -eta ahal bada beste
batzuegaz ere bai- hitzarmen bat

sinatuko dela dio. Hala, banke-
txeek dauzkaten etxe hutsak alo-
kairu sozialean emateko progra-
ma batean sartuko lirateke. 

Etxea galtzeko arriskua dau-
katen herritarrak informatu eta
babestuko ditu udalak. Ez du etxe
kaleratzeetan lagunduko, eta
horretarako prest ez dauden
beharginak babestuko ditu. Ban-
ketxe bakoitzaren jarrera publi-
ko egitea ere onartu dute.

Gogoan izan behar da, M15
mugimenduak sustatuta, ban-
kuekin hipoteka praktiketarako
“akordio etikoa” sinatzen ahale-
gintzeko konpromisoa hartu zue-
la udalak uztailean. M. O.

Bankuekin dauzkan hartu-
emanak errebisatuko ditu,
daukaten jarreraren arabera

Pilar Riosek (PSE-EE) aurkeztu zuen mozioa martitzenean.
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Elkarrizketak

Zer egoeratan zaudete?
Gutxitasun psikikoa duen Elena
alabagaz bizi naiz etxean.
Momentu honetan bankuarekin
negoziatzen gabiltza kreditua
zelan ordaindu dezakedan era-
bakitzeko. 800 euro hilean
ordaintzen ibili naiz etxea kon-
pontzeko eskatu nituen lehen 25
milioi pezeta ordaintzeko. Nire
izekoren etxea heredatu egin
nuen, baina oso egoera txarrean
zegoen eta konpondu egin
behar izan nuen.

Kreditua nortzuk eskatu zenu-
ten?
Senar ohiaren eta nire izenean
dago. Banandu egin ginen, eta
orain ez dit laguntza pasatzen
eta ez du kredituaren bere zatia
ordaintzen, berak ere zailtasun
ekonomikoak dituelako. 

Bankuak zeozer proposatu
dizue?
Bai, bost urtean hileko kuota
jaistea eta ondoren kreditua
etxebizitzarekin ordaintzea. Hau
da, bost urtean ordaindu eta
gero, etxebizitza barik gelditzea

proposatzen ziguten. Guk beste
bide batzuk daudela uste dugu,
eta negoziatzen gabiltza. Sendia
elkartearen laguntzarik barik,
batek daki bost urte barru etxea
entregatzeko tratua onartuko
genuen.

Zuek zein irtenbide ikusten
duzue?
Etxea alokairuan jartzea eta diru
horrekin kreditua ordaintzea.
Baina, lehenengo senar ohiagaz
adostu behar dugu eta gero ban-
kuagaz. 

Bankuagaz zein hartu-eman
duzue?
Kreditua La Caixan daukagu eta
behin eta berriro deitzen digute.
Estutu egiten gaituzte, baina guk
esaten diegu negoziatu gura
badute Sendiara deitzeko.

Zelan jarri zarete hartu-ema-
nean Sendia elkartegaz?
Durangaldeko gizarte zerbitzuek
esan ziguten irtenbideren bat
topatzeko elkarteagaz bat egin
eta aholkularitza bilatzeko. Talde
honetan aurrera egiteko indarra
topatu dugu. Guri asko lagundu
digute, eta ez aholkularitzan
bakarrik. Lan itzela egiten dabil-
tza gu lako egoeran dagoen jen-
deari laguntzeko. 

Non elkartzen zarete?
Barikuetan Bilbon batzen gara.
Hasieran hogeita bost familia
elkartzen ginen, eta orain berro-
geita hamar baino gehiago joa-
ten gara batzarretara. Taldea
handitzen eta handitzen doa.

Zelan bizi duzue egoera hau ala-
bak eta zuk?
Egoera gaitza bizitzen ari gara.
Nire alabak daroa txarren, duen
gaixotasunagaz ardura handitu
egiten zaiolako. Ni ere txarto
pasatzen ari naiz, bai niregatik,
baita beragatik ere. Ea irtenbi-
dea bilatzen dugun laster, eta
arazoa konpontzen dugun.

“Sendia elkartean lan itzela egiten
dabiltza gu lakoei laguntzeko”
Senarrarengadik bananduta eta gutxitasun psikikoa duen alaba
batekin, Carmenek ezin dio bankuko kredituari aurre egin

Zure etxe kaleratzeak data jarri-
ta du.
Bai, azaroaren amaierarako jarri
dute data. Idatzi bat aurkeztuko
dugu kalean gelditu ez nadin.
Kaleratzea etetea da asmoa.
Abenduaren amaierara arteko
epea eskatu dugu arazoa kon-
pontzeko.

Lana galtzean hasi ziren zure
arazoak.
Bai, 13 urte daramatza lanean.
Lehenengo Palma de Mallorcan
egin nuen lan eta ondoren Aba-
diñoko enpresa batean. Lan
barik gelditu nintzen eta orain
ezin diot kredituari aurre egin.
2004an eskatu nuen 35 urterako
kreditua. Orain subsidioa kobra-
tzen ari naiz.

Non duzu kreditua?
Banko Santanderren. Dagoene-
ko adjudikatu du nire etxea, hau
da, dagoeneko etxea berea da.

Kasua eroateko laguntzarik jaso
duzu?
Durangaldeko Amankomunaz-
goko Gizarte Laguntzailearenga-

na joan nintzenerako pisuaren
subasta martxan zegoen. Bertan
esan zidaten Sendia elkarteagaz
bat egin eta aholkularitza eska-
tzeko.

Zelan jarri zinen beraiekin
hartu-emanean?
Azaroaren 9an joan nintzen Bil-
bora lehenengoz batzar batera,
Amaia Egañak bere buruaz beste
egin zuen egunean. Nahasmen
handia zegoen, baina batzarra
egin genuen eta nire paper guz-
tiak eman nizkien. Goizeko
03:00ak arte egon ginen.

Emaztea eta seme-alaba bi ditu-
zu Nigerian.
Emaztea eta seme-alabak nire-
kin Durangora etortzeko asmoa
genuen, baina orain egoera
honetan ez da posible. Ezin diet
hara laguntzarik bidali. Emazte-
aren aita dabil haiei laguntzen.

Nire herrian, ez baduzu dirurik
gosea pasatzen duzu. Haiek ere
txarto pasatzen ari dira hemen
gertatzen ari den honekin guz-
tiarekin.

Lana topatzeko ez da sasoirik
onena.
Lana topatuaz gero, kreditua
ordaintzeko aukera izango nuke.
Ez dut lanerako beldurrik. Edo-
zertan jardungo nuke. Sukaldeko
eta tabernako lagutzaile aritu
naiz, Palma de Mallorcan. Indus-
trian ere jardun dut. Hala ere,
momentu honetan ez dago lana
topatzerik.

Arazo honek zer irtenbide izan
dezake?
Pisuko logela bi alokatzea pen-
tsatu dut, irabazi dezakedan diru
horrekin kreditua ordaintzeko.
Hala ere, bide horretatik joan
gura izanez gero ere, denbora
behar dut arazoa konpontzeko. 

Zelan bizi duzu egoera?
Horrela ez dago etorkizunik.
Saminduta nago egoera hone-
kin.

“Lan barik geratu nintzen eta orain
ezin diot kredituari aurre egin”
Nigeriatik bizitza hobeago bat topatzera etorri zen Jerry Okem.
Orain etxea galtzeko zorian, ezin du bere familia hona ekarri

“Nire etxea Banko
Santanderrek 
adjudikatu du” 

“Alabak daroa 
txarren, gaixotasunagaz

ardura handitu 
egiten zaiolako” 
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DURANGO

Presoen eskubideen
aldeko mobilizazioa,
“jolasa” izango da
Herrira mugimenduak Lipdub nazionala egingo
du abenduaren 8an, Durangoko alde zaharrean

Herrira mugimenduak euskal pre-
so politikoen eskubideen aldeko
Lipdub-a egingo du abenduaren
8an. Aurkezpenean, Ziortza Jaiok
esan du, ekimen honegaz mobi-
lizatzeko beste modu bat propo-
satu gura dutela, jolasaren bidez.
Partaideek abesti bigaz kantatu eta
dantzatuko dute, kamera bat ibil-
bidetik pasatzen doan bitartean.
Grabazioa, urtarrilaren 12an Bil-
bon egingo den manifestazioaren
promoziorako erabiliko dute.

Durangoko Azoka dela apro-
betxatuz, hainbat artista gonbi-
datu dituzte: Gontzal Mendibil,
Kirmen Uribe, Pirritx eta Porrotx...
Txan magoa ere aurkezpenean
izan da. Gidoia Oier Gonzalezek
eta Peru Magdalenak idatzi dute.
Magdalena: “Lipdub-a elkarta-
sun leherketa kolosala izango da”.
Rosi Aranburuk adin guztietako
jendea deitu du: “Mobilizazio ere-
du hau ‘gozada’ bat da”. Landa-
kon hasiko da,  15:00etan. M. O.

Gonzalez, Txan magoa, Jaio, Aranburu eta Magdalena.

Astelehenean ez, baina martitze-
nean bai. Udalak hitzarmena
sinatuko du Dendak Bai merka-
tari elkarteagaz –lehengo +Den-
dak eta Durango Bai-ren fusioa–.
Hala, 38.000 euro eta lokal bat
jasoko ditu elkarteak. “Udale-
rrian dagoen jarduera ekono-
miko nagusia dela kontuan har-
tuta” lotuko du akordioa udalak.
Dirua, sektorea sustatzeko ekin-

tzak egiteko erabiliko du elkar-
teak. Egoitza administratiboa
izango den lokala Askatasun
etorbidean dago, eta  Athletic fun-
dazioak erabili izan du. 

EAJ eta PP bakarrik agertu
dira hitzarmenaren alde . Bildu,
PSE-EE eta Aralar abstenitu egin
dira. Eurek astelehenean aurkez-
tutako mozioa zuzenagoa dela
uste dute. Berez, laguntza 40.000

eurokoa izan behar zela-eta, ez
dute ulertzen jaitsiera. Diote
Azterlaneko lokal zaharra leku
hobea dela egoitzarako –140 m
karratu handiagoa ei da–. EAJk
esan du elkarteak berak bota
duela atzera leku hori, baina
oposizioak ez du sinisten. Bes-
talde, uste dute eurek proposa-
tu zutelako eroan zuela gaia
batzarrera EAJk. M.O.

38.000 euroko laguntza eta lokal bat
emango dizkio udalak Dendak Bai-ri
Egoitza administratiboa izango den lokala Askatasun etorbidean dago

Tentsioa sortu da asteon
EAJren eta oposizioaren artean

Aste beroa bizi izan da Durango-
ko udaletxean. Bilkura bi egin
dituzte, astelehenean eta martitze-
nean, eta tentsioa sortu da gober-
nu taldearen eta oposizioaren
artean. Astelehenekoa ez ohiko
batzarra izan zen, eta oposizioak
bultzatu zuen deitzera, euren gai
bi aurrera ateratzeko asmoz: Hiri
Antolamendurako Plan Orokorra
egiteko diagnostiko parte-hartzai-
le bat egitea, eta  Dendak Bai elkar-
teagaz hitzarmena sinatzea.  “Age-
rian geratu da EAJk herri hau gober-
natzeko daukan gaitasun eza”, esan
zuten Bilduk, PSE-EEk eta Arala-

rrek. Diote EAJk 9 milioiko erreten-
tzioa egin duela, eta horren barruan
merkatarientzako 40.000 euro ei
zeuden. 

Kreditu aldaketa bidez, par-
tida bat gai horietara bideratzea
onartu zuten Bilduk, PSE-EEk eta
Aralarrek gehiengoz, eta EAJk eta
PPk kontra egin zuten. Baina, ez

dirudi garatuko direnik. Gaiak lan-
du aurretik, Aitziber Irigoras alka-
teak idazkariak egindako txosten
bat plazaratu zuen. Alkateak ei
dauka eskumena kreditu aldake-
ta horiek egin ala ez erabakitze-
ko. Goiztidi Diazek (EAJ) esan zuen
alkateak zilegitasun osoa dauka-
la bere eskumenak babesteko.
Arrate Elkorok (Bildu), erantzun
zion: "Zilegitasunez egingo ditu
gauzak, baina herriaren gehien-
goaren kontra; Hitlerrek ere zile-
gitasuna bazeukan". Alkateak,
haserre, halako konparaketarik ez
ziola onartuko esan zion. M. O.

Oposizioaren ustez, agerian dago EAJk gobernatzeko duen gaitasunik eza 

Alkateak ei dauka eskumena
kreditu aldaketa horiek egin
ala ez erabakitzeko

Azaroaren 13an Zerga Agentziak enpresan egindako miaketaren irudiak.

Irango programa nuklearrera zazpi makina bidaltzea leporatu diote 

Durangoko ONA electroero-
sion enpresak prentsa ohar
baten bidez adierazi due-

nez, “enpresak nazioarteko akor-
dioak zorrotz betetzen dituela ber-
matzen dugu”. Ogasun Ministe-
rioak martitzenean publiko
egindako informazioaren ostean
eman ditu ONAk adierazpenok.
Ministerioaren arabera, Nazio
Batuen Segurtasun Kontseiluak
Irani ezarritako nazioarteko blo-
keoaren kontra egitea egotzita,
makineria kontrabandoan zihar-

duen sare bat desegin du. Maki-
neria Iranera bidali duen enpre-
sak Durangon duela egoitza jaki-
tera eman du Zerga Agentziak.
ONAren izena publiko egin ez
arren, azaroaren 13an enpresan
egindako  miaketen irudiak publi-

ko egin ditu. Azaldu dutenez, hain-
bat material informatiko eta doku-
mentazio atzeman zuten. Diote-
nez, iruzurra estaltzeko, Turkian
sortutako enpresa baten bidez
bidaltzen zituzten makinak. Bidal-
keta horien arduradunei kartzela
zigorra zein sei milioi eurora arte-
ko isuna ezar diezaiekete. Bidali-
tako zazpi makinek 955.000 euro-
ko balioa zuten, beraz, isuna sei
bider handiagoa izan daite.

Prentsa oharrean esaten  dute-
nez, Kakum operazioaren lehen

ri 'Kakum operazioa' izena eman
dio. Enpresako arduradunek jaki-
narazi dutenez, “saldu diren maki-
nak estandarrak dira, ez dute eki-
pamendu berezirik, eta enpresak
2005etik hona hainbat merkatutan
eta Europa, Asia eta Amerikako
hainbat sektore industrialetan sal-
du ditu, betiere, dagozkien baime-
nekin”. Ekoizten duten produk-
tuen %80 Espaniatik kanpora
esportatzen dutela dio.

Irango esportazioei buruz
honako hau dio enpresak: “Irane-
ra zein beste edozein herrialdeta-
ra egindako salmentetan, ONAk
beti eskatzen ditu administrazioe-
tan dagozkion arau-baimenak.
2009an baimen bi eskatu ziren
Irango bezero birentzat, eta hilee-
tan itxaron zuten administrazioen
erantzuna. Baimen bat eman egin
zuten eta, ondorioz, makina bai-
menagaz esportatu zen Iranera.
Beste baimena ez zuten eman eta
ondorioz, ez zen operazio hori
burutu”. 

Esportatzeko baimen bako
makinak “ez ziren neurrira egin-
dako modeloak”. Estandarrak zire-
la diote “ekipamendu berezi gabe-
koak, gure katalogoan eskaintzen
ditugunen artean sinpleenak”.
Makina horiek Irangoa ez den bes-
te bezero bati hornitu zizkiotela
diote, antzeko ezaugarriak zituen
eskaera bat egin zutelako; “beti ere
nazio mailako eta nazioarteko
araudiak betez”. J.D. / J.G.

fasean, 2012ko lehenengo hilabe-
teetan, Durangoko enpresak ekin-
tza "susmagarrietan" ziharduela
konturatu zen. 2009ko irailean
enpresa susmagarri horri turbinen
helizeak egiteko zazpi makina
bidaltzeko lizentziari ezezkoa
eman zioten. Ezezko horren
aurrean, Ministerioko arduradu-
nen esanetan, Irango enpresagaz
sare bat sortu zuten.  Zerga Agen-
tziaren berbatan, legez kanpoko
jarduera estaltzeko enpresa bat
eratu zuten Turkian: “Aduanan,
helmuga Turkia zen, ez Iran”.

Onaren erantzuna
Durangoko ONA electroerosion
enpresak (makina erreminta ekoiz-
ten du) gezurtatu egin du Irane-
gaz ezelako kontrabando sarean
sartuta dagoenik. Poliziak kasua-

Irango programa nuklearragaz
ez duela loturarik dio ONAk

Zerga Agentziaren berbatan,
legez kanpoko jarduera
estaltzeko enpresa 
bat sortu zuten Turkian
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ZALDIBAR

ELORRIO MALLABIA

Udaletxean, eskola sarreran, pla-
zan edota Eitzaga eta San Andres
auzoetan ipiniko dituzte. Inkes-
taren emaitzak ezagututa, batzar
irekia deituko dute urtarrilean,
herritarren lehentasunen eta uda-
laren egoera ekonomikoaren berri
emateko.

Herri batzarretan jaso zituz-
ten iaz, herritarrek aurrekontuen
inguruan zituzten ekarpenak.
Arantza Baigorri alkateak  esan
duenez, “herritarren parte-har-
tzean sakontzeko eta jende gehia-
gorengana heltzeko”, aldatu dute
metodologia. “Etxe guztietara
helduko da inkesta, eta iritzia
ematea erraztuko dugu”, gehitu
du Rafa Urizar zinegotziak. I.E.

Datorren urteko udal aurrekontua
osatzeko oinarri legez hartuko
ditu Bilduren gobernuak, inkesta
horren bitartez jasotako iritziak.
Hainbat inbertsio aukera jasotzen
du inkestak, eta bertan markatu-
ko dute herritarrek zeintzuk diren,
euren ustez, lehentasunak. 

Abenduaren 5era arte bete
ahal izango dituzte zaldibarta-
rrek inkestok, eta herrian ipinita-
ko buzoietatik jasoko ditu udalak.

Udal aurrekontua
osatzeko herritarrei
iritzia eskatuko diete
Etxe guztietan banatu dituzte inkestak, eta 
abenduaren 5era arte bete ditzekete herritarrek

MAÑARIA ATXONDO

Herrian ipinitako buzoietatik
jasoko ditu udalak herritarren
iritziak eta iruzkinak

Amgalara joango den taldeko hainbat lagun, institutuan.

Nekazaritza eta
artisautza
azoka egingo
dute domekan
Atxondoko Nekazaritza eta Arti-
sautza Azokak 16. aldia egingo du
domeka honetan. Goizeko
10:00etan hasi eta eguerdira arte,
40 bat postutan banatutako pro-
duktuak ikusi eta erosteko auke-
ra egongo da Apatan. Postuak
udaletxe pareko plazan, Auto-
nomia kalean zein pilotalekuan
atonduko dituzte.

Euskal Herriko hainbat
herritatik etorriko dira artisau-
tza eta nekazaritza munduko
ekoizleak euren produktuak era-
kustera; tartean, Atxondoko
hiruzpalau postu egongo dira,
baserriko ortuarien, ogigintzaren
edo pastelgintzaren arlokoak,
besteak beste.

Horrez gainera, goizean
zehar, Lumagorri  etxeko oilas-
koak erreko ditu udalak, eta
ondoren, horiekin prestatutako
pintxoak egongo dira salgai. J.D.

Bizikleta zerbitzua ipini
gura dute asteon, Amgalan

Astebeterako bidaian joango dira
gaur Tindufera, Elorrioko 30 bat
lagun. Amgala herrian errefuxia-
tutako saharauiekin elkartasunez-

Hainbat ikaslek ere parte hartuko
dute. Amgalan kirolgune bat egi-
ten hasi ziren aurreko bidaietan,
eta zelan dagoen ikusiko dute. Gai-
nera, bizikleta zerbitzua  ipini gura
dute komunitatearentzat. Horre-
tarako, Orbea etxeak emandako 60
bizikleta eroan dituzte.

Saharauiek eskatutakoaren
arabera egiten dute ekarpena. Esa-
terako, udaletxea margotuko dute
eta hamar familiari ortua sortzen
lagunduko diete. M. O.

Gaur irtengo dute Tindufera 30 lagunek, hango
elkartasun proiektuagaz jarraitu eta lan egiteko

ko proiektuagaz jarraituko dute.
Udala, Lajwad elkartasun taldea,
Txintxirri ikastola eta institutua
egongo dira ordezkatuta bertan.

Jaietako irudien
erakusketa
egingo dute
gaur iluntzean
Jai batzordeak aurtengo Andra
Mari jaietako argazki eta bideoak
erakutsiko ditu gaur, iluntzeko
20:30ean udal aretoan egingo den
ekitaldian. Eneritz Areitio jai
batzordeko kideak azaldu duenez,
material guztiagaz muntaia egin
dute, eta ordu laurden inguruko
proiekzioa eskainiko dute. Gaine-
ra, irudi horietako batzuk herrita-
rrek emandakoak izango dira. Izan
ere, jai batzordeak eskakizuna egin
du azken asteetan.

Ekitaldia, herritarrei eskerrak
emateko ere aprobetxatuko dute,
Areitiok esan duenez: “Jaietan
herritarren parte-hartzea eta
laguntza oso handia izan zen”.
Areitiok adierazi du jaien oso balo-
razio positiboa egin zutela. Las-
ter hasiko dira datorren urteko
jaiak prestatzen, eta herritarrei
bertan parte hartzeko aukera ere
eman gura diete. M. O.

EAJk dio Bilduk
ez duela bete
euskararen
ordenantza 
Bilduko udal gobernuak euska-
raren erabileraren ordenantza
bete ez duela salatuz, oharra
bidali du EAJk hedabideetara.
“Euskararen defendatzaile sutsu
hauek ordenantza bete gabe
uzten dute hainbatetan, eta gaz-
telania hutsean aritzea aukera-
tzen dute”, diote jeltzaleek. 

Nerea Garitagoitia bozera-
malearen berbetan, EAJk irai-
lean aurkeztu zuen gazteriari
buruzko mozio bati gaztelaniaz
erantzun zion Bilduk. Gobernu
taldeak hainbat “agiri” gaztela-
nia hutsean kaleratzen dituela,
eta kontratazioak egiterakoan ez
dituela hizkuntza eskakizunak
kontuan hartzen dio EAJk.

Euskararen ordenantzaren
arabera udalak hizkuntza bietan
erantzun behar duela gogorara-
zi, eta “zinismo politikoa” ego-
tzi dio EAJk Bilduri. I.E.

Konposta egin gura duten
herritarrekin batzarra

Mallabiko Udalak konpostatzea
bultzatzeko kanpaina jarri du mar-
txan Debabarrenako Mankomu-
nitatearekin batera. Murriztu zure
hondakinak,konposta lortu izen-
burua jarri dio udalak kanpaina-
ri. Konpostaren arloan aditua den
teknikaria kanpainan parte har-
tu gura duten herritarrekin batze-

ko hitzordua jarri dute dagoene-
ko. Kanpainaren aurkezpena dato-
rren asteazkenean, abenduak 5,
arratsaldeko 18:00etan egingo
dute, Kultur Etxean. Proiektua
diseinatzen diharduen Vermican
enpresako arduradunek konpos-
tatzearen inguruko azalpenak
emateaz gainera, konpostado-
reak banatuko dituzte bertara-
tzen direnen artean. Beraz, mate-
riala jaso eta oinarrizko informa-
zioa jasotzeko aukera emango
dute.

Batzar honen ostean tekni-
kariek konpostadoreen jarraipe-
na egingo dute, konposta behar
den moduan egiten dabiltzala
ikusteko. Udalak ekimenean par-
te hartzera gonbidatu ditu  herri-
tar guztiak.  M. O.

‘Murriztu zure hondakinak, konposta lortu’ 
kanpaina aurkeztuko dute abenduaren 5ean

Batzarrean azalpenak eman
eta konpostadoreak 
banatuko dituzte

Kanpainaren aurkezpena
datorren asteazkenean,
abenduak 5, egingo dute
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OTXANDIO

BERRIZ

IURRETADURANGALDEA

“Zerbitzatzera etorri nintzen,
ez zerbitzatua izatera”

Omenaldia egingo dio-
te elizak eta herriak
Jon Onaindia aba-

deari, etzi; bertsolariak eta
dantzariak arituko dira esker
oneko ekitaldian.

Ardura barik, baina, oraindik
meza ematen duzu Iurretan.Noiz
arte?
Ahal dudan arte. Hiru hilabete
dira jubilatu nintzela, baina, osa-
suna eduki bitartean, Jabier
Ezkauruazerri lagunduko diogu.

24 urte Iurretan.Gogoan al duzu
lehenengo meza? 
Ez. Andra Marian (Durango)
nengoen orduan. Ez nintzen
garaileen legez sartu, handigu-
raz. 1988ko irailaren 1ean izan
zen.

Zelan hartu zintuen? 
Ondo! Oso pozik nago. Estima-
tzen naute eta ondo konpontzen
naiz denekin. Oso herrikoia naiz,
nire izakera da: zerbitzatzera eto-
rri nintzen, ez zerbitzatua izatera.

Atzerabegiratua eginez gero,zelan
ikusten dituzu 24 urteok?
Lan arloan, familian, seme-ala-
ben hezkuntzan, giza-balioetan,
ekonomian... Krisia bizi dugu;
krisi erlijioso sakona ere bai. Pre-
sa batean lez, arrakalak sortu
ziren 70eko hamarkadan, eta
urak dena eroan zuen. Ez dakigu
zer norabidetan joko duen

Markinan jaio eta Azkainen bizi.
Bai, Gerra Zibilaren ondorioz
Iparraldera ihes egin genuen, La
Habana itsasontzian. Gerrako
ume horietako bat naiz. Azkai-
nen bizi izan naiz. Gasteizko
seminarioan nengoela ere
(1946-1956), muga pasatzen
nuen oporretan, mendietatik;
mugalari nintzen. 

Hego Amerikan ere ibili izan zara.
Ekuadorren egon nintzen (1966-
1972), eta hangoa beste mundu
bat da. Oso gustura egon arren,
Euskal Herrira etorri gura nuen.
Ez nuen galdu gura hemengo tre-
na, gertatzen ari zena. A. B.

honek, baina, aurrera egiten saia-
tuko gara. Mundua heldutasune-
ra helduko denaren itxaropena
dut: umezaroa pasatuta, nerabe-
zaroan dagoelakoan nago. Nire-
tzat, pertsonaren duintasuna eta
askatasuna dira garrantzitsue-
nak, elkarrizketa eta errespetua.
Betidanik oinarrizko balio ditut. 

Aurten justu,apostasia egitea ere
eskatu dizute. Zer iritzi duzu?
Bakoitza libre da gura duena
egiteko, ez dut inoz hori kritika-
tuko. Gizartea aldatu eginda,
baina gutxik eskatzen dute
apostasia, eliza eta sinismena
utzi arren.

Durangoko Abadetxean bizi da orain Jon Onaindia. Iñaki Irazabal

Herritarrekin
batera egokituko
dute Herri-ola
garai berrietara
Herri-ola egitasmoak Otxandioren
arlo guztietako garapen eredua
definitzen du: kirol edo kultura
arlokoa, etxebizitza politiken edo
mugikortasunaren ingurukoa,
parekidetasunaren edo energia
subiranotasunaren gainekoa…
Badira urte batzuk martxan ipini
zutela, eta harrezkero hainbat
aurrerapauso eman dituzte. Hala
ere, krisia hasi zenetik hona errea-
litatea aldatzen ari da: “Arriskuak
eta aukerak eskutik datozen
garaian bizi gara”, diote udal ordez-
kariek. Horregatik, martxan ipini
dute Herri-ola egitasmoaren gai-
neko hausnarketa prozesu zabal
eta dinamikoa,  eta prozesu hori
herritar eta eragile guztien artean
egin gura dute.

Bide horretatik, herritarren iri-
tziak jasotzeko 13 kafe-tertulia
antolatuko dituzte. Kafe-tertulia
bakoitzean Herri-olan jasotzen
diren arlo bakoitzeko ildo estrate-
gikoak izango dituzte eztabaidagai.
Lehenengo hiru hitzorduak urtea
amaitu aurretik  egingo dituzte.
Abenduaren 5ean, 19:00etan, ura-
ren kudeaketaren gainean jardun-
go dute Bolalekuan. Hilaren 12an,
19:00etan, kultur eredua eztabai-
datuko dute Bolalekuan. Azkenik,
hilaren 19an, 18:00etan, kirol ere-
duaren inguruko hausnarketa pro-
posatuko dute Mainondoko gim-
nasioan. Gainerako batzarrak
2013an zehar izango dira. J.D.

140.000 euroko
laguntza, sare
industriala
indartzeko
Bizkaiko Foru Aldundiak 140.000
euroko laguntza eman dio Dura-
galdeko Lehiakortasun Poloari.
Durangaldeko Enpresen Elkar-
teak, Amankomunazgoak eta
Azterlanek osatzen dute elkargu-
ne hori, eta enpresa txikien eta
ertainen lehiakortasuna hobe-
tzea dute helburu. 2009an hasi-
tako lanari bultzada emango dio
ekarpen honek, arduradunek
prentsaurrekoan azaldu dute-
nez. Poloaren izenean, Anton
Gorriñok esan du elkarlana, auke-
ren identifikazioa, eskualde mai-
lako konpromisoa eta teknologia
berrien garapena ere sustatu gura
dituztela.

Dagoeneko martxan dituz-
te sektorekako lan-talde bi.
Estanpazio arloko produkzio
katean dabiltzan hainbat enpre-
sagaz batzen dabiltza, eta maki-
na berri bat diseinatuko dute.
Fundizio arloan ere hasi berri dira
lehenengo pausoak ematen.
Enpresen artean konfiantza sor-
tu gura dute, eta enpresa handi
eragileek eskualdeko enpresa
txikien gaiak erabiltzea erraztea
dute asmoen artean, esaterako.
Esan dutenez, beste sektoreeta-
ko enpresekin ere antzeko talde
bat sortzea aurreikusten dute.
Gainera, estanpazio sektorean
goi mailako formazioa eskaini-
ko dutela adierazi dute lehiakor-
tasun poloko ordezkariek. M.O.

Edukiontzi marroiak
ipiniko dituzte
Berriziklatu zabaltzeko 

Azterlanen aztertutako lehen kon-
posta kalitate onekoa dela jakin
berri, Berriziklatu egitasmoaren
bigarren fasea aurkeztu du Berriz-
ko Udalak. Orain arte, 15 tona bai-

no gehiago tratatu dira Berrizbu-
ruko konpost plantan. Saiakeran
parte hartu dute 60 familiak, jate-
txe batek, lau fruta-dendak, baraz-
ki denda batek eta Learreta-Mar-

kina eskolak. Herritar gehiagoren-
gana zabaltzeko, edukiontzi
marroiak ipiniko dituzte zabor
organikoa bertara botatzeko. 

Fase honetan parte hartu gura
duten berriztarrei, patata feku-
lazko ehun poltsa –biodegraga-
rriak dira–, edukiontzirako giltza
eta etxean edukitzeko ontzitxoa
emango dizkiete. Gerora, zabor
poltsa bereziak herriko dendetan
egongo dira salgai. Kalean lau edu-
kiontzi ipini gura dituzte, eta
Orland Isoird alkateak aurreratu
duenez, kokapena zehazteko, ani-
matzen diren herritarren bizilekua
hartuko dute kontuan.

Dagoeneko banatu dituzte
informazio eskuorriak, eta 22 lagu-
nek izena eman dute, Julen Arzua-
ga teknikariak azaldu duenez.
Abenduaren 5era arte eman ahal
da izena, eta edukiontzia erabil-
tzeko aukera emateaz gain,  orain
arteko atez ateko sistema aukera-
tu ahal izango du gura duenak:
"Herritar bakoitzak erosoen dator-
kion sistema aukeratu ahal izan-
go du". A. Ugalde.

Zabor organikoa konpost bihurtu gura duenak
abenduaren 5era arte izena eman dezake 

Patata fekulazko poltsak,
edukiontzirako giltzak, eta
etxean edukitzeko ontzitxoak
banatuko dituzte

Orland Isoird alkatea, eguaztenean egindako aurkezpenean.

Bigarren eskuko azoka eta
Rafa Rueda asteburuan
Abenduaren 3a Euskararen Eguna dela-eta, 
zapaturako egun osoko egitaraua antolatu dute 

Gaur gauean kantu afaria Toki
Onan, bihar Euskarazko bigarren
liburu eta disko azoka, kontzer-
tuak, ikuskizunak... Asteburu bete-
betea dator Berrizen, Euskararen
Eguna dela-eta. 

Bihar, Olakueta plaza ingu-
ruan egongo da giroa egun guz-
tian. Goizean, bigarren eskuko
liburu eta disko azoka izango da,
eta trukean edo prezio merkean
eskuratu ahal izango da materia-

la. Umeentzako tailerrak egongo
dira goizez eta arratsaldez, eta tar-
tean, ipuin erraldoia eraiki eta
margotuko dute, eta hitz gurutza-
tu erraldoia egingo dute. Rafa
Ruedak kontzertua eskainiko du
22:00etan, Kultur Etxean.

Domekan musika eta bertso
ikuskizuna egongo da Kultur
Etxean, Bi anai, eta astelehenean
Revolta Permanent rap taldeak
kontzertua eskainiko du. A. U.

Ordezkapenen
hizkuntza
eskakizuna
eztabaidan
Udaletxeko garbitzaile posturako
lehenengo perfila eskatzen dute-
la, baina ordezkapenerako horre-
lakorik ez dela behar salatu du
herritar batek. Aizpea Uribek azal-

du du Hizkuntza Eskubideen
Behatokian ipini duela kexa, eta
baita Elebide zerbitzuan ere.
Uztailean ipini zituen kexak, eta
Udaletik ez du erantzunik jaso.

Orland Isoird alkateak dio
kontratazioak egun batetik beste-
ra egin behar zirela eta lan-poltsa
agortuta zegoenez, Gizarte Zerbi-
tzuetako zerrendatara jo zutela:
“Badakigu eta zuzentzen gabiltza,
kontratazioak euskarazko eskaki-
zunak betez egin daitezen”. A.U.
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ABADIÑO

Durangaldean labur

IZURTZA

GARAI

Bigarrenez egingo dute Gazta eta
Ardo Azoka, abenduaren 6an

Abenduaren 6an, San Nikolas egu-
nean, Gazta eta Ardo azoka egin-
go dute bigarrenez, Izurtzako pilo-
talekuan, 11:00etatik 15:00etara.
Iaz herritarrek azokari emanda-
ko harrera beroak eroan ditu udal
arduradunak aurten ere berriro
antolatzera.

Pilotalekuaren luze-zabalean
20 bat postu ipiniko dituzte. Gaz-
ta eta ardoaz gainera, denetariko
janari, edari eta produktuak egon-
go dira ikusgai eta salgai: eztia,
gozokiak, sagardoa, txakolina…
Durangaldetik, besteak beste,

Mañariko, Iurretako eta Mallabi-
ko ekoizleak etorriko dira; Euskal
Herritik, esaterako, Urduliz, Urre-
txu edo Lizarrako ekoizleak gon-
bidatu dituzte. Frantziatik datorren
postu batean foie grasa salduko
dute. Ekoizle izurtzarrek ere euren
lekua izango dute hiruzpalau pos-

turekin. Aipagarria da Adela Andi-
koetxea urduliztarrak ipiniko duen
ortuarien postua. Azoketara joan
izan da 30 urtetan, eta dagoeneko
600 sari inguru irabazi ditu.

Pintxoak eta erakusketa 
Azokaren harira hainbat ekimen
prestatu dituzte. Azoka inguruan,
oilasko pintxoak eskainiko ditu
Eusko Labelek. 

Bestalde, jubilatuen lokalean
Izurtzaren inguruko margolanen
erakusketa antolatuko dute azo-
kako orduetan. J. D.

Pilotalekuan atondutako 20 bat postuetan hainbat produktu egongo dira

Eztia, ortuariak, sagardoa,
txakolina… Askotariko
produktuak egongo dira

Aipamen berezia jaso
dute lau abadiñarrek
Beldur Barik lehiaketan
Astelehenean, Errota kultur etxean erakutsi zuten 
lau gaztek egin duten ‘Kanpora etiketak’ bideoa 

Egileak zoriondu zituen Ima Zapardiez zinegotziak, Errota kultur etxeko ekitaldian.

Daudenean mantenduko
dituzte zerga gehienak
AI eta EAJren aldeko botoagaz eta Bilduren 
abstentzioagaz egin du proposamenak aurrera

Jose Luis Navarro alkateak marti-
tzeneko udalbatzarrean azaldu
zuenez, "herritarren gaineko pre-
sio fiskala ez handitzea" izan da,
2013rako zergak eta tasak finkatze-
rakoan, gobernuak izan duen hel-
burua. Daudenean utziko dituzte
gehienak. Salbuespen bi egingo
dituzte: ibilgailuen zerga %3 eta ige-
rilekuko tasa %2,9 igoko dute.

Zaborren tasa aurrerago ezar-
tzea onartu dute udaleko hiru
alderdiek. Azaldu dutenez, Oga-
sun batzordean eztabaidatuko
dute zelan aplikatu zerga hori pro-
gresiboki: dendek eta enpresek
zaborren tasa euren lokalen metro
koadroen arabera ordaintzeko
modua bilatu gura dute.

Kanona bankuei
Bankuei kanona kobratuko die
udalak, lehenengoz. Azaldu dute-
nez, 152 euro ordaindu beharko
dituzte kutxazainak bide publi-
koan edukitzearren. I.E.

Kanpora etiketak izena duen lana-
gaz jaso dute herriko lau gaztek Bel-
dur Barik lehiaketan aipamen bere-
zia. Argazki muntaia bat du lanak
oinarri, eta gizarteak aurrez juzga-
tzeko eta jendea etiketatzeko  ohi-
turari buruzko lana da 15 urteko
lau abadiñarrek egin dutena.

Astelehenean, egileak zorion-
du zituen  Ima Zapardiez zinego-
tziak Traña-Matienako Errota kul-
tur etxeko ekitaldian, eta bideoak

zabaltzen duen mezuak daukan
garrantzia azpimarratu zuten, gai-
nera, aurkezpen horretan.

Lehiaketaren lehenengo kate-
gorian, 12-17 adin tartean jaso
dute Jone Astorkiak, Jone Azpiro-
zek, Laia Gerrikagoitiak eta Elene
Quintanak aintzatespena. 

Lehiaketara aurkezturiko gai-
nontzeko lanekin batera,www.bel-
durbarik.org helbidean dago Aba-
diñoko gazteen lana ikusgai.

Zapatuan eman zituzten aur-
tengo Beldur Barik lehiaketaren
sariak Gasteizen, eta Abadiñoko
taldeaz gainera, Elorrioko talde bat
ere saritu zuten.

Bigarren kategorian, 18 eta
25 urte arteko mailan, Elorrioko
Txoko Feministak egindako lan bat
saritu dute. Izan nahi duzu? ize-
neko lana aurkeztu zuten. I.E.

Jone Astorkia, Jone Azpiroz,
Laia Gerrikagoitia eta Elene
Quintana gazteak dira egileak

Partzuergoari hutsegitea
konpontzeko eskatu diote
Zerbitzurik ematen duen begiratu barik kobratu du

Martitzeneko galderen eta eskarien
tartean atera zuen Bilduk gaia.
Aitor Azuetak azaldu zuenez,
saneamendu zerbitzurik ez dau-
katen baserriei ere zerbitzu hori
kobratu die Bilboko Ur Partzuer-
goak. Zerbitzua ematen dieten
begiratu barik, baserri guztiei
kobratu die. Jose Luis Navarro alka-

teak azaldu zuenez, Partzuergoa-
ren hutsegite bat izan da gertatu-
rikoa, eta sarera lotu barik dauden
baserriei kobraturikoa buelta die-
zaietela eskatu du udalak.

Partzuergoak hutsegitea kon-
pondu dezan, udalak saneamen-
du sarera lotu barik dauden base-
rrien zerrenda eman die. I.E.

Salbuespenak: ibilgailuen
zerga %3 eta igerilekuko tasa
%2,9 igoko dituzte 2013an

Bideak konpontzea eta ur
hornikuntza, aurrekontuan

Garaiko Udalak badauka diseina-
tuta 2013rako aurrekontua. Joan
zen astean onartu zuten udalba-
tzarrean; Herriko Taldeak babes-
tu zuen proposamena, eta EAJk
kontra egin zuen. Inbertsio errea-

len atalean, bideak konpontzea eta
ur hornikuntzako lanak zehaztu
dituzte. Auzobideak konpontze-
ko 11.600 euro erabiliko dituzte,
eta uragaz lotutako obrarako
60.000 euro.

Gastua, sarreren berbera
Udal ordezkariek 430.550 euroko
gastua aurreikusi dute, sarreretan
jasoko luketen kopuru berbera.
Langile gastuei aurre egiteko era-
biliko dituzte 163.000 euro, eta
130.000 zerbitzuen erosketetara-
ko, besteak beste. M. O.

Auzobideak konpontzeko 11.600 euro erabiliko
dituzte, eta ur hornikuntzarako 60.000 euro

2013rako, 430.550 euroko
gastua aurreikusi dute 
udal ordezkariek

Geltoki kalean dagoen Euskadiko Kutxaren bulegoan
gizonezko bat arma bat eskuan zuela sartu zen atzo
eguerdiko 14:15 inguruan. Gizonezkoak  bertan
ziharduten beharginak  mehatxatu zituen dirua
emateko. Momentu horretan bulegoan ez zegoen
bezerorik. Lapurra, Ertzaintzak zehaztu ez duen diru
kopuru bategaz ihesi joan zen. Ertzaintza kasua iker-
tzen dabil.

Berrizko Euskadiko Kutxaren
bulegoan lapurreta egin dute 

Berdintasun teknikaria
eta sinadura bilketa
Elorrioko Udalak berdintasun teknika-
riaren postua amankomunatzeko asmoa
daukala-eta, orain arteko lanpostua
aldarrikatzeko informazioa ematen eta
sinadurak batzen hasi dira. Herrian sor-
tu den Txoko Feministak abiatu du sala-
keta kanpaina. Norbanakoen eta elkar-
teen atxikimenduak jaso gura dituzte.

EAJk Iñigo Urkulluren aldeko hauteskunde
kanpainan Landako erakustazokan ekitaldia
egin zuen, eta PSE-EEk gogorarazi gura izan
dio, oraindik ez duela ordaindu eraikinaren
erabilera. Hauteskunde osteko jaiagatik ere
ez duela ordaindu kritikatu dute. PSE-EEk
esan du eraikinaren enpresa publikoak mila-
ka eurotako defizita daukala urtero.

EAJri Urkulluren ekitaldia
ordaintzeko eskatu diote

Elorrioko Lourdes ikastetxean Eus-
kararen Astea izango dute datorren
astean. Besteak beste, martitzenean,
Gatibu taldeko kideen bisita, taile-
rrak, bertsoak eta berbena izango
dituzte. Ikastetxea kooperatiba da
orain, eta hauek dira eratu dituzten
lehenengo ekintzak.

Euskararen astea
Lourdes ikastetxean
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BERBAZ
“Urteko egun guztietan euskara erabiltzeko
motibazioan egin behar dugu lan”
Euskararen Eguna hausnarketarako aitzakia hartuta, eguneroko erronkez hitz egin dute elkarrizketatuek

tan... ibiltzen dira. Dendariena
aipatu dugu, eta nik bai pentsa-
tzen dut euskararen parte izan
gura dutela. 365 kanpainan kar-
tela ipintzea bezeroak erakartze-
ko modua dela ikusten dute.

Berbaro taldeko hiru adarrak
hartu-emanak sendotzen hasi
zarete. Zer moduz?
G.P.: Bagabiltza elkar ezagutzen,
eta oraindik asko dago egiteko,
baina dagoeneko bagabiltza
elkarlanean. Edozer gauzatarako
telefonoa hartzen dugu, eta har-
tu-emana hor dago. 

Eragileek bat egiteko premia iku-
si duzue.Sanfaustoetan,adibidez,
AEK,EHE eta Ibaizabal ikastola-
rekin GUKA gunea sortu zen. Zer
balorazio duzue?
G.M.: Nik uste dut oso ondo joan
zela. Herriak ikusi zuen euskal-
gintzako zati bat, behintzat, han
zegoela, eta hara jotzen zuten.
Txosna oso txukun gelditu zen
eta ekipo ona egon ginen dena
prestatzen. Bakarka gutxira hel-
tzen gara, eta elkarrekin gehiago
egin ahal dugula ikusi dugu.

Abenduaren 4tik aurrera, zer?
G. A.: 3ra arte egin dugun gauza
bera.

G. M.: Urteko egun guztietan
euskara erabiltzeko motibatzen
jarraitu beharko dugu. Bakoitza
konturatu behar da zertan dabi-
len, ezezagunari lehenengo
hitza erderaz egitean, lagunekin
hizkuntza aldatzen dugunean...

G.A.: Hausnarketa puntu bat
izan daiteke abenduaren 3a.
Behintzat gure buruari galdetze-
ko, zergatik dauzkagun ohitura
horiek. Lehenengo pausoa eus-
karaz zuzentzea izan behar da.

G. M.: Gainera, Euskal Herrian,
momentu honetan mila hizkun-
tza egiten dira. Komuna euskara
izan beharko litzateke. A.U.

Bigarren urtez antola-
tu du Berbaro taldeak
Euskarak 365 Egun

kanpaina. Goiatz Pelaezek
Plateruena Kafe Antzokian
lan egiten du, Gorka Madra-
zok Berbaro elkartean eta
Goretti Alonsok Anboto
Komunikabideetan. Euska-
ragaz dauzkaten bizipenei
buruz eta Berbaro taldearen
proiektuari buruz berba egin
dute elkarrizketan.

Zelan sumatzen duzue euskara-
ren egoera Durangaldean?
Goretti Alonso: Ez oso ondo. Nik
ikusten dudanez behintzat,
lehenengo berba beti doa erde-
raz, eta gazteengan geroago eta
gehiago. 

Gorka Madrazo: Bai, eta uste
dugu Durangaldea oso euskal-
duna dela, eta gezur hutsa da,
erabilera oso eskasa da. 

G.A.: Askotan euskaraz bizi gare-
nok pentsatzen dugu normalta-
sun baten barruan dagoela eus-
kara, baina gero, oso erdalduna
da Durangaldea, eta geroago eta
gehiago. Herri txikietan ere, gau-
za bera gertatzen da.

Goiatz Pelaez: Tabernan ere
asko ikusten da hori. Umeek ere,
baso bete ur erderaz eskatzen
dute batzuetan. 

Berbaron, Plateruenean, Anbo-
ton... Zuen lan esparruetan zer
zailtasun ikusten dituzue euska-
raz bizitzeko?
G. M.: Gazteek oso gutxi erabil-
tzen dutela ikusita, Topagunetik
formatu gaituzte ‘Zergatik ez?’
tailerra emateko. Motibazio tai-
lerra da, euskara ezagutzen due-
nak eta erabiltzen duenak gehia-
go erabiltzeko. Durangaldean
hitzarmena lortu dugu eta
dagoeneko hasi gara ikastetxe
batzuetan, 4. DBHn eta batxiler-
goan. Hausnarketa bidez, erabi-
lera datuak eman, hizkuntza bat
edo beste aukeratzeko zer fakto-
re dauden... Adibidez, sarritan,
kafetegi batera joaten gara, eta
barraren atzekoak euskaraz ez
duela jakingo pentsatzen dugu.

Lehenengo ahaleginean, euska-
raz egitea eta motibazio tekni-
kak ikastea behar dugu. 

G.P.:Plateruenera gazte asko etor-
tzen da, adibidez, Gau Elektroni-
koetara, eta Lokaletik At talde hasi-
berrientzako ekimenera. Norma-
lean, batzarra egiten dut eurekin,
eta esaten diet publikoari euska-
raz egin behar diotela, nahiz eta
abestiak ez duten zertan euskaraz-
koak izan. Gau Elektronikoan txar-
teldegira datozenek, normalean,
erdera hutsean egiten dute berba.
Kultura-sustatzaileek, ostera, erdi

eta erdi egiten dute. Plateruene-
an adin askotako jendea batzen da.
Tabernan dezente egiten da eus-
karaz, eta erderaz ere bai, batez ere
gauetan.

Goretti, zu publizitate arloan,
merkatariekin ibiltzen zara har-
tu-emanean...
Bai, eta herriaren arabera izaten
da, baina askotan telefonoz
lehen berba ‘bai?’ izan beha-
rrean ‘¿si?’ izaten da. Gehienetan
saiakera egiten dut, ‘euskaraz
badakizu?’ galdetzen. Eta ahale-
gin askorik ez dute egiten

askok... Erderarako joera dauka-
te. Herrika, Elorrio batean, mer-
katari gehienek euskaraz egiten
dute, Atxondon ere bai. Traña-
Matienan... Ez, eta Durangon,
erdera asko egiten da. Hori tele-
fonoz, baina dendetan ere, lehe-
nengo berba erderaz izaten da:
‘si quieres, te ayudo en algo’.

G.P.: Orain Durangon euskaraz
erosteko kanpaina dago.

G.A.: Gustatuko litzaidake jaki-
tea zelako estatistikak dituzten. 

Oztopo eta erronkez gainera,
aurrerapausoak ere egon dira
euskararen normalizazioan...
G.M.: Berbaron adibidez, etor-
kin taldeek errefortzuzko esko-
lak hartzen dituzte, eta asko
etortzen dira, hainbat ikastetxe-
tatik. Etxerako lanak egiten,
euren artean euskaraz berbe-

Goiatz Pelaez,
Gorka Madrazo
eta Goretti
Alonso•

Ezkerretik eskumara, 
Plateruenako langilea da
Pelaez, Berbarokoa Madrazo
eta Anbotokoa Alonso.

GUKA eta elkarlana: “Bakarka gutxira
heltzen gara, eta elkarrekin gehiago egin

ahal dugula ikusi dugu” 

“Durangaldea oso
euskalduna dela
uste dugu, baina
gezur hutsa da”
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Anbotok ez du bere gain hartzen kolaboratzaileen zutabeetan, iritzi artikuluetan edo gutunetan adierazitako esanen eta iritzien erantzukizunik.

Urte batzuk ditugunok, erraz
gogoratuko dogu John Malko-
vich-en film hau, gaztelaniaz
Amistades peligrosas gisa itzuli
zana. Kontakizunaren oinarrian
XVIII. mendeko noble bien arte-
ko norgehiagoka dago, hau da,
euren arteko lehia, iruzurrez
betea, beste batzuen mendeko-
tasuna engainuen bidez lortzeko.

Arestian film hau etorri jat
burura, zergaitik-eta egunokaz, ez
dakit arriskutsuak ete, baina bai
arraro samarrak diren harrema-
nak plazaratu (loratu esan behar?)
egin jakuzalako gure herrian,
Durangon, alegia. Bai, noski, PSE-
ren eta Bilduren anaitasun barria-
ri buruz ari naz, bai. Eta, aldez
aurretik, badaezpada be, zilegi-
tasun osoz jokatzen dabela adie-
razi nahi dot. Argi eta garbi dau-
kagu hori demokrazian sinesme-
na izan eta bide demokratikoan
100 urte baino gehiago emon
dogunok. Alabaina, aldi berean,
gure txundidura be jendaurrean
azaldu beharra daukagu: garai
batean alkarri mokoka ibilita-
koak gaur egun alkarregaz aurkez-
ten dabez ekimenak. Bai, irakur-
le harritua; ez dabe, ez, ezezko
botoa emotean “koinziditzen”,
edota bat-batean iritzien batera-
garritasuna agertzen; ez, sozialis-
ten eta bildutarren logoak agiri
berera batuta, batera aurkezten
dabez proposamenak. Ez dira
jada gehiago batzuk “espainolak”
eta besteak “radikalak” izango.
Adiskidetasunaren ildoa topatu
dabe nonbait.

Hainbeste eta hainbeste
entzun behar izan eta gero, nor-
berari kritikatutakoa besteek egi-
teak harridura sortzen deusku,
guri eta, logikoa danez, alderdi bi
horien hautesleriari. Ulertuko ei
dabe? Eta horrenbesteko identi-
fikazio maila, batzuen eta besteen
artean, zergaitik orain? Eta zer-
gaitik horrenbesteko oldarkorta-
suna jeltzaleen kontra? Erantzu-
na oso erraza da: azken hautes-
kundeetako EAJren emaitza onek
bi indar politiko horien kezka
piztu dabe, gehienbat, gure herri
honetan. Edozelan be, guk gure
lanari ekingo deutsogu betiko
legez eta, urriko hauteskundeak
mintzagai, EAJren izenean, eske-
rrik asko Durango eta eskerrik
asko Durangaldea!

IRITZIA gutunak@anboto.org

Sei hankako mahaia

Harreman 
arriskutsuak

Aitziber
Irigoras
EAJ

Ir 2012ko azaroaren 30a , barikua anboto12

Euskaraz bizi nahi dugunon garaia
Izenburua irakurrita seguru nago hainbat egoera etorriko zaizki-
zuela gogora, izan ere, askotan erabilia izan da norbaiten edo zer-
baiten garaia dela, eta, akaso, errepikari ere bihurtu izan da. Hale-
re, oraingoan izenburu hori jarri nahi izan dut benetan uste duda-
lako gure garaia iritsi dela, euskaraz bizi nahi dugunon garaia,
euskaraz bizi nahi duen herriaren garaia.

Azken urteotan aurrera egin du euskararen herriak, zalantza-
izpirik ez dut. Gurea bezalako hizkuntza gutxituen berreskura-
pen-prozesuei begiratuz gero, harro esan dezakegu aurrera goa-
zela, eta horren arrazoi nagusietako bat euskararen herriak eus-
karaz bizitzeko agertu duen nahia izan da. Euskaraz bizitzeko nahi
hori errealitatezkoa izan dadin euskalgintzak hizkuntza-berres-
kurapenari egin dion ekarpena azpimarratu behar delakoan nago:
hezkuntzan, helduen euskalduntzean, lan-munduan, zientzian,
interneten, itzulpengintzan, kulturgintzan, sorkuntzan, motiba-
zioan, hedabideetan... Eta horietan guzietan euskaraz bizitzeko
nahia egon izan da atzean.

Euskaraz bizitzeko nahiari pasioz, determinazioz eta grinaz
eutsi dio euskararen herriak; eta nahi horrek eragin zuzena izan
du gure herrian eman diren aurrerapausoetan. Azken asteotan
herritar anonimo batzuen eskutik nahi hori erakutsi izan dugu:
Leire ataundarrak euskara erabiltzeagatik inoiz umiliatua izan dela
azaldu digu, bai eta semeentzat halakorik nahi ez duela ere, eta,
horrexegatik, ama baten bihotzetik, hizkuntza-eskubideak babes-
teko eskatu du, laguntza zuzena eskatu du; Iñigo eta Aizeti Bilbo-
tarrek alabaren pediatra euskalduna ez izateak eragiten dien inpo-
tentzia azaldu dute, baina oztopoen gainetik euskaraz bizi direla
adierazi dute; eskolak euskaldundu ez eta bere burua euskaldun-
tzeko asmo irmoa erakutsi digu Ruben gasteiztarrak; Nekane leka-
roztarrak lanbide-heziketan euskalduna izateagatik pairatutako
bereizkeria kontatu digu, baina egun euskaraz lan egiteak eragi-
ten dizkion abantailak ere partekatu ditu. Jasone leitzarrak arnas-
gune batean bizitzeak lasaitasuna dakarkiola azpimarratzen du;
euskaraz bizitzea erabaki bat ez ezik, sentimendu bat ere badela
azaltzen du. Adibide batzuk besterik ez dira izan, euskaraz bizi-
tzeko hautua egin duten herritarrak, euskaraz bizitzea natural-
tzat hartzen duten herritarrak, eta jakin badakigu herritar hauen
moduan, euskaraz bizitzeko nahiari eutsi eta eusten dioten herri-
tarrak milaka izan direla azken urteotan.

Halere, herritar horiek beharrezkoak izan arren, euskaraz bizi-
ko den herria erdiesteko ez da nahikoa herritarron borondatea.
Lehenik eta behin, gure hizkuntza-komunitatea handitu behar
dugu, eta horretarako euskararen ezagutzaren unibertsalizazio-
ra eramango gaituzten erabakiak eta politikak behar ditugu. Bai,
erabakiak eta politikak diot, horretara iristeko tresnak aspaldi jarri
baitzituen abian euskalgintzak. Bestetik, euskararen erabileran
jauzia eman ahal izateko espazioak euskalduntzeko politika era-
gingarriak behar ditugu, eremu sozioekonomikoan eta aisialdian
bereziki, eta berriz ere esan behar dut erabakiak behar direla, ere-
mu horretan ere, euskalgintzak aspaldian sortuak dituelako tres-
nak.

Orain, horiek eskuratzeko bideak jorratzea dagokigu. Baldin-
tza sozial egokiak behar ditugu gure hizkuntzaren berreskurapen-
prozesuak beharrezkoak dituen baldintza politiko, ekonomiko eta
juridikoak eskuratzeko; tamalez, ez baitira egun batetik bestera
etorriko. Hortaz, gure garaia dela erakutsi behar dugu. Instituzio-
etan, eragile politikoetan, sindikalgintzan, gizarte-eragileetan...
Horietan guztietan erakutsi behar dugu euskaraz bizi nahi duen
herria izan badela, eta herri horri erantzun behar diotela. Euskal-
gintzak eta euskararen herriak aspalditik erakutsi du zer nahi duen,
baina erantzukizuna partekatua dela ulertu behar dute horiek guz-
tiek, hots, gure hizkuntzaren etorkizunean betebeharrak dituzte-
la ulertarazi behar diegu. Lan horretan Kontseiluak eragiten jarrai-

tuko du, baina herritarren laguntza beharrezkoa dugu. Herritar bakoi-
tzak eragile bihurtu behar dugu geure burua, eta euskaraz bizitzeko
nahia berma dakigun konpromisoak eskatu behar ditugu; alegia, gure
nahiari erantzuteko neurriak eskatu behar ditugu.

Eta determinazio hori erakusteko, abenduaren 1ean euskararen
herriak, euskaraz bizi nahi duen herriak, Donostiako kaleak bete behar
ditu. Euskaraz bizitzearen hautua egiteagatik harro gaudela erakus-
teko aukera izango dugu larunbatean. Euskaraz bizi nahi duen herria-
ri erreparatu behar zaiola erakutsiko dugu, ezikusiarena egiterik ez
dagoela erakustea lortu behar dugu, are gehiago, euskaraz bizitzea
posible egiteko zeinek bere erantzukizunari erantzun behar diola zabal-
duko dugu. Euskaraz lan, irakurri, kontsumitu, pentsatu, jolastu, mai-
tatu... BIZI nahi dugulako abenduaren 1ean determinazioa, pasioa,
grina, gogoa, erakutsiko ditugu Donostiako kaleetan zehar. Euskaraz
bizi nahi dugunon garaiari ekingo diogu. Ez hutsik egin, zeure garaia
ere izan dadin!!!

Paul Bilbao Sarria - Kontseiluko idazkari nagusia

Euskaraz bizitzeko, euskarazko komuni-
kabideak behar  ditugu
Larunbatean, abenduak 1, Euskaraz bizi nahi dugu leloa oihukatuko
dugu euskaltzaleok Donostiako kaleetan.  Euskaraz jarduten dugun
hedabide ez publikoak batzen dituen HEKIMEN elkartearen izenean,
Kontseiluak deitu duen  manifestazioan parte hartzera deitu nahi zai-
tuztegu. Euskal Herri euskalduna nahi badugu, euskaraz bizi nahi badu-
gu, komunikabide esparru indartsua izatea ezinbestekoa da. Euskal
Herrian azken hamarkadatan gizarte hedabide sare zabala sortu da:
600 bat langile gara sektorean eta ehunka mila pertsonarengana hel-
tzen gara. Esparru txikia da gurea baina, aldi berean, indartsua eta
ezinbestekoa euskaraz bizi nahi badugu.

Administrazioa, hezkuntza eta hedabideak zutabe funtsezkoak
dira hizkuntza garapenean. Baliabideei dagokienez, administrazioan
eta hezkuntzan indar handia jarri da azken hamarkadatan, euskaraz-
ko hedabide publikoetan ere bai. Baina askoz gutxiago hedabide ez
publikoetan. Euskal gizarte moderno eta kohesionatua eratzeko, hiz-
kuntza-komunitatea osatzeko, gizarte hedabide sare zabala behar beza-
la babestu behar dugu.

Euskararen hiztun komunitateak behar duen eremu komunika-
tibo sendoa garatzeko, elkarlanaren bidea jorratu dugu urte hauetan
guztietan euskarazko komunikabideek. Elkarlan hori bideratzeko, HEKI-
MEN elkartea sortu berri dugu. 50 komunikabide baino gehiago batu
gara, euskaraz bizi ahal izateko euskaraz bizi ahal izateko garrantzi-
tsuak garela aldarrikatzeko.  Euskaraz bizi ahal izateko, ezagutza eta
borondateaz gain, ezinbestekoak dira baliabideak. Euskarazko ere-
muak behar ditugu. Hedabideen kasuan, gure herrietan, euskal  gizar-
tean, Europan, munduan… gertatzen denaz informatuko gaituzten
komunikabideak behar ditugu.  Teknologia berriek eta Internetek eka-
rri dituzten aldaketetara egokitutako komunikabideak.

Komunikabideontzat ez dira garai onak,  krisi hotsak nonahi  entzu-
ten dira. Baina ilusioz ari gara beharrean, bizi dugun egoera gaitzari
elkarrekin erantzunez. Euskal gizarteak garai berriak bizi ditu, testuin-
guru egokia euskararen normalizazioan behar ditugun aldaketak  ger-
tatzeko. Euskarazko komunikabideek,  azken hamarkadetan bezala,
gure ekarpenarekin jarraituko dugu. Guztiok euskaraz bizitzeko auke-
ra izan dezagun.

Hekimen: Iban Arantzabal (Tokikom), Iban Arregi (Berria), Joseba Igerabide (Xaloa
Telebista), Idoia Iparragirre (Gaur 8-Zazpi Haizetara), Berdaitz Goia (Argia),
Iñaki Uria (11amaika Telebista), Jon Mikel Zabalegi (Gazteberri) eta 
Aitziber Zapiain (Euskal Irratiak) 
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ARTEA ERAKUSKETA

“Azken urtean aldaketa sakon pare bat
bizi izan ditut maila pertsonalean, eta
uste dut aldaketa horiek eragin han-
dia daukatela emaitzan”, dio Jon
Gorroñok. Terapeuta batengana joa-
ten eta yoga egiten hasi da aurten.
Eta oso pozik dago. “Oso inportan-
tea izan da aldaketa hori niretzat, eta
zuzenean izan ez arren, eragina dau-
ka obran”, dio marrazkigileak. 

Artearen, kasu honetan marraz-
ketaren, funtzio terapeutikoaz egin
du Durangoko artista gazteak berba,
eta aipu bat hartu du ahotan: “Pica-
ssok esaten zuen, arteak arimaren

egunerokotasunari hautsa kentzen
diola, eta ideia horregaz bat nator.
Uste dut oso despistatuta gabiltzala,
hara eta hona arineketan”. Tresna
hau edukiko ez balu “bizitzan fun-
tsezkoak diren gauza asko” oharka-
bean pasatuko litzaizkiokeela uste du
Gorroñok. Tresna hori denok eskura
daukagula azpimarratu du.

“Aldaketa pertsonalek eragin
handia daukate emaitzan”
Marrazketaren funtzio terapautikoaz egin du artista gazteak berba,
eta denok eskura dugun adierazpidea dela ere azpimarratu du

Jon Gorroñoren
margo erakusketa
zabaltzeko jaia

Jon Gorroño (1980) artista
durangarraren erakusketa
inauguratuko dute, aben-

duaren 5ean, 20:00etan, Durango-
ko Ibaizabal ikastolaren tabernan. 

Artean jaia izenburuko era-
kusketa zabaltzeko, beste arte
adierazpidetan diharduten lagu-
nak izango ditu Jon Gorroñok
inguruan: Karrika antzerki talde-
ko kideek antzezlan labur bat pres-
tatuko dute ekitaldi horretarako,
Peru Magdalena idazle eta mar-
golari lagunak aurkeztuko du eki-
taldia, eta lagun musikariren batek
ere joko du, erakusketaren aurkez-
penean. Luntxa ere ipiniko dute,
eguaztenean Ibaizabalera berta-
ratzen direnentzat.

Aurten egin dituen margola-
nen artean, aukeraketa bat eroan-
go du Jon Gorroñok, Ibaizabal
ikastolako erakusketa horretara.
“Salgai ipini barik, mugitu barik,

Bere lanak erakusteko zabal-
du zuen webgunea, www.jongo-
rrono.com, eguneratzeko eta bes-
te hainbat ekimen abiatzeko
asmoa dauka datozen asteetan,
Jon Gorroñok. 

Art Leku marrazketa taile-
rrean irudimenagaz jolas egiteko
gonbita luzatu zuen Jon Gorroñok
iaz, eta honen aurretik, Arteka
liburudendan ere ipini zituen bere
lanak ikusgai. I.E.

hainbeste koadro pilatzeak pena
ematen du, eta horregatik pentsa-
tu dut erakusketa antolatzea”, dio
Gorroñok.

Aurten inoiz baino koadro
gehiago margotu dituela kontatu
digu Jon Gorroñok. “Orain arte ere
marraztu izan dut, baina ez naiz
askoz harago joan. Urte honetan
zehar, aldiz, behin eta berriz topa-
tu dut neure burua. Marraztu eta
zerbait topatu duzula sentitzea
itzelezko poza da”. 

Arkatzagaz, pastelagaz zein
akrilikoagaz, formatu ertain eta txi-
kian egindako koadroak, bai eta
zuri-beltzekoak ere, ipiniko ditu
Gorroñok erakuskueta horretan.

Berbekin adieraztea zail egi-
ten zaion sentipen, bizipen eta sen-
tsazioak adierazteko baliatzen du
Jon Gorroñok margogintza: “Hitze-
kin trabatu egiten naiz sarri, gal-
du egiten naiz batzuetan ideien
munduan, eta artea hainbat gau-
za adierazteko modua da. Denok
eskura daukaguna, gainera”.  

Hainbat horma-irudi ipiniko
ditu erakusketan, eta espaziora
moldaturiko beste hainbat koadro.

Durangoko Ibaizabal ikastolan ipiniko ditu Jon Gorroño
artista durangarrak aurten egindako koadroak ikusgai

Sentipen, bizipen eta

sentsazioak adierazteko

baliatzen du margogintza

Aurten egindako lanen

artean, aukeraketa bat

eroango du erakusketara

“Marraztu eta zerbait

topatu duzula sentitzea

itzelezko poza da”

Karrika antzerki taldeko lagunek antzezlan laburra eskainiko dute inaugurazioa.

Arkatzagaz, pastelagaz

zein akrilikoagaz eginiko

koadroen bilduma da

Terapeuta batengana

joaten eta yoga egiten

hasi da Gorroño, aurten
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Orain dela egun batzuk nire zaletasunetariko bat burutzen, hau da egun-
kari zaharrak begiratuz, Durangori buruzko pare bat “altxor” aurkitu
nituen horiztutako orrietan. Bata ez zitzaidan hain arraroa egin, ohitu-
ta gaudelako horrelakoak ikusten historian zehar; berezitasun bakarra
zen Durangori buruzkoa zela, eta ezagutzen dugun txoko bati buruz-
koa, hain zuzen ere. 

1937ko azaroaren 28an Madrilgo “Domingo” astekarian Luis Anto-
nio de la Vegak, falangista bilbotarrak, eskatzen zuen Kanpatorreoste-
ta eta Andra Mariko elizpe txikira dagoen pasabidean dauden azule-
joak, Bizkaiko Aurrezki Kutxaren euskarazko idatzia zutenak, apurtze-
ko. Argi esaten zuen Durango berreraiki behar zela baina herriko hormak
eta durangarren kontzientziak “garbitu behar zirela”. Horrelako idatziak
4 abokatu eta 4 apaizen asmakizunak zirela eta argi utzi behar zela gerra
irabazleen munduan gaztelaniak bakarrik zuen tokia eta kitto! Gaur egun
ikusi ahal dugu edo Durangon ez zutela “Domingo” irakurtzen, edo pre-
mia handiagoko lana zeukatela, ze oraindik azulejoek irauten dute. 

Beste berri bat ABC egunkariak 1967ko maiatzaren 27an eman zuen:
Durangoko enterradoreak udalari 2.000 opor eguneko soldata ordain-
tzea eskatu zionekoa. Udal langileak zioen1928tik zela hobiratzailea,
eta egun bat ere ez zuela jai izan, eta 39 urteetan galdutako oporraldien
soldata jasotzeko eskubidea zuela... Udalak erantzun zuen lan askorik
ez zuela, eta asteko 3 edo 4 egun jai izaten zuela. Gaia udaleko lege tek-
nikarien esku gelditu zen, eta ez dakit nola bukatu zen. Dakidana da,
urte hartako ekainaren 18an Madrilgo Teatro Laran ospatu zutela “alfor-
jas para la poesia” izeneko umorezko olerki emanaldia. Parte hartu zuten
hainbat satira-olerkari eta beste batzuren artean “potrojotzaile” fama-
tu bat zegoen, Juan Perez Creus. Honek beste “loretxu” batzuen artean
“El sepulturero de Durango” izenburuko satira irakurri zuen. Zoritxa-
rrez ez dut idatzia lortu, nahiz eta pentsatzekoa izan “plater” horrek ez
zuela faltan izango gatza eta piperra. Gainera, enterradorea ez zebilen
erratuta. Ez da ordaintzen plus bat eguneko 24 orduetan norberaren
lanaren erantzunei adi egotearren?

GEURE DURANGALDEA

Jon Irazabal
Gerediagako kidea

jon@gerediaga.com

Azulejoak eta enterradorea dela eta...

LIBURUA AURKEZPENA

Dantzari, dantzazale, folkloreza-
le, musikari, eta lagun guztiak
gonbidatu dituzte Kriskitin talde-
koek liburu berriaren aurkezpene-
ra. Abenduaren 4an, 19:30ean aur-
keztuko dute Kriskitinek 25 urte
liburua, Durangoko liburutegian.

Aurten Durangoko Kriskitin
dantza taldearen 25. urteurrena

Dantzarako erabiltzen dituz-
ten jantzien desfilea, erromeriak,
eta jaiak egin dituzte, besteak bes-
te, aurten, Kriskitin dantza tal-
dearen urteurrena ospatzeko. 

Abenduaren 15ean egingo
dute egitarauko azken ekitaldia.
Bazkari erromeria egingo dute,
Plateruenean. I.E.

dela-eta, hainbat ekitaldi egin
dituzte urtean zehar Kriskitin tal-
dearen inguruko lagunek, eta libu-
ru hau taldelanean prestatzen ere
aritu izan dira. 

Hogeita bost urte hauetan tal-
deak egindako hainbat ekintza
eta bidaia kontatzen dituzte, esa-
terako, Kriskitinek 25 urte liburuan.

Kriskitin taldearen historiari buruzko
liburua prestatu dute taldelanean
Abenduaren 4an, Durangoko udal liburutegian aurkeztuko dute ‘Kriskitinek 25 urte’ liburua

MUSIKA TXAPELKETA

Landako Gunean 800 pertsona
batu ziren Bizkaiko Bertsolari Txa-
pelketako bigarren finalaurrekoan.
Barre handirik eta txalo zaparra-
da izugarririk barik, baina beste
batzuetan baino umoretsuagoa
izan zen Durangoko finalaurrekoa.
Etxahun Lekuek  finalera joateko
txartela lortu zuen 563,5 puntu-
gaz. Bi puntu gutxiago lortu zituen
Igor Elortzak. Fredi Paia hiruga-
rren gelditu zen puntu erdi gutxia-
gogaz. Hirurak pasatuko dira, ziu-
rrenik, finalera.

Lekue irabazlea nahiko ore-
katuta ibili zen, nahiz eta askorik
ez nabarmendu. Paiak jardun zuen
barregarri eta bizkorren, eta Elor-
tzak, makaltxo ibili ostean, kartze-
lakoan egin zuen distira.

Barre egiteko beste batzuetan
baino tarte gehiago egon zen
Durangon. Kartzelan, sarri egoten

diren gai triste eta sakonak beha-
rrean, gai positiboa izan zuten
bertsolariek: “Dei bat jaso duzu,
telefonoa eskegita, ahotik irriba-
rrea ezin kendu zabiltza”.

Lekuerena izan zen kartzela-
ko lanik hunkigarriena; bikoteak
deitu zion, haurdun zegoela kon-
tatzeko. "Bizitza igual aldatuko
iat / baina ziur hoberako" eta nes-
ka-laguna ikusteko irrikan zegoen,
estu-estu besarkatzeko. Arrate Ila-
rok eta Jone Uriak lanpostu eta
bekak izan zituzten berbagai. Gor-
ka Ostolazak nahiko saio ona egin
eta gero, urrundu egin zen pixka
bat, Artur Masen emaztearen
paperean.  Fredik Sevillako lehen-
gusuaren deia jaso zuen, bertso-
tarako animoak emateko, guztiak
mareatu eta amaieran ezpatagaz
zartada sartzeko: "Ba arrazoi du,
bertsolariak / euskal toreroak
gara»". Elortzari Urkulluk deitu
zion, kultura sailburutza eskain-
tzeko. Kultur planean herri mugi-
menduari lana erraztuko diola
zioen. Horretan jardutea izango
litzateke "botaten naben arte,
egingo dodana". 

Domekako kanporaketan era-
bakiko da zer zortzi bertsolarik
kantatuko duten  finalean. Gerni-
ka-Lumon kantatuko dute Miren
Amurizak, Beñat Ugartetxeak, Ibon
Ajuriak, Iratxe Ibarrak, Pello Orma-
zabalek eta Joseba Artzak.

KRONIKA Bizkaiko Bertsolari Txapelketa Amaia Ugalde

Landakon umore doinuan
jardun dute “euskal toreroek”
Etxahun Lekue izan zen lehenengoa Durangon; Elortza eta Paia ere finalera joango dira

Paiak jardun zuen

ateraldiekin bizkorren;

Elortza makaltxo ibili zen

Domekan, Amurizak eta

Ugartetxeak kantatuko

dute Gernikan

Trikitilari gazte onenak,
domekan, Zaldibarren 
Zortzi bikotek joko dute Olazar frontoiko final horretan

Azaroan Azkoitian eta Aramaion
jokatu dituzten kanporaketetan
puntu gehien batu duten zortzi tri-
kitilari bikoteak ariko dira Zaldi-
barko Euskal Herriko trikitilari
gazteen finalean. San Andres jaien
barruan jokatuko dute finala,
abenduaren 2an, 17:30ean hasi-
ta, Olazar pilotalekuan .

Zortzi sari banatuko ditu epai-
mahaiak: 330 eurokoa lehenengoa.

XXI. edizioa du Euskal Herri-
ko trikitilari gazteen lehiaketak, eta
guztietan Zaldibarren jokatu dute
finala. Azken urte bietan, Etxala-
rreko Elizagoien ahizpek jantzi
dute  txapela, Zaldibarren. I.E.

Abenduaren 2an,

17:30ean hasita

jokatuko dute finala
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MUSIKA AURKEZPENA

Toubkal egitasmoan lagun izan dituen guztiak eskertu gura ditu Iban Gorritik.

Traña-Matienako Doherties
tabernan aurkeztuko dute
Toubkal proiektuaren biga-

rren diskoa, Nights of fun. Ekital-
dia gaur izango da, 20:30ean. Dis-
koko kanten zuzenekorik ez dute
egingo emanaldi horretan, baina
Ramones go to universe kantaren

tunelean gauez grabatuta, eta
Durangaldeko hainbat lagun ager-
tzen dira bertan. Bestalde, Iñigo
Acharen film labur bat emango
dute aurkezpenean, Toubkal tal-
dearen soinu banda daukana. Javi
Fernandezek bakarrizketa bat
eskainiko du, eta Andoni Ruiz
Txululuk ere eskainiko du antzez-
lan labur bat. Hitzordu hori apro-
betxatuko du, Iban Gorritik, “Toub-
kal familiako” lagun guztiei eske-
rrak emateko.

Zortzi kanta, 1989 eta 2012
urteen bitartean egindakoak, eta
bonnus track bezala kantu anti-
frankista bat ere jasotzen du Nights
of fun diskoak: “Gaur egun orain-
dik ere frankismoa pairatzen
dugun guztiontzako da kanta hori”,
dio Gorritik. Durangoko kartzelan
preso egon zen Rosario La Dina-
mitera borrokari antifaxistaren
eta antifaxista guztien omenez
egindako kanta da. 

Iban Gorriti bera kide zuen
Martxoak 31 taldearen inguru-
koak dira diskoko kanta batzuk, eta
Surfin Laga izenekoa da berriena,
aurten egindakoa. Bestalde, The
Unfinished Simpathy Gorritiren
talde kuttunaren bertsio bat ere
badakar diskoak: Zain taldeak
jotzen du kanta horretan.

Lander Petralanda baterian,
Izaskun Camiñas koroak egiten eta
Iban Gorriti dira lehenengo dis-
kotik mantentzen diren kideak.
Nighst of fun disko berriaren gra-
bazioan, baina, Zain taldeak,
Tres41 taldeko Mario Cosmek,
Sugoi taldeko Mikel Quesada gita-
rristak eta Julio Veigaren teklistak
ere jardun dute. 

“Nahi duena sar daitekeen
familia da Toubkal”, azaldu du
Iban Gorriti proiektuaren sortzai-
leak. Horrela batu zaio horrenbes-
te lagun: “Ez dakit krisiagatik edo
zergatik, baina gure odola hozten
dabiltzala ikusten dugu, eta odol
beroko jendea behar dugu”.

Libretoan, kanten letrak barik
Gorritik idatziriko kantei buruz-
ko testuak daude jasota: “Nire bizi-
tzako gauza asko daude hemen”.
Badaude testu poetikoak, eta bizi-
pen pertsonalak zein bidaiak kon-
tatzen dituztenak. “Batzuek uki-
tu filosofikoa dute, eta ez nekien
halakorik neukanik ere!”, dio. 

Semea eta diskoak
Aiur semearen garapenagaz kon-
paratzen du Gorritik diskoarena:
“Days of van lehenengo diskoa
ume ixil eta lasai bat bezalakoa zen;
umeak urte bi dauzka orain, eta
esnatzen denetik dena da alaita-
suna: Nights of fun hau bezala”. 

Umeek lez, diskoak ere alai-
tasuna kutsatzea gura lukeela
aitortu du egileak.  Hala, azal kolo-
retsu eta alaia egin diote diskoa-
ri: Javier Arregi ‘Txori’ diseina-
tzaileak egindakoa da, eta komi-
ki itxura dauka.

Durangoko Arteka liburuden-
dan eta Iditu Records-en dago dis-
koa salgai, baina aurrerantzean
Durangoko beste taberna batzue-
tan eta Bilboko Fnac dendan ere
ipiniko dute Nights of fun jendea-
ren eskura. 

Durangoko Azokan Geredia-
ga elkartearen erakusmahaian
lekutxo bat egin diezaioten saia-
tuko dela ere esan du kazetari eta
musikariak: “Nire semea da Gere-
diaga elkarteko kiderik gazteena:
egunak zituela egin nuen Aiur
Gerediagako kide”. I.E.

bideoklipa aurkeztuko dute, bes-
teak beste. Iban Gorritik (Duran-
go, 1970) zuzendu du bideoklip
hori, Iker Vianak grabatu egin du
eta Iñigo Achak editatu egin du.
Londresko metro geltoki bat iru-
dikatu zuten bideoklip horretara-
ko,  Eroski supermerkatura doan

Lagunartean aurkeztuko dute, gaur
Toubkal taldearen ‘Nights of fun’ 
Traña-Matienako Doherties tabernan aurkeztuko du Iban Gorritik, lagunek inguratuta kaleratu duen bigarren diskoa 

Musikari eta lagunen, lagun
musikarien, kolaborazioagaz

Disko guztia gauez egindakoa da:
“Ahotsak eta koroak 17:00etatik
05:00etara grabatu genituen egun
batean”, kontatu du Gorritik. Hila-
betean zehar gauari orduak lapur-
tuta sortu dute diskoa, Durango-
ko Iditu Records estudioetan. 

Hainbat musika taldetako
lagunek kolaboratu dute: MPB,
Martxoak 31, Zain, Zebel, Alerta,
Poliputos, Sugoi, Seiren, Yoko Out
eta Zea Mays, besteak beste. 

Grabazioa egiten oso ondo
pasatu dutela azpimarratu du Iban
Gorritik: “Pozgarria izan da graba-
zio prozesu guztia; jende guztia
etorri da gogo itzelagaz”. 

“Bizi dugun errealitatean, zer-
bait positiboa, optimista eta ener-
giaduna behar genuela ikusi dut”,
azaldu du proiektuaren sortzaileak.
Diskorako pentsatutako kantuak
ere horrelakoak dira, bizipoza
transmititzen dute.

Iditu Records-en eta

Arteka liburudendan

dago diskoa salgai

Durangaldeko hainbat musikarik parte hartu du grabazioan

“Gure odola hozten

dabitzala, eta odol beroko

jendea behar dugu”
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Herritarren parte-hartzeagaz
hiri hondakinen bilketa 
zerbitzua hobetzen dabiltza 
Birziklapena sustatzea eta gaien arabera bilketa eraginkorragoa izatea da 
Durangaldeko Amankomunazgoak eratutako parte-hartze foroen helburua 

Hiri hondakinen bilketa zerbitzua
hobetzeko Durangaldeko Aman-
komunazgoak prozesu parte-har-
tzailea jarri du martxan. Sistema-
teknikoki hobetu gura izan dute,
eta egin litezkeen aldaketek herri-
tarrengan eragina dutenez, Duran-
galdeko bizilagunekin hainbat
batzar deitu dituzte. Guztira, hama-
bost foro deitu dituzte. Hamahiru
egin dituzte dagoeneko, eta Atxon-
doko batzar bi gelditzen zaizkie egi-
teko. Abadiñok, Atxondok, Elo-
rriok, Garaik, Iurretak, Izurtzak,
Mañaria keta Zaldibarrek dihardu-
te egitasmoan, eta 2013an ere
lanean jarraituko dute. 

Auzoak jomugan
Hiri hondakinen bilketa hobetze-
ko, Amankomunazgoak auzoetan
jarri du arretagunea. Izan ere, sis-
tema hobetzeaz gainera, auzoetan
zaborra gaika sailkatzeko aukera
zabaltzea da proiektuaren beste
helburuetako bat. Durangaldeko
auzoetan sakabanatuta dauden
hainbat zaborrontzi birrantolatu
eta leku estrategikoetan jarri gura
dituzte. Ahal den kasuetan, zabo-
rrontziak egokitzeko isleta horiek
auzoen sarreretan ipintzea da

asmoa. Gune horietan Amanko-
munazgoak kudeatzen duen zabo-
rraz gainera (errefusa eta papera),
beste zaborrontzi batzuk ere jarri-
ko dituzte, beira eta plastikoa, esa-
te baterako. Auzoetako zaborra

biltzeko zailtasun ugari daude, eta
biltzaileen lana erraztu eta bilke-
ta eraginkorragoa egitea dute
jomugan. Gogoan izan behar da
lan eremu zabal eta anitza dutela
kamioiagaz kontainerrak jasotze-
ra joateko. Auzoen orografiak eta
baserriz baserri zaborra batzera
joan beharrak zaildu egiten du
lana.

Amankomunazgoko teknika-
riek azaldu dutenez, birziklapena-
ren kultura sustatzen dihardute.
“Kultura aldaketa bultzatuz, hiri
hondakinak gehiago sailkatzea-
ren aldeko apustua egin dugu.”
Ildo horretatik, hondakinak batze-
ko tarteko beste gune batzuk jarri-
ko dituzte, zerbitzua hainbat arlo-
tan hobetzeko: segurtasunean,
batzeko denboran, ingurumenean
eta ekonomian.

Auzoetan dauden errefusa bil-
tzeko kontainer txiki gehienak
(1.000 litrokoak) kendu gura dituz-
te eta 3.200 litroko handiak jarri.
Aldaketa horrek hainbat abantai-
la izango ditu. Ismene Mandalu-
niz Udaltalde 21eko teknikariaren
esanetan “zarata eta zikinkeria
arloetan hobekuntza ekarriko du
honek, baita langile eta erabil-
tzaileen segurtasunean ere”. Bil-
keta sistema berrantolatuz Aman-
komunazgoko beharginen lana
ere beste modu batera banatuko
dute. Neurri honekin, beste lan
batzuk egiteko aukera izango dute.

Gaien araberako bilketa sis-
tema berria martxan jartzeko hiru-
rogei kontainer jasoko ditu aben-
duan Amankomunazgoak. Horie-
tako hogei urdinak izango dira,
kartoia eta papera batzeko. Beste
berrogei, berriz, berdeak izango
dira (errefusa).

Zelan hartu zenuten zabor bilketa-
ren inguruan foro parte-hartzaileak
eratzeko erabakia?
Lehenengo eta behin, gaia oso sen-
tigarria zela ikusten genuelako
foroak eratzea pentsatu genuen.
Azkenaldi honetan, askotan entzun
izan dugu zaborren kudeaketaren
inguruan hainbat eztabaida, eta guk
argi geneukan ez genuela ezer egin-
go jendeak esku hartu barik. Proiek-
tuak auzoetako zaborrontzien koka-
pena birrantolatzea dakar, eta argi
daukagu auzotarren iritzia jaso gabe
ezin dugula aldaketarik egin. Bestela
kexaka guregana etorriko lirateke,
eta arrazoiarekin, gainera.

Zelan joan dira auzoz auzo egin ditu-
zuen batzarrak? 
Ba egia esan, oso ondo. Ikusi dugu
jendea informatuta dagoela, eta
batzuetan ez dira ados egon gure
proposamenekin. Kasu batzuetan
borrokatu egin dira, zentzu onean,
beraien arazoak adieraziz, eskaerak
eginez... Beraien kezkak entzutera
joan gara eta iritzi guztiak jaso ditu-
gu. Orokorrean, antolatu ditugun
foro guztietan harrera ona izan da.
Baina, agerian geratu da auzo
batzuetan beste lan berezi bat egin
behar dugula gure proposamena
aurrera ateratzeko, eta horretarako
ere prest gaude.

Udaletako arduradun eta teknikarie-
kin elkarlanean zabiltzate. Zelako
erantzuna jaso duzue udalen aldetik?
Ni oso pozik nago eta eskertzekoa
da beraien inplikazioa eta jarrera,
bai teknikariena bai eta udal ardura-
dunena ere, edozein alderditakoak
izanda. Hori nabarmendu nahiko
nuke. Proiektu hau ez da Amanko-

“Argi dugu auzotarren iritzia jaso
barik, ezin dugula aldaketarik egin”
Oskar Zarrabeitia Amankomunazgoko presidenteak foroetan parte hartzen dihardu

Abadiñok, Atxondok, Elorriok,
Garaik, Iurretak, Izurtzak,
Mañariak eta Zaldibarrek
dihardute egitasmoan

Datu esanguratsuak
Amankomunazgoak Durangalde-
ko zortzi herritan biltzen duen
errefusa kantitateari dagokionez,
2010. urtean 7.315.300 kilo jaso
zituzten eta 2011n, berriz, 7.234.320
kilo. Datu horiek alderatuz gero
ezberdintasun handirik egon ez
arren, azken urteotako joera da,
zaborra geroago eta gehiago sail-
katzea eta errefusa kantitatea jais-
tea. 2001. urtean, esaterako,
9.000.000 kilo baino gehiago jaso
zituzten.

“Orokorrean,
antolatu ditugun
foro guztietan 

harrera ona izan da”
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munazgoaren kapritxo bat izan,
hemen hainbat kontu daude kolo-
kan: ingurumena, kultura aldaketa,
ekonomia…Eta zelan edo halan,
onurak denontzat izango dira: sen-
tsibilizazio gehiago zaborrak sailka-
tzeko eta berrerabiltzeko, beste
kudeaketa sistema bat, gastuak
murriztea…

Birziklapenaren inguruan herrita-
rrek badute  nahikoa informazio gure
eskualdean?
Proiektu honetarako triptiko bat
sortu dugu, bai eta bideo bat ere,
foroetan ikusteko. Triptikoak
Durangaldeko etxe guztietara bidal-
tzen saiatu gara, Durangon izan
ezik, bere sistema propioa daukala-
ko. Batzuek jaso ez dutela esan digu-
te, hala ere, berriro bidali ditugu
udaletxeetara, informazio guneetan
jartzeko. Bideoan zaborraren kudea-
ketari buruzko informazio guztia
eskaintzen dugu, eztabaidari ekin
aurretik ikusteko. 

Birziklapena
hobetzeko hainbat
aholku baliagarri
Zaborra botatzerakoan sortzen diren zalantzak 
argitzeko gomendioak eman ditu Amankomunazgoak

Zer zaborrontzitara bota behar dira
ura edateko erabiltzen ditugun
edalontziak? Eta supermerkatuan
erosi dugun ardo botila hutsa?
Behar bezala birziklatzeko, irizpi-
de orokorretatik kanpo, hainbat
zalantza sortzen zaizkigu sarri asko-
tan. Hona hemen hainbat gomen-
dio argigarri, zaborrontzira honda-
kinak botatzerakoan ideiak garbi
izan ditzagun. Birziklapena kultu-
ra bat da, ingurumenarekiko erres-

petuagaz lotuta dagoena. Behin
ohitura hartutakoan, erraz-erraz
egiten dugu etxean gaikako bana-
keta, gauza bakoitza dagokion
zaborrontzira botatzeko. Aman-
komunazgoak ohiko errefusaren
kontainer berdeak eta papera eta
kartoia batzeko kontainer urdinak
kudeatzen ditu, baina hala ere, gai-
nerako kontainerren erabilera bul-
tzatzen du. Denon artean erraza-
goa da!

Grapak aurretik kenduta,
orriak kontainer urdinera
Grapatuta ditugun orriak birziklatzeko, lehenik eta behin, 
kendu egin behar dira grapak. Paperak kontainer urdinera bota
behar dira eta grapak, berriz, errefusaren kontainer berdera bota
behar dira.

Zilarrezko papera eta 
film-a edukiontzi horira
Zilarrezko papera eta film-a kontainer horira bota behar dira.
Material bi horiek, plastiko eta ontziekin batera birziklatzen dira,
beraz adi ibili birziklapenerako sailkapena egiten dugunean, ez
dira errefusa!

Beira eta metala:
bakoitza bere aldetik
Beirazko ontziek metalezko tapak dituztenean gauza bakoitza
bere aldetik birziklatu behar da. Metalezko estalkiak ontzi hori-
ra bota behar dira, eta beirazko ontzi hutsa, beiraren kontainer
berdera bota behar da.

Kristala eta beira bereizi 
behar dira
Ura edateko erabiltzen den edalontzia ez da beira, beraz, erre-
fusaren kontainerrera bota behar da. Ontzi moduan produktu-
ren batekin erosi dugun beira potea, ostera,beiraren kontainer
berdera bota behar da.

Zelulosa eta papera:
bakoitza bere ontzira
Sukaldeko papera edo komuneko papera ez dira kontainer urdi-
nera botatzen. Zelulosaz eginda daudenez, errefusaren edukion-
tzi berdera botatzen dira. Argi ibili beraz, paperaren eta zelulo-
saren arteko ezberdintasunagaz.
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IILLEEAAPPAAIINNDDEEGGIIAAKK

EESSTTEETTIIKKAA  ZZEENNTTRROOAAKK

EDERTASUN GIDA

PPrroodduukkttuu  bbeerrrrii  bbaatteenn  iinnffoorrmmaazziiooaa
ddaakkaarrzzuu  ggaauurrkkooaann..
Time Release produktuak erabil-
tzen ditugu gure estetika zentroan,
eta azalean berehalako eragina
daukate. Kosmetologia aldetik, era-
ginkortasun handieneko osagaiekin
egindakoak dira. Berehalako emai-
tza hori ikusi egiten da. 

ZZeeiinn  ddaa  lloorrttzzeenn  ddeenn  eemmaaiittzzaa??
Berregituratzeko efektua lortzen
dute azaleko kapa sakonetan.
Egunean behin, pare bat tanta
emango ditugu aurpegian eta
saman, eta barneratzen utziko
diogu. Gero, ohiko krema emango
dugu azalean. Eguneroko trata-
mendu horrek efektu bizkorra era-
gingo du.

EEttaa  eerraaggiinnaa  mmaanntteenndduu  aahhaall  ddaa??
Emaitza denboran zehar manten-
tzeko, tratamendu intentsiboa egin
behar dugu. Bost astean, goizean
eta gauean emango dugu gure
kontzentratua. Bost aste pasatzean,
astean bi edo hiru aldiz ematen
segitzea gomendatzen dugu, pro-
duktua amaitu arte. 

BBeerreehhaallaakkoo  
eerraaggiinnaa  

• Ana Camarero

• Estetika 
zentroa dauka 
Durangon
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KIROLAK
@anbotokirola

David Etxebarria izango da Cafes Baque-Conservas Campos amateurren txirrindulari taldeko zuzendaria.

“Beste pauso bat emateko proiekzioa
duten txirrindulariak fitxatu ditugu”  
Berango, Leioa eta Erandioren artean sortutako
Elkar Kirolak proiektura batu da Cafes Baque.
Beheko mailetako taldeei amateurretako Cafes
Baque-Conservas Campo gehitu zaie aurten.
David Etxebarria da talde horretako zuzendaria.

AAzzkkeenneennggoo  uurrttee  bbiiaakk  SSooppeellaakkoo
KKooppllaadd  UUnnii22  ttaallddeeaann  eemmaann  ddiittuu--
zzuu..  ZZeellaann  ssoorrttuu  ddaa  CCaaffeess  BBaaqquuee--
CCoonnsseerrvvaass  CCaammppooss  ttaallddeerraa
bbaattzzeekkoo  aauukkeerraa??
Amateurretan txirrindulari gaz-
teak zituen Koplad Uni2 taldeak.
Gehienak gazte mailako lehe-
nengo eta bigarren urteko txi-
rrindulariak ziren. Datorren urte-
an taldeak ez zuela jarraituko
jakinarazi zuten. Bien bitartean,
Cafes Baque eta Elkar Kirolak
negoziatzen zebiltzan. Talde
barik geratu nintzela jakin zute-
nean, deitu egin zidaten.

ZZeerrggaaiittiikk  oonnaarrttuu  dduuzzuu  eesskkaaiinn--
ttzzaa??  ZZeerrkk  eerraakkaarrrrii  zzaaiittuu??
Elkar Kirolak elkarteak gauzak
oso ondo egin dituela uste dut.
Hasiera-hasieratik argi adierazi

nien zer eta zelan gura nuen, eta
berba egiteko eta adostasunera
heltzeko prestutasuna erakutsi
zuten. Horregatik onartu dut.

EEllkkaarr  KKiirroollaakk--eekk  hhaaiinnbbaatt  ttaallddee
ddiittuu  ggaazztteettaattiikk  nnaagguussiieettaarraa  aarrttee--
kkoo  mmaaiilleettaann..  
Orain 15 urte inguru, Cafes
Baquek txirrindulari taldeak gaz-
tetxoetatik nagusietara arteko
hainbat talde izan zituen. Ondo-
ren, afizionatu mailako taldea-
gaz bakarrik geratu zen, eta
horrela ibili izan da iaz arte.
Berriro ere sasoi bateko egoe-
rara bueltatu gura zuten, eta
horretarako biderik errazena
dagoeneko indarrean zegoen
egitura batera batzea zen. Elkar
Kirolak-ek baldintza horiek
betetzen zituen.

TTaallddeeaarreenn  ssttaaffff  tteekknniikkooaa  gguuzzttiizz
bbeerrrriiaa  ddaa..  ZZeerr  hhaarrttuu--eemmaann  dduuzzuu
eeuurreekkiinn??  
Xabier Artetxe —prestatzaile
fisikoa— laguna dut orain dela
hamar bat urtetik hona. Seguros
Bilbao eta Caja Ruralen gauzak
ondo egin ditu. Nik erabateko
konfiantza dut berarengan eta
berak ere bai niregan. Berak
Javier Garcia ezagutzen zuen
—manager orokorra— eta bere
bitartez ezagutu nuen Elkar
Kirolak elkartea, eta zelan lan
egiten zuten. 

TTxxiirrrriinndduullaarriieeii  ddaaggookkiioonneezz,,  iiaa
ddeennaakk  bbeerrrriiaakk  ddiirraa..  
Bai. Taldearen izena ezaguna da,
baina proiektu berri bati buruz
ari gara. Bide horretan txirrindu-
lari ia denak eta gainerako kide-
ak berriak dira. Proiekzioa duten
txirrindulariak fitxatu ditugu, bai-
na dagoeneko garaipenak edo
emaitza interesgarr iak izan
dituztenak. Aurten pauso berri
bat ematen saiatu gara. Helbu-
ruak hiru urteko epealdira begi-
ra markatu ditugu, baina garai-
penak lortzeko taldea osatu

dugu, eta uste dut hurrengo
denboraldian garaipen bat baino
gehiago lortuko dugula.

NNoorrttzzuukk  iizzaannggoo  ddiirraa  ttaallddeebbuurruuaakk
eeddoo  iirraabbaazztteekkoo  eerraannttzzuukkiizzuunn
hhaannddiieennaa  dduutteennaakk??  
Badaude bizpahiru izen. Behar-
bada izenik garrantzitsuena
Mario Gonzalez kantabriarrare-
na da. Kamargo taldetik dator.
Orain urte bi, taldeka erlojupeko
Espainiako txapeldun geratu
zen 23 urtez azpiko mailan. Afi-
zionatuetan dabilen urte bietan
lasterketak irabazi ditu. Marioren
anaia Jose Manuel, Antonio
Angulo eta Iñigo Ojeda ere aipa
daitezke izen garrantzitsuenen
artean. Angulo kantabriarra da
eta Azysa taldean ibili zen iaz.
Ojeda errioxarra da eta nire tal-
dean ibili zen.

FFiittxxaakkeettaakk  eeggiitteerraakkoo  oorrdduuaann,,  zzeerr
iirriizzppiiddee  eerraabbiillii  dduuzzuuee??  
Beste pauso bat emateko bide-
an dauden txirrindulariak fitxatu
ditugu. Dagoeneko zer diren
erakutsi dutenak, baina oraindik
gora egiteko proiekzioa dute-

nak. Mario Gonzalez da salbues-
pena, dagoeneko goian dagoe-
lako. Horregatik lasterketen
egutegian Euskal-Nafarroa txa-
pelketan 23 urtez azpiko laster-
ketei lehentasuna emango die-
gu. Garaipenen aurretik, profe-
sionaletarako txirrindulariak hezi
gura ditugu. Garaipenak garran-
tzitsuak dira, baina ez niretzako
edo taldearentzako. Apurka-
apurka profesionaletara heltze-
ko bide horretan dira garrantzi-
tsuak. 

TTaallddeeaakk  BBeerraannggoonn  dduu  eeggooiittzzaa..
ZZeerr  lloottuurraa  dduu  ttaallddee  bbeerrrr iiaakk
DDuurraannggoo  eeddoo  DDuurraannggaallddeeaaggaazz??  
Cafes Baquek gura duena da,
taldearen izena aipatzean, jen-
deak Durangogaz lotura egin
dezala, zelanbait esanda, babes-
letzagaz Durango izena txerta-
tzen dio taldeari ere. Zaleek
Cafes Baque Durangoko enpre-
sa dela identifikatuko dute, eta
hala, Durangogaz eta Durangal-
deagaz lotura egin.

EEllkkaarr  kkiirroollaakk--eekk  bbeehheekkoo  mmaaiillaa
ddeennaakk  ddiittuu,,  bbaaiinnaa  aaffiizziioonnaattuueettaa--
ttiikk  pprrooffeessiioonneellaattaarraakkoo  bbiiddeeaa
zzeellaann  eerrrraazzttuu  ddaaiitteekkee??  
Estatu mailan talde gutxi dago:
Movistar eta Euskaltel-Euskadi.
Hain gutxi egotera, gatxa da.
Gure asmoa da, nazioarteko tal-
deekin ere berba egitea, eta
aukeren esparrua ahal den
gehien zabaltzea gure txirrindu-
larientzat. Oraindik ez dugu era-
baki zelan landuko dugun alder-
di hori. J. D.

TALDEKO ZIKLISTAK

ZZUUZZEENNDDAARRIIAA::  
- David Etxebarria

TTXXIIRRRRIINNDDUULLAARRIIAAKK::
- PPeeiioo  GGooiikkooeettxxeeaa  
(Debabarrena taldetik dator)
- JJaavviieerr  GGooiikkooeettxxeeaa
(Umpro taldetik)

- MMaarriioo  GGoonnzzaalleezz  eettaa  JJoossee  
MMaannuueell  GGoonnzzaalleezz
(Kamargo taldetik)

- AAnnttoonniioo  AAnngguulloo
(Azysa taldetik)

- IIññiiggoo  OOjjeeddaa,,  PPaauull  UUssaabbeell,,
EEdduuaarrddoo  AArrmmeennggooll  eettaa  
MMaarriiaannoo  RRooddrriigguueezz

(Koplad Uni 2 taldetik)
- JJoonnaatthhaann  BBiillbbaaoo
(Mungialdeko taldetik)

- JJuulliiaann  BBaarrrriieennttooss
(Sopelako taldetik)

- AAlleexx  GGaarrcciiaa
(Cafes Baquen ibili zen iaz)
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Futbolera ere heldu da krisia. Areto-futbola —futbolaren anaia
pobrea— babesleen galera pairatzen ari da. Azken urteetan,
talde askok uko egin diote nazional mailan jokatzeari, gastuei
ezin dietelako aurre egin. Beste batzuek, gurago dute ez igon,
kantxan igotzeko aukera irabazi badute ere. Iaz talde batek ere
ez zuen igo nahi izan Bigarren B mailara. 

Hirugarren mailan jokatzeko behar den federazio arloko
aurrekontuak hirukoiztu egiten dira Maila gorenekoekin alde-
ratuta: fitxak, epaileak, izen-emateak, entrenatzaileak… Talde
bat Euskal ligatik Hirugarren mailara igotzen denean, bikoiztu
egiten zaizkio gastuak. Epaileen gastua 115 eurotik 235era
pasatzen da; jokalarien fitxa 88 eurotik 158ra eta delegatuare-
na 5etik 228ra (azken hau igoera kuriosoa da, horren ordain
jasotzen diren prestazioak berdinak izaten jarraitzen baitute).
Izen-emateen gastuak ere bikoiztu egiten dira. Laburdilduz,
igoeraren poza hoztu egiten du, esaterako, 4.000 euro gehiago
bilatu beharrak. 

Klubak udaletako diru-laguntzen bidez finantzatzen dira;
3.000 eurotik 10.000 euro ingurua doaz udalerriaren, bazkide-
en edo babesleen arabera. Jokalarien kuotak ere gero eta
handiagoak dira eta denetariko ekintzak antolatzen dira dirua
batzeko: errifak, txosnak, kirol maratoiak…

Krisi ekonomikoa larritu ahala, nazional mailako ligak ahal-
men ekonomikoa duten klubentzako erreserbatuta geratzen
dira. Klub xumeak, aldiz, Espainiako federazioak “beren toki
naturala” legez izendatzen dituen txokoan parte hartzera
behartuta geratzen dira; futbol erregionalera, hain zuzen.

* Erredakzioan itzulia

ADITUAREN
TXOKOA

Carlos Perez
Areto futbola

Igoera pozteko arrazoia da?

GR Mikeldi ibilbidearen
diagnostikoa egingo dute

Durangaldearen eraztuna
da GR Mikeldi mendi ibil-
bidea.  Izurtza, Mañaria,

Abadiño, Atxondo, Elorrio, Berriz,
Zaldibar, Garai, Iurreta, Zornotza
eta Durangoko lurretatik buel-
tan-bueltan eskualde ia osoa har-
tzen du barruan. 86 kilometroko
ibilbide baliotsu hori, baina, ego-
era txarrean dago: sasiak, hesiak,
zuhaitzak ibilbide erdian… GR
Mikeldi ibilbidea ondare garran-
tzitsua dela iritzita, Durangoko
Sapubike txirrindularitza klubeko
kideak prest daude berreskura-
tze bidean lehenengo pausoa
emateko. 

Hala, 2013rako helburu bi
dituzte: ibilbide osoko egoera-
ren diagnostikoa egitea lehe-
nengo, eta ibilbidea berreskura-
tzeko, erakundeen inplikazio
bilatzea ondoren.

Gaur egun kluba osatzen
duten kideak lau taldetan bana-

Sapubike klubak ibilbidea zelan dagoen jasoko du txostenean;
ondoren, erakundeen inplikazioa bilatuko dute berreskuratzeko

tuko dituzte, eta talde bakoitzak
ibilbideko tarte bat aztertzeko
ardura izango du. Ibilbidea non
eta nola hobetu daitekeen jaso-
ko dute txostenean, betiere,
argazkiekin lagunduta. Ondoren,
ibilbideak zeharkatzen dituen
udalei eta Bizkaiko Foru Aldun-
diari erakutsiko diete txostena.
Durangoko Udalagaz batu direla
eta “oso interesatuta” agertu
direla adierazi du Iker Sagardui
klubeko kideak. Helburua ahalik
eta erakunde gehienen inplika-
zioa bilatzea da,  berreskuratze-
ko erantzukizuna erakundeek
euren gain har dezaten.

Sapubike txirrindulari kluba 36 kidek osatzen dute gaur egun. DurangoMTB

2014rako GR Mikeldi bidea
berreskuratuta egotea da moun-
tain bike klubekoen desioa. Hala
izanez gero, 2014an, ibilbide
osoa egiteko martxa bat antola-
tzea gustatuko litzaieke.

Sei irteera 2013an
Sapubike kluba (ezagunagoa da
Durango MTB taldea legez)
hainbat irteera prestatzen ari da
datorren urterako. Bide horreta-
tik Araba, Gipuzkoa, Urdaibai
ingurua, Errioxa eta Zamora
alderako irteerak antolatzen ari
dira: “Mountain bikegaz gozatuz
inguru berriak ezagutzea da hel-
bura”, azaldu du Sagarduik. 

Horrez gainera, orain arte
egin duten moduan gauez irtee-
rak egiteko jarraitzeko asmoa
dute klubeko kideek. Irteerak
prestatzen diren ahala euren
webgunean jakinaraziko dituzte:
www.durangomtb.com. J. D.

Gipuzkoaren eta Bizkaiaren
arteko finalak Cafes Baquen
Cafes Baque pilota txapelketako finalak
jokatuko dituzte gaur, 19:30ean, Iurretan

Cafes Baque pilota txapelketa-
ko aurtengo irabazleak gaur
erabakiko dira Iurretako pilota-
lekuan. Kadete eta gazte maila-
ko finalak jokatuko dituzte arra-
tsaldeko 19:30etik aurrera.
Final bietan gipuzkoarren eta
bizkaitarren arteko partiduak
izango dira ikusgai.

Kadeteetan Altuna amez-
ketarrak Arrankudiagako Aran-
diaren aurka jokatuko du. Fina-
lerdietan, Altunak espero baino
errazago kanporatu zuen Dario
errioxarra (18-6). Dario kadete

mailako iazko txapelduna  da.
Arandiak, aldiz, latz sufritu zuen
Etxebarria gernikarra mendera-
tzeko (18-15).

Gazte mailako f inalean
Erostarbe urretxuarra eta Zia-
rrusta dimoztarra neurtuko dira.
Biek ala biek lan handia egin
ondoren lortu zuten finalerako
txartela. Ziarrustak 22-16 ira-
bazi zion Ortiz mungiarrari, Aba-
diñon jokatutako finalerdietan.
Erostarbe, berriz, 22-17 nagu-
situ zitzaion Atutxa galdakozta-
rrari. J. D.

Zaldibarko txirrindulari elkarteak
mendi martxa antolatu du domekan
Ibilbide bi prestatu dituzte; 21 eta 34 kilometroko bana
Zaldibarko Lagunartea Txirrin-
dulari Elkarteak mendi bizikleta
martxa antolatu du domekan,
10:00etan, udaletxe paretik

irtenda. Ibi lbide bi prestatu
dituzte: 21 kilometroko bat eta
34 kilometroko luzeago bat.
Goierri auzotik aurrera, Amezor-

be, Aixola presa, Santimariñe
Zahar eta Miota ingurutik ibiliko
dira mendi martxako parte har-
tzaileak.

Izen-ematea doakoa da.
Egunean bertan apuntatu daite-
ke lasterketa hasi baino lehen-
txoago. Internet bidez izena
eman gura duenarentzako gaur
izango da azken eguna: 
zaldibarlagunartea.blogspot.com.
Blog horretan ibilbideetako track-
ak ere eskuragarri ipini dutuzte
aurten. Lasterketaren hasieran
zein amaieran Zaldibarko txirrin-
dularitza elkarteko kirol materia-
la erosteko aukera eskainiko
dute: mahuka luze zein laburreko
elastikoak, culotte-ak, zirak,
eskularruak… J. D.

Iazko mendi martxako une bat.

Pisu neurtuko asto probak
antolatuko dituzte Mallabian
Abenduaren 7an, 8an eta 9an izango dira
probak; irabazleak 390 euro jasoko ditu
Abenduaren 7tik 9ra jokatuko
dira, seigarrenez, pisu neurtuko
asto probak. Abenduaren 7an,
21:00etan, Lupiortu behekoa,
Julen Uranga eta Mañukobenta
jabeen hiru asto lehiatuko dira.
Hurrengo egunean, ordu berdi-
nean, beste hiru asto ibiliko dira
harriari tiraka: Lupiortu behekoa
II, Alegria eta Ugalderen astoak.

Azkenik, abenduaren 9an,
17:00etan, Iñigo Landaluze,
Maiora, Iturralde eta Iker Lega-
rretaren jarduna ikusteko auke-
ra izango da. Irabazleak 390
euro, manta, txapela era garai-
kurra jasoko ditu. Mallabiko
Udalak antolatu du sariketa, eta
Txondor Kirol Elkartearen
laguntza izan du. J. D.

2014an ibilbide osoa
egiteko martxa antolatu
nahiko lukete
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FUTBOLA
HIRUGARREN MAILA
DDuurraannggookkoo  KKuullttuurraallaa  --
AAnnaaiittaassuunnaa
Zapatuan, 17:00etan, 
Tabiran
OHOREZKO MAILA
EElloorrrriioo  --  GGaallllaarrttaa
Zapatuan, 16:00etan, 
Eleizalden
LEHENENGO ERREGIONALA
(gizonak)
AAbbaaddiiññoo  --  UUggaaoo
Zapatuan, 15:30ean, Astolan
HIRUGARREN ERREGIONALA
ZZaalldduuaa  BB  --  SSoonnddiikkaa  BB
Zapatuan, 16:00etan, 
Solobarrian
IIuurrrreettaakkoo  BB  --  
SSaann  AAnnttoonniioo
Zapatuan, 17:00etan, 
Larrakozelain
LEHENENGO ERREGIONALA
(emakumeak)
IIuurrrreettaakkoo  --  
BBeerrrriioo--OOttxxooaa  BB
Domekan, 17:00etan, 
Larrakozelain

ARETO FUTBOLA
EUSKAL LIGA
KKuurruuttzziiaaggaa  --  
EEsskkoorriiaattzzaa
Zapatuan, 15:30ean, 
Landako kiroldegian
AAbbaaddiiññookkoo  LLaagguunn  --
MMeeaattzzaarrii  ddee  GGaallllaarrttaa
Zapatuan, 17:15ean, 
Berrizko kiroldegian
LEHENENGO ERREGIONALA
AAbbaaddiiññookkoo  GGaazztteettxxiiee  --
ZZuueennttzzaatt
Zapatuan, 17:00etan, 
Traña-Matienako kiroldegian
DDaannttzzaarrii  --  HHeeggaallaarriiaakk
Zapatuan, 17:30ean, 
Lanbide Heziketa institutuan
SSaappuubbeerrrrii  --  ZZaammuuddiioo
Zapatuan, 18:30ean, 
Landako kiroldegian
BIGARREN ERREGIONALA
EElloorrrriiookkoo  CC  --  
KKuukkuuyyaaggaa  BB
Zapatuan, 18:00etan, 
Elorrioko kiroldegian
RRaacciinngg  TToolloossttoo  --  
SSaallttzzaaiilleeaakk  BB
Zapatuan, 17:15ean, 
Landako kiroldegian

ERRUGBIA
ESKOLA KIROLA
HHaauurr--kkaatteeggoorriiaakkoo
ggaazztteettxxooeenn  ttooppaakkeettaa
Zapatuan, 10:30ean, 
Elorrioko errugbi zelaian

SASKIBALOIA
LEHENENGO MAILA
(gizonak)
TTaabbiirraakkoo--BBaaqquuee  --
LLeeiihhooaakk  ZZaarraauuttzz
Zapatuan, 17:00etan, 
Landako kiroldegian
LEHENENGO MAILA
(emakumeak)
TTaabbiirraakkoo--BBaaqquuee  --  
CCaajjaa  VViittaall  KKuuttxxaa  UUPPVV
Zapatuan, 19:00etan, 
Landako kiroldegian

PILOTA
CAFES BAQUE TXAPELKETA
(finalak)
KKaaddeetteeaakk::
--  AAllttuunnaa  --  AArraannddiiaa
GGaazztteeaakk::
--  EErroossttaarrbbee  --  ZZiiaarrrruussttaa
Barikuan, 19:30ean, 
Iurretako pilotalekuan

Agenda

Durango Judo Taldeak
Bizkaiko gazte onenak ditu
Judo taldeko benjaminak lehenengo 
geratu dira Bizkaiko sailkapenean

Durango Judo Klubeko gazte-
txoek gogotsu ekin diote denbo-
raldiari. Orain asteburu bi benja-
minen taldeak Bizkaiko judo sail-
kapena irabazi zuen. Gaur egun,
26 gaztetxok osatzen dute ben-
jaminen taldea, eta Durango
Judo Taldeak berak sortutako
Judomat metodologiaren bidez
entrenatzen dute. Orain urte bi
hasi ziren entrenatzeko eredu
propio hori erabiltzen eta, beste-
ak beste, psikomotrizitatea eta
mugimenduak lantzen dituzte.

Benjaminez gainera, beste
hainbat mailatako gazteak ere
nabarmendu dira azken astee-
tan. Amurrioko Nazioarteko Tor-
neoan Eneko Diezek zilarrezko
domina irabazi zuen haur-kate-
gorian eta Amaia Murua bosga-
rren geratu zen kadeteetan.

Bestalde, Durango Judo Tal-
deak hainbat irteera egingo ditu
2013an. Datorren urteko apirile-
an Frantziara joango dira, judoa-
ren inguruko topaketa batzuetan
parte hartzeko. J. D.

Bizkaia Kirola Saria jaso du
Bidezabal atletismo klubak

Bidezabalek denboraldian
zehar lortu dituen emaitza
onak ez dira oharkabean

igaro. Bidezabal Atletismo Kluba-
ri eman zioten Bizkaiko Foru
Aldundiak eguaztenean banatu
zituen Bizkaia Sarietako bat, klub
edo elkarte bat bereiztekoa.

Aldundiak Bilboko Gran
Vian duen egoitzan egindako
ekitaldian, Bidezabalgo presi-
dente Aitor Casalek jaso zuen
saria, klub osoaren izenean.
Mikrofonoaren aurrean eskerrak
eman zizkion Aldundiari eta
saria 30 urteko ibilbidearen frui-
tua dela adierazi zuen: “Horre-
gatik, urte hauetan denetan klu-
bean modu batera edo bestera

Bidezabalen emaitzak eta kudeaketan duen kalitatea azpimarratu
ditu Aldundiak; Baque Fundazioa ere saritu du erakundeen atalean

lanean jardun duten denei
eskaintzen diegu saria, euren
inplikazio barik, gu ez ginateke-
elako hemen egongo”. Ondoren,
krisi sasoi honetan “aurrera egi-
teko eta borrokan jarraitzeko”
eskatu zien Bizkaiko klubei:
“Batzuetan, arlo ekonomikotik
datozen buruko minak, arlo per-
tsonaleko lorpenekin konpen-
tsatzen dira”. Azkenik, Bidezabal
babestu duten erakundeei eta

udalei (Durango, Abadiño eta
Iurreta) bere esker beroa adie-
razi zien.

Epaimahaiak hiru puntutan
arrazoitu zuen Bidezabali eman-
dako aintzatespena: “Saria
eman zaio egiten dituen jardue-
ren maila altuagatik, kudeake-
tak duen kalitateagatik eta kirol
emaitzengatik”.

Baque Fundazioari saria
Erakundeen arloko saria Baque
Fundazioari eman zioten: “Saria
eman gura diogu kirol babesle-
tzan egindako ibilbide luzeaga-
tik, eta bereziki azpimarratu nahi
dugu eskola kirolari emandako
laguntza”. J. D.

Bidezabalgo presidente Aitor Casalek jaso zuen saria klubaren izenean. 

Aitor Casal: “30 urtez
denon artean egindako
lanaren fruitua da saria”

Durango Judo Taldeko benjaminetako gaztetxo batzuk.

Tabirako saskibaloi klubak
beteranoen Gabonetako
Simply Torneoa antolatuko du
aurten ere, abenduaren 29an.
Gizonen partidua 17:30ean
hasiko da, eta emakumeena
19:15ean.

Torneoan parte hartu ahal
izateko baldintza bi bakarrik
bete behar dira:  Tabirako
Baque taldeko jokalari ohia
izatea, eta 28 urtetik gora 
edukitzea. 

Talde bakoitzetik 15 joka-
lari egon daitezke gehienez.
Izena ematen duten lehen 15
jokalariekin osatuko dute tal-
dea. Izena emateko, honako
helbide honetara idatzi behar
da: tabirako@gmail.com. J. D.

Beteranoen
Gabonetako
torneoa antolatu
du Tabirakok

Denboraldia indartsu hasi du
Abadiño sokatira taldeak. Aba-
diño Bk Goma gaineko lauko
lehenengo finala irabazi zuen
zapatuan, Zelaietako probale-
kuan jokatutako f inalean.
Sokarri sailkatu zen bigarren
eta Ibarra hirugarren. Abadiño
A bosgarren geratu zen. Aba-
diño Bk Ibarraren kontra tiraldi
bat galdu eta gainerako guz-
tiak irabazi egin zituen.

Zapatu honetan 300 kilo-
ra arteko txapelketari ekingo
diote. Lehenengo sailkapen
faseak Beasainen eta Artzinie-
gan jokatuko dituzte. Lauko
bigarren eta azken txapelketa
norentzat den Ibarran erabaki-
ko dute. J. D.

320 kilora
artekoen
txapela jantzi du
Abadiñok

Kirol arloko azpiegiturak kude-
atzen dituen EmteSport enpre-
sak ezinduek kirolak praktika-
tzeko dituzten arazoak ezagu-
tara emateko ekimenak egin
ditu asteon, Bizkaiko hamar
kiroldegitan; tartean, Elorrio-
koa eta Abadiñokoa daude.

Asteon kiroldegi horietan
egin diren jarduera denetan
ezinduen egoeran jartzeko
eskatu diete parte-hartzaile
guztiei. Esaterako, spinning
eskolak begia estalita eta pila-
tesekoak belarriak estalita egin
dituzte, itsuek eta gorrek zer
sentitzen duten jakiteko. Eki-
mena astelehenean amaituko
da, Pertsona Gutxituen Nazio-
arteko Egunagaz batera. J. D.

Ezinduek kirola
egiteko dituzten
zailtasunak
probatu dituzte
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AISIALDIA auzorik auzo

Oizen magalean parrokia
propiodun auzoa, Gerea
Mallabiko Gerea auzoa eremu aldapatsuan dago, Oizen magalean, eta
aisialdian mendiaz gozatzeko aukera emateaz gain, parrokia propioa du

Oiz mendiaren magalean
dago Mallabiko Gerea
auzoa, eta Artaiz izenez

ere ezaguna da. Artibai arroaren
hasieran dago, eta Ziortzako
barrutiarekin egiten du muga.
Eremu aldapatsu hori 30 base-
rrik eta hainbat eraikin berrik osa-
tzen dute.

Oiz mendiaren magalean
egoteak aisialdian mendiaz
gozatzeko aukera asko eskain-
tzen ditu. Bertatik Oiz gailurre-
ra igotzeko bidea gogorra bada
ere, Gerea eta Trabakua bitarte-
ko zelai lauetan zehar ibiltzeko
aukera ere badago. Perretxiko
garaian, jendez betetzen da ingu-
ru hori.

Mendi ibilbideez gain, zen-
bait eraikin historikoz gozatze-
ko aukera eskaintzen du Gereak.
Auzo txikietan ohikoa ez den
arren, Gereak parrokia propioa

du: San Adrian parrokia, XIV.
mendekoa. Historian zehar alda-
keta asko izan ditu, Ziortzako
kolegiatako parte izan zen hasie-

ra batean. Ondoren, ermitatik
parrokia izatera pasatu zen Zior-
tzako kalonjeak eta Gereako biz-
tanleek egindako akordio baten
ondorioz. Eraikin erlijiosoak,
kanposantua, bataio-harria eta
sakramentu santua izan behar
zituen parrokia bilakatzeko.
Oraindik ikusgai daude  horiek
guztiak.

San Adrian egunean, ingu-
ruetako bizilagunek, umeak
parrokoarengana eroaten zituz-
ten, hark bedeinkazioa eman
ziezaien. Oraindino ere, berba
egiteko arazoak dituzten edo
oinez berandu hasten diren
umeak parrokiara eroaten diz-
tuzte, Justo Azagirre bertako bizi-
lagunak adierazi digunez.

Nahiz eta gaur egun itxita
egon, Gereak auzo-eskola izan
zuen. Zabalik egon zen 1973.
urtera arte, baina Mallabiako

eskola berria sortu zenean, auzo-
eskolak itxi zituzten. Gaur egun,
Gereako auzo-eskola zena txo-
ko bezala erabiltzen dute. 

Auzoko jaiak ekainean iza-
ten dira, San Adrian egunean.
Meza santua, dantzariak, herri
kirolak eta bertsolariak egoten
dira ikusgai. Beñat Ugartetxea
bertsolaria bertakoa da, eta han-
txe aritzen da bertsotan, beste
bertsolariren batekin. “Asto-pro-
bak ere ezin dira falta jaietan”,
Justo Azagirreren esanetan.

Gerearra zen Longa jenera-
la ere. Napoleonen kontra borro-
katu zen gerrilari hori, eta fran-
tsesen aurkako Independentzia
Gerran irabazlea izan zen. Lon-
ga Nagusia baserrian jaio zen
1783an, eta gaur egun nekaza-
ritza-turismo etxea dugu bertan.

Hamaika kontu Oiz ingu-
ruez gozatzeko. Ane Elordi

Aisialdian mendiaz
gozatzeko 

aukera asko
eskaintzen ditu

Gerea auzoa, Mallabia.

Gereak parrokia
propioa du: San
Adrian parrokia,
XIV. mendekoa

Gereako iturria.

San Adrian parrokia.

Longa inguruak.
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NORBANAKOEN IRAGARKIAK
Interneten eta paperean, doan: Erregistratu zaitez, www.anboto.iragarkilaburrak.com webgune-
an eta jarri zure iragarkia edo bidali mezua hurrengo helbide elektronikora: anboto@anboto.org.
Nahiago baduzu deitu 94-623 25 23
Paperean, ordainduta: Iragarki laburretatik bereiztuta eta lauki batean nabarmenduta. Hainbat
prezio eta neurri aukeran. Kontsultatu 94-621 79 02 telefonoan.

Iragarkiak sare sozialetan zuzenean argitaratzeko eta erabiltzaileak SMS abisuak jaso-
tzeko aukera ematen du.

Saldu / Erosi
Errentan eman / Errentan hartu
Lan eskariak / Lan eskaintzak
Galdu / Aurkitu
Eman / Hartu

Eguazteneko 17:00ak arte
jasotako iragarkiak bariku

horretako alean 
argitaratuko ditugu.

Beranduago jasotakoak
hurrengo alean.

Higiezinak
ETXEBIZITZAK

SALDU

Asturias . Bi pisuko etxea
eta lur saila. 649 40 26 22

Cuzcurrieta . Pisua salgai
Errioxan. Hiru logela, garagea
eta igerilekua eta lorategia
komunitarioak. Prezioa:
100.000 euro. 692 99 43 51

Almeria. 80m2 ditu. 2 loge-
la handi, komun bat, balkoi
bat, sukaldea eskegitokiare-
kin. Hondartzatik gertu.
110.000 euro. 608 19 73 17

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

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

Durango. 86 m2 ditu, Mu-
rueta Torre 7n. 2 logela, 2 ko-
mun, sukaldea eskegitokiare-
kin, ganbara eta garajea.
270.000 euro. 688 64 26 43 

Durango. Askatasun etor-
bidean. 83m2 erabilgarri, 3
logela, 2 komun, 2 garaje
handi, trasteroa, igogailua
garajeraino. 652 75 54 46

Elorrio. Erdigunean eta es-
treinatu gabe. 77m2, 3 loge-
la, 2 bainu eta garajea, altza-
riekin.  230.000 euro. 
Tel.: 634 45 72 01

Garai. Oarbeaskoa baserria
salgai.10.000 m2-ko lursaila.
San migel auzoa, 6.   8.500
m2-ko belardi soroa, nahiko
laua. 200m2ko baratza, fru-
talak. Nekazal turismoa edo
nekazaritza ekologikorako
aproposa. Bifamiliarra egite-
ko baimena.  639 833 489

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

Mallabia.3 logela haundi, 2
komun, terraza, sukaldea eta
egongela. 112m2 azalera erai-
kituak. Tel.:  695 77 31 41

Otxandio. Apartamentua
salgai. Trastelekua eta igogai-
luarekin. Tel.: 675 71 72 83

Zigoitia. Etxeak 12 urte ditu
eta oso egoera onean dago.
Sukaldea (13m2) eta bi ko-
munak guztiz ekipatuta, hiru
logela, tximiniadun txokoa,
beiratedun terraza(28m2)
eta egongela(30m2) ditu.
Partzelak 850m2 ditu. Gara-

jean bi kotxe sartzen dira.
Tel.: 693243712  

ERRENTAN EMAN

Donostia. Lokal moduko
etxebizitza alokagai Antiguo
auzoan. Lagun bat edo bin-
tzako egokitua,bi planta
dauzka. 500 euro. 609 48 11
24.

Durango. Logela alokagai.
630 76 18 28 (arratsaldez).

Durango. Erdigunean logela
biko etxea alokagai. Guztiz
berritua. Tel.: 695 78 75 35

Elorrio. 3 logela, altzariz jan-
tzia. Bizitzeko prest. 500
euro.  Tel.: 94 658 20 18 

Elorrio. Apartamentua alo-
kagai herrigunean: logela bat,
sukaldea-egongela eta bai-
nugela ditu. 
Tel.: 94 682 04 38 (gauez).

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

Zaldibar. Erdialdean, guztiz
berriztua, jantzi barik, 2 loge-
la. Tel.: 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

ERRENTAN EMAN

Santo domingo de la cal-
zada. Pisu berria alokagai
herri erdian. Ezkaraitik hurbil.
Denboraldietarako. 2-4 per-
tsonentzako.  657 772 613

Bastida. Torre -Otxandi ur-
banizazio pribatuan. Urbani-
zazioak igerilekua eta saski-
baloi pista ditu. 2 logela, bai-
nugela, sukaldea eta
egongela, guztiz apainduta.
Tel.: 620629245.

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

PISUA KONPARTITU

PISUKIDE BILA

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. Tel.: 679 62 04 47

Durango. Logela bat aloka-
tzen dut. Madalenoste kale-
an. 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

LOKALAK

SALDU

Berriz. Martxan dagoen
burdindegia salgai, erretiroa
dela-eta. Tel.: 94 682 44 89
// 687 632 338

Durango. 25 m2-ko erai-
kuntza berriko lonja. Bulego
baterako edo komertziorako
aproposa. Gutxienez bi logela
dituen etxebizitza batengatik
aldatzen dut.  688 81 85 92

Gasteiz. Azken erabilera:
Tailer mekanikoa. IBI lizentzia
du. Bulegoko altzariak eta ga-
rajeko atea. Portero automa-
tikoa eta alarma. 2 komun
ditu, bat mugikortasun urriko
pertsonei moldatua. Aloka-
tzea ere posible da:
800euro/hil. 665 757 807

ERRENTAN EMAN

Durango. 65 m2-ko lokal
komertzial egokitua. Madale-
na zonaldean. Tel.: 609 15 92
45 edo 655 24 03 27

Elorrio. 170m ko lokal  erdi-
gunean alokagai. 4 eskapara-
te haundiak, autobus gelto-
kiaren ondoan.  606390099

GARAJEAK

SALDU

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

Durango. Durangon partze-
la bat salgai, Antso Estegiz
kalean. Motorretarako eta
atoietarako.  666 33 35 72

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

Elorrio. Garaje itxia salgai
erdialdean. 660 45 87 56. 

Otxandio. Bi garaje salgai,
bat itxia.  Tel.: 675 71 72 83

ERRENTAN EMAN

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

Durango. Erdigunean, Ez-
kurdi inguruan kokatuta da-
goen garajea errentan. 
Tel: 629 24 07 23

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

Durango. Muruetatorre au-
zoan garajea alokatzen dugu
60 euroan. Tel.: 679 31 00 83

Elorrio. Garajea alokagai.
Kiroldegiko lehen solairuan.
40 euro hilean. 94 623 14 02

ERRENTAN HARTU

LURSAILAK

SALDU

Abadi–o. Lursaila salgai
Matienan, Arzubia kalean,
2.000 m2, erreka ondoan eta
bide ertzean. Aproposa ortua
hartzeko.  Tel.: 658 75 65 12.

Bernedo. Lursail eraikiga-
rria Urturin salgai dago. Gas-
teizetik 40km-tara dago.
308m2 eraikitzea posible da,
7ml-ko eta bi solairuko altue-
ra maximoarekin.  
Tel.: 665 757 807 (ana) 

Durango. Partzela bat sal-
tzen da etxea egiteko zentro-
an Ezkurdiko plazatik 200
metrora. Tel.: 652 75 54 46

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

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

Teknologia
AUDIOA

SALDU

Musika ekipoa salgai.
Eclerc mac 90 nahasketa ma-
haia  salgai, prezioa 150 euro.
Yamaha cdx 397 cd irakugai-
lua salgai, prezioa 50euro.
Technics ekualizagailua 50
euroan salgai. 606 26 62 44

GAINERAKOAK

SALDU

Mendirako GPSa. Garmin
oregon 550t ,kamaraz guztiz,
oso gutxitan erabilia, dende-
tan 350 euro. 629 81 88 14

EMAN

Bidali zure ordenagailua
Boliviara edo Perura. Or-
denagailua hondatuta badau-
kazu,  nik jaso, konpondu eta

Kainaberaren bitartez bialdu-
ko dugu bigarren mailako es-
koletara. Tel.: 655 71 76 66.

Lana/negozioak
LAN ESKARIAK

ETXEKO LANAK

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

Durangaldea. Pertsona ar-
duratsua lan bila, 09:00eta-
tik 14:00etara. Zaintzan zein
garbiketan. 632 72 43 23

PERTSONAK ZAINDU

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

Durango. Haurrak zaintzeko
eta etxeko lanekin laguntzeko
prest dagoen neska euskal-
duna naiz. Haur txikiekin es-
perientzia daukat. Kotxe pro-
pioa. 628614034

Durango. Emakume edo
neska euskaldun baten bila
gabiltza umeak ikastolara
eroan eta etxeko lanak egite-
ko. Tel.: 653 01 20 11

Durango. Garbiketan, ume
zein pertsona nagusien zain-
tzan edo ostalaritzan zerbi-
tzari lanetan aritzeko prest.
Egunez. Tel.: 600 055 117

Durango. Nagusiak zein
umeak zaintzeko edo garbike-
tan aritzeko lan bila. 
Tel.: 678 230 266

Elorrio. Durangaldean hau-
rrak zaintzeko prest, espe-
rientziarekin.  
Tel.: 657 775 437 (Yanire)

Elorrio. Haur hezkuntza eta
hezkuntza berezia eginak di-
tut eta udalekutan lanean es-
perientzia dut. Arratsaldez
haurrak zaindu eta eskolako
lanekin laguntzeko prest.  
Tel.: 688 64 06 04

Durangaldea. Asteburue-
tan umeak edo pertsona na-
gusiak zaintzeko prest.  22
urte ditut eta arreta soziosa-
nitarioa ikasten ari naiz. 
Tel.:  622 937 286

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

Durangaldea. Neska ardu-
ratsua nagusiak edo umeak
zaintzeko edo garbiketa lan

bila. Tel.: 632 51 68 61 

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

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

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

Durangaldea. Pertsona na-
gusiak zaintzeko lan bila.
Edozein ordu eta egunetan.
Tel.: 660 87 53 60

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

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

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

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

Durangaldea. Neska eus-
kalduna pertsona nagusiak
zaintzeko edo garbiketarako
lan bila. Asteburu edo aste-
gunetan. Tel.: 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. 652 13 00 41

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

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

Durangaldea. Nagusiak
zein umeak zaintzeko edota
garbiketarako prest. Papere-
kin eta erreferentziekin. 
Tel.: 620 82 85 79

Durangaldea. Esperien-
tziadun neska lan bila. Per-
tsona nagusiak zein umeak
zaintzen edo garbiketan. Pa-
perekin. Tel.: 602 81 12 63

Durangaldea. Neska zain-
tzan edo dendari lez lan egite-
ko prest. 24 orduz, egunez
edo orduka. Tel.: 618 01 61 99

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

Durangaldea. Emakumea
garbiketan, ume zein nagu-
sien zaintzan lan egiteko es-
kaintzen da. 24 orduz edo
egunez. 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

Durangaldea. Neska ardu-
ratsua nagusiak zein umeak
zaintzeko edo garbiketan ari-
tzeko lan bila. 682 40 57 91

Durangaldea. Neska ardu-
ratsua, nagusiak zein umeak
zaintzeko lan bila. 24 orduz
edo egunez. 602 07 29 28

Durangaldea. 29 urteko
neska edozein lan egiteko
prest. Umeekin, ezindu psiki-
ko eta fisikoekin, eta nagusie-
kin esperientzia handikoa.
Kotxe propioa. 690 99 66 18

Durangaldea. Esperien-
tziadun emakumea pertso-
nak zaintzeko eta etxeko la-
nak egiteko lan bila. 686 19
00 24

Durangaldea. Emakumea
pertsona nagusiak zaintzeko
prest. 24 orduz, egunez edo
orduka. Tel.: 632 05 16 65

Durangaldea. Esperien-
tziadun emakumea astebu-
ruetan eta jaiegunetan lan
egiteko prest. Pertsona nagu-
siak zaintzen zein garbiketan.
Tel.: 666 75 21 47

Durangaldea. Emakume
arduratsua arratsaldetan zein
gauetan pertsona nagusiak
zaintzeko prest.696 75 35 30

Durangaldea. 24 orduz
pertsona nagusiak zein ume-
ak zaintzeko lan bila. 
Tel.: 602 12 22 45

IRAKASKUNTZA

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

Durango. Irakasle euskaldu-
na, Magisteritzan diploma-
tua, klase partikularrak ema-
teko prest Lehen Hezkuntzan
eta DBHn. 618 06 87 49.

Durango. Ingeleseko eskola
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NORBANAKOEN IRAGARKIAK
Interneten eta paperean, doan: Erregistratu zaitez, www.anboto.iragarkilaburrak.com webgune-
an eta jarri zure iragarkia edo bidali mezua hurrengo helbide elektronikora: anboto@anboto.org.
Nahiago baduzu deitu 94-623 25 23
Paperean, ordainduta: Iragarki laburretatik bereiztuta eta lauki batean nabarmenduta. Hainbat
prezio eta neurri aukeran. Kontsultatu 94-621 79 02 telefonoan.

Iragarkiak sare sozialetan zuzenean argitaratzeko eta erabiltzaileak SMS abisuak jaso-
tzeko aukera ematen du.

Saldu / Erosi
Errentan eman / Errentan hartu
Lan eskariak / Lan eskaintzak
Galdu / Aurkitu
Eman / Hartu

Eguazteneko 17:00ak arte
jasotako iragarkiak bariku

horretako alean 
argitaratuko ditugu.

Beranduago jasotakoak
hurrengo alean.

partikularrak emateko prest
Durangon. Hizkuntza Eskola-
ko tituludun irakaslea.
Tel.:637 29 24 65

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. Mondragon uni-
bertsitatean industria inge-
niaritza eginda. Ingles maila
egokia. Bestalde, esperien-
tzia daukat marrazki tekniko,
matematika, fisika eta aba-
rren klaseak ematen (LH,
DBH eta Batxilergoan). 
Tel.: 665 71 11 08  

Durangaldea. Neska gaz-
tea eta ingeniaria klase parti-
kularrak emateko prest, LH,
DBH edota Batxilergoko
ikasleei.  635 20 50 12.

Durangaldea. Sei urteko
esperientziadun neska eus-
kalduna naiz eta eskola parti-
kularrak emateko prest nago.
Hezkuntza berezian eta hiz-
kuntza arazoetan espezialista
naiz. Tel.:  615 735 385.

GAINERAKOAK

Durangaldea. Nagusiak
zaintzen edo bulego eta hara-
tegiak garbitzen lan egiteko
prest nago. Lanaldi osoan,
goizez, arratsaldez edo gauez.
Tel.: 690 68 73 95

Durangaldea. Emakume
arduratsua eta errefentziadu-
na lan bila. Pertsona nagusiak
zaintzeko, garbiketan edo su-
kaldeko laguntzaile lanetan
aritzeko.  Tel.: 608 65 90 55 /
602 80 53 85

Durangaldea. 24 orduz edo
egunez, orduka zein gauez,
portaleak garbitzeko lan bila.
Tel.: 626 69 77 23

Durangaldea. 24 orduz edo
egunez, orduka zein gauez,
portaleak garbitzeko lan bila.
Tel.: 602 35 01 10 

LAN ESKAINTZAK

ETXEKO LANAK

Elorrio. Zaintzailea behar da
pertsona nagusi bat zaindu
eta etxeko lanak egiteko. In-
terna moduan Elorrio ingu-
ruan. Euskalduna eta karneta
duena. Tel.: 635722274

PERTSONAK ZAINDU

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

IRAKASKUNTZA

Bizkaia . Enpresa batek be-
har du: aleman-irakaslea.
Ezinbestekoa: alemana izatea
eta lanpostu beran esperien-
tzia izatea. Lanaldia eta sol-
data enpresarekin zehazteko.
Kontratua: aldi baterako. Be-
rehala hasteko. Sartu. Erref.:
7389. Tel.: 94 620 04 49

Bizkaia. Enpresa batek be-
har du: norbegiera irakaslea.
Ezinbestekoa: norbegiera
ama hizkuntza izatea eta lan-
postu beran esperientzia iza-
tea. Lanaldia eta soldata en-
presarekin zehazteko. Kon-
tratua: aldi baterako.
Berehala hasteko. Sartu.
Erref.: 8070. 94 620 04 49

Bizkaia. Enpresa batek  be-
har du: txekiera-irakaslea.

Ezinbestekoa: txekiera ama
hizkuntza izatea eta lanpostu
beran esperientzia izatea. La-
naldia eta soldata enpresare-
kin zehazteko. Kontratua: aldi
baterako. Sartu. Erref.: 8438.
Tel.: 94 620 04 49.

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

Durangaldea. Erizaintzako
ikasle EGAduna LH eta DBH-
ko ikasleei klase partikularrak
emateko prest.
Tel.: 657 586 48

Durangaldea. Magisteritza
ikasketak bukatuta dituen
neska euskaldun baten bila,
DBH-ko klaseak emateko.
Arratsaldez. 
Tel.: 678 29 11 67 

Durangaldea. Gazte eus-
kalduna eskola partikularrak
emoteko prest. Lehen Hez-
kuntza, DBH zein batxilergo-
ko ikasgaiak. 
Tel.: 650 90 06 53

GAINERAKOAK

Bizkaia. Enpresa batek be-
har du: saltzailea. Ezinbeste-
koa: gutxienez %33ko ezinta-
suna. Lizentziaduna edo di-
plomaduna izatea. Gida
baimena eta kotxea eduki-
tzea.  Kontratua: aldi batera-
ko, 12 hilabete. Berehala has-
teko. Sartu. Erref.: 7293. 
Tel.: 94 620 04 49

Bizkaia. Enpresa batek ho-
nakoa behar du: gerentea
prestakuntza prozesuan. Epe
teorikoa eta  epe praktikoa.
Ezinbestekoa: gutxienez
%33ko ezintasuna. Enpresa
kudeaketan, industria antola-

kuntzan edo ikasketa mota
baliokidean lizentziaduna iza-
tea. Bidaiatzeko edota bizile-
kuz aldatzeko prest egotea.
Kontratua: urte baterako, lu-
zapen aukerarekin. Soldata
gordina: hasieran 24.000â
euro  eta urte bat igarotzean
30.000 euro. Sartu. Erref.:
7865. Tel.: 94 620 04 49

Abadi–o. Enpresa batean
administraria behar da. Be-
harrezkoak dira ikasketak, es-
perientzia eta euskara. Curri-
culuma bidaltzeko:
administrazioa@gmail.com

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

Durango. Klinikako lagun-
tzaile edo higienista euskal-
duna behar da hagin klinika
baterako. Bidali curriculuma
hona: haginklinika@yahoo.es

Durango. Durangoko en-
presa batek honako hau behar
du: saltzailea. Bezero-zorroa
eratzea (bezeroak beregana-
tzea) eta mantentzea aseguru
enpresa batean. Ezinbeste-
koa: saltzaile esperientzia  eta
Durangaldean bizi izatea.
Kontratua: merkataritzakoa
eta mugagabea. Berehala
hasteko. Soldata: 500 euro +
komisioak. Sartu. Erref.:
8100. Tel.: 94 620 04 49

Iurreta. Enpresa batek behar
du: tailer burua. Ezinbeste-
koa: mekanizatu eta estanpa
(trokeleria) sektoretan espe-
rientzia izatea. Kontratua: 3
hilabeterako, luzapen aukera-
rekin. Sartu. Erref.: 8284. 
Tel.: 94 620 04 49

Iurreta. Enpresa batek behar
du: industria-makinen mun-
tatzailea eta doitzailea. Ezin-
bestekoa: estanpagailuen
(trokelen)  muntatze eta doi-
tze lanetan esperientzia iza-
tea. Ohiko tornu eta fresagai-
luetan ezagutzak izatea. Pla-
noen interpretazioa.
Kontratua: 3 hilabeterako, lu-
zapen aukerarekin. Soldata:
hitzarmenaren arabera. Sar-
tu. Erref.: 8285. 
Tel.: 94 620 04 49

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

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

NEGOZIOAK

ERRENTAN EMAN

Durango. Degustazio-ta-
berna eskualdatzen da.
Errenta baxua duen traspaso
eskuragarria.
Tel.: 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. 
Tel.: 695 50 83 55

Zilarrezko gauzak. Zila-
rrezko edozer gauza erosten
dut, kuberteriak, jarroiak,
bandejak, txanponak eta an-
tzerako gauzak. 

Tel.: 657 70 43 16 

Ibilgailuak
AUTOAK

SALDU

Rover 45 comfort 1.4 ga-
solina. 4 ate. Alarma, abs,
airbag, pioneer 4x40w irrati-
cda, lapurreten kontrako in-
mobilizadorea. Tomtom one
bat opari. Tel.: 607 152 403

FURGONETAK

SALDU

Salgai furgoneta vw mul-
tivan t4 tdi 2.5. Kanbio au-
tomatikoa. 102 zaldi dauzka.
Egoera onean. Kanpinarako
prestatuta. 609481124

Aisia/kirola
KIROLAK

SALDU

Bizikleta estatikoa sal-
gai. Prezioa 65euro. 
Tel.: 610 41 55 11

Ume bizikleta salgai. . Sei
urtera arte. Merkea. 
Tel.: 679 17 43 67

EMAN

Patinatzeko klaseak es-
kaintzen dira. Maisu espe-
rientziaduna eta eskian titu-
luduna. Asteburuetarako ir-
teerak antolatzen dira. 
Tel.: 677 284 639 (Gotzan)

ANIMALIAK

SALDU

Armotxenako doverma-
nak. Ar bi beltzak, beste bi
marroiak eta eme bat. Aita
esloveniar txapelduna, eta

ama HD-a, ipo II. Biak erakus-
ketetako lehen postuetan eta
ÒRCIÓ lanetan. Kirolarien-
tzako edo zeozer egin nahi du-
tenentzako baldintza bere-
ziak. 2012-10-15 jaiotakoak.
800 euro. Tel.: 656 79 10 27

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

Katuak opari. 
Katuak oparitzen dira.
Tel.: 606 70 91 18

MUSIKA/LIBURUAK

SALDU

Piano elektrikoa salgai.
Yamaha Clavinova CLP 150
piano elektrikoa salgai. Kon-
taktua: 650 17 22 85 

GAINERAKOAK

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

OPORRAK/BIDAIAK

SALDU

Umeak mendira eroateko
motxila. ÒRed castle
sportÓ umeak mendira era-
mateko motxila, ia erabili
gabe. Boltsa handia eta pol-
tsikoak barne. Hainbat gor-
puzkerarako loturak eroalea-
rentzat, eguzkitako kengarria
eguzki edo eurirako. 90euro.
Tel.: 653 71 24 70.

Familia/etxea
ALTZARIA-
ELEKTROTRESNAK

SALDU

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

HAURREN TXOKOA,
OSAGARRIAK

SALDU

Autorako umeen aulkia
salgai. 0 urtetik 10 urtera.
BMW marka, Ixofix sistema-
rekin. Egoera onean: ondo
zainduta eta gutxi erabilita.
Merkea. Jabi. 
Tel.: 679 17 43 67

Maclaren aulkia salgai bi-
kientzako . Maclaren mar-
kako bikentzako aulki grisa
salgai. Egoera onean. 
Tel.: 659 42 58 90 

Umeentzako 4 gurpilun
aulkitxoa salgai. Salgai
umeentzako Quinny Buzz 4
gurpildun aulkitxoa. Kolore
gris eta beltza. Aulkitxoarekin
batera, kapazoa (beltza), silla
(udarako eta neguko fundare-
kin, grisa), bandeja eta bere
zorrotxoa doaz. Egoera onean
daude. 
Tel.: 659 42 58 90 
aotxotorena@yahoo.es.

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



INMOBILIARIAK

ETXEBIZITZAK SALGAI
• ABADIÑO: Txalet bifamiliarra lursailarekin salgai.
• DURANGO-ERRETENTXU: Adosatuak salgai,
bifamiliarrak eta unifamiliarrak.
• OTXANDIO: Adosatuak. Eraikuntza berriak. 
174.500€-tik aurrera.
ETXEBIZITZAK SALGAI
• 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.
• OÑITURRI: Halla,sukaldea, 3 logela, egongela-
jangela, 2 komun eta eskegitokia. 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.
• ANDRA MARI: Halla, sukaldea, jangela, egongela,
2/3 logela eta 2 komun. 
• ANTSO ESTEGIZ: Halla, egongela, sukaldea, 
2 logela eta komuna. 
• ANTSO ESTEGIZ: 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.
• ALLLUITZ: Halla, sukaldea, egongela-jangela, 
4 logela eta 2 komun. Ganbara  eta garaje itxia. 
• BARRENKALEA: Halla, sukaldea, egongela, komuna
eta 2/3 logela. Ganbara.
• BERNARDO GABIOLA: Halla, sukaldea, egongela, 
2 logela eta komuna. Berriztatua.
• BERNARDO GABIOLA: Halla, sukaldea, egongela, 
3 logela eta komuna. Despentsa.
• ERROTARITXUENA: Estreinatzeko. Halla, sukalde
jantzia, 1 edo 2 logela, egongela eta 2 komun.
Esekitokia eta terraza. Garajea aukeran.
• GALLANDA: Estreinatzeko. Halla, sukaldea,
egongela, 1 edo 3 logela, 1 edo 2 komun eta balkoia.
Ganbara eta garajea.
• GALLANDA: Halla, sukaldea, egongela-jangela, 
3 logela eta 2 komun. Terraza. Garajea eta trastelekua.
• ABADIÑO: Iturritxo kalea. Halla, sukaldea, egongela,
2 logela eta 2 komun. Eskegitokia. Garajea eta
trastelekua.

ETXEBIZITZAK SALGAI
• 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

• EZKURDI: Estreinatzeko. Viviendas de Vizcaya. 3
logela. Hainbat orientazio eta gainazal. Azkeneko
etxebizitzak salgai. 268.000€-tik aurrera. Garajea eta
ganbara. 
• MARTXOAREN 8KO: erdi berria. 93 m2. Atikoa. 
3 logela. 75 m2-ko terraza. Ikuspegi ederrak.
• MARTXOAREN 8KO: erdi berria. Beheko solairua
90m2-ko terrazarekin. 2 logela. Garaje itxia.
• ASKATASUN ETORBIDEA: 108m2. Erdi berria. 
3 logela, egongela, sukaldea guztiz jantzia,2 komun,
garajea eta ganbara. Balkoi oso haundia etxebizitza
guztian zehar.
• ASKATASUN ETORBIDEA: 83 m2. 3 logela,
egongela, sukaldea balkoiarekin eta 2 komun. 
Garajea eta ganbara. Erdi berria.
• ASKATASUN ETORBIDEA: 74 m2. EZINHOBEA.
ETXE OSOAK KANPORA JOTZEN DU. 2 logela.
Garajea eta ganbara.
• ASKATASUN ETORBIDEA: 80 m2. 3 logela,
egongela, sukaldea eta komuna. 2 balkoi. Ganbara.
• ALLUITZ-ASKATASUN: 76m2. 2 logela, egongela,
sukaldea eta 2 komun. 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 jo du. Zatoz ikustera!
• SAN ROKE: 80 m2. 3 logela, egongela eta sukalde
jantzia baloiarekin. Beste balkoi bat hegoaldera.
Ganbara handia. Guztiz berriztatua.
• HERRIKO GUDARIEN: 140 m2. 3 logela. 3 terraza.
2 komun. Garajea. Azkeneko solairua. Eguzkitsua.
Ikuspegi politak.
• ANDRA MARI: 180 m2. 4 logela, 2 komun,
bainugela, sukaldea eta jangela. Ganbara eta garajea. 
• EZKURDI: 100 m2. 3 logela, egongela, sukaldea 
eta 2 komun. Ganbara. Prezio ona.
• EZKURDI: 4 logela, egongela, sukalde jantzia 
eta 2 komun. Balkoia.
• PLATERUEN PLAZA: 97 m2. 3 logela, egongela,
sukaldea eta 2 komun. Garajea, trastelekua eta
ganbara. Etxe osoak kanpora jotzen du.
• MURUETA TORRE:(Viviendas de Vizcaya) 83 m2. 
3 logela, egongela eta sukaldea eskegitokiarekin.
Balkoia. Garajea eta trastelekua. Etxe osoak kanpora
jotzen du.
• 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, sukaldea, 
2 komun. Balkoi handia. Ganbara. Garajea aukeran.
• 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.
• ALLUITZ: erdi berria. Logela, egongela, sukaldea eta
komuna. Balkoia. Ganbara. Bizitzen sartzeko moduan.
• MADALENA: erdi berria. 50 m2. Logela, egongela,
sukalde jantzia eta komuna. Eskegitokia.
• MADALENA: 96 m2. Aukera. Saltzeko premia
lekualdatzeagatik. 4 logela, egongela, sukaldea eta 
2 komun.
• ARKOTZA: 4 logela, egongela, sukalde jantzia eta 
2 komun. Balkoia. Ganbara.
• KURUTZIAGA: 80 m2. 2 logela, egongela, sukaldea
eta komuna. Balkoi handia. Ikuspegi ederrak.
• SASIKOA: 85 m2. 3 logela, egongela, sukalde
jantzia eta 2 komun. Garajea eta ganbara. Ikuspegi
polita eta eguzkitsua. 
• TXIBITENA: erdi berria. Logela bakarra. Ganbaran
beste logela bat. Garajea.

Aipatutako etxebizitzez gain, 
Durangalde osoan etxebizitzen aukera 

zabala dugu, 66.000€-tik aurrera. 
www.inmoduranguesado.com

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

IURRETA
• Baserri zatia. Sukalde-jangela, logela eta komuna.
Berogailua eta ur beroa. Ekonomikoa.

ZORNOTZA
• 2 logelako atikoa. Sukaldea, egongela-jangela eta
komuna. Altzariekin. 6.solairua igogailu gabe. 550€.

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. 90.000€.
• 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
BERRIZ
• 10.000 m2-ko lursaila. 

IURRETA
• 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.

DURANGO
• Bibizitzako etxea eraikitzeko lursaila. Proiektuarekin.

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

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 Ipar Kutxa.
• MAÑARIA: berriak. 189.500€-tik aurrera.

AUKERA
• MASPE: 3 logela, egongela eta sukaldea. Igogailua.
Berogailua. Berriztatua. 156.300€. 
• LANDAKO: 3 logela, 2 komun, egongela terraza
handiarekin eta sukaldea eskegitokiarekin. Ganbara
eta garajea. 237.400€

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

• 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.
• 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
• GALLANDA: Apartamentua. Trastelekua eta garajea.
186.000€. 
• DURANGO: txaleta. 220 m2. Txokoa eta lorategiare-
kin.
• ABASOLO: Atikoa. 2 logela eta komuna. Igogailua.
130.000€.
• ERDIGUNEAN: 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.
• 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.
• ZUMARPARKEA (TABIRA): Erdi berria. 2 logela eta
2 komun. Eguzkitsua. Garajea eta trastelekua.

LOKALAK ALOKAIRUAN
• ERMODO: 65 m2. Egokitua. Alokairuan.
• MADALENA: 45 m2 + 20 m2 tarteko solairua.
Egokitua. Aokairuan edo salgai.
• ASKATASUN ETORBIDEA: 40 m2. Egokitua.
Alokairuan.
• ERMODO: 150 m2. Egokitua. Alokairuan.
• TRONPERRI: 60 m2. Egokitua. 600€.
• SAN INAZIO: 35 m2. Egokitua. 54.000€.
• J.A. AGIRRE: 60 m2. Egokitua. 800€.
• ZABALE: 60 m2. Egokitua. 425€.
• ALDE ZAHARRA: 45 m2. Berria. 150.000€.
• IPARRAGUIRRE: lokal komertziala. 33 m2. 49.000€

• LANDAKO: 70 m2. Egokitua.

BESTE ZONALDE BATZUK
• SAN INAZIO: Garaje itxia. 21.000€.
• 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. 
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IRAKURLE 
IURRETA 
›› Abenduaren 12an, Patxi

Zubizarreta idazlearen Joan

liburuaren eta ikusentzunezkoa-
ren inguruko irakurle kluba,
19:00etan, Herri Bibliotekan.

JAIAK
ZALDIBAR
›› Azaroaren 30ean, Trikitilariekin

kalejira, 11:00etan. Umeentzako
parkea, 11:00etatik 13:00etara
eta 16:00etatik 19:00etara,
kiroldegian. Ilargi elkarteak
antolaturiko argazki lehiaketara
aurkezturiko lanen erakusketa,
12:00etatik 14:00etara eta
18:00etatik 20:00etara, udaletxe
zaharrean. Jubilatuen bazkaria,
14:00etan, Goierriko elkartean.
Pilota partiduak, 18:30ean,
Olazar frontoian. Helmuga
elkartearen eskutik, tortilla
pintxoak eta txorizoa, 22:30ean,
Olazar zelaian. Txintxon txapel-
keta, 22:30ean, gaztetxean.

›› Abenduaren 1ean, Umeentzako
eskalada eskola, 11:00etatik
13:00etara, rokodromoan.
Artisautza azoka, 11:00etatik
14:00etara eta 17:00etatik
20:00etara, Euskal Herria
etorbidean. Ilargi elkarteak
antolaturiko argazki lehiaketara
aurkezturiko lanen erakusketa,
12:00etatik 14:00etara eta
17:00etatik 20:00etara, udaletxe
zaharrean. Bazkari herrikoia,
14:30ean, Gaztetxean eta
Gaztelekuan. Gazteentzako
jolasak, 17:00etan, Gaztelekuan.
Txokolatada, 18:30ean,
udaletxeko plazan. Kokein eta
Gherttzainak kontzertuak,
23:30ean, Gaztetxean. 

›› Abenduaren 2an, Mendi
bizikleta ibilaldia, goizeko
10:00etan, udaletxeko plazatik
irtenda. Euskal Herriko trikitilari
gazteen txapelketaren finala,
arratsaldeko 17:30ean, Olazar
frontoian. Ilargi elkarteak
antolaturiko argazki lehiaketara
aurkezturiko lanen erakusketa,
12:00etatik 14:00etara, udaletxe
zaharrean.

ANTZERKIA
BERRIZ 
›› Abenduaren 7an, Erre Produk-

zioak taldearen Antartikako

lorea, 18:00etan, Kultur Etxean.

DURANGO 
›› Azaroaren 30ean, Ganso & Cia

taldearen Babia, 20:00etan, San
Agustin kulturgunean.

›› Abenduaren 1ean, Babia,
18:00etan, San Agustinen.

›› Abenduaren 2an, Pausoka
Produkzioak taldearen Goenkale,
19:00etan, San Agustinen.

ZORNOTZA 
›› Abenduaren 1ean, Dejabu

taldearen Azken portua,
18:00etan, Zornotza Aretoan.

AURKEZPENA
DURANGO 
›› Abenduaren 4an, Kriskitinek 25

urte liburuaren aurkezpena, udal
liburutegian.

BERBALDIA
DURANGO 
›› Abenduaren 6an, Kale Gorrian

zuzenean: Independentzia

olatua, 13:00etan, Plateruenean.
Gonbidatua: J.L. Carod Rovira. 

DANTZA
DURANGO 
›› Abenduaren 7an, AIKO errome-

ria, 13:00etan, Plateruenean.

ELORRIO 
›› Azaroaren 30ean, Aukeran

dantza taldearen Burnia,
22:00etan, Arriolan.

ERAKUSKETA
DURANGO 
›› Abenduaren 2ra arte,

War is over 1937-2012, Arte eta
Historia Museoan.

›› Abenduaren 9ra arte, Amaia
Peñaren Emakumeak, Ezkurdiko
udal aretoan.

KONTALARIA
ABADIÑO 
›› Abenduaren 5ean, Jon Zabaleta-

ren umeentzako ipuin kontalari-
tza saioa, 18:00etan, Zelaietako
udal mediatekan. 

ELORRIO 
›› Azaroaren 30ean, Bizarurdinak,

genero indarkeriaren kontrako
Maite Frankoren ipuinak, 3 eta
5 urte bitartekoentzako
17:00etan, eta 6 eta 9 urte
bitartekoentzako 17:30ean, Iturri
kultur etxean.

MUSIKA
BERRIZ 
›› Abenduaren 1ean, Nekazal Fest,

18:00etan, Hiltegixe Gaztetxean.
Entalpia, Usue, Narcisuss,
Amorru, Mebl, Sulfato Social,
Farewell eta Krome.

›› Abenduaren 2an, Bi arreba

ikuskizuna Xabier Lizasogaz eta
Andoni Egañagaz, 20:00etan,
Kultur Etxean.

DURANGO 
›› Azaroaren 30ean, Itzalen sua,

22:30ean, Plateruenean. 

›› Abenduaren 1ean, Willis
Drummond, Muturbeltz eta
Elvis Caino Dj, 22:30ean,
Plateruenean. 

›› Abenduaren 2an, Claudi
Arimany eta Juan Jesus
Silguero flautistak eta Pedro
Larrañaga pianista, 20:00etan,
Kurutzesantu museoan.  

›› Abenduaren 5ean, Gatibu,
22:30ean, Plateruenean. 

›› Abenduaren 6an, Bizardunak
eta Vendetta, 22:30ean,
Plateruenean. 

›› Abenduaren 7an, Flamen-ko 3.0

diziplina askoko ikuskizuna,
22:30ean, Plateruenean. 

TAILERRA
DURANGO
›› Haur masajea, (abenduaren

ANBOTOko agendan ezer iragarri gura
baduzu, idatzi agenda@anboto.org helbi-
dera edo deitu 94 623 25 23 telefonora,
eguazten eguerdia baino lehen.

AGENDA
Abenduaren 1ean, 22:30ean,
Durangoko Plateruenean

WILLIS
DRUMMOND
Galiziatik egin dute Durangorako
bidea Willis Drummond taldekoek.
Coruñan eta Pontevedran eskaini
dituzte AEBetatik bueltako
lehenengo kontzertuak. Disko
berria dakarte Durangoko liburu
eta disko azokara. Plateruenean
zuzenean eskainiko dituzte A ala B
diskoko hamar kantak. Bide Huts-
ekin kaleratu dute hirugarren disko
hau ere.

5ean eta 12an, 10:30etik
12:00etara); zoru pelbikoa eta
abdomena berreskuratu 1,
(eguaztenetan, 18:30etik
19:30era); zoru pelbikoa eta
abdomena indartzeko ariketak 2
(eguaztenetan, 19:30etik
20:30era). 3 eta 7 urte bitarteko
haurrentzako tailerra, (martitze-
netan, 17:00etatik 18:00etara),
Amazulo kooperatiban (Barren-
kale 18an).  

ELORRIO
›› Biodantza ikastaroa barikuetan,

18:30etik 20:30era, Txintxirri
ikastolan. Informazio gehiago:
626 66 12 92 telefonoan.
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ZINEMA
DURANGO

Zugaza

Asterix y Obelix al 
servicio de su 
majestad  
Zuzendaria:  Laurent Tirard 

barikua 30: 18:00/20:30
zapatua 1: 17:00/19:30/22:30
domeka 2: 17:00/19:30
astelehena 3: 18:00/20:30
martitzena 4: 20:00

ELORRIO

Arriola

Looper
Zuzendaria: Rian Johnson 

zapatua 1: 22:30
domeka 2: 20:00

Umeentzako zinema     

Los cachorros y el
código de Marco
Polo
domeka 2: 17:00

ZORNOTZA

Zornotza Aretoa

Argo
Zuzendaria:  Ben Affleck 

domeka 2: 20:00
astelehena 3: 20:00

Umeentzako zinema     

Frankenwinnie
domeka 2: 17:30    

Zineforuma     

Touching the Void
Zuzendaria: Kevin Macdonald

martitzena 4: 20:00    

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

GARRAIOAK

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

TAXIAK

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

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

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

Taxi auzunea ......688 618 690

UDALAK

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

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

UDALTZAINGOA

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

BOTIKAK
Barikua, 30
09:00-09:00 
• De Diego (Intxaurrondo 22 - Durango) 
Zapatua, 1
09:00-09:00
• Mugica (Andra Maria 9 - Durango)
09:00-13:30
• De Diego (Intxaurrondo 22 - Durango)
• Campillo (Montebideo 24 - Durango)
• SanRoma (Uribarri 5 - Durango)
• Balenciaga 

(Ezkurdi plaza 8 - Durango) 
• Unamunzaga 

(Muruetatorre 2C - Durango)
• Sagastizabal 

(Askatasun Etorb. 19 - Durango) 
09:00-14:00
• Irigoien 

(Bixente Kapanaga 3 - Iurreta)
Domeka, 2
09:00-09:00
• Irigoien 

(Bixente Kapanaga 3 - Iurreta)
Astelehena, 3
09:00-09:00
• Etxebarria (Montebideo 2 - Durango)
Martitzena, 4
09:00-09:00
• Unamunzaga 

(Muruetatorre 2C - Durango)
09:00-22:00
• Bengoa 

(Jose Antonio Agirre 1 - Atxondo) 
Eguaztena, 5
09:00-09:00
• SanRoma (Uribarri 5 - Durango)
Eguena, 6
09:00-09:00
• Balenciaga 

(Ezkurdi plaza 8 - Durango)
09:00-22:00
• Jaio-Olabarrieta (Erreka 6 - Elorrio) 

EGURALDIA

7

10o

5

9o DOMEKA

8

13o ASTELEHENA

3

7o ZAPATUA

2

7o BARIKUA

MARTITZENA

zorionak@anboto.org•Eguazteneko arratsaldeko 17:00ak arteko epeaZORION AGURRAK

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

Domekan Angelek urteak beteko
ditu. A zelako ganberro parea!
Zorionak danon partez! Ondo
pasatu egun hauetan!

Gure etxeko txikixek, 2 urte bete
ebazan atzo. Zorionak eta mosu
potolo-potolo bat Aioran, aman 
eta aitan partez!

Martitzenean Milaren urteguna
izan zen. Disfrutatu egunerokota-
sunean eta jarraitu beti bezain
xelebre! Zorionak!

Abadiñoko hirukiak jubilatu dira.
Zorionak familia osoaren partez!

Astelehenean, abenduak 3, Luciak 4
urte beteko ditu. Musu handi bat
potxola eta zorionak etxeko guztion
partez!

Martinek azaroaren 28an 7 urte
egin zituen. Familia eta lagun
artean primeran pasatu zuen.
Zorionak eta musu handi bat!

Guregandik hurrundu zaituzten arren,
gure bihotzean gertu zaitugu. Zorixonak
amama Ima! Handia zara gero!

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

Tomatea .................................. 3 euro/kg

Kalabaza ............................ 2,20 euro/kg 

Porruak ............................... 1,80 euro/tx

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

Azelgak.................................... 2 euro/kg

Koliflorra................................... 3 euro/kg

Arraultzak ........................... 3,80 euro/dz

Idiazabal gazta.......................17 euro/kg

Zekale ogia............................ 3,10 euro

Hori bai athleticekoa, kopako
txapela prestatzen! Zorionak
danon partez June! Ondo
pasatu urteguna asteburuan!

Gure neskatila panpoxak  sei
urte bete zituen azaroaren
25ean. Zorionak June! Musu
piloa familiaren partez!

Zure faltie igerten dogu, Beñat!
Bueltan eingo dogu ganorazko
poteo bat! Zorixonak eta mosu
handi bat Ordigen partez! 

Zorixonak bihotzez gure
Matxaleni! Segi horrelako
irribarreak oparitzen. Musu
handi bat familiaren partez!

D
EN

BO
RA

PA
SA

K

AZOKA-BASERRITIK PLAZARA

ASTEKO SALNEURRIAK:

Denborapasen
SOLUZIOAK

Ahuntz
basak
Estatu,
herri

Morroi,
neskame

Zorrotz

Saski
mota

Argiro

Irentsiak

Etanola

*Bizkaiko
mendia

Lurrin

Kriptona

Kakatsuak

Etxearen
amaieran

Lehortu

Oihal
txikia

Uretako
ugaztun

Pl., suil
mota
Ba...,

baneuka

Min

Nasak,
moilak

Arrei
deitzeko
Aunitz,
ugari

Argi, hitz
elkarketan

Ikatz
bihurtuak

.Bokala

Garra

Ikasten
saiatu
Jainko

egiptoarra
Istua,
listua

Kontso-
nantea

BO
NAZIO

SEHI
KZARAN

ALKOHOLA
ALLUITZ

USAINXE
KRTXO

KAKAZUAK
TINAKA

NUIKASI
ARTTUA

IKAZTUAK
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AKUILUAN Amaia Ugalde

Kontuz 
zuztarbakoekaz
Urak dakarrena, urak daroa.
Lurrak emandakoa lurrean
geratzen da.
Eta gu hemen, beti gu hemen.

Asko ta asko  behar barik, diru
barik, jateko barik, bizitzeko
gogo barik. Kontuz zuztarba-
koekaz!

Bankuak. Aurreko urtee-
tan irabazi itzelak. Maileguak
neurriz kanpo, baldintza ezin
hobeetan. Diru falta izan
dabeenean, gobernuari eska-
tu eta arkan gorde. Bezero
batek ezin badau hipoteka
pagau, etxea kendu eta diru
gehiago eskatu. 
Ez otsen etxe horren balioa-
gatik eman dirua?

Enpresariak berdin, urte
ederrak izan dabiez. Dirua
paradisu fiskaletan gorde.
Gero paradisutik ekartzeko
aukera emon eutsien ehune-
ko baxua ordainduta. Orain bi
mila ta bostehun eurora arte
esku dirutan pagau edo
kobrau leike.

Kontuan hartu bi mila ta
bostehun irabazten dauen
beharginari laurden inguru
kentzen dautsiela zergatan.

Politikariak. Inoren dirua
begiratu barik gastatu dabie.
Autopista, AHT, kiroldegi erral-
doi eta beste. Zerga aitorpe-
na barkatu euren sokako
enpresariei. Politikagintzatik
irteterakoan lanpostua enpre-
saren baten eta kriston jubi-
lazioa daukie. 

Aurrez izentautako hiru
taldeak ez dagoz lurrari, ingu-
ruari edo pertsonei begira,
euren buru eta poltsikoei bai-
no. Berdin jake; etorkin edo
bertako, zuri edo baltz, zahar
edo gazte. Hemen ezin bada,
han, baina poltsikoa bete. Ez
dau inporta lapurretaren
tamainak, kantitateak bai.
Zenbat eta handiagoa, hoba.

Kontuz zuztarbakoekaz!
Lotu gakiozan lurrari. 

Sarrionandiak diñoen
moduan: “Nekez uzten du 
bere sorterria/ sustraiak han
dituenak”.

LAUHORTZA

Joxe 
Garaizabal

Irakaslea“Uste dut ez dudala pasatu nire
bizitzan egun bat kantatu barik”

ingelesez abesten dut. Gaztela-
niaz eta euskaraz ez horrenbeste. 

Txikitatik abesten duzu. Zelako
oroitzapenak dauzkazu?
Bideo batzuk dauzkat etxeko ezka-
ratzean tontoarena egiten, Shaki-
raren abestiekin. Nire urtegunean
San Faustoko baserrian showak
egiten nituen. Amak musika ipin-

tzen zuen, eta nik showa pres-
tatzen nuen. 

Orduan txikitatik zabil-
tza lotsa galduta.
Agian orain nagusiagoa
naiz eta errespetu han-
diagoa ematen dit  seni-
deen aurrean kanta-
tzeak,  ezezagunen
aurrean baino. Eurei
huts egiteak beldurra

ematen dit.

Lehiaketan gitarra jo
duzu. Beste tresnaren

bat jotzen duzu?
Ez dut musikako eskolarik har-

tu, ez kanturako eskolarik, ez
beste ezer. Badakit gitarra
jotzen, baina ez beste ezer. Txi-
kitan jotzen nituen soinu txi-
kia eta panderoa baina... Gita-
rrako eskolak hartu nituen,

eta banabil abestiak sortzen,
ingelesez.

Zergatik ingelesez?
Ez dakit, betidanik gusta-
tu izan zait ingeles kultu-
ra. Nire janzkera oso inge-
lesa dela esaten didate.
Mundu hori, hizkuntza,
asko gustatzen zaizkit.
Londresen egona naiz,

eta ametsa dirudi, baina gus-
tatuko litzaidake Londresera gita-
rrarekin joan, eta bertan nire
musika sortzea. 

Kantuetan zer esaten duzu?
Normalean lagunei buruz idazten
dut, edo nire bizitzako pertsona
garrantzitsuei buruz. Orain, adi-
bidez, hil zen lagun batentzako
kantu bat  idazten nabil. Asmatu-

tako amodiozko istorioak eta natu-
rari buruzkoak ere idazten ditut. 

Musika talde batetan ere bazabil-
tza.
Sanfaustoetan jo genuen, eta zapa-
tu honetan Berrizko gaztetxean
joko dugu. Rock punk amerikano
talde bat da, Farewell. Agurra, des-
pedida esan gura du. Oso gustu-
ra nabil horretan ere.

Bakarkakoan,maketa grabatze-
kotan zaude.
Bai, eta izen artistiko bat ere badau-
kat! (barreak) Heather Deen. Make-
tan laguntzen dabilen lagunak
esan zidan Idoia Bediaga ez zela
hain ondo geratuko nire estiloko
abestiekin, eta izen artistikoa ipin-
tzea gomendatu zidan. Abestiak
amaitzen nabil, gero grabatzeko.

Zer musika talde jarraitzen duzu?
Popa entzuten dut, dena ingele-
sez. Asko gustatzen zait Lady Gaga,
baina nire abestiak ez dira bere
estilokoak, Indie-agoak dira agian.
Amy Winehouse ere asko gusta-
tzen zait, Russian Red ere bai...
Abestiak idazteko asko inspira-
tzen naiz euren abestietan. 

Askok diote musika terapia dela.
Bai, eta niretzako bada. Ikasten
nabilenean, adibidez, nekatzen
naizenean, gitarra hartu eta nire
munduan sartzen naiz. 

Abesteko gogo bako egunak ere
edukiko dituzu...
Pentsatzen jarrita, uste dut ez
dudala pasatu nire bizitzan egun
bat kantatu barik. Estrofa bat, zati
bat bada ere... Egunero kantatzen
dut. Gurean oso ohituta daude
egunero ni kantatzen entzutera.

Musika arloko zerbait ikasi gura
duzu?
Arte Ederrak ikasi gura dut, mun-
du hori asko gustatzen zait. Musi-
kan, ondo abesten dut, baina sol-
feoan ez naiz batere ona. Penta-
grama bat ikustean estutu egiten
naiz. Belarriz aritzen naiz.

Zelakoa izan da Kantuan
lehiaketako esperientzia? 
Oso ona. Bai, telebistako
giroan eta eszenatokian-
eta, oso ondo pasatu dut. 

Beste casting batzuetan
ere ibili zara. Zelan ba,
hain animatuta?
Txikitatik gustatu izan zait
abestea, eta amak esaten
zidan: ‘begira, telebistan
telefono zenbaki hau ager-
tzen da casting-etara aur-
kezteko’... Asko animatu
nau. Nire lehenengo cas-
ting-a Donostian egin
nuen, Tele 5eko progra-
ma baterako. Ez nindu-
ten hartu, baina pozik.

Lotsarik eta eszenato-
kiko beldurrik ez duzu
izan?
Ez... Izakeran agian
banaiz lotsatiagoa, baina
abesterako orduan eta
eszenatokian hobeto mol-
datzen naiz. 

Zelako abestiak kantatzen
dituzu gusturen?
Eman dizkidaten abestiekin
gustura egon naiz. Gala batzue-
tan gutxiago, abesti denak ez dire-
lako nire estilokoak izan, baina
pozik egon naiz. Nik, normalean,

TTeelleebbiissttaa  ssaaiiooaann  gguussttuurraa  iibbiillii
ddeellaa  ddiioo  IIddooiiaa  BBeeddiiaaggaa  aabbaa--
ddiiññaarrrraakk..  KKaannttuuaann  lleehhiiaakkeettaa--

kkoo  ffiinnaalleerraaiinnoo  hheelldduu  ddaa  BBeeddiiaaggaa..  BBiizzii--
ttaakkooaaggaazz  ppoozziikk,,  bbaakkaarrkkaa  eettaa  ttaallddeeaann
ddiittuueenn  eeggiittaassmmooeettaann  mmuurrggiilldduuttaa
ddaabbiill  oorraaiinn..  BBeerree  aabbeessttiieekkiinn  mmaakkee--
ttaa  bbaatt  ggrraabbaattuukkoo  dduu..  FFaarreewweellll  ttaall--
ddeeaaggaazz  kkoonnttzzeerrttuuaakk  eemmaannggoo  ddiittuu,,
bbiihhaarr  aaddiibbiiddeezz,,  BBeerrrriizzkkoo  ggaazztteettxxeeaann..    

Txikitatik kantuzale, belarriz sortzen ditu bere abestiak Idoia Bediagak. Kantuan lehiaketan parte hartu du

18 urteko abadiñarra

Kantuan lehiaketan parte hartu du,
Farewell musika taldean ere badabil

Idoia Bediaga •


