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 ELORRIO

Azaroan hasiko dira 
kanpoko igerilekuak 
eraikitzen Elizalden
Kanpoko igerilekuen obra adjudikatu du udalak; 
bederatzi hilabetean amaitzea aurreikusi dute

 MARKEL ONAINDIA
Elizaldeko kanpoko igerileku 
berrien obra adjudikatu du 
Elorrioko Udalak, eta azaroan 
bertan hasiko dira beharrean.  
Construcciones Olabarri enpre-
sak edukiko du lanen ardura, 
eta bederatzi hilabetean amai-
tzea aurreikusi dute. 991.457 
euroko aurrekontua daukate; 
gobernu taldeak azaldu duenez, 
lizitazio sasoian baino %25 txi-
kiagoa da diru kopurua. 

Adjudikazioa udalbatzarrak 
onartu zuen joan zen asteko 
osoko bilkuran. EAJk eta PPk 
egin zuten alde, eta Bilduk kon-
tra. Koalizioaren izenean, Jon 
Ander Graciak esan zuen ez 

daudela igerilekuak egitearen 
kontra, baina bai proiektu ho-
rren aurka. Kostu ekonomikoa 
berbagai izan zuen: “Etorkizuna 
baldintzatuko du. Putzu ilun bat 
izango da etorkizunean herria 
kudeatuko dutenentzat”. 

Horrez gainera, igerilekuak 
egin ala ez erabakitzeko partai-
detza prozesua kritikatu zuen 
Graciak: “Gure ustez, propa-
ganda hutsa izan da”.  Udalak 
inkestak egin zituen telefonoz 
eta kalean karpa bat ipinita. Jo-
seba Mujikak (EAJ) proiektua 
defendatu zuen, baita parte-har-
tze prozesua ere. Bere ustez, 
herritarrek eman dute iritzia, 
eta horri balioa eman behar 

zaio. 208 ekarpen jaso zituzten, 
eta %80 aldekoak izan ziren; 
telefono inkestetan, lautik bat 
agertu zen alde, eta hamarretik 
bakarra kontra. Iritzia jasotzeko 
prozesuaren ostean, uztailean 

onartu zen ofizialki kanpoko 
igerilekuak egitea. 

Hiru igerileku egongo dira 
Elizaldeko instalazioan.  Uda-
lak herritarren topagune izatea 
gura du.

Elizaldeko kirol eremuan egingo dituzte kanpoko igerilekuak.

Bildu: “Putzu ilun bat 
izango da etorkizunean 
kudeatuko dutenentzat”

Negoziaketek 
berriro egin 
dute kale Nanuk 
enpresan

 M.O.
Transportes Nanuk enpresako 
arduradunak eta grebalariak 
berriro batu dira negoziatze-
ko, baina oraingoan ere ez dute 
akordiorik lortu. Grebalariek 
esan dute enpresa hitzarmena 
adostuta eduki dutela, aparteko 
sarien eta soldataren jaitsiera-
ren inguruan ados ipinita. Ka-
leratutako langilea berriz onar-
tzea epaitegietan ebatzi dadila 

proposatu dute beharginen or-
dezkariek, baina enpresa ez ei da 
ados agertu. Enpresak kaleratua 
berriz onartzeko eskaerarako 
eskubidea ukatu diola esan dute. 
Horrek, langileen ustez, greba 
eta kaleratzea lotuta daudela is-
latzen du.

Grebalariek esan dute hain-
bat proposamen egin dituztela 
kaleratutako beharginaren in-
guruan: beste lankide bat kalera 
joateko prest ei zegoen, baina 
enpresak ez zuen onartu.

Enpresak kaleratua 
berriz onartzeko eskaera 
eskubidea ukatu duela 
kritikatu dute

Partaidetza prozesu bi, 
aurrekontu bakarrerako
Atzo, gobernu taldeak egindako zirriborroa aurkeztu zuten batzar zabalean

 M.O.
2014rako udal aurrekontuak 
zehazteko prozesu parte-har-
tzaile bi daude martxan Elo-
rrion. Alde batetik, Bilduk 
urriaren 15ean hasitakoa. Bes-
tetik, udaleko gobernu taldeak 
(EAJ) atzo martxan ipinitakoa. 
Bilduk kritikatu du ez duela 
udalaren bidez garatuko den 
prozesuaren inongo berririk.

Gobernu taldeak egindako zi-
rriborroa aurkeztu zuten batzar 
zabalean, atzo. Azaroaren 7an 

eta 8an tailerrak egingo dituzte, 
eta 18an aurkeztuko dute azke-
neko dokumentua. Bitartean, 
azaroaren 11n eta 14an, informa-
zioa emango dute kalean ipini-
tako karpa batean. Herritarren 
iritziak aztertuko dituztela esan 
dute gobernu taldeko ordezka-
riek: “Udalak kudeaketa gar-
deneko eredu parte-hartzaile 
baten aldeko apustua egin du”. 

Bilduk eztabaida saio bi egin 
zituen 30 lagunen parte-har-
tzeagaz. “Pozik gaude, kontuan 

edukita zenbat jende hurbildu 
den udalak antolatutako beste-
lako prozesuetara”, esan dute. 
Egunotan inkesta bat banatuko 
dute etxerik etxe, eta emaitza 
guztiekin proposamen bat idatzi 
eta aurkeztuko dute.

Partaidetza prozesua uda au-
rretik hasiko zela iragarri zuen 
gobernu taldeak. Bilduk esan du 
iaz koalizioa kritikatu egin zute-
la prozesua urrian hastearren, 
eta aurten EAJ bera dela beran-
du dabilena, azaroan hasita.

Ludoteka Iturri kultur etxera lekuz 
aldatzeak eztabaida sortu du
Gabonetan egingo dute aldaketa, dirua aurrezteko helburuagaz

 M.O.
Udalbatzarrean eztabaida piztu 
zen Ludotekaren harira. Ludote-
ka Iturrira –Intxorta aisialdi tal-
dearen lokalera– lekuz aldatzea 
ebatzi dute, dirua aurrezteko 
helburuz. Fernando Azkaratek 
(EAJ) azaldu zuen zerbitzua de-
fizitarioa dela, eta aldaketagaz 
25.000 euro aurreztuko dituztela. 

Antza denez, ume bakoitzeko 
2.300 euro ordaintzen ditu uda-
lak. Iturrira eroanda, alokairu 
gastua kenduko da. Azkaratek 
esan zuen teknikarien txoste-
nak aldekoak direla. Gabonetan 
egingo dute aldaketa, eta ekaine-
ra arte proban egongo da.

Bilduk esan du aparejado-
reak ez dakiela ezer intsonoriza-

tzeaz, eta hori beharrezkoa dela. 
Gogoratu dute zaratengatik 
atera zutela ludoteka Iturritik, 
liburutegian kexak egon zirela-
ko. Obra garestiago irtengo dela 
ohartarazi du. Koalizioaren us-
tez, “EAJk ludoteka hiltzen utzi 
gura du”. Gaineratu dute udalak 
ez duela ludotekaren promozio 
egokirik egin.

Udal tasak %2,2 
igotzea onartu 
dute EAJren 
botoekin

 M.O.
Udalak 2014rako tasak onartu 
zituen joan zen asteko udalba-
tzarrean. Erabakiaren ondorioz, 
tasak %2,2 igoko dituzte. EAJk 
bakarrik defendatu zuen pro-
posamena; Bilduk kontra egin 
zuen eta PP abstenitu egin zen.

Idoia Buruagak (Bildu) adie-
razi zuen zergen politika progre-
siboa aplikatu gurako luketela, 
eta datorren urterako, alder-
diek hori elkarrekin garatzea 
proposatu dutela batzordean. 
Joseba Mujika alkateordeak 
(EAJ) zehaztasun falta egotzi 
zien:  “Ahoa betetzen zaizue pro-
gresibitatearen izenean, baina 
ez duzue ezer zehazten”. Muji-
kak azaldu zuen bere ustez ba-
dagoela progresibitatea euren 
proposamenean, etxebizitzen 
balioaren arabera Ondasun Hi-
giezinen gaineko Zerga gutxiago 
edo gehiago ordainduko delako. 
Buruagak erantzun zion etxe 
bloke berean bizi direnek ber-
din ordaindu beharko dutela, 
eta errentak desberdinak direla 
etxerik etxe. EAJk azaldu zuen 
hobariak egongo direla gutxien 
kutsatzen duten ibilgailuentzat 
eta ibilgailu historikoentzat. 
Bilduren ustez, ibilgailu histori-
koek ez dute hobaririk behar.
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 DURANGO

Gasteizerako linea hobetzeko, 
inplikazioa eskatu diote udalari
Ugari dira zerbitzuari eginiko kritikak; azkenaldian baldintzak txartu ei dira

 MARKEL ONAINDIA
Durango-Gasteiz linea betetzen 
duen autobusaren hainbat era-
biltzaile haserre eta kexu dira, 
eta zerbitzuaren kalitatea kriti-
katu dute. Horietako bik, Alaitz 
Berriozabalgoitiak eta Nekane 
Rozasek, berba hartu zuten joan 
zen asteko udalbatzarrean. Es-
kaera ez da berria; duela urte-
bete hasi ziren arazoaren berri 
ematen. Udalari inplikazioa 
eskatu diote.

Ugari dira Gasteizerako auto-
busaren zerbitzuari eginiko kri-
tikak. Autobusak ez dira orduro 

irteten; egunean zazpi bidaia 
bakarrik. Gainera, azkenaldian 
baldintzak txartu egin ei dira. 
Atzerapenak, aurrez kontsulta-
tu bako ordutegi aldaketak, ma-
txurak –ordezkorik ez dute ipin-
tzen–, autobusak zaharkituta, 

zikinkeria, berogailurik ez, aire 
giroturik ez... Alsa enpresak 
dauka zerbitzuaren esleipena, 
eta beste urtebetez horrela izan-
go da. Enpresak eskainitako zer-
bitzuaren kalitatea, gaur egu-
neko zerbitzu publiko batetik 
“oso urruti” dagoela kritikatu 
dute. Antza denez, erabiltzaile 
asko botata geratu dira sarri-
tan, autobusik barik. Eta, ezin 
dute erreklamazio zuzenik egin 
enpresaren aurrean, hemen ez 
dauka-eta bulegorik.

Berriozabalgoitiak eta Roza-
sek 2012ko maiatzean aurkeztu 

zuten lehenengo kexa Herrita-
rren Arretarako Zerbitzuan, 160 
sinadurak babestuta. Aurtengo 
martxoan ere udaletxean idatzia 
aurkeztu zuten, inolako erantzu-
nik jaso ez zutela ikusita. Egoera 
aldatu ez, eta udalbatzarrera 
joatea erabaki zuten. Autobusa 
pasatzen den beste herrieta-
ko –Izurtza, Mañaria, Abadiño, 
Otxandio eta Legutio– ordez-
kariekin batera lan egin dezala 
eskatu zioten udalari.

%80, durangarrak
Durango-Gasteiz linea Arabako 
Foru Aldundiaren eskumene-
koa da. Baina, gutxi gorabehera, 
erabiltzaileen %80 durangarra 
da. “Erabiltzaileen gehiengoa 
Durangokoa izanda, udala in-
plikatzea gura dugu”, esan du-
te. Gainera, aldarrikapenaren 
tamaina handituko litzatekeela 
ondorioztatzen dute: “Beste he-
rriak badabiltza mugitzen, bai-

na herri txikiak dira. Uste dugu 
Durangok indar gehiago egin 
ahalko lukeela”.

Alkatearen erantzuna
Erabiltzaile biek, inplikazioa es-
katzeaz gainera, gutxienez eran-
tzun bat edukitzea gura zutela 
esan zuten udalbatzarrean. Ai-
tziber Irigoras alkateak azaldu 
zuen hamabost egun lehenago 
euretako bategaz berbetan egon 
zela, eta aurreko astean Araba-
ko Aldundiagaz ere hartu-ema-
netan egon zela. Adierazi zuen,  
momentuz, erantzuna ezezkoa 
dela, ezin dela ezer egin, baina 
eskean jarraituko dutela.

Protesta, herririk herri
Uztailean protesta egin zuten 
herririk herri, Durango eta 
Gasteiz oinezko martxa bategaz 
lotuta. Garraio publiko eta dui-
na orain lemapean egin zuten 
ibilbidea 30 bat erabiltzailek.

Autobusak zaharkituta eta zikin daudela kritikatu dute.

Berriozabal eta Rozas berbetan, udalbatzar aretoan, joan zen martitzenean.

2012ko maiatzean 
aurkeztu zuten lehenengo 
kexa Herritarren 
Arretarako Zerbitzuan

Ezkontza Azoka antolatu dute 
Dendak Bai eta Dendariak elkarteek
Hitzarmena sinatu dute elkarteek, Ezkontza Azoka batera antolatzeko

Durangoko Dendak Bai eta Zor-
notzako Dendariak merkatarien 
elkarteek hitzarmena sinatu 
dute, hemendik aurrera Ezkon-
tza Azoka batera antolatzeko. 
Elkarte bietako presidenteek 
sinatu dute akordioa: Guiller-
mo Oarbeaskoak durangarren 
izenean, eta Ricardo Ibañezek 
zornotzarren partez. Hitzarme-
naren lehenengo fruitua aurten-

go azoka izango da. Azaroaren 
15, 16 eta 17an ospatuko da 
Durangoko Landako Gunean.

Kostuak merkatu eta azo-
ka indartzeko helburuz batu 
dira elkarteak. Ezkontza Azo-
karen aurreko edizio biak 
Zornotzan ospatu dira, Amore 
izenagaz. Aurten, D’Amore 
izango da, Durangoren marka 
gehituta. 

Ezkontzekin zerikusia dau-
katen 40 bat erakusmahai 
egongo dira gutxienez: arropa 
dendak, ile-apaindegiak, bitxi
-dendak...  Gainera, bataio eta 
jaunartzeetarako zerbitzuak 
ere eskainiko dituztela esan du-
te. Azokak sektorea indartuko 
duela uste dute. Egun horietan, 
10.500 lagun batzea espero dute, 
prentsaurrekoan esan dutenez. Oarbeaskoa eta Ibañez, hitzarmena sinatzen.
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 BERRIZ

Zazpi familia dabiltza 
Oka kontsumo taldean
Eguaztenetan hartzen dituzte barazki eta produktu 
ekologikoen otzarak; ekimena zabalik dago

 AMAIA UGALDE
Eguazten honetan kipula, pa-
tatak, azenarioa, eskarola, bro-
kolia, azalorea... sartu dira Oka 
kontsumo taldeko barazki otza-
retan. Orozketako Iparragirre 
baserriko produktuak dira, Jon 
Bereziartua eta Alazne Intxaus-
teren ortukoak. Berrizko zazpi 
familik parte hartzen dute otza-
ren banaketan. 

Barazki ekologikoz osatuta-
ko otzaraz gainera, inguruko 
ekoizleen produktuekin ere 
egiten dituzte otzarak: Etxanon 
egindako gazta, Iurretan egin-
dako ogia, Errigoitiko esnea... 
Nekasare kolektiboko ekoizleek 
parte hartzen dute otzaretan. 

Jon Bereziartuak azaldu due-
nez, gustura dabiltza ekimena-
gaz: “Saiatzen gara kantitate 

gutxi sartzen, baina ahalik eta 
gauza gehien sartzen”. Oilate-
gia ipintzekotan dira, arrautzak 
banatzen hasteko.

Anbulatorio zaharrean
Otsailean hasi zen martxan Oka 
kontsumo taldea, eta eguazte-
nero egiten dute otzaren bana-
keta, anbulatorio zaharrean, 
19:30etik 20:30era. Barazkien 
otzarak 10 euro balio du, eta 2,5 
euro garraio eta gestio gastuek. 
Gainontzeko produktuak euren 
prezioan saltzen dituzte. Bakoi-
tzak gurago duen maiztasuna-
gaz hartu ditzake otzarak. Ha-
sieran, hiru hileko proba egiten 
dute kontsumitzaileek, “kanti-
tateekin zelan moldatzen diren 
ikusteko”. Informazio gehiago 
671 055 367 telefonoan.

 DURANGO

“Estrasbrugok esan du 
Espainiak marra gorri bat 
zeharkatu zuela” 
Landaren ustez, Estatuak arbitrarioki jokatu du ‘Parot doktrina’-ren gaian

 MARKEL ONAINDIA
Durangon bizi da Jon Mirena 
Landa (Portugalete, 1968).  Zu-
zenbide Penaleko irakaslea da, 
eta 2005etik 2009ra Eusko 
Jaurlaritzako Giza Eskubideen 
zuzendari izan zen. ‘Parot dok-
trina’-ren inguruan Estrasbur-
gok hartutako erabakia izan du 
berbagai. Durangaldeko bost 
presori eragingo die neurriak: 
Anton Lopez, Felix Zabarte,  
Ramon Aldasoro, Juan Jose 
Legorburu eta Iñigo Akaiturriri.

Zelan kokatu daiteke Estras-
burgok emandako ebazpena?
Estrasburgo ez da edozein auzi-
tegi. Giza eskubideen gainean 
autoritate gorena dauka, eta 
egunero kontrolatzen ditu esta-
tuak. Areto Handiak, autoritate 
osoz, Areto Txikiak esan zuen 
guztia berretsi, eta egonkortu 
egin du. Hemen ez dago inprobi-
saziorik edo teoria konspiratzai-
lerik. Gauzak txarto egin ziren: 
aplikatu ezin zen doktrina bat 
aplikatu zen atzera eraginez. 
Estrasburgok esan du Espai-
niako Estatuak marra gorri bat 
zeharkatu zuela, eta bidea dese-
gin behar duela. Estatuak arbi-
trarioki erabili du denok eman 
diogun boterea.

Beraz, interes politikoak eragi-
na izan du...
2003an astindu ederra egon zen 
iritzi publikoan, zigor guztiak 
beteko zirela aldarrikatuta. 
Baina juristok bagenekien lege 
horrek ezin zuela atzerako efek-
turik eduki. Baziren hainbat 
ETAko kide, 80ko hamarkadan 
delitu astun eta larriak egin-
dakoak, ateratzear zeudenak. 
Ateratzen hastean, jadanik al-
txatutako olatu horrek presioa 
eragin zuen. Legea ezin zenez 
atzera eraginez aplikatu, Auzi-
tegi Gorenaren bitartez saiatu 
ziren, interpretazio bat aldatuta. 

Zer urratu du Espainiak?
Erdi Aroa gainditzean, legezko-
tasun printzipioa eskubide bila-
katu zen. Alegia, delitu bat egin 
baino lehen guztiok daukagu 
delitua zer den, eta zein zigor da-
gokion jakiteko eskubidea. Ezin 
dena da bidean zigorraren pun-
ta aldatu. Hori izan da Estatuak 
egin duena. Eskubide hori esta-
tu demokratikoen zutabea da.

Auzitegi Nazionala hasi da ka-
suak aztertzen. Zelan balora-
tzen duzu bere jarrera?  
Areto Txikiak epaia eman zue-
nean sortu zen zalaparta kon-

tuan hartuta, Auzitegi Naziona-
lak, ofizioz, bere ekimenez oso 
arin bete izana berri ona da. Nik 
uste, eragile juridiko gehienek 
espero zutena zela luzamendu-
tan jardutea. Baina ez dute bide 
ankerrik bilatu nahi izan, agin-
dutakoa bete baino beranduago 
egiteko. Estrasburgoko epaie-
tan, efektua izaten da kasuagaz 
lotuta, baina egoera berdinean 
dauden kasu guztiengana he-
datzekoa. Betetzeko diligentzia 
berbera izan beharko litzateke.

ETAren biktima batzuk hase-
rretu egin dira.
Estatuaren egitekoa ez da baka-
rrik biktimen interesak defen-
datzea, interes publiko guztiak 
defentatzea baizik. Biktimak 
aintzat hartu behar dira, eta 
errespetuz tratatu. Ahal den 
neurrian, euren sufrimendua 
konpondu behar da. Baina ba-
tzuetan esaten dutena ezin da 
automatikoki politika batean is-
latu. Iragazkia jarri behar zaio, 
interes publiko bilakatu dadin. 

Presoen gaian bide bat zabal-
tzen lagundu dezake epaiak? 
Lagundu beharko liguke. Nire 
ustez, bidea zabaltzeko gakoeta-
ko bat espetxeetako politika blo-

ke bakar lez ez ulertzea da. Esa-
terako, makrosumarioen bidez 
kartzelaratuak alderatu ditza-
gun hildako baten kasuarekin; 
ez da gauza berbera, ezin dugu 
dena zaku berberean sartu. Pen-
tsatu beharko genuke delituen 
larritasunagaz mapa bat egitea, 
eta horri buruz berbetan hasi; 
justiziak hori eskatzen du, bai-
na baita estrategiak ere. Zelan 
apurtu behar den dispertsioa, 
giza eskubideen kontrakoa de-
lako, baina baita zentzurik ez 
daukalako ere; zelan pasatu 
litezkeen hirugarren gradura... 

Faseka joan behar dugu. Nahi 
nuke pentsatu epaiak lehenengo 
fase bat zabalduko duela.  

Beraz, balio handia ematen 
diozu ebazpenari... 
Egon dira erreakzioak Estatuko 
ordezkarien partetik, epaite-
gien aldetik... Ikusi da Ezker 
Abertzaleak erantzukizunez 
esan duela: “Ikusten dugu ho-
nek mina sortu dezakeela bikti-
mengan. Gure poza gorde deza-
gun esparru pribaturako”. Uste 
dut ekarpen positiboa dela. Ez al 
da hori laborategi txiki bat?

Landa: “Nahi nuke pentsatu epaiak lehen fase bat zabalduko duela”.

Tratu txarrek 
sortutako 
egoeratik 
irteteko laguntza

 M.O.
Andereak elkarteko boluntario 
bi laguntza sozialerako agente 
izango dira. Hain zuzen ere, bi-
tartekari lanak egingo dituzte 
tratu txarrak jaso dituzten ema-
kumeen eta erakundeen artean. 
Emakume horiei tratu txarren 
egoeratik irteten laguntzea da 
ekimenaren helburua. Bizkaiko 
Foru Aldundiak sustatzen duen 
Tartekari Sarearen baitan gara-
tu dute egitasmoa.

Boluntario horiek anonimo-
tasunean egingo dute lan, eta ar-
tatuko dituzten emakumeei ere 
konfidentzialtasuna bermatuko 
ei diete. Emakumeen kontrako 
indarkeria kasuetan espezializa-
tutako profesionalek babestuko 
dituzte boluntario biak. Esa-
terako, formazioa jasoko dute. 
Boluntarioekin hartu-emanetan 
ipini gura dutenek andereak@
hotmail.com helbide elektroni-
kora idatzi ahal dute.

 ZALDIBAR

Hil honetan egingo 
dute Neguko Azoka 
Azaroaren 17rako antolatu dute nekazal azoka

 I.E.
Zaldibarko Udala azaroaren 
17rako antolatzen dabilen Ne-
guko XV. Azokan parte hartzeko 
eskaria aurkeztu dute 31 neka-
zarik. Durangaldeko, Lea-Arti-
baiko eta Busturialdeko nekaza-
riei egin diete deialdia. 

Antolatu zuten lehenengo ur-
teetan azaroan burutzen zuten 
Neguko Azoka, Zaldibarren. 

Azken urteetan, atzeratzen 
joan da hitzordua, eta aurten 
egin ez den arren, urtarrilean 
antolatu izan dute. Baina urte 
hasiera ez da sasoirik emanko-
rrena gure ortuetan, eta hasie-
rako datetara bueltatzeko apus-
tua egin du udalak. Nekazal 
ekoizpen handiagoa izaten den 
sasoira, azarora, ekarri dute 
azoka, beraz, berriro. 

Azaroaren 17an, Euskal He-
rria etorbidean ipiniko dituzte 
Neguko XV. Azokako postuak. 
Besteak beste, barazkiak, fru-
tak, txakolina, ogia, gozoak, ez-
tia zein gazta erosi ahalko dute 
bisitariek, bertan.

Ohi bezala, produkturik one-
nak aukeratzeko lehiaketa egin-
go dute Neguko Azoka horretan. 
Udalak izendaturiko herrita-
rren epaimahaiak erabakiko du 
zeintzuk nekazari saritu. 

Udalak antolatzen duen 
azokan parte hartzeko 
eskaria aurkeztu dute   
31 nekazarik
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OSASUN GIDA 
FISIOTERAPIA

PODOLOGIA

PSIKOLOGIA

FISIOTERAPIA 
OSTEOPATIA

Trañabarren 13, 4. blokea, 
behea eskuma 

48220 MATIENA-ABADIÑO

Tel.: 944 657 132 - 686 906 374

Ane Legorburu Munitxa

JON GERRIKAETXEBARRIA

Ermodo, 2 - 1 eskuma 
48200 DURANGO

Tel.: 946 201 100

Gaixotasunak - Ortopedia 
Oin kirurgia

IMQ - SANITAS - ARESA

JON ARRUABARRENA

Frantzisko Ibarra, 6 - DURANGO 
jon@psikologo.biz - www.psikologo.biz

PSIKOLOGO KLINIKOA 
PORTAERA TERAPIAN MASTERDUNA

• Antsietatea, estresa, fobiak 
• Depresioa • Eskola arazoak

UMEAK - NAGUSIAK - BIKOTEAK

Tel.: 946 033 246 - 629 245 728

FISIOTERAPIA 
ETA ERREHABILITAZIOA

Iturriza, 44 - behe ezkerra 
48240 BERRIZ

Tel.: 946 225 593

Erditze aurreko eta ostekoa, txizari ezin  
eustea, traumatologia, kirola, auto istripua, 
drainatze linfatikoa (basektomia ondoren),...

ESTETIKA

Laser berria:

Txatxiena, 6 
48200 DURANGO

Tel.: 946 810 387

Tatuajeak behin betiko kentzeko laserra

Obesitatea-zelulitisa, 
Laserra: depilazioa (prezio bereziak), barizeak... 

Adinaren kontrako tratamenduak: orbanak, botoxa...

GOIATZ MURUA LETURIAGA

Monagotorre, 4 - behea 
48200 DURANGO

Tel.: 946 203 630

Kiropodia, Onikopatia, Alterazio 
dermatologikoak, Ibilerako alterazioak

PODOLOGOA

J.L. URRETA ZABALO

Zumalakarregi, 18 - 1. ezk 
48200 DURANGO

Tel.: 946 812 200

MEDIKU ESTOMATOLOGOA 
IMQ, PADI (umeen hortz programa) 

Ortodontzia

B. UNAMUNZAGA 
E. ETXEBARRIA

Muruetatorre, 2 - C behea 
48200 DURANGO

Tel.: 946 819 951

ODONTOLOGIA OROKORRA 
ETA ESPEZIALIZATUA

ODONTOLOGIA

RP
S:

 11
9/

13
RP

S:
 10

8/
13

RP
S:

 14
5/

13

RP
S:

 11
2/

13

RP
S:

 6
2/

11
RP

S:
 16

/0
9

OPTIKA

ZENTRO OPTIKOA

Arkaraz, 3 
48240 BERRIZ

Tel.: 946 225 099

Teknika aitzindariak, kontaktologia, haurren 
ikusmena, ikusmen terapia, audiometria, 

NAHIA ZABALA eta AITZIBER ZABALA

RP
S:

 16
2/

13
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 OTXANDIO

Euskal mitologiak herriko 
kaleak hartuko ditu zapatuan
Euskal mitologiako pertsonaiek ‘bizia’ hartuko dute herri ekimearen bidez

 JOSEBA DERTEANO
Hainbat herritarren eta elkarte-
ren borondatezko lanari esker, 
zapaturako Mitologia Jaia an-
tolatu dute. Euskal mitologiako 
pertsonaiak liburuetatik kalera 
ateratzea dute helburu. 12.30ean 
umeentzako jolasak egongo di-
ra, eta Euskal Herriko hainbat 
txokotatik etorriko diren Ber-
balagun taldeekin herri bazkari 
egingo dute 15:00etan, Mainon-

don. Ondoren, kalejiran helduko 
dira plazara, eta 18:30ean,‘Zai 
Zoi Bele’ ekimena hasiko dute 
Xabier Amuriza eta Uxue Al-
berdi bertsolariekin. Handik, 
musikak lagunduta, kalejiran 
abiatuko dira Aker eta Tartalo 
pertsonaiek lagunduta. Kaleji-
rak zazpi geraleku izango ditu, 
eta bakoitzean, herriko zazpi 
elkartek edo lagun taldek euskal 
mitologiako beste hainbeste per-

tsonaia gaur egunera ekarriko 
ditu, nork bere modura.  Hauek 
dira pertsonaiak: sorginak eta 
Basajaun (Arkotxe eta gazte 
asanblada), Odei (Berbalagun 
taldea), lamiak eta Prakagorri 
(lagun talde banak), Sugoi (Ke-
mentsu), eta Anbotoko Mari (ole-
tarrek). Urduri dantza taldeak, 
Soinubilek eta batukada taldeek 
plazan eskainiko duten ikuski-
zunagaz amaituko da ekimena.

 MALLABIA

Abizenak 
euskalduntzeko 
kanpaina 
martxan da

 JONE GUENETXEA
UEMAk eta udalak abizenak eus-
kalduntzeko Guk abizena, zuk? 
kanpaina jarri dute martxan. 
Euskal abizena modu ofizialean 
eta leku guztietan euskaraz ida-
tzita izan gura dituenak jarraitu 
beharreko pausoak ezagutzera 
eman dituzte. Lehenengo, erre-
gistro zibilera edo bake epaitegi-
ra joan beharra dago, eta abizena 
euskal grafiaz ipini gura dela 
azaldu. Bertan emandako eskae-
ra orria dagokien datuekin bete 
behar da ondoren. Hainbat agiri   
ren fotokopiak eman behar dire-

la gaineratu dute: nortasun agi-
ria (adinez nagusia ez denak, gu-
rasoena ere beharko du), hitzez 
hitzeko jaiotza ziurtagiria (epai-
tegian eskatuta), errolda agiria, 
familia-liburua eta seme-alaben 
nortasun agiria. 

Askotariko ikastaroen izen-
ematea irekita udaletxean
Datorren astelehena da izena emateko azken eguna

 JOSEBA DERTEANO
Udalak hiru ikastaro abiatuko 
ditu laster, eta horietan izen-e-
matea azaroren 4an, astelehe-
nean, amaituko da. Informatika, 
emakumeentzako autodefentsa 
eta eskulanak dira hiru ikasta-

roak, eta udaletxean eman daite-
ke izena.Informatika ikastaroa 
doakoa da, eta KZgunean eskai-
niko da urteko hainbat sasoitan. 
Autodefentsa ikastaroa emaku-
meei zuzenduta dago, eta azaro 
erdialdean hasi, eta abenduaren 

erdialdean amaituko da. Esko-
lak zapatu goizetan izango dira. 
Ikastaro horretarako izen-ema-
tea 10 euro da Otxandion erral-
datuta daudenentzat, eta 15 euro 
erroldatu gabekoentzat.

Eskulanen ikastaroa azaroan 
hasi eta martxoan amaituko 
da. Kakorratz-lanak, vainica 
josteko modua eta malla lako 
eskulanak egiten ikasiko dira. 
Izen-ematea 22 euro izango da 
erroldatuta daudenentzat, eta 27 
euro besteentzat.

 IZURTZA

Gimnasia 
eskolak hasi 
dira jubilatuen 
lokalean

 JOSEBA DERTEANO
Izurtzako Erdoitzako Ama ju-
bilatuen elkarteak manten-
tze-gimnasia eskolak hasi ditu 
urrian, eta ekainera arte luza-
tuko dira. Martitzen guztietan 
batzen dira jubilatuen lokalean, 
17:00etatik 18:00etara, monitore 
aditu baten gidaritzapean gim-
nasia ariketak egiteko. 

Ikasturte berrian (hainbat 
urtez ari dira antolatzen) zortzi 
bat lagun batzen dira marti-
tzenero, baina ez dela ekimen 
itxia adierazi du Karmelo Iras-
torza elkarteko presidenteak, 
eta gura duena batu daitekeela 
klaseetara. Beraz, ez da derri-
gorrezko baldintza elkarteko 
kidea izatea. 

Gimnasia eskoletan parte 
hartu gura duenak nahikoa du 
martitzenetan, eskola ordue-
tan, jubilatuen lokalera joan, 
klaseak hartzeko interesatuta 
dagoela adierazi, eta bakoitza-
ri dagokion kuota ordaintzea. 
Adin tartean ere ez dute muga-
rik. Edadetuago zein gazteago, 
denei irekita dagoela adierazi 
dute. 

Lehenengo erregistro 
zibilera edo bake 
epaitegira joan  
beharra dago

 ABADIÑO

McDonald’sek bi solairuko 
jatetxea zabalduko du
Multinazionalak asteon aurkeztu du Muruetan jatetxea zabaltzeko egitasmoa

 ITSASO ESTEBAN
Martitzeneko ohiko udalba-
tzarreko galdera eta eskarien 
tartean, Bilduk Buger King 
jatetxeak herrian zabaldu gura 
duen jatetxearen proiektuari 
buruzko azalpenak eskatu ziz-
kion Jose Luis Navarro alkatea-
ri. Alkateak proiektu horri bu-
ruzko azalpenak eman ostean, 
zabaldu zuen albistea: jatetxea 
zabaltzeko proiektua aurkeztu 
du McDonald’sek ere, asteon.

Murueta kalean zabalduko 
du McDonald’s enpresak bi so-
lairuko jatetxea. Enpresaren 
asmoa, Graficas Berriz enpresa 
zegoen eraikina bota, eta berria 
eraikitzea da. Proiektuak 500 
metro koadroko jatetxea eta 25 
autorentzako aparkalekua au-
rreikusten ditu, eta janaria au-
totik bertatik erosteko zerbitzua 
ere eskainiko omen dute.

Burger King enpresak jate-
txea zabaltzeko asmoa daukala 

prentsan irakurrita jakin zutela 
kritikatu zuen Bilduko Saioa 
Zuazubizkarrek. Gobernu tal-
deak multinazional horren eli-
kadura eta ekonomia eredua 
bultzatzea ez duela ulertzen 
adierazi zuen Bilduk. “Udalak 
ez dezala horrelako proiekturik 
baimendu” eskatu zuten. “Le-
gearen baldintzak betetzen ba-
dituzte, guk ezin dugu jatetxea 
zabaltzea oztopatu”, erantzun 
zuen Navarro alkateak.

Enpresaren asmoa Graficas Berriz zegoen eraikina bota, eta berria eraikitzea ei da.

Udal tasei eta 
zergei %1,5eko 
igoera orokorra 
ezarri diete

 I.E.
Hiru urtean igo barik mantendu 
ditu zerga eta tasak Abadiñoko 
Udalak. Martitzeneko udalbatza-
rrean, baina, gobernu taldearen 
eta EAJren aldeko bozkekin 
onartu dute 2014 urteko zergak 
eta tasak %1,5 igotzea. Igoera 
orokor horren kontra bozkatu 
zuen Bilduk, zerbitzu guztiei 
igoera bera aplikatzea ez dutela 
ondo ikusten argudiatuta. “Ta-
sa horiek politika eredu berriak 
martxan ipintzeko erabili behar-
ko lirateke: etxebizitza alokai-
rua bultzatzeko, enpresa txikiak 
laguntzeko...”, esan zuen Ibai 
Urrutia zinegotziak. 

“Uste dugu herritar guztiek 
onartzeko moduko igoera dela, 
ez dela inorentzat traumatikoa 
izango”, azpimarratu zuen, al-
diz, Jose Luis Navarro alkateak. 
Gobernu taldearen berbetan, 
“udalak eskaintzen dituen zer-
bitzuen kalitatea mantentzea 
bermatzeko, erantzukizunez 
jokatu dugula uste dugu: udala-
ren gastuek gora eta gora egiten 
dute, eta diru-sarrerak nolabait 
lortu behar ditugu: ez dugu beste 
aukerarik”. 

 MAÑARIA

Jaietako 
argazkien bideoa 
eskainiko dute 
hilaren 8an

 M.O.
Mañariko Jai Batzordeak aur-
tengo jaietako argazkien proiek-
zioa eskainiko du hurrengo bari-
kuan, hilaren 8an. Andramarie-
tako ekitaldietan lau bat lagun 
ibili ziren argazkiak ateratzen, 
eta horiekin guztiekin bideo bat 
egin dute jaien antolatzaileek. 
Iluntzeko 20:00etan proiektatu-
ko dute bideoa, udaletxeko bil-
kura aretoan. Gero, luntxa ere 
egongo dela azaldu dute.

Jaietan bizitako momentu 
onak gogoratzea da ekitaldia-
ren asmoa. Gainera, esan dute 
argazki horiek ez dituela jende 
askok ikusi. Beraz, horretarako 
aukera eman gura diete. Uste 
dute jendearen interesekoa dela; 
iaz ere egin zuten, eta aretoa bete 
zela adierazi dute.

Iluntzeko 20:00etan 
proiektatuko dute  
bideoa, udaletxeko 
bilkura aretoan



2013ko urriaren 31a, eguena |  anboto       Herririk herri    7

DURANGALDEA ASTEON

 ATXONDO

Ikusmen eta entzumen azterketen 
garrantzia berbagai eguaztenean 
Lorea Iriondo optikariak hitzaldia eskainiko du eguaztenean, udaletxean

 JOSEBA DERTEANO
Amankomunazgoko Pertsona 
Nagusien Dinamizazio Sai-
lak antolatuta, Lorea Iriondo 
optikaria eta optometristak 
Ikusmen eta entzumen osasuna 
izeneko hitzaldia eskainiko du 
eguaztenean, 17:00etan, uda-
letxean. Bertan, adin batetik 
aurrera, prebentzio moduan, 
urtero-urtero ikusmen eta en-
tzumen azterketak egiteak duen 
garrantziari buruz jardungo du.

Izan ere, Iriondoren ustez, 
prebentzioan dago gakoa: “50 
urtetik aurrera oso inportan-
tea da urtero azterketak egitea, 
adin horretatik aurrera bai 
entzumenean, bai ikusmenean 
galera arriskua egoten delako”. 

Ikusmenari dagokionez, az-
ken urteetan ikusmenari lotu-
tako arazoak gehitu egin direla 
gogoratu du: “Adinari lotutako 
degenerazio makularrari da-
gozkion kasuak gehitu egin 

dira. Eguzkiak zerikusi handia 
du horretan. Egun argitsue-
tan eguzkitako betaurrekoak 
ipintzen ez duen jende asko 
dago oraindik. Glaukomek edo 
genetikak ere eragin diezaio-
kete ikusmenari”, azaldu du 
Iriondok.

Hitzaldian nork bere etxean 
egiteko ariketak jasotzen di-
tuen txostena ere banatuko du. 
Horrela, bista edo entzumena 
galdu den edo ez neurtu daiteke.

 GARAI

Bertso afarirako  
txartelak salgai daude
Azaroaren 23an izango da urteroko bertso saioa; 
joan gura dutenek badaukate izen-emateko aukera

 M.O
Garaiko Udalak eta Trumoitte 
kultur elkarteak urtero anto-
latzen duten bertso afaria aza-
roaren 23an izango da aurten. 
Azaldu dutenez, bertara joan 
gura dutenek badaukate izena 
emateko aukera. Izan ere, txar-
telak salgai daude udaletxean. 
Gura dutenek udaletxera ber-
tara deitu ahal dute, 946 816 393 
zenbakira. Hogei euro ordaindu 

beharko dute interesdunek; 
ume eta gazteen kasuan, hama-
bost euro.

Hiru bertsolarik parte har-
tuko dute ekitaldian. Beñat 
Ugartetxea mallabitarrak, Ene-
ko Abasolo Abarkas iurreta-
rrak eta Fredi Paia algortarrak 
abestuko dute bertso afarian. 
Otea-Loran elkartean izango da 
afaria, eta horren ostean egingo 
dute bertsotan.

 IURRETA

Kolonbia gertuago 
sentitzeko gonbita
‘Munduko Paisaiak: liburutegiak topaleku’ 
ekimenean parte hartuko du 5. urtez bibliotekak

 AITZIBER BASAURI
Kolonbiako errealitatera hur-
bildu, eta herrialde hori gehiago 
ezagutzeko aukera eskainiko 
dute Iurretan, azaroaren 17ra 
bitartean. Munduko Paisaiak: 
liburutegiak topaleku ekimena-
ren eskutik ipuin kontalariak, 
literatur solasaldiak, eta Kolon-
biako perkusioen tailerra anto-
latu dituzte, esaterako. 

Jaurlaritzako Liburutegi Zer-
bitzuak bultzatutako ekimena 

da, eta tolerantzia eta gizartera-
tze kulturala sustatu gura du; Iu-
rretako biblioteka bosgarrenez 
gonbidatu dute parte hartzera. 

Funts bibliografiko eta ar-
gazkiek osatutako Kolonbiari 
buruzko erakusketak abiatu du 
egitaraua, eta azaroaren 17ra ar-
te luzatuko da. ASOCOLVAS ko-
lonbiarren elkarteak, Kolektiba 
Colombiak eta herriko hainbat 
elkartek lagundu dute ekintzak 
antolatzen.

Hainbat lagun batu zituen, iaz ere, Aita San Migel plazatik irtendako mendi martxa solidarioak. Iurretako Bibilioteka

Urriak 31 - 20:00
IPUIN KONTALARIA: ‘Deallá’ 
(Jhon Ardila). Helduentzat.
Azaroak 7 - 19:00
ZINE KLUBA: ‘Los colores 
de la montaña’ (Carlos 
Arbelaez). Moderatzaile: 

Marina Santa Coloma
Azaroak 8 - 18:00
IPUIN KONTALARIA:  
‘Kolonbiako ipuinak’ (Belen 
Azkarate). 5 urtetik gora.
Azaroak 12-13 - 18:30
LITERATUR SOLASALDIAK.  

Hilaren 12an: ‘Delirio’ 
(Laura Restrepo). 13an: ‘Ko-
lonbian bahituta’ (Hasier 
Huegun, Gari Ubeda).  
Dinamizatzaile: Isa Castillo.
Azaroak 15 - 18:00
KOLONBIAKO PERKUSIOA.  

Familiarentzat. Vladimir 
Teheran (Grupo Maguaré)
Azaroak 17 - 09:00
MENDI MARTXA SOLIDARIOA, 
plazatik (izena eman 
behar da). Zaldi, HEKI, 
Kimuak.  

BATXILERGOKO IKASLEENTZAKO SAIOAK: ‘Giza eskubideak Kolonbian’ (Hizlaria: Kolektiba Colombia)

Salerosketak be euskaraz ekimenari da-
gokion zazpigarren iPad elektronikoaren 
zozketa egin berri du ITG taldeak. Katy 
oinetako dendan banatutako 257.233 zenba-
kia duen txartela da hilabete honetan saria 
jasoko duena. Txartel hori agertu ezean, 
ordezko zenbakia, Montejon banatutako 
259.393 zenbakia izan dela jakitera eman du-
te ekimenaren antolatzaileek.

Naturbideak ekimena 
Conama sarietan  
aurkeztu du Elorriok

Traña-Matienako 
guraso elkartearen 
azoka solidarioa

Elorrioko anbulantzia 
zerbitzua proba bat 
baino ez zen 

257.233 zenbakia 
‘Salerosketak be 
euskaraz’-en irabazle

Urtero antolatzen dira Conama sariak, 
jasangarritasunaren alde udalek ga-
ratzen dituzten ekimenak saritzeko 
lehiaketa. Elorrioko Udalak Natur-
bideak ekimena aurkeztu du bertan. 
Ibilbide homologatuek osatzen dute 
ekimen hori, eta herriko ondare kultu-
ral, natural eta paisaia-ondarea indar-
tu gura dute.

Traña-Matienako eskolako gura-
soen elkarteak bigarren eskuko 
azoka antolatuko du azaroaren 
29tik abenduaren 1era bitar-
tean. Horretarako, gura duenak 
produktuak eroan ahal ditu as-
telehenetik aurrera. Baliabide 
gutxiko familiei laguntzeko an-
tolatu dute azoka.

Asteburuetarako Gurutze Gorriaren 
zerbitzua ipini zuten martxan irai-
lean. Udalak azaldu zuen Gurutze 
Gorria Aldapebeitian egongo zela, 
eta anbulantzia zerbitzua eskainiko 
zuela Elorrion. Hasiera batean, ez 
zuen esan epe mugarik edukiko zue-
nik. Orain, esperientzia pilotua izan 
dela eta amaitu egin dela adierazi du.
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Raymound Villalba | Errepublikazale exiliatuen semea | Oloron Saint-Marie, 67 urte

> AMAIA UGALDE
Gursetik 18 kilometrora dago 
Raymound Villalbaren jaiote-
rria, Oloron Sainte-Marie (Biar-
no, Frantzia). Han memoria his-
torikoa lantzeko elkartea sortu 
dute, eta, besteak beste, bisi-
tak antolatzen dituzte Gurse-
ko kontzentrazio-esparrua izan 
zen eremura. ‘Agurrik gabeak’ 
ekitaldian izan da, Kurutziagan 
ipini duten oroitarriaren inau-
gurazioan.
 
Aita, Luis, Durangarra zenuen. 
Zelako bizimodua zeukan ge-
rra aurretik? 
Aita 6 urtegaz etorri zen Du-
rangora bizitzera. Hamabi  
neba-arreba ziren, eta 11 urte-
gaz arotzeria ikasten hasi zen. 
PSOEko eta UGTko kidea zen. 
UGTko batailoi batean Castro-
raino joan zen borrokatzera. 
Gero, Bordelera joan zen, eta 
handik Kataluniara. Errepubli-
kak galdu zuenean, Frantziara 
heldu, eta pentsatzen zuten han 
beso zabalik hartuko zituztela, 
Gobernuan ezkertiarrak zeude-
lako. Baina ez zen horrela izan, 
kontzentrazio-esparruetan sar-
tu zituzten. 

Zelakoa zen Gurseko kontzen-
trazio-esparrua?
Itzela zen. Guztira 32.000 errepu-
blikazale heldu ziren Gursera. 

Euskaldunak 5.000 inguru. Kar-
tzela erraldoi bat zen, 400 militar 
frantses zeuden presoak zain-
tzeko. 36ko gerran parte hartu 
zuten nazioarteko brigadetako 
kideak ere egon ziren bertan. 

Zure gurasoek bertan ezagutu 
zuten elkar. 
Ama Asturiasekoa zen. Ama-
gandik zetorkion errepublikaza-
letasuna: 1934an meategietako 
iraultzan, armak ezkutatu zi-
tuen bere biltegian, eta kartze-
lan egon zen urtebetez. Horrela, 
1939an Frantziara heldu ziren. 
Hasieran Bretainian ibili ziren, 
eta gero, hegoalderantz bidali 
zituzten, Gursera. Han, aita eza-
gutu, eta maitemindu egin ziren.

Bizimodu gogorra izango zu-
ten bertan. 
Bai. Latzena judu alemaniarrak 
eroan zituztenekoa izan zen. 
1941ean naziek juduak hiltzea 
erabaki zutenean, Gursetik sei 
konboitan eroan zituzten Ausch-
witz, Mauthausen eta Buchen-
waldera, hiltzera. 3.900 pertsona 
baino gehiago eroan zituzten. 
Amak kontatu zidan konboiak 
irten zirenean, andre batek be-
rokia eman ziola. Amak galdetu 
zion ea zergatik, eta hark esan 
zion bera zihoan leku hartan ez 
zuela beharrik izango. Oso gogo-
rra izan zen. 

Gerra amaitutakoan zer egin 
zuten gurasoek?
Gerra amaitu aurretxoan, ama 
eta amama Tolosa alboko kon-
tzentrazio-esparru batera eroan 
zituzten. Hura liberatutakoan 
Oloron Sainte-Mariera itzuli 
ziren, eta hango familia baten 
etxean ezkutatu ziren. Gurasoak 
gerra amaitu zenean elkartu 
ziren berriro, eta apirilaren 14 
batean ezkondu ziren, errepubli-
karen urteurren egunean. 

Umetan zelan bizi zenuen gu-
rasoen erbestealdia? 
Oloron Sainte-Marieko batza-
rretan ilusioz eta indarrez egi-
ten zuten berba. Beti maletak 
prest, Espainiara bueltatzeko 
gogoagaz. Franco hil arte itxa-

ron behar izan zuten horretara-
ko. Eurek ez zuten Francoren 
erregimena onartu gura, eta ez 
ziren sekula kontsulatu fran-
kista batera joan. Aita 35 urte 
egon zen Durangogaz ametse-
tan. 1978an hil aurretik hiru 
aldiz bueltatu zen Durangora. 
Gogoan dut orduak eta orduak 
egoten ginela Santa Anako eliza 
aurrean, Artekale eta Barren-
kalera begira. Itzela izan zen. 
Amaren herrira joan ginenean 
latzagoa izan zen. Soto del Bar-
con, herritarren erdiak hil zi-
tuen gerrak, eta amak orduan 
izan zuen tragedia horren berri. 

Terre de memoria et lutte el-
kartea sortu duzue. Zer lan egi-
ten duzue? 
Ahanzturatik atera gura dugu 

memoria hori. Mugako bi aldee-
tako ikasleentzako Memoriaren 
ibilbideak izeneko egitasmoa 
daukagu, Gurseko kontzentra-
zio-esparrua ezagutarazteko. 
Aragoigaz hitzarmena eduki 
dugu, eta gustatuko litzaiguke 
Euskal Herriko ikasleak ere 
programan sartzea. Horrez gai-
nera, master bat prestatu gura 
dugu hainbat unibertsitategaz, 
Espainiako errepublikazaleek 
Biarnon zer ekarpen egin zuten 
ikertzeko. Ekonomia arloan eta 
borroka sindikaletan lan handia 
egin zuten 1950 eta 60ko hamar-
kadetan. Euren askatasun ba-
lioek bizirik diraute.

Zer esangura dauka Gurseko 
kontzentrazio-esparruak ingu-
ruko herritarrentzat?
Frantzian garai hartan oso zati-
tuta zegoen biztanleria ezkerre-
ko eta eskuineko jendearen ar-
tean. Gurseko kontzentrazio-es-
parruari buruz berba egiteko 
1978ra arte itxaron behar izan 
dugu. Kolaboratu zuten frantse-
sen belaunaldia amaitu denean 
hasi gara lanean. Gero, Gurseko 
alkateak, nahiz eta eskuinekoa 
izan, asko lagundu digu kon-
tzentrazio-esparrua atontzen. 
II. Mundu Gerra amaitu zenean, 
Frantziako Gobernuak kolabo-
ratzaile eta erresistentziako ki-
deen artean bakea lortzea gura 
zuen. Gursen pabiloi guztiak bo-
ta eta baso bat sortzen hasi ziren. 
Zortea izan genuen, Alemaniako 
kontsul bat handik pasatu, eta 
hura ikusita, Alemaniara joan 
zelako kontatzera. Han, gerra-
ko sarraskiek pisu handia utzi 
zuten, eta segituan etorri ziren 
ingurua eta kanposantua erabe-
rritzera. Frantzian hainbat kon-
tzentrazio-esparru desagerrara-
zi zituzten, eta ahaztu egin dira. 

“Erbesteko errepublikazaleen askatasun 
balioek bizirik diraute Frantzian” 
Durango 1936 elkartearen ‘Agurrik gabeak’ ekitaldian izan da Villalba. Bere aitak Durangon pasatu zuen gaztaroa, eta ama Gurseko 
kontzentrazio esparruan ezagutu zuen. Memoria historikoa lantzeko Terres de mememories et luttes elkartean dabil buru-belarri

Aita Durangora 
bueltatu zenean 
orduak egoten  
ginen Santa 
Anako eliza 
aurrean, Artekale 
eta Barrenkalera 
begira”

Eguenean ‘Agurrik gabeak’ ekitaldia egin zuten, Kurutziagan. Kepa Aginako.
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SEI HANKAKO MAHAIA

Durangok plan ona behar du, 
Tokiko Agenda 21 Plan ona

Lehenik eta behin, eskerrak eman 
behar dizkiegu Tokiko Agendako 
foroetan beren iritzia eman duten 
herritarrei. Hala ere, aditzera eman 
behar dugu prozesu horrek hutsune 
ugari izan duela. Izan ere, 2012an bi 
bilera baizik ez dira izan, eta 2013an 
bat. Lehenengo plana prestatzean, be-
rriz, hamar bilera egin ziren ekitaldi 
bakoitzeko. Bistan denez, oraingo hau 
ez da parte-hartzean oinarritutako 
prozesu bat izan.

Bestetik, nabaria da aurkeztu den 
plana “jendeari begira egindako tes-
tu” bat dela, barne hartzen dituen 
proiektu asko “maiz eskatu direlako, 
eta honezkero gauzatuta egon behar-
ko luketelako”: esate baterako, Ur-
ki-Hegoaldeko kanpoko ingurabidea 
(5.863.000e). Proiektu hori 2010eko 
aurrekontuetan sartu genuen, eta 
abian egon beharko luke honezkero. 
Gainera, azpiegituretan sartu diren 
5.000.000 euroak ez dira benetakoak. 
Durangoko Merkataritza Biziberri-
tzeko Plan Bereziko diru-laguntzak 
dira horiek, eta oraindik ez dau-
de bermatuta. Euskarari dagokion 
kontu-saila sartu da, planerako au-
rreikusitako 8 urteekin biderkatuta 
(2.796.000e). Hala ere, kalkulu hori 
ez dator bat oraingo egoerarekin, bi 
urte baitaramatzagu aurrekontuak 
luzatzen. Beste horrenbeste egin da 
Berdintasun Sailarekin (1.112.000e) 
eta Gizarte Ekintzarekin. Horrez gai-
nera, planean jasota dauden ekintza 
gehienak aspalditik ari dira egiten 
hainbat sailen ardurapean.

Guk berriz doitu nahi dugu plana, 
epe laburragoak ezarri nahi ditugu, 
eta jendearen partaidetza gehiago bul-
tzatu nahi dugu, adostasun gehiago 
lortze aldera. Horrez gainera, bene-
tako kontu-sailak dituzten ekintzak 
sartu nahi ditugu planean, zehazki, 
jendarteko iraunkortasunaren es-
parruan, orain arte bereziki landu 
dugun ekonomia- eta ingurumen-ar-
loko iraunkortasuna bazter utzi ga-
be. Oinak lurrean ondo finkaturik, 
ahalik eta ekintza gehienei eman 
behar diegu lehentasuna, enplegua 
sortzeko. Azkenik, gogora ekarri nahi 
dugu udal honetan enplegua lortzeko 
xedearekin egin diren proiektu baka-
rrak sozialistok egin ditugun propo-
samenen emaitza izan direla.

IDOIA  
AGORRIA
PSE-EE

Durangon kultura bizitzeko
Hasteko, zorionak plateru guztioi!

Hamarkada bat baino gehiago da Durangaldeko herritarrei 
eta Euskal Herri osoko kulturzaleei Plateruena zabaltzeko pro-
posamena aurkeztu genienetik. Egitasmo hura bizi-bizirik den 
proiektua da gaur egun. Eta ospatzeko ez ezik, aurrera begira go-
goeta egiteko sasoia da orain.

Durangoko Udalak Landakoko hiltegi zaharra ustiatzeko 
lehiaketa publikoa aurkeztu zuenean, Berbaro elkarteak kafe an-
tzoki eredua proposatu eta ustiatzeko lizentzia eskuratu zuen. He-
rritarrek sostengu handia eskaini ziguten: 870 bazkideren artean 
473.000 euroko ekarpena. 2004ko urriaren 28an ateak zabaltzeko, 
baina, ia milioi bat eta erdi euroko inbertsioa egin behar izan ge-
nuen guztira. Udalak ez zuen horretarko diru-laguntzarik eman, 
ustiatzeko aldia amaituta instalakuntza guztiak (eraikina eta 
azpiegitura teknikoa) bere esku geratuko diren arren. Ordutik 
hona, kultur jardunari dagokionez, azpiegitura profesionala eta 
kalitateko programazioa eskaini diegu mundu osoko sortzaileei 
eta Euskal Herriko kulturzaleei, bereziki Durangaldeko herri-bi-
zitza aberastuz. Badira urte batzuk, gainera, programaziotik sor-
kuntzarako jauzia egin genuela Durangaldeko hainbat sortzaile 
eta eragilerekin elkarlanean, ekimen propioak eta parte hartzai-
leak eskainiz.

Ekonomikoki, Plateruena zabalduta ostalaritzak diru-iraba-
ziak emango zizkigula aurreikusi genuen, diru hori bankuei mai-
legua bueltatzeko eta kultur proiektuetan inbertitzeko asmoz. 
Eta hala egin dugu orain arte. Kontsumo-ohiturak, ordea, asko 
eta azkar aldatu dira urteotan, eta azken urteotako krisiak larritu 
egin du egoera. Udalaren jabetzan egin genuen inbertsioari buel-
ta emateko zailtasunak ditugu gaur egun.

Edozelan ere, Plateruena egitasmoaren garrantzia eta gaur-
kotasuna berresten digu EHUko Gizarte Zientzietako kideekin 
batera egin berri dugun Delphy azterketak. Kultura, ostalaritza, 
hezkuntza, politika eta komunikabide arloko 30 durangarrek 
erakutsi digute Plateruenaren nortasuna ondo ezagutzen eta begi 
onez ikusten dutela. Zelan ez, zer hobetua ere badugula ikusi du-
gu. Helburua argia da: Durangoko kulturgune herritarra izatea.

– Durangaldeko kultur sortzaile eta eragileekin: sorkuntzen 
erakusleiho eta formazio zein programazio gune diziplina arte-
koa adostu eta garatzeko.

– Durangaldeko kulturzale eta herritarrekin: kultur proposa-
men ohikoak ez ezik geure-geureak eta parte-hartzaileak auzola-
nean antolatu eta gozatzeko.

– Durangoko Udala eta alderdi politikoekin: udal guneekin 
elkarlanean herriko kultur bizitza aberastuko duen egitasmoa 
adostu eta bideragarri egiteko.

Horui guztia ondo egiteko behar den denbora hartuko dugu, 
EHUko Parte Hartuz ikerketa taldearekin elkarlanean. Orain 
arteko eskaintza eta lana jarraituz eta hobetuz, urtebeteko bidea 
egingo dugu, 10. urteurrenean egitasmo berritua plazaratzeko.

Ez diamante ez perla ez urregorririk, alegrantzija baino ez  
dago hoberik!

Platreuena Kafe Antzokia

 
Castet libre
Orain dela hogeita bat urte jaio zen. Zaldibartar ezkertiar eta 
abertzaleek ireki zituzten bere ateak. Bere izena, Castet Kultur 
Elkartea Herriko Taberna, Abellaneda Batailoiko Iñaki Castet 
eta berarekin batera hildako berrogei gudari baino gehiagori 
omenaldia eginez. Hasierako pausoak ez nituen ezagutu, bai-
na ondo irakatsi didate Castet Elkartearen ibilbidea zein den. 
Zaldibarko gazte askorena bezala, nire gaztetasuna Herrikoan 
bizitako momentuekin lotuta dago: Castet Elkartea da nire lagun 

eta ingurukoen topagunea, bertan egin naiz Ezker Abertzaleko 
militante. Castet Elkarteak antolatutako bazkari, hitzaldi, bertso 
saio, kontzertu eta kultur ekintzetan ere egon naiz beste hainbat 
zaldibartarrekin batera. 

Castet Elkartearen buruhausteak duela 11 urte hasi ziren, Es-
painiako Auzitegiek jomugan jarri zutenean. Polizia etorri zen 
gure etxea miatzera. Garai hartan Castet Elkarteko langilea nin-
tzen. Gaur egun Elkarteko lehendakaria naiz, horregatik jadanik 
bi aldiz joan naiz Madrileko Auzitegi Nazionalera, 74 euskal mili-
tante eta 110 Herriko Taberna eta kultur erakundetako ordezka-
riekin batera. Bertan deklaratzea tokatzen zaidanean honakoa 
hau esango dut: Castet  herritik herriarentzako sortu zela eta beti 
egin dugula  Zaldibar eta Euskal Herri justu eta libre baten alde. 
Auzitegi Nazionalak ezin duela Castet epaitu, Zaldibarko herriak 
argi duela epaia zein den, Castet zabalik eta libre nahi du, zaldi-
bartarren topagune izaten jarrai dezan. 

Eneritz Azpitarte, Zaldibarko Castet Elkarteko Lehendakaria

Ludotekako gorabeherak
Elorrioko Intxorta asti elkarteko begiraleak gara eta adierazi 
nahi dugu gure desadostasuna Elorrioko ludotekaren leku alda-
ketarekin. Hona hemen gure arrazoiak. 

Hasteko, kurtsoa hasita dago eta aldaketa horrek erritmo apur-
keta handia ekarriko du. Ludotekako begiraleentzako, Intxor-
tako begiraleentzako eta, batez ere, gure eta euren umeentzako. 
Ludotekako lokala lekuz aldatu behar bada ados gaude, baina ez 
dugu uste orain, bat-batean, horrelako aldaketak onuragarriak 
direnik. Bestalde, jakinarazi nahi dugu gure lokala Elorrioko 
udal liburutegiaren gainean kokatuta dagoela, horrek suposa-
tzen du zarata handia sortuko dela, eta horren ondorioz egokitze 
obrak egin behar dira. Horrek kostu ekonomiko handia suposa-
tzen du, ez dena inbertsio bat, aldi baterako egonaldia izan ahal 
delako. 

Hari beretik, abendu eta urtarrilean izango dira lanak, eta go-
gorarazi nahi dugu, ikasleok azterketa garaian egongo garela. Ze-
lan da posible obra batzuk burutu nahi izatea garai horietan? Ez 
dute ikasleengan pentsatzen? Horrekin esan nahi dugu ludoteka 
aldaketak esparru handiago batean eragingo duela. Eta horrela 
bada, zer gertatuko da gure egunerokotasunarekin? Nora joan-
go gara Intxortako kide zein umeok? Kokapenari dagokionez, 3. 
pisu batean gaude, eta umeak gora eta behera ibiliko dira kurtso 
osoan, istilu handiak sortu eta zarataren arazoa mantenduz. 

Era berean, aurten urteurrena ospatuko dugu eta horrek lan 
bikoitza suposatuko digu, denbora bikoitza beharrari dagokio-
nez, eta lokalaren erabilera bikoitza. Ezin izango dugu lan egin 
gure lokalean bertan ludotekako kideak oztopatuko ditugulako 
eta baita eurek gu ere. Eta ez dugu uste arazo horren irtenbidea 
kultur etxeko beste lokal bat eskaintzea denik, zeren eta guk gure 
lekua, gure materiala, gure baliabideak behar ditugu egunero lan 
egiteko, eta irtenbide oso txarra da. Lokala elkarrekin banatzeak 
beste arazo batzuk sortu ditzake. Esaterako, gure materiala eta 
eurena espazio berean egongo dira eta istripuak edonon gerta 
daitezke, areago bi elkarteek umeekin lan eginda. Zer gertatu-
ko litzateke gure umeak gurea ez den materialarekin ibiliz gero? 
Zerbait apurtzen bada, nork ordaindu beharko du? Beraz, uste 
dugu arrazoi trinkoak ditugula esku artean, baina gure hitzaren 
oihartzuna Anboto ez den beste leku batera helduko da? Hau da, 
udaletxean entzungo gaituzte? Uste dugu, gure lana lan bolunta-
rioa denez, eta gazteak garenez, ez gaituztela serio hartzen, hots, 
gure lana ez da baloratzen, beraz, gure iritziak ez du baliorik, eze-
rezean gelditzen da. 

Intxorta asti elkartea



2013ko urriaren 31a, eguena |  anboto     11

Kultura

“Inguruko taldeengandik 
desberdinak izan gara beti”
Lander Zalakain bateria-jotzailea, Belako taldearen parte hartzeaz

Zelan hartu duzue Kantuaren 
Kantoian jarduteko gonbita?
Ilusio handia egin digu. Talde-
ko mutilak, Josu eta neu, joan-
go gara, eta hasieran gitarra 
birekin zer edo zer egitea pen-
tsatu genuen arren, emanaldia 

solasaldira mugatu, eta instru-
menturik barik aritzea eraba-
ki dugu. Solasaldia izango da 
hari nagusia, eta baliteke gure 
bideoklipen bat, edo gustuko 
dugun talderen baten kanta-
ren bat edo irudiak tarteka-

tzea. Jendearen jakin-minaren 
arabera moldatuko dugu saioa.

Zergatik erabaki duzue kan-
tarik ez eskaintzea?
Taldekide bi bakarrik joango 
gara Durangora, eta guk biok 

bakarrik jotzeak kantak gehie-
gi moldatzea eskatuko lukeela 
uste dugu. Egia esan, ez gara 
akustikoen oso zaleak. Beste 
zerbait eskaini gura dugu: jen-
deak nahi duena galdetzeko 
tartea izan dezala, gure eragi-
nak zeintzuk diren azaldu...

Berezia da publikoarekin hain 
hartu-eman zuzena izatea?
Bai, eta Plateruena bera ere 
berezia da guretzat. Orain ur-
tebete inguru Berri Txarrak 
taldearen aurretik jo genuen 
bertan, eta oroitzapen oso bere-
zia daukagu. 

Duela aste bi egon zarete Du-
rangoko Txosnagunean kon-
tzertua eskaintzen. Zelakoa 
izan zen kontzertu hori?
Festa giroan jo genuen, eta ho-
ri ere gustatzen zaigu. Ondo 
dago Bartzelonan eta Madrilen 
jotzea, baina Euskal Herrian 
jotzea da gehien gustatzen zai-
guna. Oso ondo pasatu genuen 
Durangon, eta goizaldera arte 
egon ginen, oso gustura.

Zelan hartzen dute herri txi-
kietako jaietan zuen musika?
Batzuei arraro egiten zaie gure 
musika, baina Durangon, esa-
terako, uste dut publikoa ohi-
tuta dagoela bestelako doinuak 

entzutera. Horretan asko la-
gundu duela uste dut, besteak 
beste, Plateruenak.

Euskal Herriko musika esze-
nan ezohikoak dira zuena mo-
duko musika eskaintzak. Ho-
rregatik arraro?
Ez dakit, baina hori aldatzen 
lagundu gura genuke, ahal den 
heinean esparrua zabaltzen. 
Hori, dena den, urte askoko 
lana da, eta ez du talde bakar 
batek lortuko. Inguruko tal-
deengandik desberdinak izan 
gara beti, baina guri gustatzen 
zaiguna egiten dugu. Beti pen-
tsatu izan dugu: “Jendeari gus-
tatzen bazaio ondo, eta bestela, 
berdin”. Oso musika gustu an-
tzekoak dauzkagu laurok: gure 
gurasoengadik jasotakoak. 

Zertan zabiltzate orain?
Martxoan kaleratu genuen 
Eurie diskoa, eta gelditu barik 
gabiltza harrezkero. Orain gel-
dialdi txiki bat egin gura dugu, 
abendura arte kontzertu gu-
txiago eskainita. 2014 urtea go-
gor hasteko indarrak hartuko 
ditugu, udan ahalik eta jaialdi 
gehienetan parte hartzeko. 
Nork daki, beharbada, 2014an 
bigarren disko bat ere etor dai-
teke. Urte betea-betea izango 
da datorrena ere.Lander Zalakain, Josu eta Lore Billelabeitia eta Cristina Lizarragak osatzen dute Belako taldea.

Kantuaren Kantoia eguaztenetan 
zabalduko dute, azaro honetan
Aurreko lau edizioetan bezala, lau musikari gertutik kantuan eta kontuka entzuteko aukera 
eskainiko du Durangoko Platerueneko Kantuaren Kantoia ekimenak. Azaroaren 6an hasiko da

  ITSASO ESTEBAN
Azken urteetan ez bezala, eguaztenetan 
izango du, aurten, Durangoko Platerue-
neko Kantuaren Kantoiak hitzordua. 
Iazko formatu eta filosofia beragaz, sola-
saldia eta zuzeneko emanaldi akustikoak 
uztartuko dituzte asteroko saioetan, 
bertaratzen diren entzuleek musikariak 
gertu-gertutik ezagutzeko aukera izan 
dezaten. Aurreko urteetan bezala, Jonan 
Fernandez kazetari durangarrak gidatu-
ko du solasaldia.

Bosgarren edizio honetan ere, lau 
emanaldi izango dira, azaroko lau eguaz-
tenetan, Plateruenean. Beste urte batzue-
tan bakarlariek eta taldeek osatu badute 
kartela, aurten, musikari gazteen taldeak 
dira gonbidatu guztiak.

Mungiako Belako laukote gazteak 
zabalduko du, datorren eguaztenean, 
2013ko Kantuaren Kantoia. Iaz Gaztea 
irratiaren maketa lehiaketa irabazi os-
tean, Eurie izeneko diskoa kaleratu zuten 
martxoan, eta uda musika jaialdi han-
dietan jotzen eman dute. Euren ibilerei, 
taldearen hasierei, gustu musikalei eta 
abarri buruz jardungo dira.

Azaroko hurrengo hiru asteetan, 
bestalde, Audience, Napoka Iria eta Ju-
piter Jon taldeak izango dira Kantuaren 
Kantoian ariko direnak. Rocka oinarri 
hartuta, folkera, countryra, edota pun-
kera gerturatuta, aparteko estiloa duten 
taldeak dira guztiak ere. Euskal Herriko 
musikagintza berriztu duten taldeak.

Mistress games izeneko diskoa kale-
ratu zuen uda hasieran Audience talde 
gernikarrak. Rock eta country kutsuko 
bost kanta biltzen ditu Bilboko Kafe An-
tzokian aurkeztu zuten disko horrek. 
Azaroaren 13an, berben eta doinuen bi-
dez aurkeztuko dituzte kantok, Platerue-
nean, lagunarteko giroan. 

Eibarko Napoka Iria taldeko Miren 
Narbaiza eta Ander Mujika ariko dira 
Kantuaren Kantoiaren hirugarren hi-
tzorduan. Arnasten ikasteko berriz biga-
rren diskoa kaleratu berri du bikoteak, 
eta azaroan bertatik bertara izango dira 
Durangoko Plateruenean.

Azaroaren 27ko Irungo Jupiter Jon 
taldekoen emanaldiarekin amaituko da 
aurtengo Kantuaren Kantoia. 

Kantoiko berri kroniketan
Eguaztenetako Kantuaren Kantoiko esan 
eta izanen berri, Durangaldeko lau mu-
sikazaleren lumatik jasoko du, barikuro, 
Anboto astekariak. Bezperako sentsa-
zioen berri kroniken bitartez emango du-
te, Ainhoa Urien edo Igor Elortza moduko 
eskualdeko kulturzaleek. 

Belako - AZAROAK 6

Audience - AZAROAK 13

Napoka Iria - AZAROAK 20

Jupiter Jon - AZAROAK 27

Mungiako Belako laukote 
gazteak zabalduko du, datorren 
eguaztenean, 2013ko Durangoko 
Platerueneko Kantuaren Kantoia

Rocka oinarri hartuta, eta 
folkera, contryra, edota punkera 
gerturatuta, aparteko estiloa 
jorratzen duten lau talde, aurten
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GEURE DURANGALDEA

Udagoienean, serotonina maila 
jaitsi egiten omen zaigu, urte-
ko beste sasoiekin alderatuta. 
Neuronen arteko lotura egite-
ko beharrezko transmisorea da 
serotonina. Gutxi dugunean, 
kalteak ekar diezazkiguke: 
depresioa, sumina… Ez dira, 
baina, sasoiko gaitz horiek jo-
ta hemen, Pinondon, artatzen 
dituzten atzerritarrak, migra-
zioak sortutako estresak jota-
koak baino.  

Atearen beste aldean gera-
tu da zabaltzera joan naizen 
arte, ez omen du entzun (edo 
ulertu) nire sartu, sartu! La-
gun batekin etorri da, bakarrik 
ibiltzeak arazoak sortzen bai-
tizkio, are gehiago atzerritarra 
izanik. Gatazka latzaren ondo-
rioz, berarentzat mundua soi-
nu gabekoa da umea zenetik. 
Hemen denbora gutxi daroan 
arren, ohartu da gure lurrek 
beste usain, kolore eta forma 
batzuk dituztela, besteetatik 
bereiziak… Horrela jakina-
razi dio bere lagunari, neuri 
esateko. Oraindik gogoan ditu 
bere sorterriko doinu maiteak, 
urrun, lauso … 

Adituek diotenez, zentzu-
menen arteko liskarra sortzen 
denean, ikusmena gailentzen 
zaie besteei, beti. Sinesgarria-
goa da begien aurrean dugu-
na, entzun, ukitu edo usaindu 
dezakeguna baino. Bethok oso 
garatua du ikusmena, gai da 
edozer zehatz-mehatz deskri-
batzeko. Hasi da barrenean 
gordeta dituen irudi gordinak 
zehazteko ahaleginean. Uzteko 
eskatu dio bere lagunak; eskai-
leretan gora galdu ditut.

Badaude geure herrian bor-
tizkeria jasandakoak; irudi 
lazgarriak dituzte garunetan 
itsatsita, eten barik ziztaka 
kultura bat gorrotatzeraino. 
Egoera ezin gainditu, gortu ez 
ezik, ikusmenak itsututa bizi 
dira. Miresten dut Bethoren 
jarrera. Orain irakurtzen ikas-
ten ari da.

Atea jo du

Berbaroko 
kidea

FERNAN  
RUIZ

 KONTZERTUAK 

Abadiñoko organoak 100 urte 
bete izana ospatzeko, musika
San Trokaz elizako organoaren urteurrenerako 3 kontzertu antolatu dituzte

 ITSASO ESTEBAN 
Bertako organoaren mendeu-
rrena ospatzeko, hiru kontzertu 
antolatu dituzte Abadiñoko San 
Trokaz elizan. Azaroaren 9 eta 
30ean, eta abenduraren 28an 
izango dira kontzertuak, Bizkai-
ko Organoen Adiskideen elkar-
teak antolaturikoak hirurak, eta 
udalak babestu dituenak. 

Organo eta txirula kontzer-
tua izango da lehenengoa: aza-
roaren 9an. Jesus Martin Moro 
organistak eta Natacha Korszuk 
flautistak eskainiko dute ema-
naldi hori. Zikloko guztiak beza-
laxe, 20:00etan hasi, eta doakoa 
izango da kontzertua.

Bigarren emanaldia, aza-
roaren 30ean izango da. Egun 
horretan, Bilboko Begoñako An-
dra Mari Basilikako organista 
gazteak, Miriam Cepedak, joko 
du. Getxoko Andres Isasi abes-
batzak lagunduta, eta Imanol 
Ormazaren zuzendaritzapean 
jardungo dira organista eta Ge-
txoko abesbatza.

Abenduaren 28an, Thomas 
Ospital eta Yoann Tardivel orga-
no-jotzaileek eskainiko dute San 
Trokaz elizako organotik, lau 
eskutarako kontzertua. Gazteak 
izanagatik, askok Europako or-
ganistarik onenetarikotzat har-
tzen dituzte Ospital eta Tardivel.

Jesus Moro organistak eta 
Natacha Korszuk flautistak 
eskainiko dute azaroaren 
9ko emanaldia 

Bizkaiko Organoen  
Adiskideen elkarteak   
antolatu ditu kontzertuak, 
eta Udalak babestu 

  BERTSOLARI TXAPELKETA NAGUSIA 2013

Kartzelako saiorik 
onena, Amurizarena
Saio polita izan zen larunbatean, Oionen: hainbat 
biderrez berotu zuten giroa bertsolariek

 KRISTINA MARDARAS
Bertso saio polita gozatu ge-
nuen larunbatean, Oionen. 
Hiru bizkaitar Etxahun Lekue 
Etxebarria, Miren Amuriza 
Plaza eta Iratxe Ibarra Foruria, 
lapurtar bi Eneritz Zabaleta 
Apaolaza eta Maddi Sarasua 
Laskarai, eta arabar bat Manex 
Agirre Arriolabengoa. Izen eta 
bi abizenekin aurkeztu zituen 
bertsolariak Maite Berriozabal 
Berrizbeitia Berrizko gaijar-
tzaile argiak. Bertsozale elkar-
teak ama ere kontuan hartzen 
du, amaren abizenez, ama ere 
badaukatela aditzera emanda. 
Pozten naiz. Bakoitzari berea!

Saio politaz gozatu genuen. 
Hainbat biderrez berotu zu-
ten giroa bertsolariek txalo 
zaparradak lortuta. Amaieran 
saioa epela izan zela, goirik ez 
zuela jo eta horrelakoak entzun 

nituen. Bada, nire uste apa-
lean, saio ona izan zen. Behar-
bada, Amuriza hobeto ikustea 
gura genuen, baina ez zuen 
bertso txarrik egin. Kartzelako 
saiorik onena berea izan zen, 

Manexegaz egin zuen saioan 
ekonomia-gizatasuna bikoteaz 
esandakoa, eta aberatsei bota-
tako desioak “euren pisuaz (di-
ruarena) erori bitez berandu 
baino lehenago” asko esaten du 
Mirenen izaeraz. Etxahunekin 
8ko txikian bikain ibili zen. 
Etxahunek bidea eman, Mire-
nek hartu, eta Arte Ederretako 
ikaslerik onenak legez pintzela 
luzatu eta erabili zuen. Esan 
behar dena esan, eta gehiago 
aditzera emanda.

Eta Amurizaren hizkera? 

Garbia eta aberatsa “puri-pu-
rian”, “ateratzen zeure one-
tik”, “erori bitez” eta beste-
lakoak belarrien gozagarri. 
Zerbait zuzentzekotan bizkor-
txoago kantatzeko eskatuko 
nioke. Ez dakit bildurragai-
tik-edo, baina esanari distira 
kentzen diolakoan nago.

Puntuazioa? Amurizak 
usaindu zuen ez zela sailkatu-
ko: “Eskerrik asko, gure bidea 
hemen amaitu da jada”. Animo 
Miren, zeuk esan legez, bide ba-
karra aurrera egitea da.

Argazkia: Alberto Elosegi.

 KRONIKA
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 ANTZERKIA 

Emigrazioari buruzko ‘Inungane. Sustraiak 
airean’ emanaldi bikoitzean eskainiko dute 
Zilar Asterako sorturiko ‘Inungane. Sustraiak airean’ San Agustinen eskaniko du Karrikak

 ITSASO ESTEBAN
Aurten gaitzat emigrazioa izan 
duen Durangoko Platerueneko 
Zilar Asterako sortu zuen Karri-
ka Antzerki Taldeak Inungane. 
Sustraiak airean. Datorren as-
tean, obraren emanaldi bikoi-

tza eskainiko dute taldearen 
entseguetarako lekua ere baden 
Durangoko San Agustin kultur-
gunean. Azaroaren 7an eta 8an, 
20:00etan eskainiko dute obra. 
Eneko Sagardoyk eta Jose Mar-
tin Urrutia Txotxe-k idatziriko 

testuan oinarrituriko lana da 
Inungane. Sustraiak airean, eta 
azken horrek zuzendu du obra. 
Ikuskizunean oholtzan dihar-
duten aktoreak, aldiz, Endika 
Zamalloa, Joana Ocaña, Nazaret 
Froufe, Uxuri Gallastegi, Eneko 

Sagardoy, Miren Erdoiza, Alicia 
Otxoa eta Jon Gorroño dira. 

Antzezlana sortzeko, etor-
kinen azaletik jardun gura 
izan dute Karrika taldekoek: 
“Sorterritik irteteko arrazoiak 
zeintzuk diren, zer sentitzen 
duzun...”, galdetu diote euren 
buruari, Jose Martin Urrutia 
Txotxek azaldu zuenez. Ahalik 
eta ikuspuntu zabalenetik be-
giratu gura izan diote emigra-
zioaren gaiari, eta euren burua 
errealitate horretan kokatu. 

Hainbat ezaugarri komu-
nean eduki arren, etorkin ba-
koitzak bere sentipen eta bizipe-
nak dituela adierazi gura dute 
Karrika taldeko sortzaileek, 
eta antzezlanean, elementu plas-
tikoekin eta argiztapenarekin 
jolastuz adierazi dute hori.

Donostian, ‘Lurra astinduz’
Beste hitzordu garrantzitsu 
bat ere badauka azaroan, 1998 
urtean Durangoko Institutuko 
antzerki tailerretik jaio zen Ka-
rrika Antzerki Taldeak. Azaroa-
ren 22an eta 24an, Donostiako 
Antzoki Zaharrean antzeztuko 
dute Lurra astinduz. Altxamen-
du eta garaipen frankistaren 
osteko urteetako durangarren 
bizipenak kontatzeko helburuz 
sortu zuten obra. Durangoko 
bonbardaketari buruz 2007an 
taularatu zuten Martxoak 31 an-
tzezlanari jarraipena emateko 
sortu zuten Lurra astinduz. 

Martxoan estreinatu zuen Karrika Antzeki Taldeak ‘Inungane. Sustraiak airean’ antzezlana. K.Aginako.

Ahalik eta ikuspuntu 
zabalenetik begiratu gura 
izan diote emigrazioaren 
gaiari Karrikako sortzaileek

Iaz, Elorrioko Arriolan egindako sari banaketa ekitaldia.

 ZINEMA 
Egun bakarrean sorturiko film 
laburren jaialdia antolatuko dute
24 ordu izango dituzte parte hartzaileek euren lanak pentsatu eta grabatzeko

 I.E.
Elorrioko Arriolan elkartuko 
dira zinemagile eta zinemaza-
leak bihar eta etzi. Izan ere, 24 
Ordu Digitalean izeneko film 
laburren lehiaketaren zortziga-
rren edizioa antolatuko baitute 
bertan. Bihar, 17:00etan elkartu-
ko dira lehiaketan parte hartze-
ko izena eman dutenak, Elorrio-
ko antzokian. Ordu horretan 
emango dizkiete antolatzaileek 
lanak egiteko oinarriak: filmean 
erabili beharreko objektuen 

zerrenda, filmean agertu beha-
rreko esaldia... Gehienez ere 24 
ordutan, pentsatu, grabatu eta 
editatu behar da lana, eta asko 
jota, lau minutu iraun dezake.

Denentzako berdina den abia-
puntu batetik, partaideek gau-
zei zenbat ikuspuntutik begira 
diezaieketen erakutsiko du aza-
roaren 2ko emanaldiak. Ohi be-
zala, egun horretan egingo dute 
Elorrioko 24 Ordu Digitalean 
film laburren lehiaketaren sari 
banaketa ekitaldia. 

Sari nagusia 700 eurokoa da, 
eta 500 euroko beste bi sari ere 
banatuko dituzte. Herriko Arra-
palan antzerki taldeak aurkez-
tuko du sari banaketa ekitaldia. 

Ohi bezala, Elorrioko 
Arrapalan antzerki 
taldeak aurkeztuko du sari 
banaketa ekitaldia
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Kirola

“Ezer ez genekiela hasi ginen areto 
futbolean, eta hiru igoera lortu ditugu”
Abadiño Lagun taldea desagertu egin da; Euskadiko Futbol Federazioak ezarritako eskakizunei ezin izan 
diete aurre egin; Bigarren Erregionalean hasi ziren eta Euskal Ligan amaitu dute zortzi urteko abentura

 JOSEBA DERTEANO
Sortu zutenetik talde ia bera-
ri eutsi izan diote. Lagunarte-
ko talde bat izan dira. Baina are-
to-futbola serio hartu duen la-
gunarte bat, zortzi urtean hiru 
igoera lortu dituztelako. Behin 
taldea desagertuta, egindako 
bidea errepasatzeko sasoia da.

Zeintzuk dira Abadiñoko Lagun 
desagertu izanaren arrazoiak?
Aitor Calzada: Liga hasi baino 
egun bi lehenago desagertu zen.  
Hainbat arrazoi egon dira, baina 
nagusiak diru kontuak eta en-
trenatzaile falta izan dira. Gutxi 
gorabeherako finantziazioa batu 
ostean, entrenatzaile bila hasi gi-
nen. Nazio mailako titulua izan 
behar zuen, Federazioak Euskal 

Ligako taldeei ezarritako eskaki-
zunetako bat delako.  
Jon Jimenez: Entrenatzaile 
askori deitu genien, baina asko-
tariko arrazoiengatik ezin izan 
dugu bat lortu. Entrenatzaile ba-
rik jokatzearren isunak ipintzen 
dituzte, asterik astera pilatzen 
doazenak. Ondorioz, ez zen bide-
ragarria. 

Euskadiko federazioaren eska-
kizunak epe laburrera begira 
kaltegarriak direla uste duzue?
A.C.: Bai. Talde indartsu bat 
izanez gero, Federazioaren eska-
kizunak bete daitezke, baina gu 
lako talde berrientzako gaitza da. 
Bidean trabak eta trabak aurki-
tzen badituzu, azkenean, denei 
aurre egin ezinik zaude. 

Batzuek diote Federazioaren 
eskakizun horiek barik, lagunar-
teko talde soiletan geratuko li-
tzatekeela areto-futbola.
A.C.: Egia da azken aldian talde 
asko eratu direla, modan dago, 
baina teoria horri jarraituta, 
gaur egun eskualdean dauden 
talderik gehienak ez ziren exis-
tituko. Kuadrillak eta lagunak 
elkartu eta jokatzen hasita sortu 
izan dira talde asko.
J.J.: Talde guztien atzean dirua 
eta baliabideak lortzeko ahale-
gin handiak daude. Borondate 
hori ere ezin daiteke gutxietsi. 

Taldea desagertzea kolpe han-
dia izan da jokalarientzat?
A.C.: Taldeari eusteko egindako 
batzar batzuetatik baikor eta ani-

moz beteta irteten ginen, eta egu-
nak aurrera joan ahala kontuak 
ez zuela aurrera egiten ikusten 
genuen. Arazo bat konpondu or-
duko beste bat sortzen zitzaigun, 
eta denbora amaitzen zihoan.
J.J.: Liga hasi aurreko martitzen 
arratsaldean jakinarazi genion 
Federazioari ezetz, ez genuela li-
ga hasiko. Pena izan zen.

Zer gertatu da jokalariekin?
A.C.: Batzuek areto-futbolean ez 
jarraitzea erabaki dute. Lau-bost 
beste talde batzuetara joan dira, 
batez ere, Sasikoara. 

Zortzi urte iraun du Abadiñoko 
Lagunen abenturak. Zer azpi-
marratuko zenukete?
A.C.: Nik taldean genuen giroa 

azpimarratuko nuke. Partiduan 
denetarik esaten genion elkarri, 
baina behin partidua amaitua, 
beste kontu bat zen. Emaitza edo-
zein izanda ere, lagunak ginen. 
J.J.: Lortu dugun guztia nabar-
menduko nuke. Ezer ez genekie-
la hasi ginen areto futbolean, eta 
hiru igoera lortu ditugu. 

Igoerak zelan gogoratzen  
dituzue?
A.C.: Lehenengoa horrexegatik  
izan zen berezia: lehenengoa 
izan zelako. Azkenengo igoera 
ere berezia izan zen, asko kostatu 
zitzaigulako, eta maila oso onean 
ibili ginelako. Benetan sentitzen 
genuen lana gogotik eta serio 
egin genuelako igo ginela. Ez 
ginen lagunarteko kuadrilla bat 
bakarrik. 

Partidu berezirik gogoan?
A.C.: Derbiak beti izaten ziren 
bereziak, jende ezagunaren kon-
tra jokatzen genuelako. Bilbon, 
esaterako, ez genuen inor eza-
gutzen.
J.J.: Badago partidu bat gutako 
inork ahaztuko ez duena. Maila 
Gorenean, igoerarako borrokan, 
Saltzaileak arerio zuzenaren 
kontra etxetik kanpo jokatu ge-
nuen partidua. Galtzen gindoa-
zen, eta azken unean markagai-
luari buelta eman genion Gorka 
Murgoitiobeñak ia geure areatik 
egindako jaurtiketa bategaz. Si-
nestezina izan zen.
A.C.: Berrizera gu animatzen 
etorri diren zaleak ere gogoan 
ditugu. Eskerrak eman gura 
dizkiegu, eta baita babesleei eta 
udaletxeari ere.
J.J.: Penatxo bat geratzen zait: 
Etxean, Traña-Matienako azpie-
giturak ezin estreinatu izana. 

Abadiñoko Lagun sortu zenetik, taldeko jokalariak izan dira Calzada eta Jimenez.

Aitor Calzada eta Jon Jimenez | Abadiñoko Lagun areto-futbol taldeko kapitain eta delegatu ohia

Bidean trabak eta 
trabak aurkitzen 
badituzu, denei aurre 
egin ezinik zaude 
azkenean”
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ADITUAREN TXOKOA

Aurreko asteburuko Atle-
tismo Egunean zur eta lur 
geratu nintzen Ezkurdin 
ikusi nituen ume guztiekin, 
euren irribarreagaz, euren 
irabazteko goseagaz, euren 
indarrak probatzeko gogoa-
gaz, profesional on bat izate-
ko euren ilusioagaz.

Geraxanek (korrikalaria) 
eta biok egindako erakus-
taldia zein gaueko krosean 
David Garciak eta gainontze-
koek egindako lana izan zen 
ume horien gogoa piztu zue-
na, handitzerakoan eurak 
ere gure antzera ibiltzeko 
gogo hori. Bati baino gehia-
gori entzun nion, bestelako 
lasterketa batean baino jen-
de gehiago zegoela. Hori ger-
tatu zen umeei lehentasuna 
eman zitzaielako, eta horrek 
guraso eta senitartekoen in-
teresa erakarri zuen. Beste 
datu interesgarri bat: Es-
painiako Itzulia hasi aurre-
tik juniorren lasterketa ere 
egiten da, eta ume guztien 
ilusioa eta bizipoza da gehien 
nabarmentzen dena. Nire 
ustez, hori landu behar da, 
harrobi barik ez dugu profe-
sionalik izango, baina euren 
gogo eta ilusio barik, ez dugu 
ezer izango. Akorduan dut, 
era berean, nik umeekin 
mendiko bizikleta martxa 
bat egiten nuenean, euria 
izan edo ez, beti 100 bat ume 
izaten nituela. Datuak hor 
daude, eta lana egin beharra 
dagoela ere badakigu. Beraz, 
deia luzatu nahi diet, monito-
re, eskola, guraso eta senide 
guztiei, umeei euren jolasa 
profesio bihurtzen lagun 
diezaiegun, honek, etorkizu-
nean, gure herria eta kirola-
riak famatu egin ditzan eta 
kiroletik bizitzeko modua 
izan dezaten.

Kirolaren geroa 
gugan dago

 ZIKLO KROSA 

Europako ‘tour’ oparoaren 
ostean, etxeko estreinaldia
Munduko Kopa goi mailan hasi ostean, hurrengo 
hitzorduak Euskal Herrian ditu Egoitz Murgoitiok 

Denboraldia indartsu hasi du 
Egoitz Murgoitiok (Hirumet-Or-
bea). Orain arte, Munduko Ko-
pako lasterketa bi lehiatu, eta 
bietan 10 onenen artean sartze-
ko borrokan ibili da. Estreina-
koan, 14. amaitu zuen Herbehe-
reetan, eta joan zen asteburuan, 
12. sailkatu zen Txekiar Errepu-
blikan. Europako tour txiki ho-
rren ondoren, datozen asteetan 
Euskal Herriko lasterketetan 
zentratuko da. 

Izan ere, alde batetik, ez du 
Munduko Kopako beste hitzor-
durik azaroaren 23ra arte (Belgi-
kan), eta, bestetik, hasi berria da 
ziklo-kroseko euskal egutegia. 
Zapatuan Laudioko lasterketa 
lehiatuko du, eta domekan Mus-
kizkoa. Hurrengo asteburuan, 
aldiz, Elorrioko proban parte 
hartuko du.

Joan zen asteburuan, Txe-
kiar Errepublikan, igoera eta 
jaitsiera askoko zirkuitu gogor 
batean, ez zen ondo hasi, nahiz 
eta, lasterketari hirugarren le-
rrotik ekin zion. Lehen kontrol 
gunetik 30. postuan igaro zen. 
Ordutik aurrera, atzetik aurre-
rako bidea hasi zuen, aurkariak 
bata bestearen atzetik gaindituz. 
Onenen taldera heltzera zihoa-
nean, Sven Nys belgikarra erori 
egin zen. Murgoitiok erorikoa 
saihestea lortu zuen, baina se-
gundo baliotsuak galdu zituen. 
Azkenean, 12. sailkatu zen, ha-
margarren helmugaratu zen 
Enrico Franzoirengandik 11 
segundora.

Orain, Munduko Kopako sail-
kapen orokorreko hamargarren 
tokian dago kokatuta Murgoitio 
abadiñarra. Zapatuan, Laudion lehiatuko du Murgoitok, eta, domekan, Muskizen.

 FUTBOLA

Berriz zulotik irten da denboraldiko 
lehenengo garaipena lortuta
Peio Tinocoren ‘hat trick’ bategaz bideratu zuten Artibai taldearen aurkako garaipena; asteburuan, 
Bermeo azken sailkatua hartuko dute etxean, eta irabaziz gero, sei puntura utziko dute

 JOSEBA DERTEANO
Joan zen asteburuan, seigarren 
jardunaldiari zegokion parti-
duan, Berrizek denboraldiko 
lehen garaipena lortu zuen, 
Markinan, Artibai taldearen 
aurka. Horrela, jaitsierako pos-
tu bietatik irten dira Lehen 
Erregionalean. Asteburu ho-

netan, etxean, Bermeo azken 
sailkatuak bisitatuko du Berriz-
buru, eta zaleen aurrean lehen 
garaipena lortzeko hitzordu 
aproposa dirudi. 

Berrizek mailari eustea du 
helburu, eta bide horretan, Ber-
meo arerio zuzena da. Oraindik 
ez du partidurik irabazi (bost 

porrot eta berdinketa bat), bai-
na, hala ere, gertu daude: astebu-
ruan Berrizburun jokoan egon-
go diren hiru puntuen aldea 
bakarrik dago talde bien artean. 
Gutxienez, Berrizek denboral-
diko unerik onenean hartuko 
du kostaldeko taldea: “Behar ge-
nuen Artibairen kontrako garai-

pena. Batez ere, aurretik meri-
tuak egin izan ditugulako. Maila 
hau oso gogorra da, eta aurrean 
asmatzen duenak eramaten ditu 
partiduak. Guk hainbat partidu-
tan aukera asko izan ditugu, bai-
na ez dugu asmatu. Markinan 
asmatu egin genuen, eta pozik 
gaude. Irabazi zein ez, taldeak 
beti ematen du aurpergia”, dio 
Kepa Uriarte entrenatzaileak. 
Markinan, aurpegia emateaz 
gainera, zehatz aritu ziren; batez 
ere, Peio Tinoco aurrelaria, eta 
bere hat-trick-a funtsezkoa izan 
zen garaipena lortzeko.

Jokalari berri asko
Berrizen liga hasiera kaskarra 
ulertzeko hainbat faktore dau-
de. Alde batetik, 20 jokalaritik 
15 berriak dira, eta, oro har, oso 
gazteak. Bestetik, liga hasie-
ran igoera postuetan edo euren 
bueltan dabiltzan Ermua eta 
Astrabudua taldeen kontra joka-
tu dute. Gainera, klubak zuzen-
daritza berria du, eta egoerari 
neurria hartzen dabiltza. 

Etxean denboraldiko lehen garaipena bilatuko du Berrizek. Jon Iglesias.

Eneritz Iturriaga

Txirrindulari ohia
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AGENDA

 FUTBOLA

OHOREZKO MAILA

Elorrio-Sondika
· Barikuan, 11:30ean, Eleizalden.

MAILA GORENA

Zaldua-San Ignacio 
· Barikuan, 17:00etan, Solobarrian.

LEHENENGO ERREGIONALA 
(gizonak)

Berriz-Bermeo B 
· Domekan, 11:30ean, Berrizburun.

BIGARREN ERREGIONALA

Ezkurdi-Moraza B 
· Zapatuan, 18:00etan, Arripausuetan.

Iurretako B-Zorrontzako 
· Zapatuan, 16:00etan, Larrakozelaian.

LEHENENGO ERREGIONALA 
(emakumeak)

Iurretako-Santutxu 
· Zapatuan, 18:00etan, Larrakozelaian.

 
 ARETO FUTBOLA

HIRUGARREN MAILA

Sasikoa-Bilbo futbol sala
· Domekan, 12:00etan, Landakon.

MAILA GORENA

Sapuberri-Elorrioko Buskantza B
· Zapatuan, 18:15ean, Landakon.

Kurutziaga Ikastola-Askartza
· Zapatuan, 19:45ean, Landakon.

LEHENENGO ERREGIONALA

Abadiñoko Gaztetxie- 
Iturriondo Zurbaranberri
· Domekan, 18:00etan,  
Traña-Matienako kiroldegian.

Elorrioko Buskantza C-Beseka
· Zapatuan, 18:00etan, Elorrion.

BIGARREN ERREGIONALA

Elorrixo Txiki-Mallabia B
· Zapatuan, 15:00etan, Elorrion.

Gu Lagunak-Usansolo
· Zapatuan, 17:00etan, Landakon.

Mendibeltz-Saltzaileak B
· Zapatuan, 15:45ean, Landakon.

 SASKIBALOIA 

LEHENENGO MAILA  
(gizonak)

Tabirako Baqué- 
Azkoitia-Azpeitia

. Zapatuan, 17:00etan, Landakon.

BIGARREN ERREGIONALA

Julza-Zaldua-Beotibar

. Barikuan, 12:00etan, Zaldibarren.

Tabirako Baque-Derio

. Domekan, 12:00etan, Landakon.

 ESKUBALOIA

BIGARREN MAILA 

Ibaizabal-Urduliz

. Domekan, 10:00etan, Landakon.

 ATLETISMOA

Txirrindulari eta 
atletak parean 
Atletismo 
Eguneko erronkan
Joan zen zapatuan, Durango 
Kirol Klubak antolatutako Atle-
tismo Egunean erronka berezi 
bi egon ziren, txirrindulariak 
atleten kontra esprintean parez 
pare ipini zituenak. Geraxane 
Ussia eta Orkatz Beitia atletek 
60 metroko esprintak irabazi 
zituzten, eta Eneritz Iturriaga 
txirrindulari ohiak eta Illart 
Zuazubizkar txirrindulariak 90 
metrokoak. Ondorengo Gau Kro-
sa David Garcia durangarrak 
irabazi zuen. Garciak Urkiolako 
Maratoi Erdia ere irabazi zuen 
hurrengo egunean. Atletismo Eguneko erronkako eta erakustaldietako irudiak. Aritz Zengotitabengoa.

 AZOKA

Mendi materialen 
merkatua egingo 
du Alpinok
Urtero legez, Alpino Tabira 
mendizale taldeak bigarren 
eskuko materialen merkatua 
egingo du. Aurten, azaroaren 
8an (17:00etatik 21:00etara) eta 
9an (11:00etatik 14:00etara eta 
17:00etatik 20:00etara) izango da 
ekitaldia, Alpinok Goienkalen 
duen egoitzan.

Alpinok mendiarekin zeri-
kusia duen materiala jaso (mo-
txilak, arropa, kanpadendak, 
mendiko botak, eskaladarako 
materiala…), eta merkatuan 
salgai jarriko du. Horretarako, 
interesa  duten herritarrek Alpi-
noren lokalera eraman dezakete 
salgai ipini gura duten mate-
riala, azaroaren 5ean eta 7an, 
20:00etatik 21:00etara.

 PADELA

Padel pistako 
zoruak aldatuko 
dituzte Durangon

Datorren astean Landako ki-
roldegian dauden padel pista 
bietako zoruak aldatzen hasiko 
dira. Padel pistak orain zortzi 
urte egin ziren, eta harrezkero, 
apurka-apurka, belarra soil-
tzen eta harea bistaratzen joan 
da. Orain, belar artifizialeko 
zoru berria ipiniko dute, eta be-
roari zein bestelako baldintza 
klimatologikoei aurre egiteko 
prestatuta egongo da. Durango 
Kirolak-eko presidentea den 
Mari Jose Balierren berbetan, 
“kontuan hartu behar da jende 
askok erabiltzen dituela padel 
pistak; horregatik, ezinbesteko 
deritzogu azpiegiturak behar 
den moduan egoteari”. Zoru be-
rria jartzeak 10.208 euroko kos-
tua izango duela jakinarazi dute.

 FRONTENISA

Alfredo eta Iñigo 
Praderarentzat 
Mallabiko torneoa
Mallabiko areto-futbol taldeak 
herrian antolatutako frontenis 
torneoa herriko bikote batek 
irabazi du: Alfredo eta Iñigo 
Pradera anaiek osatutako biko-
teak. Finalean Elorrioko bikote 
bat menderatzea lortu zuten. 
Final estua eta oso lehiatua jo-
katu zuten, eta tanto bakarraren 
aldeagaz irabazi zuen etxeko 
bikoteak: 15-14. Arauzko 45 mi-
nutuak gaindituta lortu zuten 
Pradera anaiek garaipena eman 
zien tantoa.

Frontenis torneoa urtero 
antolatzen dute, eta kirol klube-
rako dirua batzea izaten da hel-
buru nagusietako bat.

 ARETO FUTBOLA

Konpromisoa lagun, lau onenen 
artean ibili daiteke Sasikoa
Iazko estreinako urtean ikasitakoa lagun, eta jokalari esperientziadunak 
gazteekin batuta, goian ibiltzeko aukera ikusten du Muñoz entrenatzaileak

 JOSEBA DERTEANO
Emakumeen areto-futbolean 
Sasikoa da Durangaldeak senior 
mailan daukan talde bakarra. 
Iaz sortu zuten taldea, eta estrei-
nako urtean mailari neurria 
hartzea izan zuten helburu. Iaz 
batutako esperientzia lagun, 
aurten taldearen garapenean 
beste pauso bat eman dezakeela 
uste du Francisco Muñoz entre-
natzaileak.

Hori lortzeko osagai nagu-
sia konpromisoa dela uste du 
Muñozek: “Jokalariek konpro-
misoa erakutsi dute orain arte, 
eta horrela jarraitu behar dugu. 
Denen aldetik konpromiso horri 

eusten badiogu, nik taldeari lau 
onenen artean borrokatzeko 
aukera ikusten diot. Hala ere, jo-
kalariek areto-futbolagaz gozatu 
dezatela da behinena”. Kontuan 

hartu behar da iaz goialdean ibi-
li zen Gasteizko talde batek liga 
utzi duela, eta horrek gainerako 

taldeen aukerak handitzen di-
tuela. Sasikoak aurten hamabi 
jokalariz osatutako taldea du, 
araudiak ahalbidetzen duen 
maximoa. Jokalari batzuk es-
perientziadunak dira, eta beste 
batzuk gazte-gazteak. Uztarketa 
hori aberasgarria izan daitekee-
la uste du Muñozek.

Ligako lehenengo partidu 
biak galdu egin dituzte Bilbo eta 
Leioa taldeen aurka. Joan zen 
asteburuan, aldiz, denboraldi-
ko lehenengo garaipena lortu 
zuten etxean, Soloarte mende-
ratuta (1-0). Asteburuan Bilbora 
doaz Stilo Berrio B taldearen 
aurka jokatzeko.

Sasikoa taldeko jokalarien aurtengo argazki ofiziala. Ander Gallego.

Hirugarren jardunaldian 
lortu dute denboraldiko 
lehen garaipena, etxean 
Soloarte menderatuta
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Aisialdia GAZTE GARA GAZTE!

 JOSEBA DERTEANO
Euskarazko bideogintza, 
eta, oro har, gazteen artean 
ikus-entzunezkoari lotutako 
sorkuntza sustatzeko helburua 
duten ekimen bi abiatu dituzte 
Durangaldeko Amankomu-
nazgoak eta Euskaltzaleen To-
paguneak. Bata, 12 eta 16 urte 
arteko Durangaldeko gazteei 
zuzenduta dago, eta bestea, 
euskaraz bideo sorkuntzan 
bidea egin gura duten 18 eta 35 
urte arteko euskaldunei.

Euskaltzaleen Topaguneak  
Kameratoia ikus-entzunezko 
rallya antolatzen duen bedera-
tzigarren aldia da aurtengoa,  
eta, lehenengoz, Durangaldean 
garatuko da, abenduaren 6tik 
8ra, Durangoko Azokako Iru-
dienea gunean.

Parte hartzaileei abendua-
ren 6an jakinaraziko diete film 
laburra lantzeko gaia. Ordutik 
aurrera, 48 ordu izango dituzte 

irudiak grabatu eta editatzeko.
Rallyan parte hartu ahal 

izateko baldintzak honako 
hauek dira: 18 eta 35 urte ar-
tean izatea, lanak euskaraz 
aurkeztea, eta berori lantzeko 
azpiegitura teknikoak norbe-
rak ipintzea. 

Izen-emateko epea aza-
roaren 22an amaituko da, eta  
rallyaren oinarri guztiak 
zein izen-emate orria honako 
webgunean aurkitu daitezke:  
www.kameratoia.com. Epai-
mahaiak hiru sari banatuko 
ditu: 1.200, 900 eta 600 euroko 
sariak.

Antolatzaileen esanetan 
gazteek urtero erakusten du-
te irudimena eta trebetasuna 
badutela sorkuntzaren arloan. 
Urtetik urtera rallyra aurkez-
ten dituzten sorkuntzak gero 
eta hobeak direla adierazi du-
te, bai teknikoki, bai edukiari 
dagokionez.

Ikus-entzunezko guztiak 
abenduaren 8an, hamaikak 
baino lehen entregatu behar 
dira, DVD batean (Topaguneak 
Durangoko Landako Elkarte-
gian duen egoitzan) zein Inter-
neteko transferentzia bidez,  
alba@topagunea.org helbi-
dean. 

Ikus-entzunezko ikastaroa
Durangaldeko Amankomu-
nazgoko Euskara Zerbitzuak 
12 eta 16 urte arteko gazteei 
zuzendutako ikus-entzunezko 
ikastaroa antolatu du. Ikas-
taroa azaroan eta abenduan 
garatuko da, ordu eta erdiko 
hamar saiotan. Azaroaren 7an 
eta 9an egingo dituzte aurkez-
pen saioak Behargintzan. 

Ikastaroan bideogintzari 
lotutako arlo guztiak landu-
ko dituzte, beti ere, euskaraz: 
gidoigintza, irudien grabake-
ta, edizioa… Aktore lana ere 

gazteek eurek egingo dute. 
Ekimenaren helburua gazteen 
aisialdian euskarazko eskain-
tza areagotzea da.

Kurtsoa doakoa da (20 euro-
ko fidantza ipini behar da, eta 
ikastaroa amaitutakoan itzuli 
egingo dute) eta izen-emate 
epea azaroaren 4an amaitu-
ko da. Izena emateko bide bi 
daude: izen-emate orria eta  
banku-agiria Behargintzara 
eramanda (08:00etatik 15:00eta-
ra) edo beharrezko agiriak ho-
nako helbide honetara bidalita: 
euskera.mdurango@bizkaia.
org. Ikastaroari buruzko in-
formazio osoa eta izen-emate 
orriak www.durangaldeaeus-
karaz.eu webgunean daude 
eskuragarri. Durangaldeko 
Amankomunazgoa osatzen 
duten herrietako gazteek parte 
hartu dezakete. 2014an bideo 
sorkuntzen inguruko lehiaketa 
bat egiteko asmoa ere badute. 

Joan zen urteko ‘Kameratoia’ ekimeneko sari banaketako irudia. 

Euskaltzaleen 
Topaguneak 

Durangoko Azokan 
antolatuko du 

‘Kameratoia’ rallya

‘Kameratoia’ 
sorkuntzan bidea 
egin gura duten 18 
eta 35 urte artekoei 

bideratuta dago

Amankomunazgoak 
12 eta 16 urte artekoei 

bideratuko die 
ikus-entzunezkoen 
gaineko ikastaroa

Gazteen artean ikus-entzunezko sorkuntza 
euskaraz sustatzeko ekimen bi abian dira
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EDERTASUN GIDA 

ILE-APAINDEGIAK

ESTETIKA ZENTROAK

HERBORISTERIA eta DIETETIKA

Deskontuak 
Iunik-en

Eskaintza berria dakarzue, ezta?
Azaroan %20ko deskontua 
edukiko dugu Iunik-en, bai 
ile-apaindegiko zerbitzuetan, bai 
estetikako eskaintzetan: bekainak, 
makillajea, manikura, elektrolisi 
bidezko drainatze linfatikoa... 
Etorri eta galdetu, konpromisorik 
barik. Gainera, ordutegia handitu 
dugu.

Profesionalaren arabera prezioa 
aldatzen duzue.
Adibidez, nik ile laburra orraztea 
23 euro da, Laurak 21, eta Ainhoak 
eta Haizeak 18. Ez hobeak edo 
txarragoak garelako, 
esperientziaren arabera baizik. 
Baina, guztietan diagnostikoa, 
kontsulta eta masajea jasoko 
dituzu. Ile-apaintzaile bakoitzak 
bere estiloa dauka, baina 
kontsultaren bitartez, zure estilora 
egokituko da. 

Udazkena heldu da. Aholkurik?
Buruazal zein ileek proteinak eta 
hidratazioa behar dituzte. Iunik-en 
prest gaude oreka lortzen 
laguntzeko, tratamendu naturalen 
bitartez: uraren sekretuak, 
‘avera’... Prince markakoak dira. 

Azaroaren 15, 16 eta 17an  
Ezkontza Ferian egongo zarete.
Askotariko orrazkerak aurkeztuko 
ditugu Landakon. Ezkontza proba 
debalde egin zenezake.

Profesional 
onenak zure 
zerbitzura!

Jon Sopelana
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Inmobiliariak

ETXEBIZITZA BERRIAK 
ESTREINATZEKO

• ZALDIBAR. PREZIO BAXUAGOAK! Kurutzezar 
plaza/Solonagusia. Garajea eta trastelekuarekin. 
Logela bakarrekoa 105.000n, logela 2koa 
122.000n, eta 3 logelakoa 178.000n. Nafarroako 
Rural Kutxak %100ean finantzatuta.

• DURANGO. Azkenengo pisua terrazarekin. Logela 
2 eta komun 2. Ganbara eta garajea. 233.000n.

ETXEBIZITZAK SALGAI
• ARANDOÑOTORRE: 100 m2. 3 logela. Terraza. 

154.900n.
• F.J. ZUMARRAGA: 110 m2. 4 logela, egongela eta 

sukaldea despentsarekin. Terraza. 175.000n.
• GOIENKALE: Erdi berria. Apartamentua. 136.000n.
• IURRETA-BIDEBARRIETA: 70 m2. 3 logela, egongela 

handia eta sukaldea. Terraza. 136.000n.
• MATIENA-SOLAGUREN: 60 m2. 3 logela. Ganbara. 

108.000n.
• ARTEKALEA: 100 m2. 3 logela, komun 2, egongela 

handia, sukaldea office-arekin. Bizitzeko prest. 
136.000n.

• MATIENA-EREZENA: 3 logela, egongoela eta 
terraza. Igogailua. Ikuspegi ederrak. 179.700n.

• SAN IGNAZIO: 3 logela, komun 2 eta egongela 
terrazarekin.Garajea. Igerilekua. 250.000n.

• ALLUITZ: Logela 2. Bizitzen sartzeko prest. 
Ganbara eta garaje itxia. 198.400n.

• TABIRA: Apartamentua. Erdi berria. Ganbararekin. 
160.000n.

• IURRETA: 3 logela, egongela eta sukaldea. 
Despentsa eta terraza. 139.000n.

• TABIRA: 3 logela, komun 2. Ikuspegi ederrak. 
Trastelekua eta garajea. 

•  ABADIÑO: Arlozabal. Logela 2 eta komun 2. 
Garajea eta trastelekua. 155.000n.

• TXATXIENA: 3 logela, komun 2, sukaldea 
esekitokiarekin eta egongela terrazarekin. 
Ganbara eta garajea.

• ASKATASUN ETORBIDEA: 90 m2. Erdi berria. 3 
logela. Sukalde-egongela esekitokiarekin. 
Trastelekua eta 2 autorentzako garajea.

• IZURTZA: Logela 2, komuna eta egongela. 
Ganbara. Berriztua. 124.000n.

• BERRIZ: Logela 2. Guztiz berriztuta. 136.000n.
• F.J. ZUMARRAGA: 100 m2. 3 logela eta egongela. 

Terraza. Igogailua.
• OIÑITURRI: Erdi berria. 80 m2. Eguzkitsua. 

Ganbara eta garajea.
• SASIKOA: Trenbidea. 95 m2. 3 logela, komun 2 eta 

egongela terrazarekin. Ganbara eta garajea. 
Eguzkitsua.

•ASK. ETORBIDEA: 4 logela eta komun 2. Terraza. 
Ganbara eta garajea.

• IURRETA: Dantzaria. 80 m2. 3 logela eta egongela. 
Berogailua eta igogailua.

• MURUETATORRE: Azken pisua. 3 logela eta komun 
2. Terraza. Ganbara eta garajea.

• DURANGO: Txaleta. 400 m2. Garajea. Lorategia.
• BASERRIA: 421 m2. 7.5000 m2-ko lursailarekin. 

390.000n.
• BASERRIA: BERRIZ-ELORRIO. Etxebizitza 2. 420 m2. 

22.000 m2-ko lursaila.
• ATXONDO: Txaleta. Eraikin berria. Familia 

bakarrekoa. 4.000 m2-ko lursaila.
• ABADIÑO: Txaleta. Bi familiarentzakoa. 380 m2. 3 

solairu eta atikoa. 520.000n.
• ETXEA: 900 m2. 3 solairu. Aurkezpenetarako 

egokia. Errepide ondoan. 330.000n.
• BERRIZ: Txaleta. Abeletxearekin. 1.270 m2-ko 

partzela. Egin berria. 362 m2.

GARAJEAK SALGAI
• SAN FRANTZIKO. Itxia. 25.000n.
• INTXAURRONDO. Eskola. Itxia.
• SAN IGNAZIO. Itxia. 21.000n.
• ABADIÑO-MUNTSARATZ. Itxia.

ETXEBIZITZAK SALGAIETXEBIZITZAK ALOKAIRUAN
DURANGO
• Logela bakarreko, 2 logelako eta 3 logelako 

etxebizitzak alokairuan.

ETXEBIZITZAK SALGAI
•  DURANGO. ARTEKALEA: 8 etxebizitza eraikitzen 

hasi gara.  Logela 2 eta logela bakarrekoak. 
Trastelekuarekin. 140.000tik aurrera. 

•  LEKEITIO: 3 logela, komuna, sukaldea eta 
egongela terrazarekin. Garajea. Auzune pribatua. 
Igerilekua eta frontoia.

• DURANGO: Apartamentua. Logela 2, egongela, 
komuna, sukaldea eta despentsa. Berrizteko. 
114.000.

• DURANGO. ERDIALDEAN:  Logela 2,  komun 1 eta 
sukalde amerikarra guztiz jantzia. Etxebitzitza 
berria eta guztiz jantzia. 

•  ABADIÑO. ITURRITXO: Logela bakarreko 
apartamentua. Sukalde amerikarra 
egongelarekin, komuna eta esekitokia. Ganbara, 
garaje bikoitza eta trastelekua.

• DURANGO. ASK. ETORB.: 3 logela, komun 2, 
egongela eta sukaldea balkoiarekin. Trastelekua 
eta garajea.

• DURANGO. FRANTZISKO IBARRA: 3 logela, 
sukaldea, office-a,  komun 2 eta egongela. 
Garajea eta ganbara. 

• DURANGO. ERDIALDEAN: 123 m2. Etxe osoak 
kanpora ematen du. Berrizteko. Inguru onean 
kokatua. Prezioa zehazteke.

• DURANGO. ATIKO BERRIA ESTREINATZEKO. Logela 
2, komun 2 eta sukalde amerikarra eta egongela. 
Garaje itxia eta terraza izugarriak.

• ATXONDO.  3 logela, komun 2, sukaldea 
esekitokiarekin eta egongela. Etxe osoak kanpora 
ematen du. Garajea eta trastelekua. Berria 
ematen du.

• ZALDIBAR.  3 logela, komuna, sukaldea eta 
egongela balkoiarekin. Guztiz berriztua. 
Trastelekua.

LUR SAILAK SALGAI
• BERRIZ. 10.000 m2-ko lursaila. Landa ederra eta 

sarbide ona.
MATIENA-ABADIÑO
• MATIENA-ABADIÑO. 2.000 m2-ko lursaila. Laua 

eta fruta -arbolekin.
• IURRETA. 5 hektareako lursaila. Abeletxe bat 

egiteko aukera dago. Sarbide ona.
• OLETA-OTXANDIO. 2.300 m2. Fruta-arbolak eta 

abeletxea ditu. Erreka ondoan kokatuta dagoen 
lursaila.

• ABADIÑO. Bi familiarentzako etxebizitza 
eraikitzeko 1.100 m2-ko lursaila salgai. Aurrez 
aurreko informazioa.

• DURANGO. Lursail erdia familia biko etxebizitza 
eraikitzeko. Proiektua barne.

• ZORNOTZA- EUBA. 3000 m2 eta 3.455 m2-ko 
lursailak. 2 lurzati.  Bakoitzean familiarentzako 
etxebizitza eraikitzeko aukerarekin.

• ZORNOTZA- LARREA: 27.000 m2-ko lursaila 
zoragarria. Dena lurzati berean.

BASERRIAK ETA TXALETAK 
SALGAI

• DURANGO. Eraikin atxikia. Guztiz jantzia. Erdi 
berria. Estreinatzeko.

• BERRIZ – MURGOITIO. Nekazal turismorako baserri 
zoragarria. Ikuspegi ederrak. 

• BERRIZ- EITUA. Aurrealdean arkua duen baserri 
ederra. Bi familiako etxebizitza egiteko aukera.

• ETXEBARRIA – ITURRETA. 5 has baino gehiago 
duen baserri ikusgarria. Lur zati bakarrean eta 
baserria inguratzen.

• MUXIKA. Berroja auzoa. 2 baserri salgai. 8 
hektareetako lursaila inguruan. Biak batera eta 
banatuta erosteko aukera.

TXALETAK
• DURANGO-ERRETENTXU: Salgai. Adosatuak, 

etxebizitza bakarrekoak eta bikoak.

• ABADIÑO, OTXANDIO, etab.

ETXEBIZITZAK SALGAI
• ANDRA MARIA: Halla, sukaldea, jangela, 

egongela, 2/3 logela, 2 komun eta egongelatxoa.

• ANTSO ESTEGIZ: Halla, egongela, sukaldea, 2 
logela eta komuna.

• ARKOTZA: Halla, sukaldea, egongela, 4 logela, 
komuna eta bainugela. Ganbara.

• ASKATASUN ETORBIDEA: halla, sukaldea, 
egongela, 3 logela eta 2 komun. Balkoia. Garajea 
eta ganbara.

• BARRENKALEA: Halla, sukaldea, egongela, 
komuna eta 2 logela. Ganbara.

• EZKURDI: Halla, egongela-jangela, sukalde jantzia, 
3/4  logela eta 2 komun. 

• F.J. ZUMARRAGA: Halla, egongela 2, sukaldea, 3 
logela eta komuna.

• JUAN ITZIAR: Halla, egongela, sukaldea, 2/4 
logela eta komuna. 2 despentsa/trasteleku eta 
sotoa. 

• MURUETATORRE: Halla, sukaldea, eskegitokia, 
egongela-jangela, 3 logela eta 2 komun. Balkoia. 
Ganbara eta garajea.

• PLATERUEN PLAZA: Halla, egongela, jangela, 
sukalde jantzia, 3 logela eta 2 komun. Garajea eta 
trastelekua.

• SAN AGUSTIN: Halla, sukaldea, 5 logela, egongela 
eta 3 komun.

• SASIKOA: Halla, sukaldea, egongela-jangela, 3 
logela eta 2 komun. Ganbara eta garajea.

• TXATXIENA: Halla, sukaldea, despentsa, 
egongela-jangela eta 3 logela. Balkoia. Ganbara 
eta garajea.

• UNDATORRE: Halla, sukaldea, 3 logela, egongela 
eta komuna.

• ABADIÑO-FERIALEKUA: Halla, sukaldea, 3 logela, 
egongela eta komuna. Balkoi handia. Ganbara eta 
garajea.

• ABADIÑO-MATIENA: Halla, sukaldea, egongela 
2/3 logela eta komuna. Ganbara. 

• ABADIÑO-MUNTSARATZ: Halla, egongela-jangela, 
sukalde jantzia, 3 logela eta 2 komun. Balkoia. 
Ganbara. Egoera onean. Igogailua. 

• BERRIZ: Halla, sukalde jantzia, egongela-jangela, 2 
logela eta komuna. Balkoia. Jantzia. Garajea eta 
trastelekua.

• ELORRIO: Berreraikitzeko etxea, lursailduna. 

• IURRETA: halla, egongela-jangela, sukalde jantzia 
office-arekin, despentsa, 3 logela eta komuna. 
Terraza itxia eta trastelekua. Guztiz berriztatua.

• MAÑARIA: Halla, egongela-jangela, sukalde 
jantzia, 3 logela eta 2 komun. 12 m2-ko 
trastelekua. Oso egoera onean. Igogailua. 
Eguzkitsua.

• MARKINA: Iruzubieta. 55.000 m2-ko lursaila erdi 
berriztatutako eraikinarekin.

• BASERRIA LUR EREMUAREKIN SALGAI MENDATAN 
ETA BERRIZEN.

BESTE ESKAINTZA BATZUK 
BULEGOAN

EZKI KALEA

• Txaletak dauden ingurua: Etxebizitza salgai: 90 
m2. 3 logela, egongela, sukalde jantzia eta 
bainugela. Oso eguzkitsua eta ikuspegi 
ederrekin. Kanpoaldeko garaje pribatua 
dauka. Txokoa aukeran: 187.000n.

SANMARTINPE PORTALEA

• 85 m2 erabilgarri dituen etxebizitza polita. 3 
logela, egongela, sukaldea eta bainugela 2. 
Etxebizitza osoak kanpoaldera ematen du. 
Ikuspegi ederrak. Oso eguzkitsua. Balkoi 2. 
Berogailua. Igogailua. 195.000n.

PLATERUEN PLAZA

• 97 m2 erabilgarri dituen etxebizitza. 3 logela, 
egongela, sukalde jantzia eta  bainugela 2. 
Garajea. Bertan bizitzeko prest: 290.000n.

ASKATASUN ETORBIDEA

• 80 m2 erabilgarri dituen etxebizitza. 3 logela, 
egongela, sukalde jantzia, bainugela, ganbara 
eta balkoia. 169.000n.

ZALDIBAR

• Landa eremuko lursaila salgai: 13.500 m2. 
Errepide nagusitik sarrera zuzena. Ura eta 
argia lursailean bertan. 8n/m2.

www.inmoduranguesado.com
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ETXEBIZITZAK SALGAI
• Erref. 405: 75 m2-ko pisua. 3 logela, komuna, 

egongela eta sukaldea. Prezioa kontsultatu. 
• Eraikuntza osoa salgai berriztatzeko.
• Lokalak salgai toki paregabean, dimentsioak; 

121 m2, 101m2, 62,5 m2 eta 105 m2.
• Apartamentu berria. 60 m2. Logela eta 

komuna. Terraza eta lorategia. 130.000E. 
• Erref. 473: Estreinatzeko dagoen pisua. 70 m2.  

2 logela, 2 komun eta sukalde amerikarra. 
Kontsultatu.

• Erref. 468: 88 m2-ko pisua. 3 logela, 2 komun, 
egongela eta sukaldea. Garajea. Kontsultatu.

• Erref. 474: 95 m2-ko pisua. 3 logela, 2 komun, 
egongela eta sukaldea. Garajea. 239.000E. 

• Erref. 407: 65m2. 2 logela, komuna, sukaldea 
eta egongela. Aukera paregabea.

• Erref. 448: 65 m2-ko pisua. 2 logela eta  
2 komun. Berria, estreinatzeko. 179.000E. 

• Lursailak: Unifamiliarra eta bifamiliarra 
eraikitzeko aukera.

• Erref. 419: 78,25m2-ko pisua proiektuan.  
2 logela, 2 komun, sukaldea eta egongela.

• Erref. 420: 65m2-ko lokala etxebizitza edo lokal 
komertzial gisa jartzeko aukerarekin. 90.000E.

• Erref. 327: 75 m2-ko pisua. 3 logela, komuna, 
sukaldea eta egongela. 155.000E.

DURANGO
• Erref. 349: 62 m2-ko pisua. 3 logela, komuna, 

sukaldea eta egongela. 216.000E.
• Erref. 347: 90m2-ko pisua. 3 logela, 2 komun, 

sukaldea eta egongela. 294.000E.
• Erref. 362: 40 m2-ko apartamentua. Logela, 

komuna, sukaldea eta egongela. 185.000E.
• Erref. 450: Txaleta toki paregabean. 340 m2.  

6 logela eta 4 komun. Kontsultatu.

ABADIÑO
• Erref. 475: 90 m2-ko pisua. 3 logela, komuna, 

egongela eta sukaldea. 135.000E. 
• Erref. 325: 90 m2-ko pisua. 3 logela, 2 komun, 

egongela eta sukaldea. Kontsultatu.
• Etxebizitza berriak. 1,2 eta 3 logelakoak.  

161.400E-tik gora.
• Txaleta. 4 logela, 2 komun, bainugela, sukaldea 

eta egongela. Berria dago. 570.000E.

BERRIZ
• Erref. 393: 80 m2-ko pisua. 2 logela, egongela, 

sukaldea eta komuna. Balkoia. 162.000E.
• Erref. 373: 68 m2-ko pisua. 3 logela, komuna, 

egongela eta sukaldea. Aukera paregabea.
• Erref. 401: 65 m2-ko pisu erdi berria. 2 logela, 

komuna, egongela eta sukaldea. 204.000E.
• Lursailak: 4 lursail salgai eraikitzeko 

aukerarekin.
• 60 m2. 2 logela, komuna, egongela eta 

sukaldea. 155.000E.

ZALDIBAR
• BANKUKO PISU BERRIAK SALGAI. KONTSULTATU. 

ORAIN MERKEAGO. AZKEN AUKERAK.
• 15 m2-ko garaje irekia. 12.500E.
• Erref. 378: 90 m2-ko pisua. 3 logela, komuna, 

sukaldea eta egongela. 158.000E.
• Erref. 392: 75 m2. 3 logela, komuna, egongela 

eta sukaldea. 150.000E.
• Erref. 390: 3 logela, komuna, egongela eta 

sukaldea. Garajea. 162.000E.
• Erref. 391: 70 m2-ko pisua. 3 logela, komuna, 

egongela eta sukaldea. 125.000E.
• Berriztatzeko dagoen apartamentua. 70.000E.

ALOKAIRUAN
• ELORRIO: 3 logela eta 2 komun. Altzariekin. 

Garajea. 600E.
• ELORRIO: Duplexa. 2 logela eta 2 komun. 

Altzariekin. 650E.

Higiezinak

ETXEBIZITZAK

SALDU

Durango. Pisu handia, garajea eta gan-
bararekin. Plateruen plazan. Altzari
onak. Lehenengo solairua. Tel.: 669-45
46 18.

Durango. 58 m2. Eguzkitsua. Kokapen
ezin hobea. Harrera gela, sukaldea, ko-
muna, logela, egongela ederra, balkoia
eta ganbara. Jantzia. Interesaturik baza-
ude, deitu. Tel.: 658-70 17 48 (Olatz).

Iurreta. Iurretan, Arriaundi auzoan etxea
salgai. Prezioa: 50.000 euro. Tel.: 685-
72 80 42.

Mallabia. Aukerakoa, nekazaritzarako
edo nekatzaritza-turismora, toki eguzk-
itzua eta ederra. 655-70 26 47.

Mallabia. Pisu eguzkitsua, 3 logela
haundi, 2 komun, terraza, sukaldea eta
egongela. 100m2 azalera eraikituak

Otxandio. Otxandion apartamentua sal-
gai. Altzariz jantzia. Trastelekuarekin eta
igogailuarekin. Tel.: 675-71 72 83.

Otxandio. 90 metro erabilgarri dituen
etxebizitza salgai Otxandion.  655-72 67
60 (arratsaldeko zapietatik aurrera).

ERRENTAN EMAN

Otxandio. Otxandion pisu berria aloka-
gai. Bi logela, egongela, sukaldea eta
bainua. 605-77 37 21.

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

Zaldibar. 3 logela, sukaldea, egongela,
komun 2, terraza eta balkoia. Guztiz
jantzia. Interesatuek deitu telefono hone-
tara: 645-73 96 84.

Zaldibar. 3 logela, komun 2, egongela,
terraza, sukaldea eta balkoia. Guztiz
jantzia. Herriaren erdialdean. 
645-70 02 94.

ERRENTAN HARTU

Durangaldea. Alokatzeko pisu bila nabil.
Tel.: 602-10 73 14.

ERRENTAN HARTU

LOKALAK

SALDU

Atxondo. 43 m2-ko lokal-komertziala
salgai Atxondon. Baldosak dauzka.
Komun bat. Tel.: 647-90 64 08.

ERRENTAN EMAN

Abadi„ëo. Lokal ekipatua alokagai Ma-
tienan. Tel.: 656-73 77 79.

Durango. Kafetegia alokagai Durangon.
607-22 47 53.                                                                                       

GARAJE / TRASTEROAK

SALDU

Elorrio. Elorrioko berrio-otxoa kalean
garaje itxia saltzen da. Pintatu berria!
berria bezala! interesa baduzu eta infor-
mazio gehiago nahi baduzu, deitu! tel.:
658-75 92 64.

Elorrio. Garaje itxia salgai elorrio er-
dialdean. Tel.: 660-45 87 56. 

Elorrio. Elorrioko kiroldegian garaje
irekia salgai. 699-48 17 68.

Otxandio. Otxandion bi garaje salgai,
bietako bat itxia. 675-71 72 83.

ERRENTAN EMAN

Durango. Garaje itxia alokagai  Mendiz-
abal auzoan. 645-73 22 66.

Durango. Garajea alokagai plateruen
plazan. 656-78 02 15.

ERRENTAN HARTU

GAINERAKOAK

ERRENTAN EMAN

Durango. Bulegoa alokagai Plateruen
plazan.656-78 02 15.

Teknologia

INFORMATIKA / BIDEOJOKUAK

EMAN

Bidali zure ordenagailua Peru eta Bo-
liviara. Kainabera GKE 655-71 76 66.

Lana - negozioak

LAN ESKARIAK

ETXEKO LANAK

Durangaldea (Bizkaia). Berrizko andrea
etxeko lanak,edozein motako garbiketak
eta umeak zein nagusiak zaintzeko prest
(berriz, durango, matiena...)

urteetako esperientzia. Autoa daukat.
Oharra: ez dakit euskaraz hitzegiten.
Telf.: 659243548

Elorrio. Emakumea gertu nagusiak
zaindu edo etxeko lanetarako. Tel.: 636-
25 12 15.

Durangaldea. Emakumea lan bila, gar-
biketan zein pertsonen zaintzan aritzeko;
ume zein nagusi. 697-12 64 38.

Durangaldea. Emakume esperi-
entziaduna garbiketan zein nagusien
zaintzan aritzeko lan bila. 620-35 43 66.

Durangaldea. Etxeko lanak egiteko edo
pertsonak zaintzeko, lan bila nabil. 24
orduz. Tel.: 632-43 56 59

Durangaldea. Neska euskalduna, fi-
sioterapian diplomatua, prest dago goiz
eta arratsaldez, etxez etxe tratamendu
fisioterapeutikoak egiteko (neu-
rologikoak, traumatologikoak, bizkarreko
minak, tendinitisak...)  Tel.: 635-74 15 15.

Durangaldea. Lan bila nabil, goizez
9:00etatik 14:00etara, edo orduka. Gar-
biketa lanetan edo nagusiak zein umeak
zaintzen. 665-54 96 28.

PERTSONAK ZAINDU

Durango. Lanerako prest dagoen gizon
euskaldun bat naiz. Edozer egiteko prest
nago. 695-70 62 27.

Durango. Goizetan haurrak iratzartu,
jantzi, gosaltzen eman eta eskolara era-
mateko pertsona baten bila zabiltza?
Tel.: 628-61 40 34 (Ainhoa).

Durango. Irailetik aurrera, goizetan,
haurrak esnatu, gosaria eman eta esko-
lara eramango nituzke durangon edo iur-
retan. 688-64 06 04. Lohitzune

Durango. Neska gaztea goizetan, umeak

eskolara eramateko prest. 652-72 02 29.

Elorrio. HH  eta hezkuntza berezia egi-
nak dituen  neska gazte euskalduna, ar-
ratsaldez  haurrak zaindu eta eskolako
lanekin laguntzeko prest. 688 64 06 04

Durangaldea. HK-ko hezitzaile eu-
skalduna, Durangaldean eta Basauri
aldean goizetan zein arratsaldetan
umeak zaintzeko prest. 666-19 75 68.

Durangaldea. Emakume arduratsua eta
esperientziaduna, 24 orduz edo egunez,
pertsona nagusiak zein umeak zaintzeko
lan bila dabil. Tel.: 632-59 32 80.

Durangaldea. Pertsona nagusiak zein
umeak zaintzeko lan bila nabil. 24 orduz
edo egunez bakarrik; baita asteburuetan
ere. Erreferentziekin. Tel.: 632-56 07 46.

Durangaldea. Neska gaztea pertsona
nagusiak zaintzeko edo etxeko lanak
egiteko lan bila dabil. Orduka. Tel.: 667-
24 02 04.

Durangaldea. 24 orduz nagusiak
zaintzeko prest nago. Tel.: 679-53 01 60.

Durangaldea. Emakume arduratsua eta
esperientziaduna, 24 orduz zein egunez,
pertsona nagusiak zein umeak zaintzeko
lan bila. Tel.: 631-13 22 91.

Durangaldea. Kimikan lizentziaturiko
neska gazte euskalduna umeak zaintzeko
edo ume zein gaztetxoei eskola partiku-
larrak emateko prest. Tel: 635-00 63 77.     

Durangaldea. Psikologia kontsulta.
Irakurmen, ulermen zein idazkera ara-
zoak, antsietatea eta hiperaktibitatea.
Terapia psikologikoa. Tel.: 679-38 23 69.

Durangaldea. Zure seme edo alabak
ikasteko zailtasunak ditu? Hitz egiteko
arazoak? Ikasle horiei laguntzeko, edota
etxeko lanak egiten laguntzeko prest
nago. Tel.: 615-73 53 85.

Durangaldea. Neska euskalduna batxil-
ergoarekin eta administrazio tituluarekin,
etxeetan eskolak emateko prest. Tel.:
662-36 41 67 / 94-681 39 40.

Durangaldea. Ingeniaritza lizentziatua
LH, DBH edo batxilergoko ikasleei la-
guntza eskolak emateko prest. Euskaraz
zein gaztelaniaz. EGA tituluduna.
Edozein ikasgai emateko prest. Tel.: 679-
42 89 5.

GAINERAKOAK

Durangaldea. Psikologo euskalduna
ulermen, irakurmen eta idazmen ara-
zoetan laguntzeko prest. Ikasketa
teknikoak. Helduak: antsietatea, bikote
arazoak. Tel.: 679-38 23 69.

Durangaldea. Baserrietan eta trak-
toreekin esperientzia duen gizona lan
bila dabil. Tel.: 602-10 73 14.

Durangaldea. Hirugarren adinekoetan
aditua den psikologoa. Estimulazio kog-
nitiboa eskeintzen da alzheimerra edota
dementzia dutenentzako. Familiari ere la-
guntza psikologikoa. 679-38 23 69.

Durangaldea. Arlo soziosanitarioko en-
presa berri batek honako hau eskaintzen
du Durangaldean: erizain laguntzaileak,
etxeko laguntzailea, erizain euskaldunak.
Prezio merkea, malgutasuna, eta profe-
sionala. Tel.: 690-28 60 71.

Durangaldea. Lokalak zein garajeak gar-
bitzeko lan bila. Baita bilketak egiteko
ere. Tel.: 603-49 00 02.

Durangaldea. Psikologo euskalduna.
Haur eta gazteak: ikasketa arazoak,
hiperaktibitatea, antsietatea. Helduak:
bikote-arazoak, depresioak. Esperi-
entziaduna. Tel.: 679-38 23 69.

LAN ESKAINTZAK

PERTSONAK ZAINDU

Durango. 30 urteko neska, umeak
zaintzeko eta etxeko lanak egiteko prest.
Tel.: 665-71 74 58. Telefonoa:
665717458. mai_egidazu@hotmail.com.

IRAKASKUNTZA

Durango. Ikas teknikak  (lan ohiturak,
motibazioa, planifikazioa...) irakurketa,
idazketa,  ulermena. Banaka edo taldeka.
LH, DBH, batxilergoa. 656-79 15 99 

GAINERAKOAK
Abadiño. Emakume sukaldari au-
tonomoak gozogintza eta etxeko plat-
erak eskaintzen  634-29 30 18.
danagozo@hotmail.com

Denetarik

SALDU / EROSI
Lau urteko asto emea salgai. 280
euro. Durango. Tlf.: 635-70 03 90. 

Ibilgailuak

AUTOAK

SALDU

Toyota rav4 autoa salgai.. 2010.
Urteko toyota rav4 (4x4) autoa salgai.
44.000 kilometro. Prezioa: 25.000
euro.  615-70 12 25

MOTORRAK

SALDU

Honda Hornet cb 600 motorra salgai.
2008. urtekoa.5.600 e. 629-45 52 41.

BESTE IBILGAILUAK

SALDU

Quad ibilgailua. Adly atv-300 4t
markakoa. 609-56 75 37 (Jose).

Aisia - kirola

KIROLAK

SALDU

Bizikleta eliptikoa salgai. De-
cathlonekoa eta argazkiak bidaliko ditut
nahi izanez gero. Tel.: 637-41 64 38.

Bizikleta eramateko barra. Kotxearen
bolari lotuta doa. 450euroan salduko
dut. Behin erabilita. Tel.: 686-42 69 37 

LANERAKO PRESTAKUNTZA 2013/14

GIZARTE ETA OSASUN  
ARRETA IKASTAROA

370 ordu // 09.00etatik 13.30etara
Lan aukerak: Zahar etxeetan eta 
etxez etxeko arreta

UR INSTALAZIOETAKO  
SOROSLE IKASTAROA

290 ordu // 15.00etatik 19.30etara
Lan aukerak: Igerileku naturaleko 
eta igerilekuko soroslea.

DOAKO IKASTAROAK
TITULU OFIZIALAK

Langabetuei zuzenduta. 
Izen-ematea: lanbide.net 

Ibaizabal Ikastola (Durango) 
ikastaroak@ibaizabalikastola.org 

Tlf: 946 215 877
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Antzerkia

ANBOTOko agendan ezer iragarri 
gura baduzu, idatzi agenda@anboto.org 

helbidera edo deitu 94 623 25 23 telefonora, 
eguazten eguerdia baino lehen.

AGENDA

AZAROKO AGENDA
18-15 (URRIA-AZAROA) ARGAZKI ERAKUSKETA 

Colombiako funts bibliografikoa

31 (URRIA) HELDUENTZAKO IPUIN KONTALARIA 
20:00 Iurretako Herri Biblioteka 

1-2-3
-9-10

IURRETA TXIRRINDULARI ELKARTEA 
10:00 Hainbat ibilbide (60-80 km).

3 EMAKUMEEN BIRA ZIKLISMO K.E 
11:00 Ziklo-kroseko VI. Muskiz Saria

4 IURRETAKO HERRI BIBLIOTEKA - Gizarte ongizatea
18:15 Emakumeen literatur tailerra

6
AZALERAKO IPUINAK
17:00 (0-18 hilabete bitarteko haurtxoak)
18:00 (18-36 hilabeteko haurtxoak)

7
IURRETAKO UDALA  
9:00 Iurretako kale azoka 
IURRETAKO HERRI BIBLIOTEKA - Gizarte ongizatea 
19:00 Zine kluba “Los colores de la montaña” Carlos Arbelaez

8
IURRETAKO HERRI BIBLIOTEKA  
Ipuin kontalaria, Belen Azkarate 
17:30 (3-4 urte bitartekoak) - 18:00 (5 urtetik gorakoak)

10 EMAKUMEEN BIRA ZIKLISMO K.E 
11:00 XXXVII Elorrioko Udala Ziklo-kross Saria

11 IURRETAKO HERRI BIBLIOTEKA 
18:15 Haurren irakurketa kluba

Erakusketa

:: ELORRIO

Azaroak 2an, 22:00etan, 24 
Ordu Digitalean lehiaketa-
ren sari banaketa, Arriolan.

:: DURANGO

Azaroaren 6an, 16:30ean, 
‘Formazioa bizikidetza   
arloan’, Behargintzako  
Atxondo gelan.

:: DURANGO

Azaroaren 3an, 17:30ean,  
Maite Franko, Plateruenean.

:: IURRETA

Urriaren 31n, 20:00etan,  
Jhon Ardila (Kolonbia), Herri 
Bibliotekan. Munduko Pai-
saiak jaialdia.

:: DURANGO

Azaroaren 3ra arte, Jaime 
Vicarioren ‘Ura’, Arte eta   
Historia Museoan.

:: BERRIZ

Azaroaren 8an, 18:00etan, 
Ahatetxo itsusia, Kultur 
Etxean.

:: DURANGO

Azaroaren 7 eta 8an, 
20:00etan, Inungane.   
Sustraiak airean, San  
Agustinen.

:: DURANGO

Azaroaren 8an, 22:30ean, 
Sara Escudero eta Iñaki 
Urrutia, Plateruenean. 

Azaroaren 8an, 17:30ean,  
Belen Azkarateren ‘Kolon-
biako ipuinak’, Herri Bibliote-
kan. Munduko Paisaiak jaialdia.

:: DURANGO

Azaroaren 2an, 20:00etan, 
Ara Malikian & Fernando 
Egozkue, San Agustinen.

Azaroaren 6an, 20:00etan, 
Belako, Kantuaren Kantoian, 
Plateruenean. 

Azaroaren 7an, 19:30ean, 
Konposizio erromantikoen 
piano eta ahots emanaldia, 
Kurutzesantu Museoan.

Azaroaren 7an, 21:30ean, 
Durang(h)ots Jam Sesion 
saioa, Plateruenean.

:: ZALDIBAR

Azaroaren 2an, 22:30ean, 
Amorru, The Mockers eta 
Pixontxis, Gaztetxean.

:: BERRIZ

Urriaren 31an, 18:00etan, eta 
azaroaren 3an, 17:00etan  
Zipi y Zape y el club de la 
canica, Kultur Etxean.

Azaroaren 8an, 22:00etan,  
Las brujas de Zugarramurdi, 
Kultur Etxean.

:: IURRETA

Azaroaren 7an, 19:00etan,  
Los colores de la montaña, 
Kultur etxean.

Bakarrizketak

Berbaldia

Kontalaria

Musika
Zinema

Lehiaketa

Azaroaren 2an, 20:00etan,  
Durangoko San Agustin kulturgunean 

Ara Malikian
Fernando Egozkue gitarrista argentinarrak, pianoak, 
kontrabaxuak eta perkusioak lagunduta ariko da Ara 
Malikian biolinista, azaroaren 2an, Durangon. Bartolome 
Ertzilla Musika Eskolak antolatu duen Musika 
Hamabostaldia zabalduko du ‘Con los ojos cerrados’ 
ikuskizunak. San Agustin kulturgunean da hitzordua. 

:: DURANGO | ZUGAZA 
1. aretoa:
Cuerpos especiales
Zuzendaria: Paul Feig 

• barikua 1: 19:30 
• zapatua 2: 19:30 
• domeka 3: 19:00   

Todas las mujeres
Zuzendaria: Mariano Barroso

• barikua 1: 22:00    
• zapatua 2: 22:30   
• domeka 3: 21:15   
• astelehena 4: 21:00  
• martitzena 5: 20:00 

Turbo 2D
Zuzendaria: David Soren

• barikua 1: 17:00    
• zapatua 2: 17:00    
• domeka 3: 16:45  

2. aretoa:
Thor. El mundo oscuro 3D
Zuzendaria: Alan Taylor

• barikua 1: 17:00/19:30/22:00 
• zapatua 2: 17:00/19:30/22:30 
• domeka 3: 16:45/19:00/21:15  
• martitzena 5: 20:00 

:: ELORRIO | ARRIOLA 
Las brujas de 
Zugarramurdi
Zuzendaria: Alex de la Iglesia

• barikua 1: 20:00 
• domeka 3: 20:00 
• astelehena 4: 20:00

Epic:  
el mundo secreto
Zuzendaria: Chris Wedge

• domeka 3: 17:00

:: ZORNOTZA 
La gran familia española
Zuzendaria: D. Sánchez Arévalo  

• barikua 1: 20:15 
• zapatua 2: 19:30/22:30 
• domeka 3: 20:00    
• astelehena 4: 20:00  

Aviones

Zuzendaria: Klay Hall

• zapatua 2: 17:00 
• domeka 3: 17:00

 
Azaroaren 8an, 18:00etan, Berrizen 

Ahatetxo itsusia
Glu Glu Producciones taldearen antzezlana eskainiko dute, azaroaren 
8an, 18:00etan hasiko den Berrizko Kultur Etxeko emanaldian. “Ahate 
ama baten kumeak jaio, eta jaioberrietako bat besteengandik zeharo 
ezberdina da”, horixe da antzezlanaren abiapuntua.
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zorionak@anboto.org 
eguazteneko 14:00ak arteko epeaZORION AGURRAK

SOS Deiak  ................................. 112
Gurutze Gorria  ......... 94 681 09 49
Osakidetza  ...............94 600 72 00
Ertzaintza  ................ 94 466 93 00

Abadiño  ................... 94 621 55 30
Atxondo  ................... 94 682 10 09
Berriz  ....................... 94 682 45 84
Durango  ................... 94603 00 00
Elorrio  ....................... 94 658 27 12
Garai  ........................ 94 681 63 93
Iurreta  ...................... 94 620 12 00
Izurtza  ...................... 94 681 35 48
Mallabia  .....................94 317 14 61
Mañaria  ................... 94 681 89 98
Otxandio  ................. 94 545 00 20
Zaldibar  ................... 94 682 70 16

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

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

Abadiño  .......................94 681 44 70
Matiena  .......................606 459 988
Durango geltokia  .......... 94 681 10 01
Elorrio geltokia  ............94 682 00 40
       J.L. Uriarte  .............. 670 402 002
       I. Estebez  ............... 670 678 273
M. Galeano  .................. 670 409 330
Iurreta taxi auzunea  ......688 618 690
Berrizko auzo taxia  ......620 022 800

BOTIKAK AZOKA-BASERRITIK-PLAZARATELEFONO INTERESGARRIAK

GARRAIOAK

UDALTZAINGOA

TAXIAK

UDALAK

EGURALDIA

ZAPATUA

ASTELEHENA

DOMEKA

MARTITZENA

15º

16º

13º

 15º

12º 8º

BARIKUA, 1 - 09:00-09:00
• Irigoien (Bixente Kapanaga 3 - Iurreta)

ZAPATUA, 2 - 09:00-09:00
• Balenciaga (Ezkurdi plaza 8 - Durango) 
09:00-13:30
• Campillo (Montevideo etorb. 24 - Durango)
• Navarro (Artekalea 6 - Durango)
 • Unamunzaga (Muruetatorre 2C - Durango)
• Sagastizabal (Askatasun etorb. 19 - Durango)
• De Diego (Intxaurrondo 22 - Durango) 
• Bazan Diaz (Uribarri 5 - Durango)
• Larrañaga-Balentziaga  
   (Berrio-Otxoa 6 - Elorrio)
• Urizar (Gabiola 2 - Berriz) 
09:00-14:00
• Irigoien (Bixente Kapanaga 3 - Iurreta)

DOMEKA, 3 - 09:00-09:00
• Campillo (Montevideo etorb. 24 - Durango)
09:00-22:00
• Eguren, Isabel (Trañabarren 15 - Abadiño)

ASTELEHENA, 4 - 09:00-09:00
• De Diego (Intxaurrondo 22 - Durango) 

MARTITZENA, 5 - 09:00-09:00
• Mugica (Andra Maria 9 - Durango)

   09:00-22:00
• Lopez de Aretxaga (Torresolo 4 - Abadiño)

EGUAZTENA, 6 - 09:00-09:00
• Navarro (Artekalea 6 - Durango)

EGUENA, 7 - 09:00-09:00
• Sagastizabal (Askatasun etorb. 19 - Durango)

  Magalik urtetxo bat bete dau 23an,  
eta Malenek 4 urte 26an. Zorionak bi 
neska polit hauei etxeko guztien partez!

  Zorionak etxekoen partez eta jarraitu 
beti jator eta irribartsu!

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

Letxuga haritz hostoa ..................1 euro

Azelga ...................................2 euro/kg

Espinaka txorta .....................1,20 txorta

Berakatz freskoa ...................1,50 txorta

Ilarrak .....................................6 euro/kg

Tomate kontserba........3,90 euro/potea

Arrautzak...........................3,80 euro/dz

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

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

ASTEKO SALNEURRIAK:

Abadiño  
(Traña-Matiena)

 Eguaztenetan  
10:00etatik aurrera

Durango
 Zapatu goizetan
Zornotza
 Domeka goizetan

 Gure etxeko txikixak domekan urtebete 
eingo dau .Zorixonak Lier danon partez!

 Zorionak Maialen! Mosu handi bat eta 
besarkada potolo bat Ibai eta Ikerren 
partez! 

 Zorionak gure etxeko txikitxuari bere 
lehen urtebetetzean. Mosu potolo bat 
familia guztiaren partez!

 Zorionak Peru! Musu potolo bat Ane, 
Naroa, Naia, Elene eta bereziki Malenen 
partez. Asko maite zaitugu, artista!

  Zure egune ahazteak ez deko 
parkamenik. Zama horregaz bizi 
beharko bizitza guztixen. Zorionak!

10º9º

  Gure bi abenturazale ausartei zorionak 
bihotz bihotzez zuen etxeko senide 
guztien partez.

DENBORAPASAK

Sudokua

SUDOKUEN
SOLUZIOAK

1

2

Jose Antonio Agirre, 4 
946 200 869

Avda. Montevideo, 1 
946 204 383

  Hamabostean behin jasotako zorion agurren artean tarta bat zozkatzen dugu. 
Horretarako, beharrezkoa da zorion agurrarekin batera kontakturako datuak bidaltzea. 

  Zorionak Bidart! Zorionak eta mosu 
handi bat etxeko danen partez, bereziki 
Helene eta Urkon partez!



Akuilua
LAUHORTZA

JOXE
GARAIZABAL
Irakaslea

JOANA OCAÑA | Aktorea da | 30 urteko durangarra

“Publikoa astiro-astiro dabil Erika 
ezagutzen, eta ni ere bai”

‘Goenkale’ telesailean hasi da; aktore lanak momentua bizi eta etengabe ikasteko aukera ematen dio  

 AMAIA UGALDE
Hamazazpi urtetatik Karri-
ka antzerki taldeko kidea da 
Joana Ocaña. Bertan eman 
zituen lehen pausuak, eta 
bertan dabil gaur egun ere, 
taldeko sorkuntza giroan 
pozik. Barakaldoko Antzer-
ki Eskolan ikasketak egin 
zituen, eta Hortzmuga taldea-
gaz ere badabil azken urteo-
tan. Uda ostean telebistako 
esperientzia hasi du, Goenka-
len. Erika da bera, Arralden 
bizi berri bat hasi gura duen 
pertsona. 

Bazabiltza kamara aurrera ohi-
tzen?
Bai, gero eta gehiago. Hasieran 
arrotza egiten zitzaidan. An-
tzezteko era oso desberdina da: 
Antzerkian dena zuzenean da, 
eta dena bihurtzen da handia-
go: adierazkortasuna, ahotsa... 
Gehienetan publikoa aurrez 
aurre daukazu, eta mila kamara 
dauzkazu –publikoaren begiak–, 
bakoitza bere interpretazioa 
egiten. Batzuetan, publikoa 
desagertu-edo egiten da, beste 
batzuetan, oso gertu izan du-
gu: adibidez, kalean, edo baita 
umeekin ere. Telebistakoa oso 
desberdina da.

Mugatuagoa?
Bai. Azkenean, platoa, antzezte-
ko lekua, oso murritza da, estua 
da. Hiru horma dauzkazu, eta 
laugarrenean daude kamarak. 
Batzuetan hiru horma horie-
tako zulo batean, gero, igual, 
koadro bat eskegita dagoen le-
kuan kokatzen dituzte kamarak, 
baina normalean ez dira lekuz 
mugitzen. Orduan, nik kama-
rari erakutsi behar diot eurei 
komeni zaien planoa. Mugitu 
behar banaiz komunetik irten 
eta zurekin berba egiteko, oso 
neurtuta dago noraino mugitu 

behar naizen eta zertarako. An-
tinaturaltasun horretara ohi-
tzea apur bat kostatu egiten da: 
Horretan kontzentratuta zaude, 
emozioak ondo igorriko dituzun 
pentsatzen, eta ardura ere bada, 
oso laburra izango den eszena 
horri ahalik eta etekin handiena 
atera gura diozulako.

Erikak, zure pertsonaiak, ira-
gan iluna dauka.
Goenkalen, dagoeneko, pista 
batzuk agertu dira, eta ez dakit 
guztiz argi geratu den, baina 
nire pertsonaia transexuala da, 
mutila izandakoa da. Bizipene-
tatik transmititzen du asko, sen-
timenduetatik. Oso momentu 
latzak pasatu ditu, tratu txarrak 
jaso ditu, eta beretzako erronka 
handia izan da leku ezezagun 
batera bakarrik joatea, horre-
lako egoera batetik irten berri. 
Orduan publikoa astiro-astiro 
dabil Erika ezagutzen, eta ni ere 
bai. Goenkalen, aktoreok ez ditu-
gu gure pertsonaiak erabat eza-
gutzen, gidoia ez delako itxia. 
Ez dakigu norantz eta noraino 
joango den. Antzerki lanetan 
desberdina da; pertsonaiak is-
torioan edukiko duen ibilbidea 
ezagutzen dugu. Bere izaera eta 
jarrerak lantzeko era desberdi-
na da.

Karrikako aktore bat bai-
no gehiagok parte hartu du 
‘Goenkale’ telesailean.
Bai! Uxue, Coralinaren pape-
ra egiten duena ere, Karrikan 
egondakoa da. Kontatzen hasi, 
eta lehenengoa Naza izan zen, 
gero Eneko, gero Uxue eta biok, 
Endika ere egonda dago figura-
zio bat egiten... 

Telebista munduan ikusiko ze-
nuke zure burua?
Nik, azken finean, benetan mai-
te dudana antzerkia da. Jateko 

eman dit, disfrutatzeko eman 
dit, lagunak egiteko eman dit. 
Lan kolektiboa, sorkuntza, 
zuzeneko ikuskizunak... Hor 
pizten zaizu harra. Baina be-
ti gura izan dut pelikularen 
bat egin noiz edo noiz. Iaz 
halako batean esan nuen, 
“ba castinga egingo dut, 
probatzeko sikiera”. Iaz ez 
ninduten hartu, eta aur-
tengo deialdian deitu egin 
didate. Antzerki mundu-
ko lagun batzuekin joan, 
eta hartu egin ninduten. 
Hau loteria lakoa da. Ni-
retzat kristoren auke-
ra da kamara atzeko 
mundua ezagutzeko; 
eskola bat da, teknika 
berri bat.

Telebistatik zerk ha-
rritu zaitu?
Gauza kurioso bat da 
ez dagoela entsegurik. 
Aurreko batean esan zi-
gun lankide batek: “He-
men gauza bi bete behar 
dituzue; lehenengoa, etor-
tzea, eta bigarrena, zuen 
testuak ondo ikastea”. 
Platora joan aurretik ha-
mar minutuko tarte txiki bat 
edukitzen dugu aktore zuzen-
dari batekin, entsegu gela dei-
tzen zaion gela batean. Han, 
eszena planteatzen dugu, gu-
txieneko ekintzekin. Adre-
nalina puntu interesantea 
dauka horrek. Ezin zara 
hustu entsegu txiki ho-
rretan. Agian negarrez 
hastea tokatzen zaizu, 
eta entseguan kontro-
latu egin behar duzu, 
bestela, momentuan 
sikatuta, malko ba-
rik geratuko zara! 
Baina beno, horre-
tarako trikimailu 
asko daude...

Gure herria
EITBko informatiboetan 
diotenez, Ekialdean sarri 
pertsonak hil egiten dira.

Urte asko ez dela, hemen, 
gure herrian ere astero-astero 
bat edo beste hiltzen zen, eta 
jende mordoa torturatzen zen. 

Hildakoak futbol partide-
tan bezala zenbatzen ziren; 
irabazi, galdu edo berdindu 
egiten zen. Eta, alde bakoitza, 
futbolean bezala, zenbat eta 
gol gehiago sartu, harroago 
azaltzen zen. Irabazi dugu 
esaten zuten.

Egun batean, alde bateko 
ekintzek hilketa izena hartu 
zuten, eta, beste aldekoak, hil 
egiten ziren. Alde batekoak 
terroristak ziren, eta edozer 
egin zitekeen euren kontra. 
Atxilotu, torturatu, edozer 
onartzera behartu, ahalik 
eta urte gehieneko zigorra 
jarri eta kartzelan ustel zi-
tezela. Zigorra bete ondoren 
ere terrorista izaten jarrai-
tzen zutenez, nahierako dok-
trina ezarriz zigorra luzatu 
zitzaien in sekula sekulorun. 
Hori guztia, aurreko edozein 
katebegitan bizia galtzen ez 
bazuten.

Arazoaren sustraia ez zu-
ten, eta ez dute onartzen, bai-
na dena posible zen hiltzeari 
utziz gero. Hori zen konpon-
biderako edo hitz egiteko 
baldintza. 

Utzi dute, baina orain ar-
mak entregatu behar dituzte; 
beste aldekoek inoiz ez.

Armak entregatu ondoren, 
barkamena eskatu beharko 
dute, eta, ondoren, damu dire-
la aitortu; eta gero... Amaiera-
rik gabeko katea.

Bitartean, Madril aldean 
eskuin muturrekoak Espai-
niako Gobernuaren kontra 
dabiltzan honetan, jarrai die-
zaiogun gure bideari.

Batu gaitezen eta tira de-
zagun denok batera. 

Gure esku dago herri izan 
ala ez.

Edozein herrik bezala herri 
izateko eskubidea daukagu.

Herri librea izan gaitezke. 
Herri libre eta euskalduna 

izan gaitezke.


