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Eskurik esku, Durangaldean 
ere erabakitzeko eskubidea 
aldarrikatuko dute giza katean, etzi
‘Anboto’-k jarraipen berezia egingo dio ‘www.anboto.org’ webgunean

 DURANGALDEA  J.Derteano
Domekan, erabakitzeko esku-
bidearen aldeko giza kateak 
Durango eta Iruñea lotuko ditu 
123 kilometroan zehar; ibilbide 
horretako 18 kilometro Duran-
galdean izango dira: Durangon 
eta Atxondon bina, Abadiñon 
lau eta Elorrion hamar. Tarte 
horretako giza katea Durangal-
deko hamahiru herrietako eta 
Bizkaiko beste hainbat herri-
tako jendearekin osatu da; Ber-
meoko herritarrekin, esaterako. 
Eskualdeko herrietan 5.719 lagu-
nek eskuratu dute metroa kilo-
metro horietan, baina horiei me-
troa eskualdetik kanpo eskuratu 
dutenak gehitu behar zaizkie.

Erabakitzeko eskubidearen 
aldeko Gure Esku Dago dinami-
ka herriz herri landu da urte eta 
erdian. Hiru zutarritan oinarri-
tzen da: “Herria gara, erabaki-
tzeko eskubidea dugu, eta herri-
tarron garaia da”. Zutarri horie-
tatik abiatuta, ahalik esparru 
ideologiko zabalenaren topagune 
bihurtu gura du. Bide horretan, 
domekako giza katea, helmuga 
baino, abiapuntua izango da. 

Berriz izan zen Gure Esku 
Dago dinamika lantzen eskual-
deko lehen herria. Ondoren, 
apurka-apurka, gainerako he-
rriak gehitu zitzaizkion. Harrez-
kero, hamaika ekimen antolatu 
dituzte herriz herri giza kateari 
begira. Esaterako, Zornotzan 
–800 lagunekin– eta Elorrion 
–400 lagunekin– giza kate sinbo-
likoak egin zituzten. Abadiñon  
Ricard Vilaregut Asamblea Na-
cional Catalanako kidea Txan-
portan egindako mahai inguru 
bateko hizlarietako bat izan zen.

Giza katea eta ospakizuna
Domekan, 12:00etan hasi, eta 
12:30ean amaituko da giza katea. 
Aurretik, kilometro bakoitzean 
elkartzeko guneak ipiniko di-
tuzte, eta askotariko animazioa 
egongo da ekimenari jai giroa 
emateko. Esaterako, Berrizek  
trikitilari, bertsolari eta abarre-
kin jai giroa sortuko du Muntsa-
razko bosgarren kilometroan. 
Hirugarren kilometroan, berriz, 
Iker Azkorbebeitiak txakurre-
kin eta antzarekin erakustaldia 
egingo du bertaratzen direnen 

gozagarri. Gainera, kilometro 
bakoitzean informazio guneak 
egongo dira, eta egunean bertan 
metroa eskuratzeko aukera es-
kainiko dute. 

Jaialdia Durangon
Giza katearen ostean, bost jaial-
di izango dira, horietako bat 
Durangoko Landako Gunean, 
13:30etik aurrera. Bertsolariak, 
eta Gozategi, Ze Esatek! eta 
Oxabiren kontzertuak presta-
tu dituzte, besteak beste. Jan- 
edanerako aukera ere egongo 
da: otartekoak zein herri bazka-
rirako gunea eskainiko dituzte. 
Gaztetxoenei begira Irrien La-
gunen puzgarriak, tirolina, ohe 
elastikoak eta slackline abentura 
gunea egongo dira egun osoan.

‘Anboto’-ren jarraipena
Anbotok domekako giza kateari 
jarraipena egingo dio webgu-
nean: www.anboto.org. Tokikom 
elkarteko hedabide batzuekin  
–Goiena, esaterako–, eta Berria 
eta Argia hedabideekin elkarla-
nean arituko da giza katearen 
berri emateko. 

Zornotzarrak Bizkargin, erabakitzeko eskubidea aldarrikatzen.

Elorriarrek giza kate sinboliko bat irudikatu zuten plazan.

Otxandiarrak plazan, Gure Esku Dago dinamikagaz bat egiten.

• Nor bere kilometrora denboraz heltzeko eskatu dute;  
   ahal dela, 10:00etarako.
• Errepidea zati askotan ez da moztuta egongo. Kontuz autoekin  
   eta autobusekin. Errespetatu segurtasun arauak.
• Kasu egin antolakuntzako arduradunei. Behar bezala  
   identifikatuta egongo dira.
• Zaindu ingurua. Zaborrak bildu eta eraman.
• Autobusek lehentasuna izango dute heltzerakoan zein joaterakoan.
• Eraman ezazu Gure Esku Dago ekimenaren kamiseta jantzita.
• Edariak eraman.
• Eguraldi ona egiten badu, ez ahaztu, besteak beste,  
   eguzkitarako babesa, txanoa eta arropa egokia.

GOMENDIOAKSALDUTAKO METROAK
ABADIÑO - 550 

ATXONDO - 72

BERRIZ - 275

DURANGO - 1.800 

ELORRIO - 795 

GARAI - 25

IURRETA - 335 

IZURTZA - 38 

MALLABIA - 110 

MAÑARIA - 104

OTXANDIO - 260

ZALDIBAR - 155 

ZORNOTZA - 1.200 
                             

GUZTIRA - 5.719

* Eguenera  
   arteko datuak
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“Giza katea osatzeko 
Ataunera joango gara”
Mendi Martxak elkar-
teak kilometro baten ar-
dura dauka Ataundik 
Lizarrustira bidean, eta 
bertara joateko gonbita 
jaso genuen Hamabi Ha-
rri auzo elkartean. Izan 
ere, urtero Abadiñon 
antolatzen dugun Auzo-
rik Auzo ibilaldian parte 

hartzen du elkarte ho-
rrek. 10:00 aldean heldu-
ko gara Ataunera. Non 
kokatuko garen jakin 
eta gero, bueltatxo bat 
egingo dugu, bertako la-
gun batek prestatu digun 
ibilbidea ezagutzeko. Ha-
marretakoa egin eta giza 
katean ipiniko gara. 

Nagore Agote
ABADIÑO
70. kilometroa ATAUN
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DURANGO ABADIÑO

ELORRIO

ATXONDO ELORRIO

Landako 
Gunea

Durangaldeko 
kilometroak

“Denbora luzeko lanaren 
ospakizun eguna izango da”
Abadiñon ilusio handiz 
dihardugu Gure Esku 
Dago dinamika lantzen.  
Gainerako herrietan lez, 
herritar askoren arteko 
elkarlanaren emaitza da 
Abadiñoko dinamika. 
Hori oso pozgarria da. 
Domekako giza katea 
denbora luzeko lanaren 

ospakizun eguna izango 
da.

Hirugarren kilome-
troko giroa alaitzeko, 
esaterako, txakurrekin 
eta antzarekin erakus-
taldiak egingo ditugu. 
Ondoren, ea denok Du-
rangon elkartzen garen 
jai giroan.

Iker Azkorbebeitia
ABADIÑO
3. kilometroa ABADIÑO

“Historia berri baten lehen 
orrialdeak idazten gabiltza”
Berrizen bi urte daroa-
guz erabakitzeko esku-
bidearen aldeko lanketa 
egiten, eta pozik gaude 
honen guztiaren ingu-
ruan sortu den mugi-
menduagaz. Nik sines-
ten dut historia berri 
baten lehen orrialdeak 
idazten gabiltzala. 

Domekan, 09:30ean 
trena hartu, eta kaleji-
ran joango gara Matiena-
tik Muntsaratzera. Han, 
besteak beste, Amuriza 
aita-alabak eta Gorka 
Lazkano egongo dira ber-
tsotan. Giza katearen os-
tean, Durangora: disfru-
tatu eta txanda egitera.

“Sentsibilitate askotako 
jendeak erakutsi du interesa”
Otsailean egin genuen 
gure lehen ekitaldi publi-
koa, plazan irudikatuta-
ko esku erraldoi bategaz. 
Ondoren, herriko denda-
ri, tabernari eta jende as-
ko agertzen zen bideo bat 
egin genuen. Herritarren 
aldetik interesa ikusten 
zenez,  kanpoko beste eki-

taldi bat egitea pentsatu 
genuen: maiatzaren 18an 
800 zornotzarrek giza 
kate sinboliko bat osatu 
zuten Zelaieta parkean. 
Egia esanda, pozik gaude, 
sentsibilitate askotako 
jendeak interesa erakutsi 
duelako, eta hori zen hel-
buruetako bat.

Gorka Camara
BERRIZ
5. kilometroa ABADIÑO

Maite Ingunza
ZORNOTZA
4. kilometroa ABADIÑO
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Nekazari-artisau 
azoka eta abere 
erakusketa
  MALLABIA  Jone Guenetxea
Kultur hamabostaldiaren ba-
rruan, mendi lasterketa herri-
koia prestatu dute umeentzat 
eta helduentzat bihar goizerako. 
Ondoren, bazkaritarako batuko 
dira. Arratsaldean, Tabernen 
arteko I. Pintxo Txapelketa eta 
Morritson eta Gartzia antzerkia 
izango dituzte. 

Domekarako, nekazari-arti-
sau azoka eta abereen erakus-
keta antolatu dituzte: ortuariak 
ereiteko tailerra eskainiko dute 
umeei zuzenduta. Eguerdian, 
Orioko zortzi neskak desafioa 
jokatuko dute Mallabiko zortzi 
mutilen kontra.

San Joan jaietako 
afarian izena 
emateko aukera 
dago udaletxean
  GARAI  Markel Onaindia
Trumoitte kultur elkartekoak 
hasi dira aurtengo San Joan 
jaiak antolatzen, eta iragarri 
dute urteroko afaria ekaina-
ren 21ean izango dela. Gaueko 
21:30ean izango da, Momoitioko 
San Joan ermitaren bueltan. 
Azaldu dutenez, dagoeneko ba-
dago afarirako izena emateko 
aukera, eta hilaren 16a izango 
da azken eguna horretarako. 
Interesdunek udaletxean eman 
behar dute izena, 15 euroren 
truke. Umeek, ostera, 12 euro or-
daindu beharko dute.

Langabezia tasa 
prekaritateaz 
baliatuta jaitsi 
dela dio LABek

 DURANGALDEA  M. Onaindia
Langabezia tasak beherakada 
eman du azken hilabetean, eta 
horren harira ikuspegi kritikoa 
azaldu du LAB sindikatuak. 
Egoerak hobera egin duela dio-
ten iritziak ez ditu aintzat hartu: 
“Ez dugu sinistu, gure inguruan 
gertatzen ari denak ez digulako 
hori adierazten”. Durangaldean, 
iazko datuekin alderatuz gero, 27 
langabetu gutxiago daudela ai-
tortu dute LABetik, baina, euren 
ustez, prekaritateaz baliatuta 
egin du behera kopuruak. Bes-
teak beste, praktika kontratuak, 
“zabor kontratuak” eta aldi ba-
terakoak egon direla adierazi du 
sindikatuak.

Horretaz gainera, azken ur-
teetako balantzea egin dute 
LABetik. 2007ko apirilean 2.242 
langabetu zeudela diote, eta 
orain 6.758. Horregatik, azken 
hileko 27 pertsonak gorabehera, 
ez dute uste datu esanguratsua 
denik. “Gainerako 6.731 langa-
betuei eta haien familiei egoera 
hobera doala esaten ausartzea 
errespetu falta eta ikuspegi poli-
tiko krudela da”.

Lanbide 
Ikastetxeko 
matrikulazio epea 
martxan dago

 DURANGALDEA  M.O.
Ekainaren 20ra arte eman ahal-
ko da izena Durangaldeko Lan-
bide Ikastetxean. Prestakuntza 
iraunkorreko lau programa es-
kainiko dituzte zentroan: sukal-
dea eta zerbitzatzea, arotzeria, 
iturgintza eta pintura. 

16-18 adin tarteko gazteek ika-
si dezakete bertan, bi ikasturtez. 
Lantokiko prestakuntzaz gaine-
ra, gai orokorrei buruzko lanke-
ta ere egingo dute. Eusko Jaurla-
ritzak eta Amankomunazgoak 
laguntzen dutenez, doakoa da 
ikasleentzat.

“Emakumeen jabekuntzarako  
oso garrantzitsua da kirola”
‘Emakumea, kirola eta osasuna’ izenburuagaz jardunaldiak antolatu dituzte 

 IURRETA  Amaia Ugalde
“Gure osasunerako garrantzi 
handia daukan arren, gizonek 
baino denbora gutxiago hartzen 
dugu kirola egiteko”. Andere-
bide Elkarteko Ana Mari Urki-
diren berbak dira. Egitaraua 
prestatu dute, emakumea eta ki-
rola ardatz hartuta: “Helburua 

herritar guztiak, baina bereziki 
emakumeak, kirolaren garran-
tziaz jabetzea da”. Anderebidek, 
Alargunak elkarteak eta udale-
ko Ongizate Sailak antolatu dute 
egitaraua.

Ibarretxe kultur etxean era-
kusketa ipini dute 1975an ate-
ratako Bizkaiko emakume ki-

rolarien argazkiekin. Atzo izan 
zuten lehenengo berbaldia, eli-
kadura eta kalitateari buruz. 
Ekainaren 10ean, 11:00etan, 
Nutrizioa eta ariketa fisikoa ber-
baldia emango dute Javier Serra 
eta Xanti Perez medikuek. 

Ekainaren 11n, 19:00etan, 
mahai inguruan batuko dituzte 

Durangaldeko hiru emakume 
kirolari. Eneritz Iturriaga, Gu-
rutze Frades eta Iraia Garciak 
Emakumea, kirola eta berdinta-
suna hitzaldia  eskainiko dute.

Berbaldiez gainera, irteera 
bat ere egingo dute Markina-Xe-
meinera, ekainaren 9an.  

 

Emakume helduak kirolera
Prentsaurrekoan eman dituzte 
azalpenak Anderebideko Ana 
Mari Urkidik eta Ainhoa Albi-
zuri zinegotziak. Kirolak ema-
kumeen jabekuntzan garrantzi 
handia duela azaldu du Urkidik: 
“Autoestimua igo egiten da kiro-
la eginda, eta, osasunerako ona 
izateaz gainera, hartu-emanak 
egiteko ere ona da”.

Emakume helduak kontzien-
tziatzeko premia nabarmendu 
du Urkidik: “Gazteak ohituago 
daude eskolatik, eta gustua har-
tzen diote kirolari”. Kirolaren 
“onura fisiko eta psikikoak” 
nabarmendu dituzte, eta Iurre-
tako biodantza eta gimnasia 
ikastaroen adibidea ipini dute: 
“Ikastaroak amaitu, eta gehiago 
guran geratzen dira”.Ainhoa Albizuri eta Ana Mari Urkidi, ‘Emakumea eta kirola’ erakusketako argazki baten aurrean.

Ekainaren 11n mahai 
ingurua izango dute 
Eneritz Iturriaga, Gurutze 
Frades eta Iraia Garciagaz

51 ikasle partaide 
agendaren 
diseinuaren 
lehiaketan

 BERRIZ  Amaia Ugalde
Eskolako agendaren azala eta 
kontrazalaren diseinu lehia-
keta Leire Unamuno Zelaieta-

ren lanak irabazi du. DBHko 51 
ikaslek parte hartu dute aurten. 
Udaleko Euskara Sailak anto-
latu du lehiaketa, eta hiru sari 
banatu ditu. Leire Unamunok 
Berrizko dendetan gastatzeko 
150 euroko bonua irabazi du. 
Bigarren saria Jim Chang Zeng 
Zhangek irabazi du, 100 euroko 
bonua; hirugarrenak, Jon Egia 
Gaztelurrutiak, 50 eurokoa. 

Egia, Unamuno eta Chang, euren sariekin. 
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Lagun egiteko 3 aukera dituzu
Urtean 20 euroko diru-laguntza emateko prest nago!

Anboto komunikabideak - DHK  
Bixente Kapanaga, 9  ·  48215 IURRETA

Izen-deiturak

Helbidea / Herria

Posta kodea

Telefonoa

946 
816 
558

anboto@
anboto.org

Egin zaitez ‘Anboto’-ren lagun!
Anboto astekariaren aldeko konpromisoa adierazten dute ehunka irakurlek urte-
ro Anbotoren lagun eginda. Astekaria, barikuetan, Durangaldeko postontzietan 
doan banatzen den arren, badago babes ekonomikoa emateko aukera ere, urtean 
20 euro ordainduta. Anboto 2002an sortu zen, Durangaldeko euskara elkarteen 
ekimenez. Doan banatuko zela jakitun, bazeuden babes ekonomikoa emateko 
prest agertu ziren hainbat euskaltzale, eta Anbotoren lagun figura sortu zuten. 
Zailtasun ekonomikoei aurre egiteko diru iturri garrantzitsua da Anbotorentzat. 

Lagun-talde horri eskerrak emateko sasoia dela iritzita, kanpaina berria abiatu 
dugu. Lehendik lagun direnek zuzenean Eusko Label produktuen otzara baten 
zozketan parte hartuko dute. Gainerakoek, Anbotoren lagun egiteko aukera du-
te. Anboto@anboto.org helbidera idatzi, 946 816 558 telefono zenbakira deitu edo 
orrialde honen behealdean dagoen kupoia bete, eta Bixente Kapanagako 9ra (Iu-
rreta) bidaltzeko aukera duzu; Anbotori babesa emateaz batera, otzararen zozke-
tan parte hartzeko aukera izango duzu. 

Anbotoren lagunen 
artean Eusko Label 
produktuen otzara bat 
zozkatuko dugu 

piperrak tomateak
Euskadin bertako baserrietan ekoiz-
tutako tomate honek betidaniko 
tomatearen usaina, kolorea eta zapo-
rea ditu.

Tomate onenen artean hautatua eta 
ingurumena zainduta hazitakoa da.

Eusko Labela duen tomateak pro-
duktuaren araudian zehazten diren 
freskura eta kalitate ezaugarriak be-
te behar ditu, eta baita zehaztutako 
ezaugarri morfologikoak eta organo-
leptikoak ere. Maiatz eta azaro bitar-
tean batzen da, eta itxura ildotua eta 

kolore gorri-berdekoa da. Araudian 
zehazten den gutxieneko azukre kon-
tzentrazioak tomate honen berezko 
zapore bizia ziurtatzen du.

Honela ezagutzen da
Eusko Labela duen tomatea bi forma-
tutan merkaturatzen da: zelulosazko 
erretiluetan zenbakidun kontrol-eti-
keta batekin, edo aleka; kasu horre-
tan tomate bakoitzak kontrol etiketa 
txiki bat darama, guztiak Eusko La-
bel Kalitatea ezaugarriarekin.

Eusko Labela duen Gernikako pi-
perra barietate autoktonoa da; Ara-
ban, Bizkaian eta Gipuzkoan klima 
atlantikoa duten eremuetan lantzen 
da; eta bilketa maiatzaren eta urria-
ren bitartean izaten da. Honako 
ezaugarri hauek ditu: luzera txikia, 
pedunkulu estu eta luzea, eta kolore 
berdea. Okela fina eta pergamino 
gabeko azala dira bere ezaugarri ga-
rrantzitsuenak, hau da, azala ez da 
ahoan nabaritzen.

Soilik benetako Gernikako pipe-
rrak du Eusko Labela.

Honela ezagutzen da
Eusko Label bereizgarria duten be-
netako Gernikako piperrak dozena 
biko erretiluetan merkaturatzen di-
ra. Erretilu horiek zenbakidun etike-
ta bat daramate euren kontrolerako, 
eta bertan Eusko Label bereizgarria 
ageri da.

Gernikako piperrak Eusko Label 
bereizgarria izateaz gainera, Babes-
tutako Seinale Geografikoa (BSG) 
ere badu, hau da, jatorri geografi-
koari loturiko bereizgarriak dituen 
kalitatezko produktua da.
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II. Gari Rock Fest jaialdia: 
rockzaleentzako hitzordua
Ekainaren 12an izango da jaialdiko lehenengo zita   

 ZALDIBAR  Itsaso Esteban
Herriko eta inguruko musika-
zaleen eta rockzaleen elkargune 
izango da Zaldibar ekainaren 
12tik 14ra. Bigarren urtez an-
tolatu du jaialdi hori Gari Rock 
Zaldibarko elkarteak. Egue-
nean, Talka tabernan izango 
diren kontzertuekin abiatuko 
dute jaialdia: Dr. San Martin’s 
eta Tarrockan taldeek joko dute, 
21:00etatik aurrera, bertan. 

Gaztetxean izango dira, aldiz, 
ekainaren 13ko eta 14ko hitzor-
duak. Hiru rock talde gonbidatu 
dituzte jaialdira. Dead Broncok 
joko du barikuan, eta Niña Co-
yote eta Chico Tornado bikotea 
zein Porco Bravo taldea ariko 
dira zapatuan. Zapatuko bazka-
ri osterako, Despeluque talde 
kolonbiarraren musika izango 
da 17:00etan, dantzarako gogoz 
daudenentzat aukeran. 

Ekainaren 13an joko dute Dead Bronco taldekoek, gaztetxean.

Sakabanaketaren kontrako 
banderola eskegiko dute
Eskaera egin duten herritarrei baimena eman diete 
banderola eurek erosi, eta udaleko balkoian jartzeko 

 ATXONDO  J.D.
Udalak euskal presoen sakaba-
naketaren kontrako banderola 
eskegita izan du udaletxeko 
balkoitik. Baina sententzia ba-
ti kasu eginda, joan zen astean 

kendu egin behar izan zuten. 
Epaiak dio ez dagokiola udalari 
banderola erosteko gastua egi-
tea, eta berori balkoian ipintzeko 
baliabideak jartzea. Arrazoibide 
horietatik abiatuta, hamazazpi 

herritarrek eskaera egin zuten 
udaletxean; banderola erosi, eta 
balkoian ipintzeko prest zeudela 
adierazi zuten. Atzoko udalba-
tzarrean bozkatu zuten eskaera, 
eta onartu egin zen Bilduren 
aldeko botoekin. EAJk kontra 
bozkatu zuen. EAJren ustez, 
“batzuek gurako dute, baina bes-
te batzuek ez, eta udala denona 
da”. Ondorio judizialik izan de-
zakeen galdetuta, Elizburu alka-
teak adierazi zuenez, udalaren 
abokatuagaz kontsultatu dute, 
“eta egin daitekeela dio”.

Fuchosa eta Cemosa inguruko  
urbanizazioa aurten hasi gura dute
Proiektua aurrekontuetan jaso dute, gobernu taldearen aldeko botoekin onartuta

 ATXONDO  Joseba Derteano
Asteleheneko udalbatzarrean 
2014ko aurrekontuak onartu zi-
tuzten gobernu taldearen (Bildu) 
aldeko botoekin; EAJk kontra 
bozkatu zuen, besteak beste, ez 
zuelako turismoa eta enplegua 
sustatzeko proiekturik ikusten. 
Iaz espero baino diru sarrera 
gehiago izan zituztela, eta, ho-
rren ondorioz, udaleko kontuak 
“hobetzen” dabiltzala azaldu 
zuen Rosa Elizburu alkateak. 
Aurten 2.820.871 euroan pareka-

tu dituzte gastuak eta sarrerak. 
Bestetik, Elizburuk adierazi 
du, tramite guztiak gauzatzen 
badira, aurten hasi gura dutela 
Fuchosa eta Cemosa inguruko 
urbanizazio lanekin. 1.146.303 
euro inbertitu beharko dira, eta 
gastua enpresa biek eta parti-
kular gutxi batzuek ordainduko 
badute ere, udalak gauzatuko du 
proiektua. Lan horiek aprobetxa-
tuta, enpresa bietarako sarreran, 
biribilgune bat egiteko asmoa ne-
goziatzen dabiltza Aldundiagaz. 

Bestalde, arrandegia dagoen 
eraikinaren atzeko landan koo-
peratiba bidezko zortzi etxebizi-
tza egiteko asmoa ez da aurrera 
irten azkenean. Ondorioz, ideia 
berri bat abiatu dute. Hainbat 
fasetan udala egingo da etxebizi-
tzak eraikitzeko gastuen kargu. 
Etxebizitza sozialak izango dira: 
babes ofizialekoak eta alokairu 
sozialekoak. Aurten 65.000 euro-
ko saila bideratu dute eta, batez 
ere, eraikinaren oinarriak fin-
katzeko erabiliko dute. 

Urkiolako parke naturalean 
ezingo da harrobi berririk zabaldu
Jaurlaritzak dioenez, helburua parke naturaleko baliabide naturalak babestea da

 MAÑARIA  Jone Guenetxea
Jaurlaritzako gobernu kontsei-
luak Urkiolako parke naturale-
ko baliabide naturalak antola-
tzeko plana aldatu du dekretu 
bidez. Ana Oregi Ingurumen 
eta Lurralde Politikarako sail-
buruak azaldu duenez, “bost 
harrobik dute jarduera mota-
ren bat parkearen edo babes 
eremu periferikoaren barneko 
berreskuratze lanak kontuan 
hartuta: Markomin Goikoa, 
Mutxate eta Zalloventa parke 
naturaletik kanpo daude, baina 
parkearen babes eremu perife-

rikoaren barne. Beste biak Atxa 
Txiki eta Atxarte dira, parke 
naturalaren izendapena egin 
zen unean jardunean zeudenak, 
baina egun abandonatuta dau-
denak”. Behin aldaketa eginda, 
“debekatuta dago meategiak 
eta gainerako baliabide geolo-
gikoak ustiatzea sekzio guztie-
tan”. Gainera, dekretuak jaso-
tzen duenez, ezingo da meategi 
eta baliabide horiek ustiatzeko 
eta ikertzeko baimenik edo kon-
tzesiorik eman. 

Markomin Goikoa eta Mu-
txate harrobien inguruan de-
kretuak dioenez, “jarduneko 
ustiapen proiektuen barneko 
baliabideak agortu ondoren, ez 
dute baimen berririk jasoko, ez 
parke naturalaren barnean, ezta 
bere babes eremu periferikoan 
ere”. Ustiatzeko baimenik ez 
duten harrobien inguruan, Atxa 

Txiki, Atxarte eta Zalloventa 
“berreskuratu egin behar di-
ra, eta horretarako proiektuen 
helburu bakarra eremua kon-
tserbatzea izango da”. Azaldu 
dutenez, ekimenaren helburua 
Urkiolako parke naturalaren 
balio naturalak babestea da, eta 
horiekin baliokideak diren zen-
bait jarduera ekonomikori eus-
tea. Jaurlaritzak azaldu duenez, 
Aramaio, Abadiño, Atxondo, 
Dima, Durango, Igorre, Izurtza, 
Lemoa, Mañari eta Zornotzako 
udalak eragingo dieten lurralde 
antolamendu tresnetara egoki-
tu beharko dira. 

EH Bilduk prentsa oharrean 
adierazi duenez, “poztasunez“ 
hartu du Urkiolako parke natu-
ralaren “blindajea“. Hala ere, 
diotenez, “ingurumeari egiten 
zaion mehatxua etengabea da 
Durangaldean”. Zalloventa harrobia 2010ean itxi zuten Jaurlaritzaren aginduz.
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SEI HANKAKO MAHAIA

IDOIA 
AGORRIA

PSE-EE

Aurpegi berriak  
garai berrietarako
Almudena Grandesek oso arti-
kulu egokia idatzi du aste hone-
tan, nire uste apalean. Dioenez, 
sozialistek DNAn dute grabatu-
ta berpizteko gaitasuna, baina, 
hala ere, hori ez da haien gene-
rik berezkoena. Barneko zatike-
tak garrantzi handiagoa baitu 
historikoki.

 Bat nator berarekin. Aurre-
rantz ihes egiten dugunean, 
akats bera behin eta berriz erre-
pikatzen dugunean, arazoa au-
rretiaz aztertu gabe erabakiak 
hartzen ditugunean, eta norbe-
rak duen harrokeria lan-molde 
gisa lantzen dugunean, oke-
rrera egiten ari gara. Gero eta 
okerrago.

 Bestetik, aurrekaririk izan 
ez duen hauteskundeetako po-
rrotaren ondoren, Eduardo Ma-
dinak zuzen interpretatu zituen 
emaitzak. Argi onartu zuen 
alderdi sozialistak afiliatuen 
konfiantza galdu zuela, aparatu 
itxiak afiliatuak urrundu zituen 
heinean. Begien bistakoa dena 
adierazi zuen. Eta militante ba-
koitzaren botoa hartu behar de-
la aintzat, antolakuntza demo-
kratikoaren erakusgarri gisa.

 Emaitza txarrak izan eta bil-
tzarrerako deia egin ondoren, 
batzuek botereari eusten diote, 
Europako hauteskundeetan 
izandako porrotak haiekin ze-
rikusirik izango ez balu bezala. 
Haiek bilatu dute irtenbide hori, 
ez militanteek. Beharbada, mili-
tanteen borondatea bat etorriko 
da horrekin; beharbada, ez. 
Baina, mesedez, joka dezagun 
demokraziaz, eta berritu deza-
gun alderdia.

 Pentsatzen dut agintari ho-
rietako bat ere ez dela kaletik 
ibiltzen, eta batek ere ez duela 
jendearekin hitz egiten; bestela, 
ulertezina baita.

 Podemos-Ahal dugu alder-
diak izan duen arrakasta iku-
sita, alderdi sozialistan berri-
kuntza behar dugu, zalantzarik 
gabe; aurpegi berriak behar 
ditugu garai berrietarako.

Segurtasuna sustatzeko 
bizikleta irteera bat 
egingo dute bihar
Kanpainaren bidez, joan-etorrietan segurtasuna 
sustatu gura du Stop Accidentes elkarteak

 DURANGO  Markel Onaindia
Stop Accidentes elkarteak mu-
gikortasun seguruaren aldeko 
kanpaina bat ipini du martxan 
udalaren laguntzagaz. Durango-
ko joan-etorrietan segurtasuna 
sustatu gura dute, eta hurrengo 
ekintza bihar izango da. Bizikle-
ta irteera bat egingo dute Duran-
goko bidegorritik. 

Duranguesa txirrindulari 
taldeak dinamizatuko du bihar-
ko martxa. Goizeko 11:00etan 
elkartuko dira, Ezkurdin, eta, 
lehenengo, trafikoagaz lotutako 
arauak eta seinaleak zeintzuk 
diren gogoratuko dituzte. Ho-

rren ostean hasiko dira pedal-
kadak ematen, Ezkurdin hasi, 
eta leku berean amaitzeko. Du-
rangori buelta emango diote 
bidegorria erabilita, Askatasun 
etorbidetik, Landakotik eta Ta-
biratik pasatuta, besteak beste. 
Antolatzaileek azaldu dute adin 
guztietako lagunentzat egokia 
dela ibilbidea, baina umeek na-
gusiez lagunduta joan beharko 
dutela. Gainera, jolaserako au-
kera ere eskainiko dute, jinkana 
bat ere prestatuko dutelako. 

Stop Accidentesen kanpaina 
ekainaren 25ean amaituko da, 
berbaldi bategaz. 

Musika, pailazoak, 
dantzak eta bertso 
baserri bira  
Mekoletako jaietan

 OTXANDIO  J.D.
Gaur hasi eta eguaztenera ar-
te Mekoletako jaiak ospatuko 
dituzte, Arkotxe kultur elkar-
teak antolatuta. Gaur, 23:00etan, 
Espaloian eta Ghetto taldeen 
kontzertuak izango dira, eta, 
ondoren, DJ Pelayoren musikak 
girotuko ditu jaiak.

Bihar, 17:30ean, Urduri dantza 
taldeak dantza saioa eskainiko 
du. Ondoren, 18:30ean, gaztetxoe-
nek Puski eta Txurruski paila-
zoen abenturekin gozatu ahalko 
dute. Ordutik aurrera musika 
izango da nagusi: 19:30ean, era-
bakitzeko eskubidearen aldeko 
Gure Esku Dago kantaldia izan-
go da, eta, 23:30ean, Mekoletako 
VIII. Bertso Baserri Bira hasiko 
dute, Arantzarte dantza taldea-
ren laguntzagaz. Eguazten goi-
zean meza eta luntxa daude, eta, 
17:00etan, mus eta briska txapel-
ketak egongo dira.

Aitor Ipiñazarrek irabazi du 
jaietako kartel lehiaketa
Txupinazoaren unea irudikatu du Ipiñazarrek 

 ZORNOTZA  Joseba Derteano
Aitor Ipiñazar 24 urteko zor-
notzarrak irabazi du Karmen-
go jaietako kartel lehiaketa. 
Kartelak jaiei hasiera ematen 
dien txupinazo ekitaldia isla-
tzen du. Goian, balkoian txu-
pinazoa jaurtiko duena ageri 
da, eta, behean, egun horretan 
bertaratzen diren herritarrak. 

Koloreari dagokionez, “urdina 
nabarmentzen saiatu naiz, bai 
zapietan, eta bai kartelaren to-
nalitate orokorrean”, dio Ipiña-
zarrek. “Urdina da Zornotzako 
jaietan nabarmentzen den kolo-
rea”. Azkenik, atzealdean herri-
ko hainbat eraikin bereizgarri 
ikusten dira: Nafarroa zentroa, 
eta Zelaieta zentroa, esaterako”. Aitor Ipiñazar, kartel lehiaketako irabazlea.

Hizkuntza zapalkuntzaz 
ariko dira Plateruenean
‘Euskararen kate hautsiak’ aurkeztuko dute 12an

 DURANGO  M.O.
Euskal Memoria fundazioak 
Euskararen kate hautsiak libu-
rua landu du, eta horren aurkez-
pena egingo dute datorren egue-
nean, 19:00etan, Plateruena Kafe 
Antzokian. Bertan izango da 
egilea, Dabid Anaut, eta Xabier 
Amurizak ere parte hartuko 
du. Guka-k, Durangoko euskal-
gintzako bilguneak, sustatu du 
ekitaldia.

Euskarak jasandako zapal-
kuntzak dira liburuaren ar-
datz, eta horiek izango dituzte 
berbagai, besteak beste. Baina 
euskararen aldeko jardunean 
urteetan ibilitako mugimendua 
ere bada liburuaren osagaia. 
Ideia horietatik dator, gainera, 

izena ere, Anautek dioenez. “Za-
palkuntzak euskararen katea, 
transmisioa haustea lortu du 
une batzuetan. Baina euskalgin-
tzak euskara loturik zeukaten 
kateak haustea ere lortu du”. 

Liburuan makina bat artiku-
lu, kronologia eta elkarrizketa 
bildu ditu Anautek, eta horren 
argibideak ere emango dituela 
esan du.

Bertan izango da egilea, 
Dabid Anaut, eta Xabier 
Amurizak ere parte 
hartuko du



Uztaileko lehen asterako 
zabaldu gura dituzte 
Elizaldeko igerilekuak
Ana Otadui alkateak ilusioa agertu du Elizaldeko 
igerilekuen obrak azaltzeko egindako bisitan

 ELORRIO  Markel Onaindia
“Obrak martxa onean doaz”.  
Ana Otadui alkateak (EAJ) ber-
ba horiek erabili zituen marti-
tzenean, Elizaldeko igerilekuen 
obretan, komunikabideentzat 
eginiko bisitan. Uztaileko lehen 
asterako zabaldu nahi ditu uda-
lak, eta horretarako ekinean da-
biltza beharginak. Otaduik azal-
du du 1.000 lagunentzako lekua 
egongo dela. Ilusio handia ager-
tu du: “Udaz gozatzeko aukera 
aproposa izango da, herritik 
irten barik”. Hiru igerilekuak ia 
prest daude, eta ingurua egoki-
tzea falta da: belarra, baldosak, 
aldagelak eta taberna, adibidez. 

Obraren aurrekontua 1,2 mi-
lioi eurokoa izan da. Joan zen 
astean, aurreikusi bako obra 
batzuetarako 243.000 euro era-
biltzea onartu zuten. Adibidez, 
belarra era naturalean haztea 

pentsatuta zegoen, baina orain 
belarra ekartzea erabaki dute, 
futbol estadioetan lez. Joseba 
Mujika alkateordearen arabera, 
“askoz hobea delako”. 

Prezio publikoak lantzen hasi 
dira, eta udalbatzarrean onartu 
behar dira. Mujikaren esanetan, 
gazteak eta nagusiak kontuan 
eduki dituzte, eta inguruko ige-
rilekuetako tarifak erreferentzi 
lez hartu dituzte. Esaterako, 
abonu familiar orokorra 100 eu-
rokoa litzateke, familia ugariena 
90 eta banakakoa 65. Kiroldegiko 
abonatuek 20 euro inguruko des-
kontua edukiko dute. Eguneko 
sarrera sei euroan egongo litza-
teke; gazteena eta jubilatuena 
lauan. Bildu abstenitu egin da: 
“Ez dugu ezer jakin gura proiek-
tuaz, ez digutelako inoiz kasurik 
egin”. Igerilekuak mantentzeko 
arazoak egongo direla uste du.
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760 euro 
batu dituzte 
dantza maratoi 
solidarioan

 ABADIÑO  I. Esteban
Bizkaiko Elikagai Bankua-
ri emango diote, zapatuan, 
Traña-Matienan egin zuten 
dantza maratoi solidarioan ba-
tutako dirua. Antolatzaileen ber-
betan, “parte-hartze handia izan 
duelako, oso arrakastatsua” 
izan da ekimena. 

Abadiñoko herritar talde ba-
tek antolatu zuen zapatuko dan-
tza latinoen maratoi solidario 
hori, eta 760 euro batu zituzten 
ekimenean parte hartzera joan-
dako herritarrei esker. Egoera 
ekonomiko zaila bizi duten he-
rriko familien artean banatuko 
du Elikagai Bankuak Abadiñon 
batutakoa.

DURANGALDEA ASTEON

astekaria@anboto.org 
asteartea 17:00ak arteko epea

Alderdi, elkarte edo taldeko iritziak kide baten izenean sinatuta eta ANBOTOren irizpidean 
jarraituz zuzenduta publikatuko dira. Bidalitako textuak ezingo du 1500 karaktere.  
baino gehiago izan (tarteak barne). 

Zure iritzia, gutuna edo fotodenuntzia helarazteko helbidea: Bixente Kapanaga 9, 48215 
• Izen-abizenak • telefonoa • helbidea  • Nortasun Agiriaren zenbakia  
-DATUOK BARIK EZ DA GUTUNIK ARGITARATUKO-

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

Karabanen aparkalekua 
ipiniko du udalak 2015ean
Autokarabanen aparkalekuagaz Europako 
autokarabanazaleak erakarri gura ditu udalak

 ELORRIO  M.O.
San Jose kalean ezarriko duen 
autokarabanen aparkalekua-
gaz turismoa indartu gura du 
udalak. Batez ere, Europako 
autokarabanazaleak erakarri 
nahi ditu, eta hamaika ibilgailu 
sartzeko lekua egokituko du. Ur 
zikinak botatzeko, eta ur garbia 
eta argindarra hartzeko aukera 
edukiko dute turistek. Gaua ere 
pasa ahalko dute bertan; hori 
bai, ezingo dute bertan kanpa-
tu. Udalak 2015ean egin gura du 

obra, eta horretarako 241.465 eu-
ro inbertitzea aurreikusi du.

Udalaren arabera, proiek-
tuak hobekuntzak ekarriko ditu 
San Jose ingurunean. Espaloia 
egingo dute bertaraino, irisga-
rritasuna hobetzeko; kontaine-
rrak aparkaleku ondora eroan-
go dituzte, eta 170 metro koadro-
ko jolasgune bat eraikiko dute.

Proiektua egitea 2013an onar-
tu zuen udalak aho batez, Bildu-
ren partaidetza prozesu batean 
ideia sortu eta gero.

Mendabiara eta 
Vianara irteera 
antolatu dute 
ekainaren 21erako

 IZURTZA  J. Derteano
Erdoitza jubilatuen elkarteak 
eta Izurtzako Udalak Nafarroa-
ko Mendabia eta Viana herriak 
ezagutzeko egun-pasa antolatu 
dute ekainaren 21erako. Izen- 
ematea ekainaren 18a baino 
lehen egin behar da udaletxean.

Mendabian hamarretakoa 
eta ardo dastaketa egingo dute, 
Barón de Ley upategian. Ondo-
ren, Vianara joango dira, eta 
Santa Maria eliza bisitatuko 
dute gidari batekin. Santa Maria 
XIII. mendeko eliza gotikoa da. 
Bisitaren ostean, Balcón de To-
ros palazioa bisitatuko dute. Az-
kenik, bazkaria eta dantzaldia 
izango dituzte Hostal Venecian.

Maite Inguntza Goti gogoan!
Hamabost  bat  e gun e z dira bete 
hondiokarren Ijorretaren desanexioaren 
25. urteurrena zela-eta, zilarrak, 
indarrak, kereizak... aitatu genduzanetik 
hemen berton, eta hara non aste honetan 
bertan Maite Inguntza Goti gure artetik 
joan jakun, gaixoaldi luze baten ostean.

Memoria-oroimen historikoa berbak 
bala-bala gure artean darabilguzanean, 
Durangogandik desanexionetako 
Ijorretako Gestoran, EAJren ordezkari 

le z ,  emakume-per tsona aktiboa 
gogorarazo gura dogu. Ekinean zorrotz, 
batzarretara huts egin barik. Eretxi 
ugari izan arren, norabidean zalantzarik 
bakoa, bat egiten ekiana; herri propioa 
izateak batzen gintuen.

Senitartekooi samin aldian gure txera; 
familia politikoari, barriz, alkarguneak 
ea sendotzeko gai garen; eta Maite 
Inguntza Gotiri, bidelagun errimea izan 
genduan horri, gorazarre!

PNV: Utzi bakean zornotza
Gure memoria oso ahula denez, gainbe-
giratu bat egingo diogu azken hamabost 
urte hauetan PNVren eskutik gertatu 
den gure herriaren aldaketari. Zelaieta 
parkeko lau lore politek ezin dute hain-
beste urtetako gestio txarra ezkutatu.

Herriarentzat “proiektu estrategikoa” 
eta “aurrerabide” hitzaren atzetik, ama 
lurrak (eta ama lurrarekin guk) itzelez-
ko erasoa jaso du; hori bai, dena izan da 
Zornotzako biztanleen ongizatearen alde. 
Bai zera! Proiektu estrategikoaren izar-
tzat Boroako zentral termikoa daukagu, 
gaur egun, urte erdiz geldirik dagoena. 
Kasualitatea izan da eraiki zenetik, bai 
kutsadura atmosferikoak, bai arginda-
rraren fakturak igoera handia eduki 
izana. Gure herriarentzat beste proiektu 
“beharrezko” bat  Zelaieta parkearen 
azpiko aparkalekua izan zen, gaur egun 
hutsik dagoena eta aparkaleku gehie-
nak saldu barik dauzkana. Gogoratu 

behar da bi proiektu horiek Zornotzako 
herritar gehienen iritziaren kontra egin 
zituztela: zentral termikoaren kontrako 
iritzia erreferendum baten bidez adierazi 
zen, eta aparkalekuaren aurkakoa sina-
dura bilketa handi baten bidez. AHTak 
eta frackingak egiten duten txikizioa bes-
te baterako utziko dugu. Bukatzeko, gure 
kontsumismo aseezina errazago egiteko, 
PNV, Dendariak dendarien elkartearen 
laguntzarekin, prest agertu da udaletxe-
ko arau subsidiarioak aldatzeko, herrian 
merkataritza-gune handi bat eraikitzeko. 
Dendariak alde: nork ulertzen du hori? 
Euren dendaren itxiera ekarriko du, 
eta, hala ere, alde? Ulertezina. Hori guz-
tia kontuan hartuta, zergatik ez da ezer 
gertatzen? Datorren hauteskundeetan 
betikoei bozkatuko diezue? Nahikoa da, 
Zornotzak aldaketa behar du, eta herrita-
rrok bultzatu behar dugu aldaketa hori.

Xabier Gutierrez (Zornotza) 

Mikel Sopelana Basauri eta  
Antton Mari Aldekoa-Otalora Zamalloa, 
Iurretako Desanexiorako  
Gestoran HBko kideak.

Aitor Agirre kirol arloko zinegotzia, Otadui eta Mujika obretan.

Autobusak Araba 
Euskarazerako
DURANGO  Ekainaren 15ean 
Arabako ikastolen aldeko Ara-
ba Euskaraz jaia ospatuko dute 
Lapuebla de Labarcan. Du-
rangotik autobusak antolatu 
dituzte; 08:30ean irtengo dira 
Durangoko autobus geltokitik. 
Berbaro euskara elkartearen 
egoitzan erosi daitezke auto-
bus txartelak, hamabi euroan.

INSKRIPZIOA  Mañariko udale-
kuan izena emateko deia egin 
du udalak, eta hilaren 13ra 
arte egongo da izena emateko 
aukera. Udaletxean eta liburu-
tegian jasoko dituzte eskaerak. 

Ekainaren 23tik uztailaren 
11ra bitartean garatuko da 
udalekua, 3-10 adin tarteko 
umeentzat. 09:30etik 13:00etara 
izango da ordutegia.

JAIAK  Durangoko Murueta-
torre auzoan jaiak ospatuko 
dituzte ekainaren 21ean, eta, 
besteak beste, paella lehiaketa 
egingo dute. Antolatzaileek 
inskripziorako datak eman 
dituzte: gaur eta hurrengo ba-
rikuan, 18:00etatik 19:00etara, 
eman ahalko da izena auzo el-
kartearen bulegoan.

Udalekuan izena 
emateko deia

Paella lehiaketa 
Muruetatorren
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Berbaz

“Lehenengo kanpamentura joan 
nintzenean, nire lekua hauxe zela 
konturatu nintzen” 

 BERBAZ  Jone Guenetxea
Iraide Donaire ez da Inurri Es-
kauteko kidea txikitatik. Prakti-
kak egitera Durangoko taldera 
joan zenean, lagun talde handi 
bat aurkitu zuen. Harrezkero, 
Inurrin dihardu monitore. Du-
rangoko eskautek ospakizun 
handia dute asteburuan. Inu-
rrik 30 urte bete dituela-eta, 
kanpamentua antolatuko dute 
Zuhatzola parkean.  
 
Zelan sortu zen Inurri Eskaut 
taldea?
Alberto Pérez Pastor Periko izan 
zen sortzailea, Jesuitetan. Gazte 
batzuekin Dukebaso baserrira 
joaten hasi ziren, Santa Luzian. 
Gazteek gustuko zuten naturan 
egotea, eta fedea ere zutabe ga-
rrantzitsua zen. 

Zeintzuk dira elkartearen oina-
rriak?
Eskaut moduan gura duguna 
da gure gazteak pertsona kri-
tikoak eta autonomoak izatea. 
Era berean, gizartean inplikatu 
daitezen nahi dugu. Gure hiru 
ardatzak formakuntza, gizartea 
eta fedea dira. 
 
Une honetan zenbat umek eta 
gaztek dihardute Inurrin?
8 eta 18 urte bitarteko umeekin 

eta gazteekin dihardugu. Bost 
adar ditugu: Koskorrak, Kas-
kondoak, Oinarinak, Azkarrak 
eta Trebeak. Ehun ume eta gazte 
inguru dira. Horretaz gainera, 
Asabak taldea monitore ohiek 
osatzen dute. Iñaki abadea talde-
ko konsiliarioa da, eta beti dabil 
laguntzen. Gainera, gurasoen 
taldea ere badugu.

Zelako ekintzak antolatzen  
dituzue?
Herrian antolatzen diren ekin-
tzetan parte hartzen dugu. Esate 
baterako, Munduko Arrozak 
jaian edo Lilakrosean. Asteburu- 
pasa bat antolatzen dugu hiru 
hilero. Mendi irteerak ere anto-
latzen ditugu. Nagusiek batza-
rrak egiten dituzte, eta beraien 
bukaerako proiektua lantzen 
joaten dira. Proiektua herrial-
deko beste lau eskaut talderekin 
prestatzen dute. Aurten, nagu-
siek auzolandegi bat egingo dute 

Gasteizen. Boluntzariotza susta-
tzeko ekimena izaten da. 

Gazteak monitore izatera pa-
satzen dira gero?
Gazteek gizartean konpromiso 
bat hartzea da gure helburua. 
Ez du zertan gure taldean izan. 
Beste elkarte batean ere izan 
daiteke. Mundu hobe baten alde 
zer edo zer egiteko konpromisoa 
hartzea da kontua.  

Zuk ere txikitatik diharduzu el-
kartean?
Ez, monitore moduan sartu 
nintzen. Haur Hekuntza ikas-
ten nabil Gasteizen. Monitore 
izateko ikastaroa ikasten nen-
bilela praktikak egitera etorri 
nintzen elkartera. Lehenengo 
kanpamentua hainbeste bizi 
izan nuen, ezen neure buruari 
esan nion: “Hau da nire lekua”. 
Hauxe da monitore lanetan na-
bilen hirugarren urtea. 

Zer eman dizu zuri Inurrik? 
Haur Hezkuntza ikasten nabi-
len arren, hezkuntza ez-arautua 
ere gustuko dut. Umeekin eta 
gazteekin lan egitea asko gusta-
tzen zait. Pertsona gisa hazteko 
aukera ematen dit. Autonomia 
handia nireganatu dut, ardurak 
hartzen eta talde lanean jardu-

ten ikasi dut. Lagunak egiteko 
aukera ere ematen du. Nire bi-
garren familia dela esango nuke. 
Ez dut dirurik irabaziko, baina 
pertsonalki asko ematen dit. 

Urteurrena ospatzeko zer ekin-
tza antolatu duzue?
Joan zen domekan ekin genion 
30. urteurrena ospatzeari. Den-
boraren makina bat asmatu 
genuen, eta boluntario ohiekin 
Inurrik izan dituen lokaletan 
zehar ibilaldia antolatu genuen.    
Jendeak Garai jauregiko lokala 
ezagutzen du, baina gehienek 
ez zituzten aurreko guneak eza-
gutzen. Elkartearen historia eta 
anekdotak kontatu zizkiguten. 
Dukebaso baserrian amaitu 
genuen, eta han hamaiketakoa 
egin genuen. 

Asteburuan kanpaleku berezia 
antolatuko duzue. 
Asteburuan gure udako kanpa-
mentuaren antzeko bat antola-
tuko dugu Zuhatzola parkean. 
Dendak, barrakoiak, sukaldea 
eta harrikoa egiteko harraskak  
muntatuko ditugu, besteak bes-
te. 130 lagun inguru elkartuko 
gara. Inurrin parte hartu duten 
familia guztiak daude gonbi-
datuta. Batzuk ez dira lo egi-

tera geldituko, baina eguneko 
ekintzetan parte hartzeko prest 
daude.
Zeintzuk izango dira antolatu-
ko dituzuen ekintzak? 
Goizeko ekintza kanpamentua 
muntatzea izango da. Horrela, 
udan zer egiten dugun ezagu-
tzeko aukera eskainiko diegu 
gurasoei, umeei eta gazteei. On-
doren, bazkaritarako elkartuko 

gara. Arratsaldean, argazki eta 
logo lehiaketako sariak banatu-
ko ditugu. Gainera, antzerkiak 
ere egingo ditugu taldeka. Abes-
ti bat aukeratu, eta bakoitzak 
prestatu duena erakutsiko du. 
Ondoren, meza egingo dugu 
30 urte bete ditugula guztion 
artean ospatzeko. Afariagaz 
eta gaubelagaz amaituko dugu 
eguna. Domeka goizean denok 
batera gosaldu, eta kanpamen-
tua batuko dugu. Ingurua ara-
katuko dugu bukaeran. Ilara 
batean ipiniko gara den-dena 
batu dugula ziurtatzeko. Amaie-
ran Agur eskaut abestuko dugu. 

Udara begira, zer plan duzue?
Dena martxan daukagu dagoe-
neko. Zuñigara joango gara (Na-
farroa). Uztailaren 14an hasiko 
da, eta 26an amaituko da gura-
soekin eta asabekin batera. 

Gurasoek parte harzten dute?
Guraso batzorde bat dugu, eta 
lan oso ona egiten dute. Lagun-
tza oso handia dira guretzat. 
Esate baterako, udan, udale-
kuak hasi aurretik, asteburu bat 
lehenago kanpamentua munta-
tzera joaten gara gurasoekin. 

Iraide Donaire Hidalgo | Inurri Eskauteko monitorea | Durango, 1993

Eskaut moduan 
gura duguna 
da gure gazteak 
pertsona  
kritikoak izatea

Inurri Eskaut taldearen argazkia.

Asteburuan 
gure udako 
kanpamentuaren 
antzeko bat 
antolatuko dugu 

Guraso batzorde 
bat dugu, eta lan 
oso ona egiten dute. 
Laguntza handia 
ematen digute
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Zabor organikoaren 
birziklapena, 
hedatzen dabilen 
jarduera soziala
Berriztarrak izan ziren aitzindari hondakin 
organikoak birziklatzeko egitasmoetan

Zabor organikoa zelan bereiztu. 
Hori da birziklapenaren arloan 
gaur egun kezkarik handiena 
sortzen duen gaia. Badira urte 
batzuk beira, plastikoa eta pape-
ra bereizteko politika martxan 
ipini zela, eta honakoa birzikla-
tze prozesuan jauzi bat emateko 
sasoia dela dirudi. Durangal-
dean hainbat proiektu sortu dira 
azken urteotan, bilketagaz edo 
konpostajeagaz lotutakoak. Mo-
mentuz ez da birziklapen osoa 
lortzen, borondatezko ekimenak 
dira eta. Herririk herri hedatzen 
dabilen jarduera soziala da ma-
teria organikoa birziklatzea.

Berriz izan zen aitzindari 
gaiagaz arduratzen. Konpos-
tajearen inguruko dinamikak 
piztu ziren lehenengo, eta ho-
rrek egitasmo berritzaile baten 
sorrera ekarri zuen 2012an: kon-
postaje planta. Berriziklatu lelo-
pean, 60 bat familia eta zenbait 
merkataritza-gune hondakin 
organikoa bereizten hasi ziren, 
gero aterik ate batzeko. Udaleko 
beharginek  jaso, eta Berrizbu-
run dagoen fabrikara eroaten 
dute, tratatu eta konpost bihur-
tzeko. Konpost hori, esaterako, 
lurrak ontzeko erabiltzen da, 
eta, horrela, birziklapenaren zi-
kloa itxi egiten da. 

Bigarren fase batean, kontai-
ner marroiak ere ipini zituen 
udalak, aterik ateko sistema al-
boratu barik. 

Familien erdia partaide
Mallabian 2012. urtearen amaie-
ran hasi ziren konspostaje siste-
ma ezartzen. Baserri eremuetan 
bizi diren hainbat familia da-
biltza konposta egiten, eta Mila 
Mondragon alkateak azaldu du 
oraindik ere jendea izen-ematen 
dabilela, eta “harrera ona” dau-

kala ekimenak. Bestalde, herri-
gunean auzokonposta garatzen 
dute, lau eremutan banatuta. 
Mondragonek balorazio oso ona 
egin du, herriko familien ia er-
dia delako egitasmoko partaide. 
“Konposgune bat handitu beha-
rrean gaude, erabiltzaile gehia-
gori aukera emateko”. 

7.430 kilo hil bakarrean
Zornotzarrek bosgarren kontai-
nerraren aldeko apustua egin 
dute. 2013. urteko urrian Ongi 
etorri izeneko kanpaina ipini 
zuen martxan udalak, herrigu-
ne osoan kontainer horiek zabal-
tzeko. Maiatzean beste bederatzi 
ipini dituzte, eta, dagoeneko, 
39 daude herrian. David Latxa-
ga alkateak emandako datuen 
arabera, 800 familiak darabilte 
edukiontzi marroia, eta horren 
emaitza ona begi-bistakoa da: 
apirilean 7.430 kilo materia orga-
niko jaso zituzten.  

David Latxagak 
emandako datuen 
arabera, 800 
familiak darabilte 
edukiontzi marroia

Mila Mondragon 
Mallabiko alkatea: 
“Konposgune bat 
handitu beharrean 
gaude”

Berrizko konpostaje fabrikan, beharrean.

Mallabian konpostagailuekin dabiltza, auzoan eta herrigunean.

Zornotzako bosgarren fasearen aurkezpena.
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Abadiñon, Elorrion eta Zaldibarren bosgarren 
kontainerra ipiniko dute datorren urtean
Amankomunazgoak Iurretan eta Traña-Matienan hasitako ekimenaren balorazioa egin du

Hondakin organikoa batzeko 
erabiltzen den kontainer ma-
rroia, bosgarrena, Elorriora, 
Zaldibarrera, eta Abadiñoko Ze-
laietara eta Muntsaratzera ere 
ailegatuko da hurrengo urtean. 
Amankomunazgoaren eskutik 
Iurretan eta Traña-Matienan 

egon da urtarriletik hona edu-
kiontzi hori, eta ekimenaren ba-
lantzea egiteko prentsaurrekoa 
eskaini dute arduradunek. Epe 
honetan 6.490 kilo batu direla 
adierazi dute.

Oskar Zarrabeitia Amanko-
munazgoko presidenteak esan 

du ekimena arrakastatsua izan 
dela, eta, horregatik, balora-
zio positiboa egin dutela. 348 
familia dabiltza parte hartzen, 
etxean sortzen duten zabor or-
ganikoa kontainer marroian 
sartzen. 157 dira iurretarrak, eta 
191 matienarrak. Aurreikuspe-

nak gainditu direnez, batzuek 
itxarote-zerrendan egon behar 
izan dute duela gutxira arte. Gai-
nera, hemezortzi taberna edo 
denda ere gehitu dira. Aman-
komunazgoak Inguru izeneko 
enpresa kontratatu zuen kan-

paina zabaltzeko, eta bertako 
Leire Zuazok azaldu du hiruna 
foro egin dituztela eremu bie-
tan. Organikoa batzeko ontzia 
eta poltsak doan banatu dituzte, 
eta erabiltzaile bakoitzak giltza 
bat dauka, kontainerrak itxita 
daude eta. 

75 familia konpostajean
Bosgarren kontainerragaz ba-
tera, auzoetan autokonpostajea 
egiteko aukera eman zuten. 75 

lagunek eman zuten izena, eta 
prozesuaren jarraipenaz ardu-
ratu den IK4-Azterlaneko An-
der Areitiourtenak adierazi du 
konpostagailu guztiak martxan 
daudela. “Ikusi dugu jendea po-
zik dagoela”, dio teknikariak.  
Horiei ere materiala eta forma-
kuntza eman zizkieten. Gainera, 
Iurretako suhiltzaileak eta lau 
ikastetxe ere batu dira proiek-
tura; Iurretako Juan Orobiogoi-
tian eta Traña-Matienako esko-
lan badabiltza erabiltzen, eta 
Maiztegin eta Abadiñoko ins-
titutuan hurrengo ikasturtean 
hasiko dira. Ez da lehenengo 
konpostaje esperientzia, 2012tik 
Izurtzako eta Mañariko 50 etxe-
tan badabiltzalako horretan.

Tokiko Agenda 21eko Ismene 
Mandalunizek ere balantze ona 
egin du egitasmo orokorraz: 
“Jendearen harrera eta interesa 
oso altua izan da”. Kontaine-
rraren kasuan, herritar batzuk 
itxarote-zerrendan egon dire-
nez, auzokideagaz partekatu du-
tela nabarmendu du adibide lez.

Zarrabeitiak kontatu duenez, 
Aldundiak osorik lagundu du di-
ruz proiektua. Orain, Abadiño-
ra, Elorriora eta Zaldibarrera 
zabaltzeko laguntza eskatuko 
dute. Ez du data zehatzik eman, 
baina segurutik 2015agaz batera 
egingo da hedapena. 

Amankomunazgoko 
presidenteak 
esan du ekimena 
arrakastatsua  
izan dela

Mandaluniz, Zarrabeitia, Zuazo eta Areitiourtena, martitzeneko prentsaurrekoan.
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Botilak, garbitzeko eta txukuntzeko produktuen ontziak, kortxo 
zuriz egindako erretailuak, plastikozko ontziak, saltokietako 
plastikozko poltsak, etb.

Kontserba latak, edari latak, aluminiozko papera,  
botilen tapoiak eta kristalesko potoen tapak.

Jostailuak, hortzetako eskuilak, plastikozko kuboak, gomazko eskularruak, etb.

Plastikozko ontziak:

Tetrabrickak.

Metalezko ontziak:

Otxandioko eta Zaldibarko  
eskolak txakurren kaken kontra
Jabeek txakurren kakak jaso ditzaten eskatzen dugu ikasleok

 AMANKOMUNAZGOA
Pilotalekuan, eskolako patioan eta 
umeek jolasten duten lekuan txakurren 
kakak aurkitzea ohitura bihurtu da az-
ken aldian, Otxandioko eta Zaldibarko 
eskoletan. 

Hori dela-eta, zerbait egin behar zela 
pentsatu genuen, arazoak eragin handia 
daukalako gure eskolako egunerokoan. 

Lehenik, idatzi bat egin, eta udaletxe-
ra jo genuen gure kezka azaltzera.

Eskola Agenda 21 programaren ba-
rruan, Emaus Fundazioagaz kontaktuan 
jarri ginen, beraien laguntza eta proposa-
menak jasotzeko. Haiek emandako ideie-
tariko bat lelo eta kartel batzuk sortzea, 
eta gure kezka herri guztira zabaldu eta 
ezagutaraztea izan zen.

Eskolan adosturiko leloekin eta iru-
diekin kartelak egin genituen, eta kalera 
atera ginen, txakurren kaken ondoan 
kartelak jarrita, argazkiak ateratzera.

Aurreko asteetan udaletxera joan gara 
egindako lana azaltzera, eta alkatearen 
laguntza eskatu dugu, txakurren kaken 
kontrako kanpaina egiteko. 

Espero dugu gure lanak zerbaitetara-
ko balio izatea, eta erantzunak jaso eta 
erantzun horiek egia bilakatzea.

Denon esku dago gertakari hau 
saihestea, eta herri arduratsu eta garbi 
bihurtzea.

Mesedez, jabearen  lana da txakurren 
kakak jasotzea!

Otxandioko eta Zaldibarko eskole-
tako ikasleak eta iraskasleak.

Kontsumo arduratsua eta 
kontsumismoa Durangaldean 
Durangaldeko 15 ikastetxek kontsumismoa landu dute aurten 

 AMANKOMUNAZGOA
Eskolako Agenda 21 programaren ba-
rruan, Durangaldeko ikastetxeok kon-
tsumismoa eta kontsumo arduratsua 
lantzeko aukera izan dugu ikasturte 
honetan. Guztira hamabost ikastetxek 
hartu dugu parte ekintzetan.

Lehenengo, tailerra egin genuen es-
kolan, kontsumismoak eta iragarkiek 
horretan duten eragina aztertzeko. 
Gero, kalera atera ginen, diagnostikoa 
egitera. Herritarrek kontsumismoa eta 
kontsumo arduratsua ezagutzen duten 
ikustea izan zen helburua. Guztira 433 
pertsonek hartu zuten parte diagnos-
tikoan, eta ateratako ondorio orokorra 

hau da: gehiengoak uste du kontzeptu 
hauek ezagutzen dituela, baina erdiek 
baino ez dituzte benetan ezagutzen. Gai-
nera, kontsumo arduratsua ondo ezagu-
tzen dutenetatik %60 emakumeak dira: 
zergatik izango ote da?

Ondoren, eskolen arteko foroetan he-
rritarrek kontsumo arduratsua hobeto 
ezagutzeko egin daitezkeen ekintzak 
aztertzen eta adosten ibili ginen, gero 
herri bakoitzeko udal foroan aurkezte-
ko, eta alkateari ekintza horiek egiteko 
laguntza eskatzeko: herri kanpainak, 
hitzaldiak, tokiko produktuen azoka eta 
trukea, kasu. Zer egin dezakegu kontsu-
mo arduratsua gure herrian indartzeko? 
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Xabier Amuriza ohorezko 
euskaltzain izendatu dute
Joan zen barikuan, Donostian egin zuen bilkuran 12 
ohorezko euskaltzain berri izendatu zituen 
Euskaltzaindiak; horietako bat da Xabier Amuriza

 EUSKARA  J. Derteano
Euskaltzaindiak aldiro-aldiro 
izendatzen ditu ohorezko eus-
kaltzainak, bere arautegiaren 
arabera, euskarari egindako 
mesede bikainengatik. Azken 
izendapena 2010ean egin zuen. 
Gaur egun, Euskaltzaindiak 
39 ohorezko euskaltzain ditu. 
Izendapen horregaz “oso pozik” 
dagoela adierazi du Amurizak.

Xabier Amurizaz gainera, 
hauek dira izendatu dituzten 
gainerako ohorezko euskal-
tzainak: Paulo Agirrebaltzate-
gi, Angel Aintziburu, Dionisio 
Amundarain, Xipri Arbelbide, 
Antonio Campos, Maite Idirin, 
Mixel Itzaina, Jon Landaburu, 
Joan Martí, Martin Orbe eta Ma-
nu Ruiz Urrestarazu.

Xabier Amuriza (Etxano, Zor-
notza, 1941) euskaltzain urgazle 
izendatu zuten 1967an. Bertso-
lari, kazetari, itzultzaile eta 

idazlea da. Eliz ikasketak egin 
zituen Zornotzan eta Derioko se-
minarioan. 1965ean apaiztu on-
doren, Bizkaiko Gizaburuagan 
eta Amoroton egin zuen lan. Go-
gor apaiz taldeko kide izan zen. 
Bilboko Elizbarrutian itxialdia 
eta gose greba egiteagatik atxi-
lotu zuten 1969an, eta zazpi urtez 
egon zen preso Zamorako espe-
txean. Ondoren apaiz izateari 
utzi zion.

Euskal Herriko Bertsolari 
Txapelketa Nagusia bi aldiz 
(1980 eta 1982) jarraian irabazi 
zuen. 1986ko Txapelketa Nagu-
sian finalista, eta 1987ko Araba-
ko-Bizkaiko Txapelketan txapel-
dunorde izan zen.

Artikulu ugari idatzi du hain-
bat komunikabidetan: Punto 
y Hora de Euskal Herria, Egin, 
Euskadi Información eta Gara. 
Lau urtez Anboto astekarian 
lanean aritu ondoren, 2006an 

erretiroa hartu zuen. Nobelak, 
poesiak, saiakerak eta bertsola-
ritzari buruzko liburuak idatzi 
ditu. Azken argitalpenak: Osoa, 
lehiakorra, nazionala. Euskara 
batuaren bigarren jaiotza; Zaz-
pi ebidentzia birjaiotzarako; eta 
4x4 operazioa (Joan ziren zazpi 
zikloko laugarrena). Ziklo ho-
rretan Gogor apaiz mugimen-
duaren historia kontatzen du.

Izendapenagaz “oso pozik” Amuriza.

Durangaldeko II. Kopla Txapelketa 
hartuko du Plateruena antzokiak
Hamar bertsolari ibiliko dira neurri laburrean, bizi-bizi, ekainaren 13an

 BERTSOLARITZA  M. Onaindia
Ekainaren 13an jokatuko da Du-
rangaldeko II. Kopla Txapelke-
ta, Plateruena Kafe Antzokian. 
Iazko arrakasta ikusirik, ekime-

nari segida ematea erabaki du 
Durangaldeko Bertso Eskolako 
antolatzaile taldeak. Bertso-
laritzaz gozatzeko beste modu 
bat eskaintzera dator; izan ere, 

hamar bertsolari euren ohiko 
eskematik aterako dira neurri 
laburrean kantatzeko. 

Peio Azkarate, Ander Duña-
beitia, Igor Galartza, Xabier 

Irakulis, Unai Iturriaga, Peru 
Magdalena, Beñat Romero, An-
der Salaberria, Julen Sololuze 
eta Beñat Ugartetxea dira par-
taideak. Ugartetxea izen zen 
iazko irabazlea, eta txapalata 
defendatzeko ardura edukiko 
du. Izen berezi hori ipini diote 
antolatzaileek inbutu formako 
garaikurrari.

Badauka zorotik apur bat
Irabazleari inbutua jantziko dio-
te buruan, sasoi batean zoroekin 
egiten zen lez. Izan ere, kopla 
txapelketak badauka apur bat 
zorotik edo ganberrotik. Anto-
latzaileen esanetan, irabazteak 
baino, garrantzi handiagoa dau-
ka bertsolariek eta entzuleek 
ondo pasatzeak. Bertsolariek 
hiru minutu eman beharko du-
te kantuan geratu barik, eta, 
neurri laburra izanda, bizi-bizi 
egingo dituzte ariketak. Lehe-
nengo fasean hiruna ofiziotan 
parte hartuko du bakoitzak; 
bigarren fasera lau bertsolari 
pasako dira; eta, azkenik, bik bu-
ruz buruko finala jokatuko dute. 
Final horretan, adibidez, kartze-
lako gaia emanda, bakarka bete 
beharko dute hiru minutuko 
denbora. Bertsolariei erronka 
honetarako gaiak ematen Nahia 
Arrese eta Amaia Ugalde ibiliko 
dira. 

Bertsolariez gainera, zaleek 
ere edukiko dute protagonis-

moa; iaz lez, aurten ere eurak 
izango dira epaile. Ez da egon-
go epaimahai ofizialik, zaleen 
iritziak balioko du. Mahaien 
bueltan, lagun taldeka egingo 
dituzte puntuaketak; norbere 
sentsazio eta gustuen arabera 
sailkatuko dituzte bertsolariak.

Musikaz jantzitako gala
Bertso saioa baino, bertso gala 
bat izango dela esan daiteke. 
Saioaren aurretik afaria egongo 
da, 20:30ean, eta txartelak salgai 
daude Plateruenean, 15 euroan. 

Ostean hasiko da saioa, 22:30 in-
guruan –saiora bakarrik agertu 
gura duenak sarrera libre edu-
kiko du–. Eta guztia musikaz 
jantzita egongo da, Itsua DJak 
ipiniko duen musikaz jantzita, 
hain zuzen ere. Saioaren hasiera 
eta atsedenaldiak girotuko ditu, 
eta, antolatzaileek aurreratu du-
tenez, sorpresa bat baino gehia-
go eskainiko du bere kolabora-
tzaileekin batera.

Koplen bueltan gau eder bat 
pasa gura duenak hurrengo ba-
rikuan dauka zita Plateruenean.

Iazko kopla txapelketako partaideak, amaieran, batera kantatzen. 

Zaleek ere edukiko dute 
protagonismoa; iaz lez, 
aurten ere eurak izango 
dira epaile

Abesbatzen Eguna eta SAC 
Zornotzaren urteurrena 
SAC Zornotza koruaren urteurrena ospatuko dute

 MUSIKA Itsaso Esteban
Bizkaiko Abesbatzen XXXI. 
Eguna ospatuko dute, ekainaren 
8an, Zornotzan. 48 abesbatzeta-
ko 1.000 kantarik hartuko dute 
parte egun horretarako Bizkai-
ko Abesbatzen Elkarteak anto-
latu duen egitarauan. Bizkaiko 
abesbatzetako kideak 10:00etan 
ailegatuko dira Zornotzara, eta 
Zelaieta zentroan entseguak 
egin ostean, 11:15ean kalejira 
hasiko dute herriko plazaraino. 

Plazan eskainiko dute, 11:45ean, 
eguneko emanaldi nagusia, baz-
karitara joan orduko.

Asteburuan ospakizun bi-
koitza izango du SAC Zornotza 
abesbatzak, izan ere, taldea sor-
tu zela 60 urte bete dira aurten. 
Urteurren hori ospatzeko, Zu-
maiako abesbatzagaz kalejira 
egingo du bihar eguerdian, eta, 
21:00etan, Donostiako Easo abes-
batzaren emanaldia izango da 
Zornotza Aretoan. 

Atzo egin zuten asteburuko egitarauaren aurkezpena.



Durangoko Euskal Astean, bihar 
eta etzi: dantzak eta kontzertua
Durango Hiria txistu lehiaketako lan saridunak aurkeztuko dituzte domekan

 MUSIKA  I. ESTEBAN
Durangoko kultur eta kirol arlo-
ko hainbat elkarteren bultzadaz 
antolaturiko Euskal Asteko 
egitarauan falta ezineko hi-
tzordu bi izango dira, asteburu 
honetan, Durangon. Ekainaren 
8an, 19:00etan, San Agustin kul-
turgunean izango da Silboberri 
Txistu Elkarteak antolatzen 
duen Durango Hiria konposizio 
lehiaketan sarituriko obren es-
treinaldirako emanaldia. Lehia-
ketaren zazpigarren edizioko 
obra irabazleak joko dituzte 
emanaldi horretan: “Txistua-
ren doinuak bere alderdirik 
berritzaile eta garaikideenean” 
eskainiko dituzte.

Hilario Extremianaren txis-
tu, danbolin, biolintxelo eta 
pianorako Itzalak lana estrei-
natuko dute, esaterako. Izan ere, 
obra horrek jaso du lehenengo 
saria. David Cantalejo bigarren 
eta hirugarren saridunaren La 

cápsula del tiempo eta Lamiak 
II obrak ere joko dituzte. Dome-
kan iragarriko dute, bestalde, 
Durango Hiria lehiaketaren 8. 
edizioa. Sariak handituko dituz-
te hurrengo deialdirako: 3.000 

eurokoa izango da lehenengo 
saria, 1.500ekoa bigarrena, eta 
750ekoa hirugarrena.

Euskal Astearen barruan ur-
te gehienez egindako ekitaldia 
eskainiko dute, bestalde, bihar, 

19:45ean, eta etzi, 12:45ean, An-
dra Mariko elizpean: Tronperri 
dantza taldeak antolaturiko 
ekitaldia. Tronperrik euskal 
dantzen emanaldia antolatzen 
duen 32. urtea izango da hau. 
Ehundik gora dantzari ariko 
dira ekitaldi horretan parte 
hartzen, eta Euskal Herriko sei 
herrialdetako dantzak izango 
dira bertan ikusgai: Bizkaiko, 
Zuberoako, Nafarroako, Araba-
ko, Lapurdiko eta Gipuzkoako 
taldeak gonbidatu dituzte.
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Julene Azpeitia lehiaketako 
sorkuntzen sari banaketa 
452 lan jaso dituzte aurten: bertso, olerki eta ipuinak

 LITERATURA  I.E.
Julene Azpeitia literatura lehia-
ketaren sari banaketa ekitaldia 
egin zuten domekan, Durango-
ko San Agustin kulturgunean. 
Euskal Astearen barruan egin 

ohi dute sari banaketa ekitaldia 
urtero-urtero, 1983. urtean Du-
rangoko Udalak lehiaketa lehe-
nengoz antolatu zuenetik. 

Ipuinak, olerkiak eta ber-
tsoak batuta, guztira, 452 idazlan 

jaso dituzte aurten Durangoko 
lituratura lehiaketa honetan. 
Joan zen domekan, Durangoko 
San Agustin kulturgunean batu 
ziren Felix Arkarazok aurkeztu 
zuen sari banaketa ekitaldian, 
lehiaketan parte hartu dutenak 
eta saridunak. 

Lehen Hezkuntzako bosga-
rren eta seigarren mailako ikas-
leetatik hasi, eta helduen saile-
ra arte, hamahiru sari banatu 
zituzten domekako ekitaldian. 
Olerkien ataleko 18 urtetik go-
rakoen, eta DBHko lehenengo 
eta bigarren mailetako bertsoen 
sariak banatu barik utzi dituzte.  

Irabazleei sariak eman ziz-
kieten, domekan, Durangoko 
San Agustin kulturgunean. Lai-
da Aizpurua, Nerea Unzueta, 
Magali Camarero, Izaro Soloza-
bal, Iñaki Goitia, Mikel Balerdi, 
Irati Ruiz de Asua, Leire Duda-
goitia, Aitor Bizkarra –sari bi 
jaso ditu–, Maddi Barruetabeña, 
Peio Azkarate eta Aitor Albistur 
izan dira saridunak.

Durangaldeko 
partaideak BBK 
aretoan, kantuan 

 MUSIKA  I.E.
Bilboko Kale Nagusiko BBK  
aretoan kantatuko dute, bihar, 
Euskal Kantuzaleen Elkarteak 
antolatzen duen Euskal Kantu 
eta Haur Kantari Txapelketetan 
parte hartu duten hainbat abes-
larik. Azken urteotan txapelketa 
horretako haurren eta helduen 
sailetan irabazle izan diren hain-
bat kantari ariko dira emanal-
dian; tartean, Durangaldeko 
zenbait. Beste herri batzuetako 
kantariekin ariko dira Zaldibar-
ko, Durangoko, Abadiñoko eta 
Atxondoko abeslariak.

Tradizioko kantuak eta gaur 
egungo kanten bertsioak es-
kainiko dituzte Durangaldeko 
parte-hartzaileek: Amaiur Azka-
rate durangarrak, esaterako, Zea 
Mays taldearen Negua joan da ta 
kanta abestuko du a capella.

Euskal Herriko sei herrialdetako dantzak izango dira Andra Marian ikusgai.

Gora III. Errepublika! 
Gora Eibar! 
Azken egunotan gure agintari 
politikoak zein ekonomikoak 
lau haizetara zabaltzen ari di-
ra krisi ekonomiko honetatik 
burua ateratzen ari garela. 
Gure larrutik ondo ordaindu-
ta! Horren lekuko proposatu 
dituzten neurriak: murriz-
ketak hezkuntzan, kulturan, 
gizarte zerbitzuetan. Soldaten 
jaitsiera, lan baldintzen kas-
kartzea… Dena, amaigabeko 
lehiakortasun baten mese-
derako eta, noski, euren di-
rusariak biderkatzeko. Krisi 
finantzarioa abiatu zenean, 
kapitalismoaren heriotzaren 
aurrean geundela zirudien, 
baina badirudi indartuta ir-
ten zaigula, eta bere goseak ez 
duela mugarik, eta, behin mo-
zorro berrira egokituta, bere 
zerean jarraituko duela. 

Diruan, metal preziatua-
ren inguruan oinarritzen 
diren balioak inposatzen diz-
kigute behin eta berriro. He-
rritarrak haserre gaude; min-
duta, hobeto esanda. Lotsaga-
rria iruditzen zaigu gertatzen 
ari dena, eta morrontza horri 
aurre egiten saiatzen gara. 
Muturren aurrean duguna 
aldatu nahi dugu, baina ez da-
kigu zelan. Eredu berrien bila 
gabiltza, beste balio batzuetan 
oinarritzen direnak, beste 
gizarte bat posible dela alda-
rrikatzeko. 

Hara non, II. Errepublika-
ren berria zabaldu zen balkoi 
beretik, Eibarko futbol talde-
ko entrenatzaileak, diruaren 
kulturatik at dauden beste 
balio batzuen bitartez, arra-
kasta posible dela erakusten 
digun. Talde-lana, berdinta-
suna, helburu bateratuak, 
gardentasuna… Ez naiz ni 
futbolzalea, baina balkoi ho-
rri begira gizarte berri bat po-
sible dela sinesten dut. Gora 
III. Errepublika! Gora Eibar!  

  
Irakaslea

JOSE MARTIN 
URRUTIA, 
‘TXOTXE’

GEURE DURANGALDEA

Hamahiru sari banatu zituzten domekako ekitaldian. T.Angoitia.



Altuna eta Urruzola txapelaren bila irtengo 
dira Mallabian, Aspegaz debuta egin aurretik
Gaur arratsaldean, Biharko Izarrak Pilota Txapelketako finalak jokatuko dituzte Mallabian

 PILOTA  Joseba Derteano
Gaur, 19:30ean, Biharko Izarrak 
Pilota Txapelketako finalak 
jokatuko dituzte Mallabian. 
Binaka, laster Aspegaz profesio-
naletan debutatuko duten Jokin 
Altuna eta Xabier Urruzola, 
Xabier Santxoren eta Aitor Irus-
taren kontra lehiatuko dira; lau 

t’erdian, Joanes Bakaikoa eta 
Eneko Labaka arituko dira.

Urtero legez, afizionatu mai-
lako pilotari onenek jokatu dute 
Biharko Izarrak txapelketa, eta 
horren erakusgarri da finalera 
heldu den bikote bateko pilotari 
biek laster Aspegaz debutatuko 
dutela: Jokin Altunak (Amez-

keta, 18 urte) astebete barru 
jokatuko du profesional ibilbi-
deko lehen neurketa, eta Xabier 
Urruzola (Asteasu, 24 urte) egun 
berean edo laster izango diren 
bere herriko jaietan estreina-
tuko da. Gainera, Aitor Irusta 
(Munitibar, 21 urte) ere gertu-
gertutik jarraitzen dabiltza As-

pe zein Asegarce. Beraz, oro har, 
profesionaletara saltoa emateko 
puntuan daudenen arteko finala 
izango da gaurkoa.

Altuna aurrelari abila da, 
artista. Oraindik gazte mailako 
adina duen arren, errematera-
ko jarrera guztiak menderatzen 
ditu, eta teknikoki pilotaririk 

osatuenetakoa dela erakutsi du 
txapelketan zehar. Bere atzelari 
Urruzolak ibilbide luzea dara-
ma afizionatuetan, baina aurten 
gorakada nabarmena eman du. 
Horrek Biharko Izarrak txapel-
keta lehenengo bider jokatzeko 
aukera eskaini dio, eta bikain 
aprobetxatu du. Ez da atzelari 
jotzailea, baina bai langilea eta 
defentsa handikoa. Parez pare 
kolpez gehiago den bikotea izan-
go dute. Santxok (Usurbil, 23 ur-
te) eskuma bizia du, eta saketik 
min egiten du. Irustak ere beso 
indartsuak ditu, eta asko luza-
tzen du pilota. Irusta da binaka-
ko finaleko bizkaitar bakarra.

Beraz, Santxo eta Irusta jokoa 
atzean kargatzen eta Urruzola 
zigortzen saiatuko direla dirudi. 
Jokamolde horretan asmatzen 
badute, Altunak adi ibili behar-
ko du, heltzen zaizkion pilota 
apurrak ahalik egokien aprobe-
txatzeko. 

Bakaikoa eta Labaka kaiolan
Binakakoaren aurretik, lau t’er-
diko finala jokatuko dute Joanes 
Bakaikoak (Etxarri-Aranaz, 17 
urte) eta Eneko Labakak (Tolo-
sa, 20 urte). Bakaikoa espezialis-
ta da kaiolan, eta teknikoki one-
nen parean dago. 17 urte beste-
rik ez dituen arren, Asegarcegaz 
aurreakordio bat sinatuta du. 
Labaka, ostera, jotzaileagoa da, 
eta bizi erabiltzen du pilota. Be-
raz, jokamolde desberdin biren 
arteko finala ikusteko aukera 
egongo da lau t’erdiko finalean.
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Felix EspillaK  
zesta-puntako 
finala jokatuko 
du Durangon

 ZESTA-PUNTA  J.D.
Euskal Astea XIII. Zesta-punta 
Txapelketako finalak jokatuko 
dituzte bihar, 18:00etan, Duran-
goko Ezkurdi Jai Alai pilotale-
kuan. Kiniela formatuan jokatu 
dute –12 tantora–, eta bederatzi 
pilotari heldu dira finalera. Ho-
rietako bat Felix Espilla da, 32 
urtez profesional izan ostean, 
2011n erretiroa hartu zuen zes-
talari berriatuarra. Zesta-pun-
tako maila gorenetik jubilatuta, 
orain afizionatu mailako txa-
pelketak jokatzen ditu. Bihar-
ko finaletan bederatzi bikote 
neurtuko dira hiru kinielatan 
banatuta. Espilla hirugarren ki-
nielan ariko da .

Euskal Astea txapelketa Biz-
kaiko pilota federazioak aur-
ten sortu duen zirkuituaren 
barruan kokatzen da. Hainbat 
pilotalekutan jokatuko dira par-
tiduak, eta onenek Markinan jo-
katuko dute finala, urriaren 11n.

Biharko Izarrak txapelketan parte hartu duten pilotari guztiak aurkezpen egunean. Julen Uribe.

Lotina eta Alonso futbolari buruz 
ariko dira biharko kongresuan
Futbolaren inguruko bigarren kongresua antolatu dute biharko

 FUTBOLA  J.D.
Futbolariek zelaian erakusten 
dutenaren atzean lan talde zabal 
eta prestatu bat egoten da. Entre-
natzaileak, prestatzaile fisikoak, 
medikuak, kirol psikologoak… 
Horiei guztiei zuzenduta, Ger-
tasport enpresak Durango Uria 
II. futbol kongresua antolatu du 
biharko. Kongresurako izen- 
emate epea gaur amaituko da:  
www.gertasport.com (50 euro). 

Kongresua atal bitan banatu 
dute: goizez, eskola teorikoak 
Durangoko Gran Hotelean, eta, 
arratsaldez, eskola praktikoak 
Iurretako Larrakozelaian.

Goizean, Jon Pascuak, Bixen 
Calzonek eta José Carrascosak 
eskainiko dituzte hitzaldiak. 
Pascua atezainen entrenatzai-
lea da, eta Carrascosa kirol psi-
kologoa da; aurten Olympiakos 
taldean jardun du. Calzon errea-
leko talde teknikoko kidea da. 

Arratsaldean, Miguel Angel 
Lotina entrenatzaileak, Espai-
niako futbol federazioko ahol-
kulari metodologikoa den Gari 
Fullaondok eta Iñaki Alonso 
entrenatzaileak saio praktikoak 
eskainiko dituzte.

Miguel Angel Lotinak defentsa lanaren inguruko eskola praktikoak emango ditu.

ZAPATUKO EGITARAUA

- 09:30-11:00:  
Jon Pascua: Atezainen 
entrenatzailearen lana eta 
beren erantzukizunak 
- 11:00-12:00:  
Bixen Calzón: GPSaren 
erabilera futbolean 
- 12:15-14:15: 
José Carrascosa:  Nola garatu 
portaera positiboa 
entrenatzaile batek 
- 16:30-18:00: 
M.A. Lotina: Alderdi 
defentsiboen hobekuntza 
- 18:00-19:30: 
Gari Fullaondo: 
Entrenamendu saioetako 
aldagarri metodologikoak 
- 19:30-20:30: 
Iñaki Alonso: Saio praktikoa 
Larrakozelaian 
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Durangoko nazioarteko 
klasikoa Biraren atarian 
Marianne Vos eta Emma Johansson dira faboritoak

 TXIRRINDULARITZA  J.D.
Datorren martitzenean Duran-
guesa txirrindulari elkarteak 
antolatutako Durango-Durango 
emakumeen nazioarteko klasi-
koa lehiatuko dute hogei taldek. 
15:00etan hasiko da, Ezkurdin, 
eta, 110 kilometroko ibilbidea 
osatu ondoren, toki berean izan-
go da helmuga. Iaz Marianne 
Vos herbeheretarrak iraba-
zi zuen, eta bigarren Emma 
Johansson suediarra sailkatu 
zen. Aurtengo garaipena ere bi 
izarren artean egon daiteke.

Lehenengo Durango, Berriz, 
Elorrio eta Abadiño batzen di-
tuen zirkuitua lau bider egingo 
dute; beste hainbeste bider igo 
beharko dute Miñota. Ondoren, 
Muniketa birritan igoko dute, 
aurrealdetik behin eta atzealde-
tik beste behin. 

Egun bi geroago Emaku-
meen Bira hasiko da Iurretan. 
Ondorengo hiru egunetan, 
Oñatin, Mungian eta Ataunen 
amaituko dira lasterketak. Bira 
irabazteko faborito nagusiene-
takoak Vos eta Johansson dira.

Olatz Agorria Euskadiko 
txapeldun gazte mailan
Azken metroetan gailendu zen Agorria zornotzarra

 TXIRRINDULARITZA  J.D.
Joan zen asteburuan Urnietan 
(Gipuzkoa) jokatutako txapelke-
tan Olatz Agorria zornotzarrak 
(Beste Alde-Orue eskola) Eus-
kadiko Txapelketa irabazi zuen 
gazte mailan. Lasterketa osoa 
aurreko multzoan  eman ondo-
ren, azken metroetan azkarrena 
izan zen. 

Elite mailan Lointek taldeko 
hiru txirrindularik osatu zuten 
lasterketako podiuma. Lehen 
euskalduna Ane Santesteban 
izan zen, eta, beraz, Euskadiko 

Txapelketa irabazi zuen. Santes-
tebanen atzetik, 18 segundora, 
Bizkaia-Durango taldeko Lierni 
Lekuona helmugaratu zen, eta, 
horrela, 23 urtez azpikoen Eus-
kadiko Txapelketa irabazi zuen.

Bestalde, Italiako Girora 
joateko diru-laguntza lortze-
ko, zozketa bat jarri du mar-
txan Bizkaia-Durango taldeak. 
Saria taldeko jantzia, eskula-
rruak, kaskoa eta botilatxoa 
dira. Informazioa lortzeko  
bizkaiadurangogiro@gmail.
com e-mailera idatzi daiteke.

Berrizen hasita, martxa zikloturista 
etzi, Bizkaiko kostaldean zehar
Berrizko udaletxe paretik irtengo dira 09:00etan, eta toki berean izango da 
helmuga; Bizkaiko kostaldeko hainbat herritatik zehar ibiliko dira 

 BIZIKLETA  Joseba Derteano
Domekarako V. Martxa Ziklo-
turista antolatu du Berriz Bizi-
kletari Elkarteak. Urtero legez, 
bizikletagaz gozatzeko, eta Biz-
kaiko barrualdea zein kostaldea 
ezagutzeko modua egongo da 
domeka honetan, Berrizen hasi 
eta amaituko den martxan.

Martxa 09:00etan hasiko da, 
Berrizko udaletxearen parean. 
Aurtengo ibilbideak 120 kilo-
metro ditu, eta zatirik handiena 
Bizkaian izango da, baina Gi-
puzkoan ere sartuko dira azken 
tartean. Iurretako Arriandin 
Oromiñorantz sartu, eta handik 
Muniketa igoko dute, martxako 

lehenengo mendatea. Goraino 
heldu aurretik, Asteiko bide-
gurutzean Urrutxuarantz eta 
Mendatarantz hartu, eta, Ger-
nikatik aurrera, kostaldean sar-
tuko dira Laidatik. Kostaldetik 
egingo dituzte hurrengo 45 kilo-
metroak: Ibarrangelu, Natxitu 
–igoera labur baten ostean–, Ea, 

Ispaster, Lekeitio eta Ondarroa. 
Gero bueltako bideari ekingo 
diote Berriatutik, Markinatik 
eta Etxebarritik. Kilometro gu-
txi batzuk Eibarko lurretan egin 
ostean, Areitio gainetik Berrize-
ra itzuliko dira, udaletxe parean 
martxa amaitzeko.

Parte-hartzaile guztiek 
 hornidura puntu bi izango di-
tuzte: Ispasterren eta Ixuan. 
Martxaren amaieran luntxa eta 
dutxak ahalbidetuko ditu anto-
lakuntzak.

Izen-ematea aurretik egiteko 
epea gaur gauerdian amaituko 
da: www.berrizbizikletariel-
kartea.com. Federatuek 10 euro 
ordaindu beharko dute, eta 20 
federatu gabekoek. Egunean 
bertan ere badago izena emate-
ko modua probaren aurretik: 
15 euro ordaindu beharko dute 
federatuek eta 25 federatu gabe-
koek, asegurua barne.

Aurten, bosgarren aldia egingo du Berrizko martxak. 
DATUAK

- Hasiera: Domekan, 
09:00etan, Berrizko udaletxe 
parean.  

- Luzera: 120 km. 

- Hornidura: Ispasterren 
eta Ixua gainean. 

- Izen-ematea: Egunean 
bertan eta webgunean: www.
berrizbizikletarielkartea.com

ADITUAREN TXOKOA

Eneritz Iturriaga

Txirrindularitza

Emakumeen Bira  
badator!

Astebete bakarrik falta da 
Euskal Herriko eta estatu-
ko lasterketarik garrantzi-
tsuenari hasiera emateko.
Lasterketarik bereziena da 
niretzat; nahiz eta aurten 
oso desberdina izango zai-
dan. Lehenengo aldiz jarri-
ko nahiz kotxean, hemengo 
gazteriari laguntzeko eta 
eurekin batera esperientzia 
berri bat bizitzeko. Nahiz 
eta inoiz ez nuen pentsatuko 
hain laster jarriko nintze-
nik talde baten aurrean, 
oraindik ere txirrindulari-
tzan bizi izandako bizipoz 
eta une txar guztiak buruan 
bainituen. 

Gainera, erabaki horren 
ondorioz, Bizkaiko hauta-
tzaile izatea proposatu zi-
daten, neska gazteei lagun-
tzeko, eta eurekin egon eta 
sufritzeko estatutik kanpo-
ko lasterketetan. Oso pozik 
etorri nintzen Burdeostik, 
pentsamendu bat aldatu 
zitzaidalako: harrobia ba-
dago. Eurekin lan egin eta 
euren mentalitatea apurka 
aldatuta, kirolari oso onak 
izan ditzakegu. Baina, beti-
ko moduan, jende hori falta 
zaigu. Betiko moduan, jende 
horrek ematen duen guztia 
behar dugu, eta ez poltsi-
koak betetzen etortzen den 
jendea. 

Azkeneko Birarik ‘erra-
zena’ izango da, erlojupeko-
rik gabe, eta Euskal Herriko 
eta estatuko neska gazte as-
korekin, agian, belaunaldia 
aldatzen ari da eta. Horre-
gatik, bertan egongo gara, 
laguntzeko prest.



EDERTASUN GIDA 
ILE-APAINDEGIAK

ESTETIKA ZENTROAK

Profesionalik 
onenak zure 
zerbitzura!
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Ate irekiak 
hilaren 25ean
Lana pertsonalizatzen duzue, ezta?
Edertasuna begiekin ikusten da, eta 
bihotzagaz sentitu. Horregaz esan 
gura dudana da gure lanak 
pertsonalizatu egiten ditugula, 
bakoitzaren nahiak eta izaera 
naturala kontuan hartuta. 
Edertasunak barrutik kanporantz 
irteten du, eta, barrukoa zainduta 
eta orekatuta, errazagoa da polit 
mantentzea.

Eta zer egin ahal da ileagaz?
Kalitatezko ilea lortzeko, 
buru-azalari erreparatu behar 
diogu, behar dituen garbiketak eta 
tratamenduak emanda. Horrela 
lortzen dugu luzarorako edertasuna. 
Iuniken teknika ugari dauzkagu; 
adibidez,  ‘secretos del agua’ 
teknika. Produktu horrek gure 
azalagaz eta ileagaz 
komunikatzeko beste era bat 
aurkitzen digu. Osagai 
garrantzitsuena ur bipolarra da. Ur 
inteligentea da, eta gure zelulei 
informazioa transmititzen die, 
alterazioak zuzentzeko.

Zelan lortu ahal da informazioa?
Estetikako lanak ere egiten ditugu 
filosofia natural honen barruan. 
Ekainaren 25ean ateak irekitzeko 
eguna izango da, eta ‘secrretos del 
agua’ tratamenduaren teknikaria 
egongo da bertan. Buru-azaleko 
arazoak analizatzeko eta 
kontsultatzeko aukera emango du. 
Informazio gehiago: ‘www.
secretosdelagua.com’ eta ‘www.
facebook.com/iunikhileapaindegia’.

Jon Sopelana. Iunik. 



www.inmoetxetxo.com

LOKALAK ALOKAIRUAN
• ARTEKALEA: 35 m2. Egokitua. 600n.
• ARTEKALEA: 80 m2. Egokitua. 800n.
• MIKELDI: 25 m2. Egokitua. 425n.
• LANDAKO: 50 m2. Egokitua. Komertziala.
• ANTSO ESTEGIZ: Egokitua. 300n.

ETXEBIZITZAK SALGAI
• ABADIÑO: Muntsaratz. 3 logela, komun 2 eta 

egongela-jangela terrazarekin. Trastekekua eta 
garaje itxia. Alokairuan, erosteko aukerarekin. 

• KOMENTUKALEA: Logela 2, komuna eta 
egongela. Terraza. Igogailua.

• LANDAKO: Apartamentua. Trastelekua eta 
garajea.

• MURUETATORRE: 3 logela, komun 2, egongela 
eta sukaldea. Balkoia. Ganbara eta garajea. 
290.000n.

• EZKI: Duplexa. Logela 2. Bizitzen sartzeko 
moduan. Lorategiarekin. 185.000n.

• ABADIÑO: Txaleta. 300 m2. Lorategiarekin. 
510.000n.

• TABIRA: Erdi berria. Logela 2, komun 2, sukaldea 
esekitokiarekin eta egongela. Terraza. 
Trastelekua eta garajea. 225.000n.

• MATIENA: 3 logela, komuna, egongela eta 
sukaldea. Guztiz berriztua. 135.000n.

• ASKATASUN ETORBIDEA: 3 logela, komun 2, 
sukaldea eta egongela handia. Garajea. 
Balkoia. 266.000n. 

• ASTEPE: 3 logela, komun 2 eta sukaldea 
esekitokiarekin. Terraza Garajea eta trastelekua.

• ARAMOTZ: 85 m2. 4 logela, egongela eta 
sukaldea. Eguzkitsua. 126.000n. 

• EZKURDI: 175 m2. 5 logela, 4 komun eta 
egongela handia. Ganbara.

• MIKELDI: 3 logela, komun 2 eta egongela 
handia. Terraza 2. Berogailua. Igogailua. 
Ganbara. 186.000n.

• ARTEKALEA: 85 m2. Logela 2 eta komuna. 
Berriztua. 140.000n.

• FRANTZISKO IBARRA: 12 urteko etxebizitza. 
Logela 2, komuna eta sukalde-jangela handia. 
Ganbara eta garajea. 235.000n.

• MONAGOTORRE: 70 m2. 3 logela, egongela eta 
sukaldea. Terraza. Eguzkitsua.

• IURRETA: Dantzari. 80 m2. 3 logela eta 
egongela. Berogailua eta igogailua. 140.000n.

• PLATERUEN PLAZA: 3 logela, komun 2 eta 
egongela handia. Trastelekua eta garajea. 

• F.J. ZUMARRAGA: 110 m2. 4 logela, egongela 
eta sukalde despentsarekin. Terraza. 169.000n.

• EZKURDI: Pisu altua. 4 logela, egongela eta 
komun 2. Ganbara eta garajea. Eguzkitsua.

• DURANGO: 3 logela eta egongela. Etxe osoa 
kanpora begira. 95.000n. 

• DURANGO: Logela 2, egongela eta sukaldea 
office-arekin. 138.000n. 

• TABIRA: Apartamentua. Erdi berria. Sukaldea eta 
komuna jantziak. Ganbara. 160.000n.

• TABIRA: 3 logela eta komun 2. Lehenengo 
mailako materialak. Etxe osoa kanpora begira. 

• IURRETA: Uralde. 3 logela, komuna, egongela 
eta sukaldea. Leiho berriak. Igogailua. 
Trastelekua. 130.000n.

• IURRETA: Erdialdean. Lehenengo pisua. 3 logela 
eta komuna. Bizitzen sartzeko moduan. 99.000n.

• IURRETA: Logela 2, komuna, egongela. Terraza. 
129.000n.

• BERRIZ: Zengotitabengoa. 120 m2. 4 logela eta 
komun 2. Eguzkitsua. 216.000n.

• IZURTZA: Logela 2, komuna eta egongela. 
Ganbara. Berriztua. 114.500n.

• ABADIÑO: Muntsaratz. Logela 2, komun 2 eta 
egongela. Terraza. Garajea eta trastelekua. 
155.000n.

• MALLABIA: Baserria. Alokairuan. 1.300n.
• GARAI: Baserria. Alokairuan. 1.000n.

ETXEBIZITZAK SALGAIETXEBIZITZAK ALOKAIRUAN
• DURANGO: 1, 2 eta 3 logelako etxebizitzak 

alokagai. 500n hileko.

ETXEBIZITZAK SALGAI
DURANGO
• MONTEBIDEO: Apartamentua. Logela 2, komuna, 

sukaldea eta egongela. Erdi berria.
• ARKOTXA: 4 logela, komuna, bainugela, sukaldea 

eta egongela balkoiarekin. Garajea eta ganbara.
• ARTEKALEA: 8 etxebizitza eraikitzen. 1 eta 2 

logelakoak. Trastelkuarekin. 140.000n-tik aurrera.
• FRANTZISKO IBARRA: 3 logela, sukaldea, office-a, 

2 komun eta egongela. Garajea eta ganbara.
• ERDIALDEAN: 123 m2. Etxe osoak kanpora ematen 

du. Berrizteko. Inguru onean kokatua.
• ATIKO BERRIA ESTREINATZEKO. Logela 2, komun 2 

eta sukalde amerikarra eta egongela. Garaje itxia 
eta terraza izugarriak.

LEKEITIO 
• 3 logela, komuna, sukaldea eta egongela 

terrazarekin. Garajea. Auzune pribatua. Igerilekua 
eta pilotalekua.

ABADIÑO
• ITURRITXO: Logela bakarreko apartamentua. 

Sukalde amerikarra-egongela, komuna eta 
esekitokia. Ganbara, garaje bikoitza eta 
trastelekua.

ATXONDO
• Logela 2, komuna, sukaldea balkoiarekin, 

egongela eta bainugela. Etxe osoak kanpora 
ematen du. Berria ematen du.

ZALDIBAR
• 3 logela, komuna, sukaldea eta egongela 

balkoiarekin. Guztiz berriztua. Trastelekua.

LURSAILAK SALGAI
BERRIZ
• 10.000 m2-ko lursaila. Sarbide ona.
IURRETA
• 5 hektareako lursaila. Abeletxe bat egiteko aukera 

dago.
MATIENA-ABADIÑO
• 2.000 m2-ko lursaila. Laua eta fruta-arbolekin.
OLETA (OTXANDIO)
• 2.300 m2. Fruta-arbolak eta abeletxea ditu. Erreka 

ondoan kokatuta dagoen lursaila.
EUBA
• 3000 m2 eta 3.455 m2-ko lursailak. Lurzati 2, 

bakoitzean bifamiliarra eraikitzeko aukerarekin.
ABADIÑO
• Bifamiliarra eraikitzeko 1.100 m2-ko lursaila salgai.
DURANGO
• Lursail erdia familia biko etxebizitza eraikitzeko. 

Proiektua barne.
ZORNOTZA
• LARREA: 27.000 m2-ko lursaila.

BASERRIAK ETA TXALETAK 
SALGAI

DURANGO
• Adosatua. Guztiz jantzia. Erdi berria estreinatzeko.
BERRIZ
• MURGOITIOn kokatuta dagoen baserria salgai. 

Nekazalturismo edo landa etxe izateko aproposa. 
Ikuspegi politak.

• EITUA: 5 hektarea dituen baserria. Familia biko 
etxebizitza eraikitzeko aukerarekin.

ETXEBARRIA
• Iturrieta. 5 hektareako baserria. 
URRUTXUA
• Baserria, 8 hektareako lursailarekin. Prezioa 

adosteko prest.

TXALETAK
• DURANGO-ERRETENTXU: Salgai. Adosatuak, 

etxebizitza bakarrekoak eta bikoak.
• ABADIÑO, OTXANDIO, etab.

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

egongela, logela 2 eta komun 2.
• ANTSO ESTEGIZ: Halla, egongela, 

sukaldea, logela 2 eta komuna.
• ARKOTZA: 4 logela, sukaldea, egongela, 

komuna eta bainugela. Trastelekua.
• ARTEKALEA: Logela, sukalde-jangela eta 

komuna. Garajea eta trastelekua.
• ASKATASUN ETORBIDEA: 3 logela, 

sukaldea, egongela eta komuna. Balkoia. 
Ganbara. Trastelekua.

• ASTOLA BIDEA: 3 logela, sukaldea, 
egongela eta komuna. 

• LANDAKO ETORBIDEA: 3 logela, sukaldea, 
egongela eta komun 2. Balkoi 2. Garajea 
eta ganbara. 

• ERROTARITXUENA: Logela 2, sukaldea, 
egongela eta komun 2. Terraza 2. Garajea 
aukeran eta ganbara.

• ERRETENTXU: 4 logela, sukaldea, egongela 
eta komuna. Balkoia. Garajea aukeran.

• EZKURDI: 4 logela, sukaldea, egongela eta 
3 komun. Ganbara.

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

• FRANTZISKO IBARRA: 3 logela, sukaldea, 
egongela eta komun 2. Balkoia. Garajea 
aukeran.

• IBAIZABAL AUZUNEA: Logela, sukaldea, 
egongela eta komuna. Garajea. 

• JUAN ITZIARKO AUZUNEA: Logela 2, 
sukaldea, egongela, komun 2 eta 
lursailarekin. 

• JUAN MARI ALTUNA: Logela 2, sukaldea, 
egongela eta komun 2. Garajea eta 
trastelekua.

• KOMENTUKALEA: 4 logela, sukaldea, 
egongela eta komuna. Trastelekua. 
Ganbara.

• MIKELDI: 3 logela, sukaldea, egongela eta 
2 komun. Garajea eta trastelekua.

• MONTEVIDEO: Logela 2, sukaldea, 
egongela eta komuna. 

• MURUETATORRE: 3 logela, sukaldea, 
egongela eta 2 komun. Garajea eta 
trastelekua.

• MURUETATORRE: 3 logela, sukaldea, 
egongela eta 2 komun. Garajea eta 
ganbara.

• OLLERIA: 4 logela, sukaldea, egongela eta 
2 komun. Balkoia. Jantzia. Garaje itxia 2 
kotxerentzako eta trastelekua.

• PLATERUEN PLAZA: 3 logela, sukaldea, 
egongela eta 2 komun. Garajea eta 
trastelekua.

• SAN AGUSTIN: 5 logela, sukalde-jangela, 
egongela eta 3 komun. 

• SAN IGNAZIO: 3 logela, sukaldea, 
egongela eta 2 komun. Garajea eta 
trastelekua.

• SAN IGNAZIO: 3 logela, sukaldea, 
egongela eta 2 komun. Ganbara.

• SAN IGNAZIO: 3 logela, sukaldea, 
egongela eta 2 komun. Ganbara. Garajea 
eta trastelekua.

• SASIKOA: 3 logela, sukaldea, egongela eta 
2 komun. Balkoia. Garajea eta trastelekua.

• UNDATORRE: 3 logela, sukaldea, egongela 
eta komuna.
Etxebizitza gehiago salgai Matienan, 
Abadiñon, Berrizen, Zaldibarren eta 
Otxandion, besteak beste.

DURANGO

DURANGO

• Musiko Altuna. 112 m2. 3 logela, egongela, 
sukalde jantzia eta komuna. Terraza eta 
balkoia. Berogailua. Berriztua. Trastelekua 
aukeran. 170.000n.

DURANGO

• Errotaritxuena. Estreinatzeko dagoen 
apartamentua. Logela, egongela, sukalde 
jantzia, komuna eta balkoia. Garejea eta 
trastelekua. 175.000n. €

DURANGO

• Mikeldi. 3 logela, egongela, sukalde jantzia eta 
komuna. Jantzia. Egoera onean. 180.000n.

DURANGO

DURANGO

www.inmoduranguesado.com

• Sasikoa. 3 logela, egongela, sukalde jantzia 
eta komuna. Igogailua. Bizitzen sartzeko 
moduan. 158.000n.

• Alde Zaharra. Logela 2, egongela, sukalde 
jantzia, despentsa eta komun 2. Balkoia. 
Berogailua. Igogailua. 190.000n.

• Arkotxa. 4 logela, egongela, sukalde jantzia, 
komuna eta bainugela. Balkoia. Ganbara. 
218.000n.

16      2014ko ekainaren 6a, barikua  |  anboto

Inmobiliariak



Higiezinak
ETXEBIZITZAK

SALDU
Berriz. Aukera paregabea. Pisu 
ederra salgai Berrizen. Gela guztiak
eta komuna kanpora begira. Oso
eguzkitsua da, eta ikuspegi ederrak
ditu. Konponketekin, bizitzera
sartzeko prest. Sukaldea trasteleku
txiki batekin, egongela, komuna, 
jantokia eta beste trasteleku bat
pasilloan. Gela handiak. Aluminiozko
leihoak, isolamendu termikokoak, 
eta gas naturaleko berogailua. 
Etorri ikustera, informazio gehiago:
http://pisua.jimdo.com

Berriz. Berrizen familia bakarreko
etxea salgai, kiroldegiaren eta 
eskolaren aurrean. 363 m2 ditu, eta
1.200 m2-ko lursaila. Eguzkitsua eta
ikuspegi ederrak. Tel.: 651-34 80 08.

Berriz. Etxe ederra herri barruan,
kiroldegiaren eta eskolaren aurrean.
Oso eguzkitsua da, eta bista 
zoragarriak ditu! Ia amaituta dago.
Sukaldea, jangela, egongela, 5 logela,
3 bainu, 2 kotxerentzako garajea, eta
argitasun handia duen espazio handi
bat, txoko edo lan egiteko gune gisa
erabiltzeko modukoa. Aukera oso
ona! Tel.: 651-34 80 08. 

Durango. Durangoko Frantzisko
Ibarra kalean, Madalenan, autobus
geltoki ondoan, eta tren geltokitik 
2 minutura, 90 m2-ko etxebizitza sal-
gai. Bizilekua laugarren pisuan dago;
sukaldea, egongela, sala, komun 2, 
3 logela, trastelekua eta garajea ditu.
Egoera ezin hobean. Prezioa:
240.000 euro. Beste eskaintzarik
egin nahi izanez gero, deitu lasai, eta
hitz egingo dugu. Tel.: 608-83 48 71. 

Garai. Oarbeaskoa baserria salgai.
San Miguel auzoa, 6. Garai. XVI.
mendekoa. Ondare legez 
errehabilitaziorako 30.000 euroko 
diru-laguntza du. 10.000 m2-ko 
lursaila. 8.500 m2-ko belardi soroa,
nahiko laua. 200 m2-ko baratzea, 
frutalak. Landetxe bat jartzeko edo
nekazaritza ekologikorako aproposa.
Toki lasaia, hegoaldera begira. 
Errehabilitazioa behar du. Bifamiliarra
egiteko baimena. Udaletxea, frontoia,
kultur etxea, osakidetza kontsulta,
jatetxeak (2) eta autobus geltokitik
150 metrora. Durangotik 10 minutura.
AP-8 autopistaren sarreratik 5 
minutara. Tel.: 639-83 34 89. 
E-maila: jo.amantegi@gmail.com. 

Otxandio. 65 m2-ko pisua salgai,
altzariz jantzia, bizitzera sartzeko
moduan. 1. solairua, 2 gela, egongela,
sukaldea, despentsa eta komuna.
Denak kanpokalderantz ematen du,
gainera, 3. solairuan 6 m2-ko
trasteleku bat dauka leiho batekin,
estudio txiki baterako oso aproposa.
Eraikuntza 2003. urtekoa da.
120.000 euro. Tel.: 634-44 47 76.

ERRENTAN EMAN
Berriz. Aukera paregabea. Pisu 
ederra alokagai Berrizen. Gela guztiak
eta komuna kanpora begira. Oso
eguzkitsua da, eta ikuspegi ederrak
ditu. Konponketekin, bizitzera
sartzeko prest. Sukaldea trasteleku
txiki batekin, egongela, komuna, 
jantokia eta beste trasteleku bat
pasilloan. Gela handiak. Aluminiozko
leihoak, isolamendu termikokoak, 
eta gas naturaleko berogailua. 
Etorri ikustera, informazio gehiago:
http://pisua.jimdo.com

Durango. Durangon, Alde Zaharrean,
atikoa alokagai. Logela, 
sukalde-egongela eta komuna. 

Oso txukuna. 330 euro. Harrema-
netarako: alokatuetxea@gmail.com.

Durango. Etxebizitza bat alokairuan,
Durango erdian. Tel.: 653-01 11 66.

Elorrio. Elorrion pisua alokagai. Erdi-
gunean. Oso handia. Lau gela eta
komun bi. Tel.: 620-24 68 10.

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

PISUA KONPARTITU
PISUKIDE BILA

Durango. Durangoko auzo lasai
batean logela alokatzen da. 
Tel.: 690-20 85 49.

Durango. Pisukide bila gabiltza,
Tabira ondoan dagoen pisu baterako.
Leku lasaia, Hizkuntza Eskolaren 
ondoan eta Alde Zaharretik gertu.
Animatu eta deitu! Tel.: 690-11 74 15.

LOKALAK
ERRENTAN EMAN

Zaldibar. Zaldibarren, herrigunean,
40 m2-ko lokala alokatzen da, 
komunarekin eta solairu-gaineko txiki
batekin. Prezioa 200 euro. 
Tel.: 616-24 30 53 / 639-21 01 39.

GARAJE / TRASTEROAK
SALDU

Zornotza. Posta elektronikoa: 
lurcuadra@hotmail.com; 
Tel.: 629-23 26 80.

ERRENTAN EMAN
Durango. Garaje bat alokagai 
Durangon, Alluitz kaleko 1. zenbakian.
Kotxe birentzako lekua. 65 euroan.
Tel.: 688-63 43 96.

Lana - negozioak
LAN ESKARIAK

PERTSONAK ZAINDU
Durango. Urteetan jardun dut umeen
zaintzan, eta ume txikiak zaintzeko
prest nago. Aste barruan, eguerditik
aurrera. 0-3 bitarteko umeen zaintzan
esperientzia handia daukat. 
Euskalduna eta arduratsua. 
Tel.: 630-86 69 74.

Garai. 19 urteko neska euskalduna
naiz. Haur Hezkuntzako lehen mailan
nago, eta prest nago udan haurrak
zaintzeko, ekainaren bukaeran eta
uztailean. Esperientzia daukat 
haurrak zaintzen. Tel.: 688-67 45 64.

Durangaldea. Haur Hezkuntzako
hezitzaile euskalduna, Durangaldean
(Elorrio, Durango, Matiena, Abadiño)
edota Basauri aldean (Etxebarri, San
Miguel), goizetan zein arratsaldetan
umeak zaintzeko prest. Bien
bitartean, etxeko lanetan edo umeei
eskolako lanetan laguntzeko prest.
Tel.: 666-19 75 68.

Durangaldea. Emakume arduratsua
lan bila, esperientziagaz. Orduka edo
gauez lan egiteko prest. Berehala
lanean hasteko moduan. 
Tel.: 631-20 31 24.

Durangaldea. Lan bila nabil. 
Garbiketa lanetan edo pertsona 
nagusiak zaintzen. Erreferentzia oso
onak. Ordutegia: aste bitartean
10:30-12:00, eta asteburuetan ere 
lan egiteko prest  Tel.: 650-61 01 94.

Durangaldea. Emakumea lan bila,
garbiketan zein pertsonen zaintzan

aritzeko, ume zein nagusi. 24 orduz
edo egunez. Esperientzia eta errefe-
rentzia onekin. Tel.: 628-00 22 17.

Durangaldea. Esperientziadun neska
euskalduna udan umeak zaintzeko
prest. Tel.:  637-95 17 30.

Durangaldea. Emakume arduratsua
lan bila dabil, nagusiak zein umeak
zaintzeko edo garbiketa lanetan ar-
itzeko. Orduka, 24 orduz edo egunez.
Berehala hasteko. Tel.: 632-59 32 80.

Durangaldea. Emakume arduratsua
lan bila dabil, nagusiak zein umeak
zaintzeko edo garbiketa lanetan 
aritzeko. Orduka, 24 orduz edo
egunez. Berehala hasteko prest. 
Tel.: 631-26 89 68.

Durangaldea. Emakume arduratsua lan
bila dabil, nagusiak zein umeak zaintzeko
edo garbiketa lanetan 
aritzeko. Orduka, 24 orduz edo egunez.
Berehala hasteko. Tel.: 632-08 85 71.

Durangaldea. Erizain eta geriatria 
laguntzailea pertsona nagusiak,
mendekotasuna dutenak eta umeak
zaintzeko, eta etxeko garbiketa 
egiteko prest. Tel.: 699-65 25 34.

Durangaldea. Pertsona nagusiak
zaintzeko lan bila nabil. 24 orduz,
egunez edo orduka. Erreferentzia
onekin. Tel.: 631-55 79 04.

Durangaldea. Barneko langile edo
eguneko langile moduan lan bila.
Emakume arduratsua, paperekin eta
gomendatua. Tel.: 690-01 08 50.

IRAKASKUNTZA
Durangaldea. Mutil irakasle 
euskalduna Lehen Hezkuntzako 
eskola partikularrak emateko prest,
ekainean eta uztailean. Ikasturte
honetan LHko tutorea izandakoa. 
Tel.: 607-77 72 90.

LAN ESKAINTZAK
OSTALARITZA

Durangaldea. Neska euskalduna
behar dugu zapatuetan eta 
domeketan zerbitzari lanetan 
aritzeko. Beharrezkoa da autoa 
edukitzea. Tel.: 689-80 23 62.

PERTSONAK ZAINDU
Durango. Pertsona baten bila nabil,
3 urteko ume bat zaintzeko eta 
etxeko lanak egiteko. Lanaldi osoa.
Beharrezkoa da kotxea edukitzea.
Tel.: 606-54 47 97.

Durangaldea. Adineko pertsona bat
zaintzeko eta etxeko lanak egiteko
pertsona aditua behar da. 
Interesatuek deitu mesedez. 
Tel.: 626-03 46 55.

IRAKASKUNTZA
Durango. Lehen Hezkuntzako
Gradua ikasten dabilen neska 
euskalduna LHko eta DBHko ikasleei
eskola partikularrak emateko prest
dago. Tel.: 688-65 49 52.

GAINERAKOAK
Mallabia. Mallabiko enpresa batek
kalitate/ingurugiro eta segurtasun 
arlorako injineru tekniko edota FP2 titu-
ludun bat behar du. Estanpazioko, auto-
mozioko, ISO/TS16949-ko,
metrologiako (3D neurketa makina)  eta
barne auditorietako ezagutzak kontutan
hartuko ditugu. Hasieran aldi baterako,
eta, gero, behin-behineko kontratua
egiteko aukerarekin. Mesedez bidali 

curriculuma rrhhestanpazio@gmail.com
helbidera. Profilera egokitzen direnak
bakarrik erantzungo dira.

Durangaldea. Artileagaz pertsona
nagusientzat edozein arropa mota
egiteko gai den pertsona bat behar
dugu. Tel.: 648-28 53 59.

Denetarik
SALDU / EROSI

Ahari latxa daukat salgai. 
Urtebeteko ahari latxa salgai. 
Bikia da. Tel.: 94 621 82 57.

Bi urteko ardia daukat salgai. 
Bi urteko ardia daukat salgai. 
Bildotsarekin edo bildots gabe. 
Tel.: 94 621 82 57.

Enrike Renteriaren margolan bat
salgai. Enrike Renteriaren margolan
bat salgai. Motiboa: Tabira. Neurria:
65x55. Tel.: 665-72 15 77.

Iturgintzako materiala. Iturgintzako
materiala: tolesteko makina. 
Jaitsieretarako eta kaña erdietarako
arrabola osagarriekin. 
Tel.: 94 682 45 90.

Traktorea salgai. Traktorea salgai.
Pascuali marka, 30 zaldi potentzia.
Erremolkearekin. Tel.: 946-82 45 90.

EMAN / HARTU
Psikologo euskalduna. Alzheimer-
dun edo dementziadun pertsonenei 
estimulazio kognitiboa emateko
prest. Laguntza psikologikoa ere 
eskaintzen zaie familiari eta 
zaintzaileei. Tel.: 679-38 23 69.

ERRENTAN

Ile apaindegia alokagai Abadinon. Ile
apaindegia alokatzen da Muntsaratz au-
zoan. Tel.: 662-55 40 77.

Ibilgailuak
GAINERAKOAK

SALDU
Autorako kofrea. Autorako maleta
salgai, Bermude 430 modeloa. 
Gutxi erabilia eta egoera onean. 
Tel.: 627-62 60 36.

Aisia - kirola
KIROLAK

SALDU
Bizikleta eliptikoa. Decathlon
markako bizikleta eliptikoa salgai.
Prezioa 80 euro. Bestela, bizikleta 
estatiko baten truke emateko prest
nago. Tel.: 637-41 64 38. 

Familia - etxea
ALTZARIAK

SALDU
Komunerako altzaria salgai. 
Komunerako altzaria salgai. 
Tel.: 637-41 64 38.

GAINERAKOAK
ERRENTAN HARTU

Errentan hartzeko etxebizitza
baten bila. Ahal dela, egoera onean
egon dadila, eta eguzkitsua eta handi
samarra izan dadila. Balkoia badu,
hobeto. Neska arduratsua eta serioa
naiz. WhatsApp bidez jar zaitezte
harremanetan nigaz. 
Tel.: 625-26 95 84.
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:: DURANGO | ZUGAZA  
 
   
X-Men. Días del 
futuro pasado 
Zuzendaria: Bryan Singer  
• barikua 6: 19:30/22:00 
• zapatua 7: 19:30/22:30  
• domeka 8: 19:00   
• astelehena 9: 18:30/21:00 
• martitzena 10: 20:00   
 
   
Maléfica 2D 
Zuzendaria: Robert Stromberg  
• zapatua 7: 17:00   
• domeka 8: 17:00   
    
    
A 20 pasos de la fama 
Zuzendaria: Morgan Neville   
• domeka 8: 21:30  
    
    
2. ARETOA 
A 20 pasos de la fama 
• barikua 6: 19:30   
• zapatua 7: 19:30  
• astelehena 9: 18:30  
    
   
10.000 km 
Zuzendaria: C. Marqués-Marcet  
• barikua 6: 22:00    
• zapatua 7: 22:30   
• domeka 8: 19:00  
• astelehena 9: 21:00   
• martitzena 10: 20:00  
    
   
X-Men. Días del 
futuro pasado 
• zapatua 7: 17:00  
• domeka 8: 21:00  
    
  

:: ZORNOTZA 
 
Grace de Mónaco 
Zuzendaria: Olivier Dahan 
• zapatua 7: 19:30/22:30  
• astelehena 9: 20:00  
• martitzena 10: 20:15  
    
    
    

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

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

AGENDA

EKAINEKO AGENDA

6

MAIZTEGI HERRI ESKOLA
9:00 Txalaparta tailerra. 
15:30 Haur parkea. 
15:30 Jolasak eta tailerrak. 
17:30 Ikasleen lanekin erakusketa. 
19:30 Playbacka. 
20:30 Herri afaria.

9 

MAIZTEGI HERRI ESKOLA
15:00 Medicus Mundi L.H. 3koekin.
ANDEREBIDE GOIURIA KULTUR GUNEAN
18:30 Ikastaroa: ‘Refuerzo del suelo pélvico’ (Amatza Abasolo).

10
ONGIZATE SAILA IBARRETXE KULTUR ETXEAN 
11:00 ‘Nutrición y actividad física’ hitzaldia. 

HERRI BIBLIOTEKA
18:30 Helduen irakurketa kluba: ‘Sabor a chocolate’.

11
ONGIZATE SAILA IBARRETXE KULTUR ETXEAN 
19:00 ‘Deporte, mujer e igualdad’ hitzaldia.

HERRI BIBLIOTEKA
19:00 Helduen irakurketa kluba: ‘Kristalesko begi bat’ (Miren Agur 
Meabe).

12 XXVII. EMAKUMEEN BIRA 1. ETAPA 
16:00 Iurreta - Iurreta (88 km)

18 ANDEREBIDE IBARRETXE KULTUR ETXEAN 
18:30 Bideoforuma: ‘Candida’.

19
IURRETAKO UDALA 
9:00 Iurretako kale azoka
VIII. KALEZ KALE 
18:00 Ganso: ‘Walkman’. Amilburu plazan. 
20:30 Tor magoa: ‘Hator magiara’. Dantzari plazan.

20 VIII. KALEZ KALE 
18:00 Zirika Zirkus: ‘Txarlestrup’. Amilburu plazan. 
20:30 Salitre: ‘Rico rico’.Dantzari plazan.
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Ekainaren 13an, 20:00etan, Elorrioko Arriolan 

Inungane, sustraiak airean
Durangoko Karrika Antzerki Taldeak iazko Zilar Astea ekimenerako 
sorturiko emigrazioari buruzko ‘Inungane, sustraiak airean’ antzezlana 
izango da ekainaren 13an ikusgai, Elorrion. 20:00etatik aurrera 
eskainiko dute emanaldia Arriola antzokian.

Antzerkia

:: ELORRIO

Apirilaren 13an, 20:00etan, 
Inungane, sustraiak 
airean, Arriolan.

Erakusketa

:: DURANGO
Ekainaren 10etik 29ra, 
Segun Lazkanoren ‘Ero’ 
laneko argazkiak,  
Plateruenean.

:: ZALDIBAR
Uztailaren 12ra arte, Hiri 
Antolamendurako Plan 
Orokorra, udaletxean.

Musika

:: BERRIZ
Ekainaren 6an, 19:30ean, 
Berrizko musika eskola-
ko ikasleen emanaldia, 
Kultur Etxean.

:: DURANGO
Ekainaren 6an, 19:30ean, 
Bartolome Ertzilla  
Musika Eskolako  
ikasleen combo  
kontzertua, Plateruenean.

:: MAÑARIA    
Ekainaren 7an,  
arratsaldean, Kruders + 
Kaleko Urdangak,  
Errekondo tabernan. 
22:30ean, Punk & Drunk 
Fest: Rat-Zinger +  
Suzio 13 + Tres 41, plazan. 
Ondoren, DJa,  
U2 tabernan.

:: ZALDIBAR
Ekainaren 12an, 
21:00etan, II. Gari Rock 
Fest: Dr. San Martin’s + 
Tarrockan, Talka  
tabernan.

Ekainaren 13an, 
23:00etan, II. Gari Rock 
Fest: Dead Bronco,  
gaztetxean.

Ekainaren 14an, 
23:00etan, II. Gari Rock 
Fest: Niña Coyote eta 
Chico Tornado + Porco 
Bravo, gaztetxean.

Euskal Astea

:: DURANGO

Ekainaren 6an, 18:00etan, 
Esku pilota eskolako  
haurren XXIV. txapelke-
ta, Ezkurdi Jai Alai  
pilotalekuan. 19:00etan, 
Kalejira Durangoko 
txalaparta, trikitixa eta 
pandero eskolekin, eta 
Sugarri Fanfarriagaz. 
19:30ean, V. Memorial 
Peter esku pilota jaialdia-
ren finalerdiak, Ezkurdi 
Jai Alai pilotalekuan.

Ekainaren 7an, 18:00etan, 
XIII. Zesta-punta 
Txapelketako finalak, 
Ezkurdi Jai Alai 
pilotalekuan. 19:40an, 
XXXII. Euskal Dantzen 
Jaialdia, Andra Maria 
elizpean.

Ekainaren 8an, 12:45ean, 
XXXII. Euskal Dantzen 
Jaialdia, Andra Maria 
elizpean. 19:00etan, 
Durango Hiria txistu 
kontzertua, San Agustin 
kulturgunean.

Ekainaren 9an, 10:00etan, 
umeentzako zinema: 
‘Blackie & Kanuto’, 
Zugaza zineman. 

Ekainaren 13an, 20:30ean, 
Kantoria eta San Juan 
Bautista abesbatzak, eta 
Gerardo Rifón organista, 
Andra Mariko basilikan. 

Bertsoak

:: DURANGO
Ekainaren 13an, 22:30ean, 
Durangaldeko II. Kopla 
Txapelketa, Plateruenean.

:: ELORRIO

Ekainaren 7an, 21:30ean, 
Bertso afaria, Maialen 
Lujanbiogaz eta Andoni 
Egañagaz, Gazeta auzoan.

Aurkezpena

:: DURANGO
Ekainaren 12an, 
19:00etan, ‘Euskararen 
kate hautsiak’ liburuaren 
aurkezpena, Plateruenean.

Dantza

:: ABADIÑO

Ekainaren 6an, 19:00etan, 
De Norte a Sur taldeko 
umeen emanaldia, Errota 
kultur etxean.

Ekainaren 7an, 22:30ean,    
Mañariko plazan

Tres 41
Rat-Zinger eta Suzio 13 taldeek joko dute Berrizko Tres 
41 taldeagaz batera, bihar, Mañarian. Black&White 
fanzineak eta Pots&Crime ekoiztetxeak lehenengoz 
antolatu dute ‘Punk & Drunk Fest’ izeneko musika 
jaialdi hau. Martxoan aurkeztu zuten ‘Desde el país 
de los sordos’ diskoko kantak eskainiko dituzte 
Berrizko Tres 41 taldekoek jaialdian.  



zorionak@anboto.org 
eguazteneko 14:00ak arteko epeaZORION AGURRAK

Jose Antonio Agirre, 4 
946 200 869

Avda. Montevideo, 1 
946 204 383

  Zorionak Amets zure 3.
urtebetetzean. Muxu potolo 
bat etxekoen partez, eta, 
bereziki, Naroaren partez.

  Zorionak Luzia Urigoitia zure 
lehenengo urtebetetzean. 
Segi horren alai! 
Otxandioko aittette Karlos 
eta amama Enkarna.

  Elorrioko Berrio-Otxoa nagusien taldea, Gaztela-Mantxan izan da, 
bidaia zoragarrian. Argazkianw Campo de Criptanako errotetan.

  Zorionak ekipo! Abadiñoko benjaminek 
taldearen 40. urteurreneko torneoa irabazi 
dute, Erromori 5-1 irabazita!

  Zorionak hiruroi! Asierrek Manolori eta 
Arantzari itxaroteko esaten die, laster bere 
taldeak Championseko kopa ekarriko duela, 
bertatik eurek edateko. Zorionak guztion 
partez!

  Aiala Mendibilek ekainaren 
6an 8 urte egin ditu. 
Eskerrik asko hain alaia 
izateagatik! Zorionak eta 
musu handi bat! Ondo pasa!

Denborapasak

ZAPATUA

ASTELEHENA

DOMEKA

MARTITZENA

 27º 28º
15º 14º

14º14º

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  ......................943 17 14 61
Mañaria  ....................94 681 89 98
Otxandio  ..................945 45 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 ........................94 620 15 65
      Taxi auzunea  ..........688 618 690
Berrizko auzo taxia  ....620 022 800

GARRAIOAK

UDALTZAINGOA

TAXIAK

UDALAKBARIKUA, 6 - 09:00-09:00
• Navarro (Artekalea 6 - Durango)
• Melero, Rosa Mari (San 
Pedro 31 - Zornotza)
 09:00-22:00
• Sarasketa, Diego (Luis 
Urrengoetxea 5 - Zornotza)
ZAPATUA, 7 - 09:00-09:00
• Bazan Diaz (Uribarri 5 - Durango)
• Melero, Rosa Mari (San 
Pedro 31 - Zornotza)
09:00-13:30
• Navarro (Artekalea 6 - Durango)
• Sagastizabal (Askatasun 
etorb. 19 - Durango)
• De Diego (Intxaurrondo 
22 - Durango) 
• Balenciaga (Ezkurdi 
plaza 8 - Durango) 
• Campillo (Montevideo 
etorb. 24 - Durango)
• Irigoien (Bixente 
Kapanaga 3 - Iurreta)
• Jaio-Olabarrieta 
(Errekakale 6 - Elorrio) 
• Urizar (Gabiola 2 - Berriz)
09:00-22:00
• Eguren, Isabel (Trañabarren 
15 - Abadiño)
• Sarasketa, Diego (Luis 
Urrengoetxea 5 - Zornotza)
DOMEKA, 8 - 09:00-09:00
• Sagastizabal (Askatasun 

etorb. 19 - Durango)
• Melero, Rosa Mari (San 
Pedro 31 - Zornotza)
09:00-22:00
• Sarasketa, Diego (Luis 
Urrengoetxea 5 - Zornotza)
ASTELEHENA, 9 - 09:00-09:00
• Bazan Diaz (Uribarri 5 - Durango)
• Sarasketa, Diego (Luis 
Urrengoetxea 5 - Zornotza)
09:00-22:00
• Lopez de Aretxaga 
(Torresolo 4 - Abadiño)
• Sarasketa, Diego (Luis 
Urrengoetxea 5 - Zornotza)
MARTITZENA, 10 - 09:00-09:00
• Irigoien (Bixente 
Kapanaga 3 - Iurreta)
• Sarasketa, Diego (Luis 
Urrengoetxea 5 - Zornotza)
EGUAZTENA, 11
09:00-09:00
• Campillo (Montevideo 
etorb. 24 - Durango)
• Sarasketa, Diego (Luis 
Urrengoetxea 5 - Zornotza)
EGUENA, 12 - 09:00-09:00
• Mugica (Andra Maria 9 - Durango)
• Sarasketa, Diego (Luis 
Urrengoetxea 5 - Zornotza)
09:00-22:00
• Egaña (Bekoetxe 4 - Zaldibar)

BOTIKAK TELEFONO INTERESGARRIAK

 Zorionak Irati Intxaurraga! Hamabostean behin zotz egiten dugun tarta zuri egokitu 
zaizu. Oparia eskuratzeko txartela gura duzunean jaso dezakezu  Iurretako gure 
egoitzan: Bixente Kapanaga, 9an.

SUDOKUEN
SOLUZIOAK

26º 23º

  Zorionak Maialen! 
Ekainaren 5ean 7urte 
beteko dituzulako. Musu 
asko, eta besarkada handi 
bat etxekoen partez!

  Domekan Aretxek 3 urte 
beteko dauz: ospatzeko, 
giza katean egongo da. 
Zorionak berari eta parte 
hartzaile guztioi!

2014ko ekainaren 6a, barikua  |  anboto       19

1

2



 Jone Guenetxea
Japonian gustura bizi dira. 
Elkarrekin egiten dute lan, 
eta errugbian ere talde be-
rean dihardute Gorka Gere-
diagak eta Paulo Berriozaba-
lek. Bietako batek ere ez du, 
momentuz, Durangaldera 
itzultzeko asmorik.

Zerk bultzatu zaituzte Duran-
galdetik Japoniara joateko 
erabakia hartzera?
Paulo Berriozabal: Neska 
japoniar bategaz ezkondu nin-
tzen. Bartzelonan bizitzen egon 
ginen, eta, umea izan genue-
nean, Japoniara etortzea eraba-
ki genuen. 
Gorka Gerediaga: Birritan 
etorri nintzen oporretan. Bi-
garren aldian, Paulo ezagutu 
nuen hemen. Errugbian bere 
taldean jokatu nuenez, lagun 
gehiago egin nituen. Etxera 
bueltan, informatika arloan 
lan inguruan egoera eskasa ze-
goen. Paulogaz hartu-emanean 
jarri nintzen Internet bidez, eta 
esan zidan, hemen gustura ego-
nez gero, informatika arloan 
bazegoela lana. Orain dela urte 
bi izan zen hori, eta nire burua-
ri esan nion: “Edo orain, edo 
inoiz ere ez”. Erabakia hartzea 
kostatu zitzaidan, baina maleta 
hartu nuen, eta txapela buruan 
eta ibili munduan.

Zelako bizitza duzue Japo-
nian?
G.G.: Oraintxe hasi gara elka-
rrekin lanean. Zortzi hilabete 
eman ditut japoniera ikasteko 
ikastaro trinko batean. Tartean 
lanen bat egin dut, Paulok esan 
zidan arte bere enpresan baze-
goela lan egiteko aukera bat. 

Otsailean ekin nion beraiekin 
lan egiteari. 

Paulo, zuk zenbat urte dara-
matzazu Japonian?
P.B.: Zazpi urte daramatzat he-
men bizitzen. Ingeles, gaztela-
nia eta euskara eskolak ematen 
ibili nintzen. Gero, japoniera 
ikasi nuenean, bertako enpresa 
batean hasi nintzen. Telekomu-
nikazio enpresa batean sartu 
nintzen, eta bost urte darama-
tzat bertan lanean.

Zelan bizi duzue errugbia Ja-
ponian?
G.G.: Jokalari asko daude, bai-
na goi mailako errugbia ez da 
kluben araberakoa, enpresen 
araberakoa baino. Beheko 
mailetan, klubak gara, bai-
na ez dugu gure zelairik. 
Alokatu egin behar iza-
ten dugu. Zentzu ho-
rretan desberdina 
da. Unibertsitate-
ko kirolak jende 
asko mugitzen 
du, eta jende 
asko bertako 
errugbi par-
tiduetara joa-
ten da. 

P.B.: Taldean 
erdiak baino 
gehiago kan-
potarrak ga-
ra; ingelesak, 
australiarrak 
eta hegoafrika-
rrak, adibidez. 

Zer da japo-
niarrengandik 
gehien harritzen 
zaituztena?

G.G.: Japoniarren errespetu eta 
zintzotasun maila gustuko dut. 
Kalean diru-zorroa galtzen ba-
duzu, topatzen duzunean, diru 
guztia barruan aurkituko duzu. 
P.B.: Gainera, hori kutsatu egi-
ten da. Zuk ere kalean diru-zo-
rro bat topatzen baduzu, pertso-
na hori topatzen saiatzen zara. 
G.G.: Erlazionatzeko beste mo-
du bat dute. Guk Euskal Herrian 
tabernak ditugu elkargune. He-
men lanean ondo erlazionatzen 
dira, baina hortik kanpo katea 
eten egiten da. Lanetik kanpo la-
gunak egitea zail egiten da. 
P.B.: Lanean ia denak japonia-
rrak dira, eta presio handia 
dago. Errugbiaren bidez egin 

ditugu lagunak; 
garagardo ba-

tzuk edan eta laneko tentsioa 
kentzen dugu horrela.

Japonieraz zelan moldatzen 
zarete?
G.G.: Hitz egiteko eta ulertzeko 
beste edozein hizkuntzen mo-
dukoa da. Oso zaila da idaztea, 
baina. Arlo batzuetan oraindik 
kosta egiten zait. 
P.B.: Astean behin japoniera 
eskoletara joaten naiz. Emaztea-
gaz gaztelaniaz hitz egiten dut, 
eta euskaraz Gorkagaz edo se-
meagaz bakarrik hitz egiten dut 
hemen. Umeagaz txarto, hase-
rretzen naizenean euskaraz hitz 
egiten diodalako, eta harrituta 

begiratzen dit. 

Europako 
hauteskundeak
Bezperan interes gutxi piztu 
arren, izugarrizko biharamuna 
utzi digute. Estatu mailan, bi-
partidismoa kolokan utzi duten 
ez dakit, baina azterketarako 
datu oso interesgarriak eman 
dituztela bai, ezbairik gabe. 

Estatu mailan, Europan ez 
bezala, krisiak eragindako ha-
serreak ezkerreko bidea hartu 
du. Botere ekonomikoek mu-
rrizketen politika inposatzen 
dute, ez dago aberastasuna 
birbanatzeko modurik, eta so-
zialdemokrazia diskurtso barik 
geratu da. Nire iritziz, ezker 
berri eta eraldatzaile baten eto-
rrera suposa dezaketen zantzu 
batzuk agertu dira. Onar deza-
dan nahia ere badela.

Alde batetik, datu kuanti-
tatiboak: ezker eraldatzaileak 
bozen %20 inguru atera ditu; 
nik dakidala horrelakorik ez 
da eman azken hamarkadetan. 
Bestalde, mugimendu alter-
natibo hauek, teknologia eta 
komunikatzeko bide berriez 
baliatzeaz gain, hedabideetan 
erreferente garrantzitsuak di-
tuzte. Bukatzeko, gaur egungo 
sozialdemokraziaren diskur-
tso aurrerakoiak ez dira aski. 
Zenbait kolektiboren alde ager-
tzea ez da nahikoa. Pobreziak, 
langabeziak, marjinazioak... 
eragile jakin batzuk dituzte, 
eta politika horien aurka egin 
behar da.

Eta Euskal Herrian zer? 
Abertzaletasuna sendo irten 
dela esango nuke, baina aurre-
ko argudioekin zubi eginez, 
biltzeaz gain, hurbildu ere egin 
beharko dugu. Mugimendu be-
rri hauek ulertu eta elkarlana 
sustatzera behartuak gaude, be-
raiek ere  uler gaitzaten. Ema-
ten du bide horretatik goazela.
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