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Durandog,  
gizarte oreka bila
Txakurrentzako guneak eskatzen ezagun egin zen Durandog. 
Dagoeneko elkarte lez antolatu dira, eta asmo berriak dituzte. 
Elkarbizitzaren bila, hezkuntzan lan egin gura dute.   3

Deskontuz eta sorpresaz betetako 
Gau Irekia Durangoko dendetan, gaur

“Bizkaian, Gipuzkoan 
eta Araban lege zibil 
berdina aplikatuko da, 
lehenengoz”  10 
Gontzal Aizpurua  I  Abokatua

Gau Irekiaren hirugarren edizioa antolatu dute gaurko, Durangon. 20:00etatik 
23:00etara bitartean Dendak Bai elkarteak bultzatuta, denda ugarik deskontuak 
eta sorpresak eskainiko dituzte. Ekimenean parte hartzen duten dendek atean 
globoak eta alfonbra bat izango dituzte. Kaleko giroa pizteko, hainbat ekintza 
prestatu dituzte.    4

Durango  2
ELAk prebarikazioa leporatu dio 
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XLII. Kofradi Eguna ospatuko 
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Jaien bigarren asteburua sukalki 
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Herririk herri

Adinekoen ikastaroetan 
560 leku daude aurten
Ikastaroen helburua “zahartze on bat”  sustatzea da

  DURANGO  M. O.
Durangoko Udalak bultzatzen 
dituen adinekoentzako ikas-
taroetan 560 leku egongo dira 
aurten. Ikastaroen helburua 
“zahartze on bat” sustatzea da, 
Pilar Ríos alkateordeak aurkez-
penean azaldu duenez. 

Bost programatan banatuta 
eskainiko dituzte ikastaroak, 
eta, gehienak, zahartze akti-
boagaz lotutakoak izango dira. 
Hauexek dira beste lau adarrak: 
80 urtetik gorakoen autonomia 
indartzeko ikastaroak, forma-

zioagaz jarraitzeko Esperien-
tzia Institutua, boluntarioentza-
ko Lagunkide, eta menpeko per-
tsonen zaintzaile direnentzako 
Zaindu programa. Irailaren 
18ra arte egongo da izena emate-
ko aukera.

Deneriko ikastaroak daude 
aukeran, bakoitzak dauzkan as-
mo eta gaitasunen araberakoak. 
Aurten, teknologia berrien in-
guruko ikastaroei eman diete 
garrantzia, gainera. Horiek 
doan izango dira, eta besteek 6 
eta 12 euro arteko prezioa dute.

Tabirako gaztetxeari forma 
ematen hasi dira gazteak
Eztabaida prozesua ipini zuten martxan zapatuan

  DURANGO  M. O.
Gaztetxe bihurtzeko asmoz 
ekainaren 27an Tabiran okupa-
tutako galdategiari forma ema-
ten hasi dira gazteak. Galdara 
prozesua izenekoa ipini dute 
martxan, proiektua zehazteko 
helburuz. Adibidez, gaztetxea-
ren izaera, funtzionamendua, 
eta espazioaren antolaketa zela-
koak izan behar diren eztabai-
datuko dute. Joan zen zapatuan 
egin zuten lehenengo batzarra, 
Ezkurdin, eta 50 bat gazte elkar-
tu ziren.

Hurrengo hitzordua iraila-
ren 19an ipini dute, 17:00etan, 
Santa Ana plazan. Hirugarren 
batzarra gaztetxean bertan 
egingo dute, urriaren 3an, eta 
urriaren  10eko Gazte Egunean 
ondorioak aurkeztuko dituzte.Gazteak batzartuta, joan zen zapatuan, Ezkurdin.

ELAk prebarikazioa eta gezurretan 
ibiltzea leporatu dio udalari 
ELA sindikatuak erantzukizun politikoa eskatu die arduradunei, udalaren 
Enplegu Planean kontratazio ilegala “jakinaren gainean” egiteagatik

  DURANGO  Markel Onaindia
“Legezkotasunarekin bat ez 
datorren erabaki bat jakinaren 
gainean hartu zen, hamahiru 
langileren kaltetan”. ELA sindi-

katuak prebarikazioa leporatu 
dio udalari Enplegu Planeko jo-
kabideagatik, eta erantzukizun 
politikoak eskatu ditu. ELAren 
kritikak Jose Ramon Lasargu-

renek –zerbitzu publikoetako 
arduraduna– eta Alain Garcia 
abokatuak zabaldu zituzten, 
eguaztenean, prentsaren au-
rrean.  

Eusko Jaurlaritzak 6.200 eu-
roko isuna ipini zion udalari, 
Enplegu Planean “kontratazio 
ilegala” egiteagatik. Lanbideren 
162.000 euroko diru-laguntza ja-
so zuen, eta hamahiru pertsona 
brigada lanetan ipini zituen, 
baina Sartu-Zabaltzen Elkartea-
ren bidez kontratatuta. Gainera, 
sektoreko hitzarmena ezarrita, 
udaleko beharginei baino sol-
data txikiagoa ordaindu zieten 
hamahiru lagunei. ELAren 
ustez, dirua aurrezteko egin 
zuten hori, eta, Jaurlaritzaren 
txostenean, hori egiaztatzen 
duten aktak daudela esan dute 
sindikatuko kideek, udaleko 
batzordeetan arduradun politi-
koek esandakoak. 

Gero, erabakia hartu zenean, 
langileen ordezkariek ekintza 
ilegala zela abisu eman zieten 
udal arduradunei, eta ELAk 
ere aurretiazko erreklamazio 
bat aurkeztu zuen. Baina, uda-
lak aurrera egin zuen. EAJk, 
PSE-EEk eta PPk babestu zuten.

2.550 euro ez, 1.300
Bestalde, udalari gezurretan 
ibiltzea leporatu dio ELAk. Pi-
lar Riosek (PSE-EE) esan zuen 
beharginek 2.551 euroko soldata 
zutela: “Gure bekatu bakarra 

epe luzeko hamaika langabek 
hilean 2.551 euro kobratzea izan 
da”. ELAkoek azaldu dute ez 
dela egia, 1.500 euro kobratu 
dituztela, 1.300 garbi, eta nomi-
na bat erakutsi dute froga lez.  
Gainera, mingarriak iruditu 
zaizkie berba horiek; behar zena 
baino gutxiago ordaindu arren, 
“eliteko soldatak” eman izana 
islatzen dute ELAkoen ustez. 
“Riosek egindako adierazpenak 
herritarrak nahasteko dira, eta 
ez dagozkio ezkertiar bati”.

“Zantzuak” eta eskeak
Bestalde, Lanbideko 162.000 eu-
roez aparte, beste 58.000 euro 
eman zizkion udalak Sartu-Za-
baltzeni,  aparteko kostuengatik 
eta kudeaketagatik. Horietatik 
28.000 euro koordinazio lanenga-
tik eman zituzten, eta, ELAren 
arabera, lan hori udal tekni-
kariek egin zuten. Horregatik, 
“herri-funtsak bidegabe bidera-
tzearen zantzuak” ikusi ditu sin-
dikatuak, eta dirua bueltatzeko 
eskatu dio Sartu-Zabaltzeni.

Beharginei zor zaien dirua 
bueltatzea exijitu du ELAk. Gai-
nera, isuna eta errekurtsoen 
gastuak politikariek euren pol-
tsikotik ordaintzea eskatu dute, 
diru publikotik barik.

Jose Ramon Lasarguren eta Alain Garcia, eguaztenean, ELAren egoitzan.



“Durangoko areto eta 
eskoletan berbaldiak 
ematea proposatu 
dugu udalean” 
Durandog elkarteak hezkuntzan egin gura du lan; 
txakurrentzako hilerri baten proiektua ere badute

  DURANGO  Markel Onaindia
Duela hiru urtera arte, txaku-
rrak ez zituen ikusi ere egin nahi 
Antonio Márquezek (Durango, 
1967), baina bat etxera eraman, 
eta bizitza aldatu zaio. Natalia 
Zuazuak (Durango, 1986) ere 
lehenengo txakurra du, eta ja-
sotzen duen maitasunaz lilura-
tuta dago. Durandog elkarteko 
kideak dira, eta euren asmoen 
berri eman dute.

Abandonatutako txakurrei la-
guntzeko deia egiten zabiltzate, 
batez ere sare sozialetan.
Natalia Zuazua: Zonaldean 
abandonatuta agertzen diren 
txakurrak hartu, edota adopta-
tzeko proiektua da. Gure taldean 
etengabe irten dira horrelako 
kasuak. Bestalde, Izurtzan txa-
kur bat erreskatatu genuen. 
Bikote nagusi batek urte luzez 
lotuta eduki zuen txakurra, eta 
ez ziren zaintzeko gai. Euregaz 
berba egin ostean, txakurra 
eman ziguten, eta Bartzelonan 
topatu genion etxea. 
Antonio Marquez: Bestalde, 
txakurren jabeei laguntzeko 
egitasmo bat ere badugu. Krisia-
gaz, jende askok ezin dio txaku-
rrari jatekoa edota botika eman. 
Jende nagusi batek ezin ditu 
atera txakurrak kalera...

Eta herritarren hezkuntzan ere 
murgildu gura duzue, ezta?
N.Z.: Hezkuntzan lan egin gura 
dugu, aberea ez delako jostai-
lua. Herritarrei, txakurra edu-
ki ala ez, txakur bat edukitzea 
zer den azaldu nahi diegu, eta 
elkarrekin zelan bizi ere bai. Du-
rangoko areto eta eskoletan ber-
baldiak ematea proposatu dugu 
udalean. Batzuek arbuioa diete 
txakurrei, beste batzuek beldu-
rra... Gehienetan, ezjakintasu-
naren ondorioz. Gizarte orekatu 
bat lortzea da gure helburua.

Gizarte orekatu bat?
A. M.: Gauza normala bihurtu 
beharko litzateke taberna kan-
poan edo barruan lasai egotea, 
alboan txakurra dugula. Bestal-
de, txakurra kontrolatzen jakin 
behar dugu, ez dugu inor moles-

tatzerik nahi. Txakurren kaken 
arazoa ere konpontzea nahi 
dugu. Ni ere sutan jartzen naiz 
berdegunera joan, eta kakak za-
paltzen ditudanean.

Txakurrak solte ibiltzeko gunee-
tarako akordioa lortu zenuten 
udalagaz. Zelan dago gaia?
N.Z.: Ezer ez edukitzetik hama-
zazpi gune edukitzera pasatu 
gara, eta oso harro gaude. Baina 
guneak izendatzeko kartelak 
hirutan baino ez daude, eta jen-
deak ez daki zein den gunea eta 
zein ez. Gainera, hiru guneak 
herri kanpoaldean daude. Guz-
tia geratuta dago, eta pena ema-
ten dit. Gauza bat egingo duzula 
esaten badidazu, egizu. Guneak 
egokitzea falta da, eta Astolako 
24 orduko gunean belarra moztu 
barik dago uda osoan. 
A. M.: Elkarretaratzeak egiten 
hasi ginenean, politikariekin 
hartu-emana nahiko hotza zen. 
Baina, Durangoko txakur bik 
iltzez betetako saltxitxak jan 
zituztela estatu mailako albiste 
bihurtu zenean, gauzak aldatu 
egin ziren. Tristea da, baina on-
do etorri zitzaigun erasoa; ondo-
rioz, egileak geu izan ginela ere 
entzun behar izan genuen!

Eraso  gehiago egon al da azken 
boladan?
A. M.: Ez. Badirudi egilea apur 
bat beldurtu dela. Oso estresaga-
rria izan zen egoera hura. Amyk 
bi jan zituen bakarrik, baina, ba-
dakizu zelako kaltea izan zuen 
Partxek, hamasei iltze janda?   
N.Z.: Abere bati min egiteko ka-
paz den batek, pertsona bati ere 
egin diezaiokeela uste dut.

Txakurrentzako hilerri bat sor-
tzeko asmoa duzue. Zelan dago 
proiektua?

A.M.: Garaiko partikular batek 
lursail bat eskaini digu, baina 
proiektu hori egin aurretik, 
beste lehentasun batzuk ditugu: 
bazkideak lortu, dirua lortu...

Hilerria, zergatik?
A. M.: Jende batek, txakurra 
hil ostean ere, beragaz egoteko 
beharrizana dauka. Hortik da-
tor hilerriaren inguruko EL Ul-
timo Paseo proiektua. Gainera, 
agur hotz bat barik, txakurrei 
heriotza duina ematearen alde-
koak gara. Txakurrak injekzioa 
sartuta hiltzearen kontrakoak 
gara, itsu edo zahar egon arren 
ere, oso larri ez badaude, noski.
N.Z.: Jakitun gara aberea dau-
kagula etxean, baina asko jaso-
tzen dugu eurengandik, eta hori 
dena bueltatzeko beharra senti-
tzen dugu. 

Zer ematen dizue, bada?
A. M.: Txakurra beti dago po-
zik, eta egun txarra baduzu, zu-
gana etorri, eta animatu egiten 
zaitu. Dena da maitasuna, dena 
da positiboa. 
N.Z.: Txakurrak ez dauka per-
tsonok daukagun gorrotoa, ho-
rixe da duen onena. Haserre edo 
errieta egiten badiozu ere, laster 
etorriko da zugana, miazka-
tzera. Asteburuan gurasoekin 
uzten badut ere, astelehenean 
lehenengo pertsona naiz bera-
rentzat. Guztia ematen dizu, eta 
oso polita da.

Natalia Zuazua eta Antonio Márquez |  Durandog elkarteko kideak   |   

2015eko irailaren 11, barikua  |  anboto       Herririk herri    3

Agur hotz bat barik, 
txakurrei heriotza 
duina ematearen 
aldekoak gara” 



Dendetan deskontu eta sorpresak 
egongo dira gaur, Gau Irekian 
Durangoko hogei dendak ateak zabalduko dituzte gaur gauez, 20:00etatik 
23:00etara bitartean; bezeroen fideltasuna eskertu gura dute ekimenagaz

  DURANGO Markel Onaindia
Dendak Bai elkarteak bultza-
tuta, Gau Irekiaren hiruga-
rren edizioari ekingo diote gaur, 
20:00etatik 23:00etara bitartean. 
Durangoko hogei dendak parte 
hartuko dute, eta, gauez zabalik 
egoteaz aparte, deskontu eta sor-
presak eskainiko dituzte. Atean 
globoak eta alfonbra bat eduki-
ko dituzte parte-hartzaileek, eta 
bezeroek horren bidez identifi-
katu ahalko dituzte.

Miren Garrastazu Dendak 
Bai elkarteko teknikariak eman 
zion prentsari ekimenaren be-
rri, martitzenean. Bere esane-
tan, bezeroen fideltasuna esker-
tzeko antolatu dute Gau Irekia, 
“ez da saltzeagatik bakarrik”. 
Dendetan sorpresak edukiko 
dituzte herritarrek, txanpain 
kopak edota opariak, adibidez.  

Kultur ekintzak ere bai
Gau Irekiak iraun bitartean, 

kultur ekintza ugari ere egon-
go da. Globoflexia egiten duen 
pailazo bat ibiliko da kaleetatik, 
eta 20:00etan, Sh’Bam klaseak 
emango dituzte Open gimna-
siokoek, Ezkurdin. 20:00etatik 
21:00etara ingelesezko ipuin 
kontalarien saioa eskainiko du 
Kids&Us akademiak Plateruen 
plazan. Artekalera musika eka-
rriko dute Rock Izar eskolakoek, 
eta Hemen Shop dendan ere 
kontzertu bat antolatu dute.

Miren Garrastazu Dendak Bai elkarteko teknikaria, prentsaurrekoaren ostean.
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Ikasleek  
garraiorako  
laguntzak jaso 
ahalko dituzte

  MAÑARIA  M. O.
Hasi da ikasturtea, eta Maña-
riko ikasleak ere badoaz esko-
lara, institutura edo uniber-
tsitatera. Ikasteko, herritik 
beste nonbaitera mugitu behar 
izaten dute, eta bigarren hez-
kuntzatik aurrera ikasten da-
biltzanek euren esku edukiko 
dute udalak garraiorako jarri-
tako diru-laguntza jasotzea. 
Beraz, batxilergoan, lanbide 
heziketan, edota unibertsita-
tean ikasten dabiltzanek lortu 
ahalko dute laguntza.

Eskaerak, 14tik 25era
Udalak informatu duenez, irai-
laren 14an hasiko da garraio-
rako diru-laguntza eskatzeko 
epea, eta hilaren 25era arte 
egongo da horretarako aukera. 
Ikasleek hainbat dokumentu 
aurkeztu beharko dituzte uda-
letxean: nortasun agiriaren 
fotokopia, ikasketa baimena-
ren fotokopia, matrikularen 
ziurtagiria, gastuen ziurtagi-
ria, eta beste instituzio bateko 
laguntza jasoz gero, horren 
fotokopia.

Lanbideren  
zerbitzuak herrian 
jasotzeko aukera 
aste birik behin

  OTXANDIO  J.D. 
Lanbidek enpleguaren gai-
nean eskaintzen dituen zerbi-
tzuak herritarrei hurreratzeko 
ekimen bat jarri du martxan 
abuztuan. Europa Institutua-
ren laguntzagaz, unitate mu-
gikor bi Arabako eta Bizkaiko 
hainbat herritara joaten dira, 
eta herritarrak bertara zuzen-
du daitezke informazioa jaso, 
edo dudak argitzeko. Otxandio-
ra aste birik behin etortzen da 
unitate mugikorra: eguenetan, 
09:00etatik 11:00etara. Doako 
zerbitzua da.

Alde batetik, enplegu zentro 
baten zerbitzua eskaintzen du: 
formazio, enplegu, edota au-
toenpleguei buruzko informa-
zioa jaso daiteke, eta nork bere 
curriculum vitae-a egunera-
tzeko aukera dago, aholkulari 
baten laguntzagaz. Orientazio 
zerbitzua ere eskaintzen dute, 
aholkulariagaz. Horrela, bes-
teak beste, nork bere enplegu 
eskaria eguneratu dezake, edo 
lan elkarrizketetarako zein 
hautaketa probetarako aholku-
laritza jaso.

Luhartz, antzerkia eta 
dantzak jaien barruan

  IZURTZA  Joseba Derteano
Izurtzako jaien bigarren as-
teburuan ere egongo da zere-
kin gozatua. Esaterako, gaur, 
20:00etan, Muxikako andren 
antzerki taldeak Errautsetatik 
erne antzezlana eskainiko du. 
Inkisizio garaian kokaturiko 
antzezlana da, eta Onintza En-
beita bertsolaria du zuzendari. 
Edozein injustizia jasaten du-
ten andrei omenaldia egin gura 
die antzezlanak. 

Bihar, tradizioa bihurtu den 
mendi bizikleta martxa egingo 
dute. Aurten, 24. aldia beteko 
du, eta 09:30ean hasiko dute 

Izurtzako plazan. Arratsalde-
ko protagonismoa txapelketek 
izango dute; igel txapelketak, 
18:00etan, eta tortilla txapel-
ketak, 19:00etan. Gaualdea 
Luhartz erromeria taldeak gi-
rotuko du.  

Domekan, Santo Tomas egu-
na ospatuko dute izen bereko 
ermitaren bueltan. Mendigain 
dantza taldeak saioa eskainiko 
du eta, ondoren, Miren Amuri-
za eta Gorka Lazkano bertsotan 
ariko dira. 17:00etan Argintxun 
izango den mus txapelketagaz 
amaituko dituzte aurtengo Izur-
tzako jaiak.

San Iurgik ehizako 
paseak zotz  
egingo ditu  
irailean eta urrian

  IZURTZA  J.D. 
San Iurgi Ehiza Elkarteak ehi-
za paseen zozketak egingo ditu 
datozen asteetan. Irailetik urri-
ra bitarteko paseen zozketara-
ko eskariak irailaren 15era ar-
te aurkeztu daitezke. Ondoren, 
hilaren 18an, 20:00etan, zozketa 
orokorra egingo dute Argintxu 
elkartean. Egokitutako paseak  
zozketaren hurrengo zazpi egu-
nen barruan erretiratu behar 
dira Argintxun: astelehenetik 
barikura, 19:00etatik 21:00eta-
ra. Erretiratu ez diren paseak, 
eskatzen dituen lehen ehizta-
riari esleituko dizkiote iraila-
ren 28tik aurrera. 

Azaroko paseetarako eska-
riak irailaren 25eko 20:00ak 
arte egin daitezke. Ondoren, 
zozketa orokorra urriaren 2an, 
20:00etan, egingo dute. Zazpi 
egun daude paseak erretira-
tzeko: Argintxun, 19:00etatik 
21:00etara. Erretiratu bako 
paseak urriaren 10etik aurrera 
eskatu ahalko dira.

Eskaera orriak gasolinde-
gian, herriko tabernan eta Ar-
gintxun jaso daitezke. 

Mendigain dantza taldeak saioa eskainiko du domekan, Santo Tomasen.

Mugikortasun astea 
hasiko da hilaren 16an
Duranguesa txirrindulari taldeak jasoko du 
Mugikortasun Eredugarriaren Sustapenaren saria

  DURANGO  M.O. 
Durangoko Udalak Mugikor-
tasun Jasangarriaren Astea 
antolatu du, eta hilaren 16tik 
22ra bitartean ekintza ugari 
prestatu dituzte herritarren-
tzat. Iker Oceja zinegotziak 
aurkezpenean esan moduan, 
“herritarrengan jarrera alda-
keta sustatzea eta garraio eredu 
jasangarriago baterantz joatea” 
dira kanpainaren helburuak.

Eguaztenean, 12:00etan, uda-
letxean burutuko den ekitaldia-
gaz hasiko da egitaraua. Bertan, 
sari bi emango dituzte:  Bizikle-

tarte lehiaketa artistikoarene-
na, eta Mugikortasun Eredu-
garriaren Sustapenaren saria. 
Azken sari hori Duranguesa txi-
rrindulari taldeak jasoko duela 
aurreratu zuen Ocejak. 

Juan Zubiaurre ibili da egi-
taraua antolatzen, eta, besteak 
beste, irailaren 19an, 11:30ean 
hasiko den bizikleta martxa 
herrikoia aipatu zuen. Egun be-
rean, bigarren eskuko bizikle-
ten azoka egongo da, Ezkurdin. 

Bestalde, ikasleekin kon-
tzientziazio saioak garatuko 
dituzte.

Zubiaurre eta Oceja, eguaztenean, udaletxean.
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Sukalki Eguna eta beste hamaika 
ekintza, Elorrioko jaiak agurtzeko

  ELORRIO  Markel Onaindia
Ferixa Nausikoak azken txan-
pan daude, eta, gaurtik domeka-
ra bitartean, hamaika ekintza 

antolatu dituzte jaiak ondo agur-
tzeko. Bihar, Sukalki Eguna 
ospatuko dute elorriarrek, eta, 
karroza jaitsierako mozorroe-

kin aparteko kolorea emango 
diote herriari. 

Sukalkiaren moduan, denbo-
raz eta astiro-astiro hasiko dira 

bihar herritarrak giroa bero-
tzen. Goizeko 08:00etan elkartu-
ko dira Aldatsekuan, mahaiak 
banatu eta lekuak hartzeko. Ge-
ro, sukalkia prestatzeari ekingo 
diote, eguerdirako mahai gai-
nean prest egon ahal izateko. 

17:30ean karrozen jaitsie-
ra egingo dute plazaraino, eta 
Durangoko Batukada Feminis-
tagaz burutuko dute ibilbidea. 
Jaia borobiltzeko, dantza egin 
ahalko dute gauez; Gaztetxean 
DJ-ekin, Urarkan Custom orkes-
tragaz, eta txosnagunean Esne 
Beltza eta Skakeitan taldeekin.

1.600 lagun bazkarian
Joan zen asteburuan hasi ziren 
jaiak, eta domekako tradiziozko 
feriaz aparte, Kuadrilla Eguna 
izan zen astelehenekoa. 86 kua-
drilla batu ziren bazkaltzen, eta 
guztira 1.600 bat lagunek parte 
hartu zuten. 

Idoia Buruaga alkateak azal-
du duenez, jaiak ondo eta lasai 
joan dira orain arte: “Guk daki-
gula, behintzat, ez da gauza txar 
aipagarririk gertatu, eta pozik 
gaude horregatik”.

Musika eskolako ikasleek jaurti zuten txupinazoa, zapatuan.

Udalaren ikastaroen 
izen-ematea hasi da
Urrian abiatuko dituzte udalak eskainiriko ikastaroak

  ABADIÑO I.E. 
Helduentzako mantentze gim-
nasia ikastaroan izena eman 
dezakete, irailaren 18ra arte, 
55 urtetik gorako abadiñarrek. 
Traña-Matienako udal bule-
goan eta Zelaietako Mediatekan 
eman daiteke izena, matriku-
laren 20 euroko prezioa ordain-
duta. Astelehen eta eguazte-
netako (09:00etatik 10:00etara) 
edo martitzen eta eguenetako 
(09:00etatik 10:00etara, 15:00eta-
tik 16:00etara, edo 16:00etatik 
17:00etara) taldeetan eman ahal-
ko dute parte-hartzaileek izena.

Udalak jakitera eman due-
nez, 25 laguneko taldea osatuko 
dute, eta dauden plazak baino 
pertsona gehiagok izena eman 
ezkero, zozketa egingo dute. 

Bestetik, Abadiñoko Udalak 
askotariko gaien inguruan an-
tolatzen dituen bestelako ikas-
taroetan izena emateko aukera 
ere badago, irailaren 25era arte, 
Errota kultur etxean zein Udal 
Mediatekan. Udalaren webgu-
nean (www.abadiño.org) esku-
ratu daiteke ikastaroei buruzko 
informazio guztia.

Hainbat kiroletan aritzeko 
aukera ezezik, sukaldaritza, 
argazkigintza digitala, dantza, 
edota margogintza ikasteko au-
kera ere eskainiko dute. Erro-
tan egingo dute argazkigintza 
ikastaroa; margogintza eta yo-
ga, Txanportan; gimnasia aero-
bikoa probalekuan; eta zoomba, 
areto dantzak eta batuka, Asto-
lako udal igerilekuetan. 

Donibane  
Lohizune bisitatu 
gura dute  
jubilatuek

  MALLABIA  J. Guenetxea
Mallabiko jubilatuen elkarteak 
irteera antolatu du irailaren 
26rako. Goizeko 09:00etan ju-
bilatuen elkartearen aurreko 
plazan jarri dute hitzordua 
autobusa hartzeko. Lehenengo 
geldialdia Donibane Lohizunen 
egingo dute. Bertako kaleetan 
zehar ibilaldia egin eta gero, 
Hondarribira joango dira baz-
kaltzera. Arratsalde pasa ere 
hantxe egingo dute.

Maritxu Roteta jubilatuen 
elkarteko arduradunak azaldu 
duenez, irteeran parte hartu gu-
ra dutenek irailaren 20ra arteko 
epea izango dute izena emateko.   
Auzo bakoitzeko arduradunari 
jakinaraztea nahikoa da ekin-
tza honetan izena eman ahal 
izateko.

Gaur deklaratzeko ziren 
Ziztada guneko gazteek 
Usurpazio delitua egozten diete zazpi gazteri      

  ZORNOTZA  J.D.
Maiatzean Zornotzako Luis 
Urrengoetxea kalean lokal bat 
okupatu ondoren, usurpazio de-
litua egozten diete zazpi gazteri, 
eta gaur deklaratzekoak ziren 
Durangoko epaitegian.

Egoera salatzeko, gaur goize-
rako kontzentrazioa deitu dute 
epaitegi aurrean, eta, 20:00etan, 
manifestazioa abiatuko dute 
Erreferendum plazatik. Era be-
rean, atzo, deklarazio egunaren 

bezperan, epaiketaren gastuen 
ordainketan laguntzeko kon-
tzertua antolatu zuten Ziztada 
Gune Askean, Iratxe eta Eneko 
zornotzarren musikagaz.

Okupazioa “zilegi” da
Ziztada Gune Askeko kideek 
okupazioa “guztiz zilegi” ikus-
ten dutela berretsi dute komu-
nikatu baten bidez, eta azken 
hileetan hainbat ekintza kultu-
ral antolatu dituztela gogoratu 
dute: “Gure nahia salaketen 
gainetik bide horretan jarrai-
tzea da”.

Okupatutako lokala azken 10 
urteetan “abandonatuta” zegoe-
la diote, eta zikin zegoena garbi-
tu, eta egoera onean mantendu 
dutela, “erortzeko arriskutik 
libratuz eta bizia emanez”.

Gaur, 20:00etan, 
manifestazioa abiatuko 
dute Zornotzako 
Erreferendum kaletik

Aste Kulturala 
ospatuko dute 
herriko nagusiek 

  GARAI  M.O.
Garaiko San Migel nagusien 
elkarteak Aste Kulturala anto-
latu du datozen egunetarako. 
Batez ere, karta jokoek osatuko 
dute egitaraua, antolatzaileek 
azaldu dutenaren arabera. 
Eguaztenean, hilaren 16an, 
izango da lehenengo ekitaldia. 
17:30etik aurrera, briska txa-
pelketan jokatuko dute nagu-
siek. 17an tutean ibiliko dira, 
eta 18an mus txapelketaren 
txanda izango da. Gainera, tor-
tilla txapelketa ere egingo dute 
egun horretan.

Bestalde, nagusien elkar-
teak ohiturazko bazkaria egin-
go du, irailaren 29an, San Migel 
egunez, Herriko tabernan. 
Azaldu dute irailaren 27a dela 
izena emateko azken eguna; 
tabernan bertan eman behar 
da izena, eta bakoitzak 28 euro 
ordainduko beharko ditu.
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IDOIA 
AGORRIA

PSE-EE

SEI HANKAKO MAHAIA

“Aylan”
Kalkuluen arabera, 2.000 lagun 
inguru abiatzen dira egune-
ro, bizimodu hobe baten bila. 
Gehienek arriskuan jartzen 
dute beren bizia, eta askok 
galdu ere egiten dute bidean. 
Beharbada, azken argazkiek 
kontzientzia astindu digute, 
adibidez, Aylan txikiarenak. 
Baina egoera hori ez da berria, 
hor dago, eta aspalditik erre-
pikatzen da, egunero; beraz, 
gure kontzientziek aspaldi jaso 
behar zuten astindua.

 Ez da erraza izena jartzea 
hainbeste hildakori. Alabaina, 
aski izan da hedabideek hilda-
ko bakar bat, eta hondartzan 
etzandako haren gorpuaren 
argazki izugarria ezagutaraz-
tea, gizatasunik gabeko gizarte 
anestesiatu honen erraiak 
iraultzeko. 

Sozialistok hainbat neurri 
jarri ditugu mahai gainean, 
Siriako gerratik eta gatazkan 
dauden beste herrialde ba-
tzuetatik hona iritsitako ihes-
lariak udalerrietan hartzeko.  
Bestalde, proposamena egin 
dugu iheslariei harrera egiten 
dieten udalerrien sarean gure 
udalerria sartzeko, sare horrek 
udal-baliabideak jarriko bai-
titu beharra duten pertsonen 
eskura

 Gainera, erakunde arteko 
plan bat abian jartzea proposa-
tu dugu Siriari laguntza ema-
teko, “krisialdi humanitario” 
ikaragarri hau arinduko du-
ten hainbat neurrirekin. Izan 
ere, guztien elkarlana behar 
da, gobernu, udal-, foru- edo 
autonomia-erakundeena, eta 
Espainiako nahiz Europako 
instituzio guztiena, eta, orobat, 
herritar eta elkarte guztie-
na. Era berean, behar bezala 
koordinatu behar dira parti-
kularren eta elkarteen ekime-
nak, eraginkorrak izateko. Eta, 
horrenbestez, giza krisi honi 
amaiera emateko.

Olazarko zelaian euren 
abileziak erakutsiko 
dituzte 30 zaldunek    
Euskadiko Cattle eta Penning txapelketen finalak 
jokatuko dituzte, bihar, 10:00etatik aurrera

  ZALDIBAR  Itsaso Esteban
Irailaren 12an, zapatuan, Zaldi-
barko Olazar zelaian jokatuko 
dute Euskadiko western txa-
pelketaren finala. Zazpigarren 
urtea da Euskadiko Cattle eta 
Team Penning txapelketen fi-
nalak Zaldibarren egiten dituz-
tela. Zaldunak nor baino nor 
gehiago lehiatzen dira, taldeka 
zein bakarka. Aurten, Bizkaiko, 

Arabako, Gipuzkoako eta Gazte-
la Leongo 30 bat zaldunek parte 
hartuko dute Zaldibarko fina-
lean. Antolakuntza lanetan da-
bilen Igor Egurrolak azpimarra-
tu duenez, tartean, 11 eta 13 urte 
arteko zaldunek ere bai. “Gero 
eta gehiago dira parte hartzen 
duten umeak”, dio Egurrolak.

Aurreko urteetan bezala, 
goizean eta arratsaldean izango 

dira saioak. Goizean, 10:00etatik 
aurrera, Cattle Penning saioa 
egingo dute: zaldun batek 10 
behi gidatzea xede duen proba. 
Epaileak agintzen duen zen-
bakidun behiak elkartu, eta 
itxiturara bideratu behar izaten 
dituzte parte hartzaileek. 

Arratsaldez, taldeka ariko di-
ra, Team Penning modalitatean. 
Hiru zaldunek 30 behi taldetik  
gobernatu, epaileak emandako 
zenbakidunak, eta itxiturara bi-
deratu beharko dituzte. 

Azken zazpi urteetan hitzor-
du hau mantendu izana “oso 
pozgarria” dela dio Igor Egurro-
lak: “Zaldibarko Olazar ingu-
ruko harezko zorua horrelako 
probak egiteko oso aproposa de-
lako, eta udalaren laguntasuna 
ere badugulako”.

Gaztetxoendako 
bertso eskola 
eskainiko dute 

  ZALDIBAR  I.E.
Hamaika eta hamalau urte 
arteko zaleei bertso eskolan 
aritzeko aukera eskainiko die-
te. Urrian hasiko da ikastaroa, 
eta parte hartu gura dutenek, 
irailaren 22a baino lehen eman 
behar dute izena, Liburute-
gian. Apirilean, bertsotan ikas-
teko sei orduko saio bi eskaini 
zuen Zaldibarko Udalak. Bi tal-
de osatu zituzten orduan; 11 eta 
14 urte artekoena, eta 15 urtetik 
gorakoena. Ekimen horri se-
gida emanez ipiniko dute mar-
txan, gaztetxoen bertso eskola.

Biktimen zerrenda luzean 
Atxondok ere badu zer oroitua  
1978an Guardia Zibilak 16 urteko gazte bat hil zuen Arteako industriagunean

  ATXONDO  Joseba Derteano
Joan zen barikuan, motibazio 
politikoek eragindako biktimen  
eta euren memoriaren gaineko 
topaketa egin zuten Bilbon, eta 
Iñigo Urkullu lehendakaria 128 
alkaterekin batu zen. Tartean, 
Atxondoko alkatea zegoen. Izan 
ere, bertan banatutako txoste-
netan jasotzen ziren 707 bikti-
men arteko bat Guardia Zibilak 
1978an Atxondon hildako José 

Emilio Fernández Pérez gaztea-
ren gainekoa zen.

Dabid Cobos alkateak topake-
taren gaineko azalpenak eman 
zituen asteleheneko udalba-
tzarrean, EAJko Gorka Garate 
zinegotziak horri buruz galdetu 
ostean. Cobosek berak kasu hori 
ez zuela ezagutzen aitortu zuen, 
eta seguruenik herritar askok 
ere ez dutela jakingo, batez ere 
gazteenek. 

Txostenak horrela jasotzen 
du 1978an gertatutakoa. Duran-
goko Guardia Zibilaren kuarte-
la metrailatu zuten egun berean, 
José Emilio Fernández Pérez 16 
urteko gaztea —iruindarra zen, 
baina Elorrion bizi zen— Elo-
rriora bidean zihoan lagunekin 
auto-stop eginda. Auto gidariak 
ez zuen Guardia Zibilak Artea-
ko industriagunearen inguruan 
jarritako kontrola ikusi, eta au-

rrera egin zuen. Guardia Zibilak 
autoa tirokatu, eta Fernandezek 
zortzi-hamar tiro jaso zituen, 
debekatutako balak barne. Ber-
tan hil zen. Tiroketa berean, 
autoan zihoazen beste lagun bi 
zauritu zituzten: Jose Felix Ma-
rias Maturanak hiru bala zauri 
izan zituen eskuin besaurrean, 
eta Manuel Luis Cenitagoya 64 
urteko auto gidariari hanka bat 
erabat hautsita geratu zitzaion 
debekatutako bala leherkor ba-
ten ondorioz.

Ez zen biktimaren autopsia-
rik egon, eta geroko epaiketa, 
familiaren abokatua aurrean 
egon gabe eta hari ezer jakina-
razi gabe egin zen, txostenak 
jasotzen duenez.

Urte hartan Elorrion mani-
festazioa egin zuten gertatuta-
koak salatzeko eta kale bati Jose 
Emilioren izena ipini zioten, 
gaur egun Montorra deitzen den 
kaleari. Oroigarria han dago 
oraindik.

Eusko Jaurlaritzak sortutako 
Balioespen Batzordeak ekaina-
ren 12ko 2012/107 Dekretuaren 
bidez aldeko irizpena eman zion 
Atxondoko kasu horri.

Azaroaren 10a biktimen oroi-
menerako eguna da, eta Bilboko 
topaketan nork bere herriko 
biktimak gogoratzeko ekital-
diak egiteko eskatu zuten. Co-
bosek horrela egiteko asmoa 
dutela adierazi zuen.

Elorrion, gaur egun Montorra deitzen den kalean dago Jose Emilio oroitzeko jarri zuten plaka.
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DURANGALDEA ASTEON

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

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

Zure iritzia, gutuna edo  
fotodenuntzia helarazteko helbideak: 

Bixente Kapanaga 9, 48215 - Iurreta 
• Izen-abizenak • telefonoa • helbidea   

• Nortasun Agiriaren zenbakia

-DATUOK BARIK EZ DA GUTUNIK ARGITARATUKO-
Alderdi, elkarte edo taldeko iritziak kide baten izenean 
sinatuta eta ANBOTOren irizpideen arabera zuzenduta 

publikatuko dira. Bidalitako testuak ezingo du 1.500 
karaktere baino gehiago izan (tarteak barne). 

XLII. Kofradi Eguna ospatuko dute 
domekan iurretako sei kofradiek
Eguraldiak lagundu ezean, Olaburu frontoian ospauko dute eguna kofradiek

  IURRETA  A. Basauri
Urteko kontuak argitzeko tartea 
hartzen dute irailean Iurreta-
ko sei kofradiek (San Marko, 
Fauste, Goiuri, Santa Maña, 
Orozketa eta Iurreta). Laixiar 
zelaian batzen dira horretara-
ko, eta jai giroan elkartzeko ere 
aprobetxatzen dute. Eguraldia-
ren menpe izango dira aurtengo 
honetan. Hartara, euria eginez 
gero, Olaburu frontoian batuko 
dira. Horrela azaldu du Bixente 
Narbaiza Iurretako kofradien 
lehendakariak.

Mezagaz hasiko dute egita-
raua, 12:00etan. Ondoren, Ko-
fradien Batzar Nagusia hasiko 
dute. Urteko irabazi eta gastuen 

berri emango dute bertan. Nar-
baizak gogoratu du iaz neguan 
izandako denboraleen eraginez 
jausitako pista-zatia konpondu 
egin dutela; baita Laixiarrerako 
bidea ere. Aurten, gainera, lau 
urterik behin izaten diren ko-
fradien hauteskundeen gainean 
ere jardun beharko dute. 

Kofradien hauteskundeak
Iurretako sei kofradietako ba-
tzarrak lotu beharko dituzte aza-
roaren amaierarako. Kofradia   
bakoitzeko ordezkari bik osa-
tzen dute Iurretako Kofradien 
Batzordea, eta haurteskundeak 
egingo dituzte hori erabaki-
tzeko: “Batzuek kargua utziko 

dute, eta ordezkari berriak au-
keratu beharko ditugu”.

Dantzariek eta bertsolariek 
jardungo dute batzar orokorra 
amaitzean, eta, ondoren, bazkal-
tzeko elkartuko dira kofradie-
tatik joango diren iurretarrak. 
Arratsalderako, berriz, umeen-
tzako jolasak eta erromeria an-
tolatu dituzte. 

Eguraldiak eragina izan 
arren, ehunka lagun batu ohi 
dira kofradien jai honetan. “Lai-
xiar zelaian izaten denean, jente 
gehiago  hurreratzen da. Hala 
ere, 200 lagunetik gora batuko 
gara aurten ere”, gogoratu du 
Iurretako kofradietako lehen-
dakariak.

Kofradien Batzar Orokorra ez eze, umeentzako jolasak eta bazkaria ere izaten dira Laixiar zelaian.

Udalbatza 
errefuxiatuak 
hartzeko prest

  BERRIZ  A.U.
Gerran dauden herrietako 
errefuxiatuei “merezi eta 
behar duten harrera” ema-
teko konpromisoa hartu du 
Berrizko udalbatzak, alderdi 
guztiek aho batez onartutako 
adierazpenaren bidez. Harrera 
“eraginkorra eta iraunkorra” 
izan dadin egingo dute lan, Eus-
ko Jaurlaritzagaz eta EAEko 
gainerako erakundeekin koor-
dinazioan. Espainiako Gober-
nuari eta EBri jarrera azkarra 
eta eraginkorra eskatu diete. 

Hasieran, mozio bana aur-
keztu behar zuten EAJk eta EH 
Bilduk, eta azkenean, testu ba-
teratu bat adostu zuten. 

‘Berriztarra’ 
anitzagoa izateko 
eskatu dute

  BERRIZ  J.D.
Udalak kaleratzen duen ‘Be-
rriztarra’ aldizkarian aldake-
tak egiteko premia agertu dute 
EH Bilduk eta PSE-EEk, osoko 
bilkuran. Udaleko ekintzen 
berri ematen alkatea baino ez 
dela agertzen kritikatu dute, 
eta, besteak beste, alderdien-
tzako espazio bat eskatu dute: 
“Udalak egiten dituen gauzez 
gain, herritarrek ezagutu di-
tzaten alderdiok dauzkagun 
ikuspuntuak eta eztabaidak”. 
Herritarren iritziak ere jaso 
nahi dituzte. Alkatea gaia lan-
tzeko prest agertu da.

IURRETA  Iurretan herriko on-
dare eta historia ezagutzeko 
bisita gidatuak egingo dituzte 
udazkenean ikasleekin. Biblio-
tekak Iurretako ikastetxeko 
Lehen Hezkuntzako hiruga-
rren eta laugarren mailako 
gazteekin antolatuko ditu bi-
sita horiek, oinez zein autobu-
sez, begiraleen gidaritzapean.

Ikasleekin bisita 
gidatuak Iurretan

Siria gogoan izan 
dute Maristetan

DURANGO  Ikasturteari hasie-
ra emateko, Maristak ikaste-
txeko ikasleek taldeko erron-
kak garatu dituzte asteon, eta 
bide batez Aylan Kurdi omen-
du dute, joan zen astean Tur-
kiako itsasertzean hilik ager-
tu zen ume siriarra. Janaria 
garraiatzeko gailu bat asmatu 
dute sinbolikoki.

Jabekuntza 
Ikastaroa Berrizen

BERRIZ  Irailaren 18tik ekai-
naren 24ra, jabekuntza ikasta-
roa antolatuko du udalak Ire-
miñeren lokalean: barikuetan, 
16:00etatik 18:00etara. Epealdi 
berean, emakume etorkinen 
jabekuntzari bideratutako to-
paketa programa ere antolatu 
dute: barikuetan, 10:00etatik 
12:00etara Iremiñeren lokalean.
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 BERBAZ  Aitziber Basauri
Euskal Foru Zuzenbide Zi-
bil berria izango da indarrean 
urriaren 3an. Ekainaren 25ean 
onartu zuen Legebiltzarrak, 
eta, berrikuntza nabarmenen 
artean, auzotasun zibilaren 
arauketa dugu. Batez ere, Zu-
zenbidearen Euskal Akade-
miak, Bizkaiko Abokatuen El-
karteak, eta Notario eta Erre-
gistroen elkarteek sustatua da.

Zertara dator legedi berria?
1992an onartutako Euskal Auto-
nomia Erkidegoko Foru Zuzen-
bide Zibilaren legean atzeman-
dako akatsak, okerrak eta hu-
tsuneak konpontzera, batetik. 
Bestetik, herritarren eskari, in-
teres eta nahiei erantzutera. Biz-
kaiko Foru Berritik (1526koa) 
euskal legegile batek egindako 
zuzenbide zibilari buruzko lehe-
nengo legea da 92koa, Espainia-
ko Konstituzioan eta Euskal 
Autonomia Estatutuan aurrei-
kusitako eskumena egikarituz 
onartu zuena Legebiltzarrak. 
Premiazko eta behin-behineko 
gaurkotze hori lehenengo pau-
soa izan zen: gure zuzenbide 
zibila iraunaraztea. Batez ere, 
Bizkaiko Foru Zuzenbidean oi-
narritu eta sakondu zen.  
 
20 urtetik gora joan dira...
Legegileak 1992ko Zuzenbide Zi-
bil hori sakontzeko eta aldatzeko 
beharra ikusi zuen ia onartu zen 
une beretik, haren premiazkota-
suna eta behin-behinekotasuna 
aintzat hartuta. Urte guztiotan 
akatsak, okerrak eta hutsuneak 
nabaritu dira. Gainera, gizartea-
ren eskakizunak bistakoak dira: 
adibidez, norberaren ondareak 
aukera askean banatzea bultza-
tzen duten elkarteak sortu dira. 
1992ko legedian, zein 2015ekoan, 
XVI. mendetik datozen erakun-
de juridikoak arautzen dira.
 
Gaur egun ulertzen ez direnak.
Testuinguru sozioekonomikoa 
ez da bera inondik inora. Baina, 
XV-XVI. mendeetan erabilita-
ko erakunde batzuk, adibidez, 
eskuordeko bidez egindako tes-
tamentua (alkar-poderosoa) oso 
erabilgarria da. Gaur egun ere 
asko erabiltzen da oinordetza 
antolatu eta eskuordekoa babes-
teko. Eztabaida sortu du, berriz, 
Bizkaiko erakunde berezi eta ga-
rrantzitsua den tronkalitateak.

Zein berezitasun du horrek?
Jabetzaren izaera familiarra 
du oinarri, eta Bizkaiko foru-
dun lurraldeetan aplikatzen 
da: familiatik datozen ondasun 
higiezinak familian geratuko 

dira. Egoera sozioekonomiko 
zehatz bati erantzuteko sortu 
zen —jabetza edo ustiapena 
osotasunean eta banandu gabe 
mantendu eta eskualdatzeko—, 
baina, oraindik guztiz aplikaga-
rria da. Jabetzaren izaera indi-
bidualistaren aurrean, zergatik 
ez mantendu familian familia-
tik datozen ondasun higiezinak? 

Hala ere, forudun lurraldeetan 
baino ezin aplikatu.
Bai. Durangaldea foruduna da, 
Otxandio, Ermua eta Duran-
goko azalera gehiena ezik. Adi-
bidez, Aramotz eta San Fausto 
auzoak, eta, Tabirako zatirik 
handiena forudunak dira. Foru 
Zuzenbide Zibila aplikatzen da 
Durangoko auzo eta kale batzue-
tan, eta, Zuzenbide Zibil Aman-
komuna besteetan. Hiribilduo-
tan lurralde ezarpen eremua ez 
dago guztiz zehaztuta, gainera.

Nola liteke?
Bizkaian gertatzen den arazoa 
da hori. XII-XIV. mendeetan Biz-
kaiko Jaunak hiribilduak sortu 
zituen (Bilbo, Otxandio, Du-
rango, Gernika...), lurraldean 

aplikatzen zen Bizkaiko Foruari 
desberdina zen beste foru bat 
emanez: jatorria Gaztelako zu-
zenbidean duen Logroñoko 
forua. Hartara, hiribilduak ga-
ratzen joan ahala—gaur egungo 
zuzenbide komuna— Bizkaiko 
Foru Zuzenbidearen eremua  
—lur laua edo elizateena— mu-
rrizten joango da. Bien arteko 
mugak hiribilduetan oraindik 
ere ez daude argi. Gainera, XIX. 
mendean eta XX.eko hasieran, 
hainbat herri anexionatu ziren. 
Egun, hiribilduetako eta eliza-
teetako bizkaitarrei zuzenbide 
zibil ezberdinak aplikatzen  zaie, 
dualtasun juridiko horrek supo-
satzen duen bereizketa ulergai-
tza oraindik mantentzen da.

Zuzenbide Zibil berriagaz dual-
tasun hori desagertuko da.
Bai. Lehenengoz Bizkaian, Gi-
puzkoan eta Araban lege zibil 
berdina aplikatuko da. Euskal 
auzotasun zibila egongo da, hori 
da aldaketa nabarmenena. Biz-
kaian, konkretuki, auzotasun 
zibil bi izatetik, bat izatera pasa-
tuko gara. Hala ere, tokian toki-
ko erakunde  juridiko bereziak 

mantenduko dira. Bizkaian, 
adibidez, Tronkalitatea eta ez-
kontzaren ondasunak arautzen 
dituen Foru Komunikazioa.

Beraz, tronkalitatea bere horre-
tan mantenduko da.
Bai, baina, muturreko ondo-
rioak eragiten zituzten arauak 
zuzendu dira; adibidez, tronka-
leko senideak ez direnen aldeko 
doako eskualdaketak ez dira 
guztiz baliogabeak izango, eta 
tronkaleko ondasunen gaineko 
ezkontide edo bikoteen eskubi-
deak zabaldu dira. Dena den, 
ezkontidea edo bikotea babes-
teko, eskuordeko bidez egin-
dako testamentua ere badago: 
ezkontideari boterea ematen 
zaio ondasunak derrigorrezko 
oinordekoen artean banatzeko. 
Nahi duen arte ondasunak goza-

tu eta banatzeko eskubidea du, 
nori eman eta oinordetzatik nor 
baztertu erabakitzekoa ere bai. 
Aukera hau Gipuzkoara eta Ara-
bara zabalduko da. 

Seniparteak asko aldatu dira.
Derrigorrezko oinordekoei da-
gokien senipartea heren batera 
murriztuko da erkidego osoan 
 —4/5 izan da Bizkaiko forudun, 
Aramaio eta Laudiokoentzat, 
eta 2/3 besteentzat—. Hori bai, 
seniparte hori kolektiboa denez, 
gura lez banatu daiteke derri-
gorrezko oinordekoen artean, 
aukeratzen ez direnak azalpe-
nik gabe baztertuz. Aurrekoen 
senipartea ere desagertuko  da.

Zuzenbide Zibilaren Batzorde 
aholku-emailea ere eratu da.
Ikertu, aldatze proposamenak 
aurkeztu eta Euskal Zuzenbide 
Zibila zabaltzeko sortu da. Tra-
diziotik datozen erakunde juridi-
koak eguneratu eta zabaldu dira, 
auzotasun zibil bakarra sortu eta 
bereizketa handi eta bidebakoak 
baztertuz. Baina, zuzenbide zibi-
laren beste eremuetara hedatze-
ko ateak zabalik daude.

Gontzal Aizpurua | Zuzenbidearen Euskal Akademiko zuzendaritzakidea. Abokatua | Durango, 1966

Tronkalitatea berean 
mantenduko da, 
muturreko ondorio 
batzuk zuzenduz” 

“Bizkaian dagoen dualtasun 
juridiko zibila desagertuko da” 
Euskal Foru Zuzenbide Zibilaren lege berriak gai berriak arautzeko ateak zabalik izango ditu
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Ganorabakuek: “Banjoak eta mandolinak 
beste alaitasun bat ematen diote soinuari” 
Durangoko Aliendalde industriaguneko entsegu lokalean elkartu da ANBOTO taldeko hiru kidegaz

 MUSIKA  Itsaso Esteban
2014tik diharduzue Ganoraba-
kuek taldean?
Borja Moronatti: Bai, urtebe-
te inguru daramagu. Azaroan, 
Abadiñon, domeka eguerdi 
baten eskaini genuen gure lehe-
nengo kontzertua. 

Nondik datorkizue ikutu zelta, 
folk horrekiko zaletasuna?
Egoitz Uriarte: Egia da influen-
tzia berriak ditugula, baina ez 
genuke esango folka denik egi-
ten duguna.
Ibon Berriozabalgoitia: AEB-
tako ekialdeko mendialdean 
sortu zen bluegrass musikaren 
ukitua dauka gureak. Bizimodu 
umileko jendeak, Irlandatik edo 
Eskoziatik joandako jendeak 
AEBetara eraman zuen musika-
ren nahasketatik sortutakoa.
E.U.: Orain, guk egiten duguna 
zehatz zer den geuk ere ez daki-
gu (barrez).
B.M.: Punketik eta rocketik ga-
toz, eta jatorri horren eragina 
ere badugu.
I.B.: Bluegrassera hurreratu 
gura dugu. Baina ez gara inongo 
birtuosoak musika jotzen...

Jotzen asko gozatzen duzuela 
ematen du. Horrela da? 
B.M.: Horrela da, bai. Banjoak 

eta bandolinak soinuari beste 
alaitasun bat ematen diotelako 
beharbada...

Banjoa eta mandolina erabil-
tzen hasteko pausoa ematea, 
zelan bururatu zitzaizuen?
E.U.: Silikosos taldea utzi ge-
nuenean, Libok banjoa zeukan 
etxean, eta Zudari mandolina 
oparitu zioten. Horrela hasi zen.
I.B.: Gitarragaz alderatuta, 

afinazioa eta akordeak nahiko 
desberdinak dira, eta ikasi egin 
behar izan dugu.

Urtebetean asko sortu duzue. 
B.M.: Bai, hamabost kanta sor-
tu ditugu urtebetean, eta orain-
dik amaitu barik dauzkagu bes-
te hainbat...

Zelako letrak dituzte kantek? 
E.U.: Barnean daukaguna ate-

ratzen dugu. Denetik dago; jenio 
txarra, alaitasuna... Bakoitza-
ren momentuko kezkak... 
I.B.: Normalean, kritikoak iza-
ten dira letrak; Mañariko harro-
biekin, jendearen jarrerekin, 
elizarekin...
B.M.: Bertsioak dira kantetako 
bi (Dolly Parton eta 357 Street 
Band-enak), baina geuk idatzita-
ko letra ipini diegu. Denok idatzi 
izan dugu kantaren bat. Hasie-

ratik argi eduki duguna, euska-
raz idatziko genuela izan da.

Taldekide guztiek kantatzen du-
zue Ganorabakuek-en.
I.B.: Bai, bitxia da hori. Ibili 
garen punk taldeetan ez diogu 
ahotsari garrantzi handirik 
eman izan, baina, orain, gehiago 
lantzen dugu kantaera: bi aho-
tsetara ere abesten dugu!

Urtebete da taldea sortu zenu-
tela, baina hainbat kontzertu es-
kaintzeko aukera eduki duzue. 
Ondo hartu zaituzte jendeak.
I.B.: Leku askotatik deitu digute 
jotzeko eskatzen. Zerrenda luzea 
daukagu, baina oraindik ez ditu-
gu kontzertu denak zehaztu.  
B.M.: Lan kontuak direla-eta, 
ezin izan dugu asko jo. Bost ga-
ra, batzuek asteburuetan taber-
netan egiten dute lan, eta ez da 
erraza... 

Hainbeste proposamen jasotze-
ko, zer uste duzue egin zaiola 
jendeari erakargarri?
I.B.: Entzutera ohituta gauden 
musika eta guk egiten duguna 
desberdinak direla. Erabiltzen 
ditugun instrumentu batzuk ere 
hemen ez dira ohikoak.  
B.M.: Eta musika animosoa 
dela, jairako aproposa. Marti-
tzenetako entseguetan geu ere 
jai giroan ibiltzen gara lokalean.

Durangaldeko hainbat jaitan en-
tzun ahalko zaituztegu irail eta 
urrian, ezta?
E.U.: Bai. Durangoko Goienka-
leko jaietan joko dugu; baita Iu-
rretakoetan eta Durangokoetan 
ere. Irailaren 19an, Arrasateko 
Elkartasun Egunean ere ariko 
gara. Datozen lau asteburuetan, 
jarraian jo ahal izango dugu.

Crowdfunding berezia 
martxan, dirua biltzeko    
Lehenengo diskoa grabatzen dabil boskotea

Hilabete bat edo bi barru prest 
edukiko duten diskoaren ko-
piak ordaintzeko dirua biltze-
ko, crowdfunding kanpaina be-
rezia abiatu du Ganorabakuek 
taldeak. Interneten bitartez ba-
rik, aurrez aurre eskatu diote 
jendeari laguntza. 125 laguntza
-txartel atera dituzte lehenengo 
diskoaren kopiak egiteko. Lau 
euroren truke, diskoa kalean 
dagoenean ale bana jasoko du-
te babesleek.  

Lokalean dabiltza grabazioa 
egiten, euren martxan. Egizu 
zuk zeuk izan dute beti bizi-fi-
losofia: “Beti ibili gara gure 
kabuz, diru gutxigaz...”

Aurretik Silikosos eta BEK 
taldeetan ibilitakoak dira Ga-
norabakuek taldeko bost lagu-

nak. Punka egiten zutenean 
baino publiko anitzagoa dute 
Ganorabakuek taldean dabil-
tzanetik: “Zaharrak dantzan, 
umeak... denetik ikusi dugu 
publikoan azkenaldian”.

Jende askok esan ei die tal-
dearen izenagaz identifikatuta 
sentitzen direla: “Zenbat bider 
esan didaten etxean ganoraba-
kuoi!, esaten digu jendeak”. 

Azkonarra da taldearen iru-
dia, izenaren zentzuagaz ere 
bat datorrena: “Azkonarra au-
keratu dugu, nahiko narrasa 
eta ganorabakoa delako”.

Hasi zirenetik, boskotea bio-
lin-jole bategaz osatu gura izan 
dutela azaldu dute. Eta deialdia 
luzatu dute: biolin-jole bila da-
biltza Ganorabakuek. 

Jon Arzubia, Ibon Berriozabalgoitia, Borja Moronatti, Jokin Alberdi eta Egoitz Uriarte

Diskoaren kopiak ordaintzeko, 125 laguntza-txartelak atera dituzte.
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GEURE DURANGALDEA ERAKUSKETA  Itsaso Esteban 
Irailaren 14an inauguratuko 
dute Aldharrikatuz izenburu-
ko erakusketa, Durangoko San 
Agustin kulturgunean. Eskul-
turak eta olerkiak biltzen dituen 
erakusketa da, euskal preso, 
iheslari eta deportatuen giza 
eskubideen aldeko Sare Herrita-
rrak bultzaturikoa. 

Zigor Merodio preso bilbota-
rraren eskulturak dira Aldha-
rrikatuz erakusketaren oina-
rria, eta Alaitz Areitio preso 
iurretarrak pieza horiei eskai-
nitako bertsoak ere egongo dira 
erakusketan. Areitiorenekin 
batera, Ion Troitiño preso do-
nostiarrak idatzitako bertsoak 
ere badaude bilduman. Hiru 
euskal presoek Espainiako eta 
Frantziako kartzeletan sortuta-
ko lanak dira erakusketakoak. 

Teresa Toda kazetariak par-
te hartuko du, irailaren 14an, 
19:00etan, izango den inaugu-
razio ekitaldian. Irailaren 14tik 
20ra, 18:00etatik 20:30era egongo 

da zabalik, eta 19an eta 20an 
12:00etatik 14:00etara ere bai.

Erakusketa ikusgai dagoen 
egunetan, berbaldi bat eta mu-
sika eta poesia emanaldi bat 
ere izango dira, San Agustin 
kulturgunean. Irailaren 17an, 
19:00etan, Dispertsioa ezagutzen 
berbaldia eskainiko dute Duran-

goko presoen senideek. Izan ere, 
dispertsio politikoaren amaiera 
eskatzeko baliatu gura du Sare 
Herritarrak erakusketa hau. 

Irailaren 19an, bestalde, 
20:30ean hasita, Burdin hariak 
eta plastikozko gorailak musika 
eta poesia ikuskizuna eskainiko 
dute, San Agustinen.

Presoen eskultura eta olerkiak 
San Agustineko erakusketan
Alaitz Areitio preso iurretarrak kartzelan idatzitako olerkiak daude tartean 

Zigor Merodio preso bilbotarraren eskulturak dira ‘Aldgarrikatuz’ erakusketaren zutabea.

50. Durangoko Azokan 
parte hartzeko izen-ematea    
Irailean eman daiteke izena Azokan parte hartzeko

 AZOKA
Irailaren 30era arteko epea dau-
kate Durangoko Azokan parte 
hartu gura duten argitaletxe, 
diskoetxe, ekoiztetxe, elkarte 
eta norbanakoek izena emateko. 
Azokaren webgunean (www.
durangokoazoka.eus helbidean) 
eman ahalko dute izena. 

Azoka kulturgintzaren errea-
litate berrietara egokitu beha-
rraz ohartuta, iaz lehenengo 
aldiz egin zuten bezala, 50. Du-
rangoko Azokan ere auto-ekoiz-
penen gunea egokituko dute. 
Gainera, erakusmahai erdia 
kontratatzeko aukera eskainiko 
die Gerediaga Elkarteak parte 
hartu gura duten sortzaileei.

Beste urte batzuetan bezala, 
bestalde, Durangaldeko sor-
tzaile, elkarte eta erakundeei 
ezelako kostu barik euren pro-
duktuak erakusgai eta salgai 

ipintzeko aukera eskainiko die 
Gerediaga Elkarteak. Duran-
galdeko argitalpenen erakus-
mahaian euren lana erakutsi 
gura duten Durangaldeko so-
tzaileek Gerediaga Elkarteari 
luzatu beharko diote eskaria.

Durangoko Azokaren 50. edi-
zioa izango da abenduaren 4tik 
8ra Durangoko Landakogunea 
beteko duena. Gerediaga Elkar-
teak ez du oraindik egitaraua 
jakitera eman, baina urtemuga 
hori ospatzeko, edizio berezia 
izango da aurtengoa.Edizio berezia izango da aurtengoa; Azokaren 50. urteurrena.

Azokaren webgunean, 
www.durangokoazoka.eus 
helbidean eman ahalko 
dute sortzaileek izena

Irailaren 14an inauguratuko 
dute ‘Aldharrikatuz’ 
erakusketa, Durangoko 
San Agustin kulturgunean

Hiru presok Espainiako 
eta Frantziako kartzeletan 
sortutakoak dira 
erakusketako lanak

JOSUNE 
ARANGUREN

Kultura  
teknikaria

Etika eta etikoa
Bitxia egin zait egunotan, 
LOMCE-k filosofia baztertu 
duen honetan, etikari eta mo-
ralari buruzko hainbat aipa-
men entzutea berri emankizu-
netan.

Badirudi alor horietako 
terminoen beharra dugula 
Siriako errefuxiatuen ara-
zoan erakundeen portaerak 
zein beharko lukeen erabaki-
tzean, GKEen irizpideak eba-
luatzean, edota norbere iritzia 
finkatze-saiakeran. Ezin, bes-
talde, rally bateko istripuaren 
errudunak bilatze sotiletan, ar-
gudio desberdinak eman lege 
juridiko hutsei begira: honek 
hala jokatu izan balu, horrek 
hori beharko luke egin,…

Zintzotasuna, zuzentasuna, 
solidaritatea eta antzekoak lan-
tzen dituzte umeek txikitatik 
eskolan, taldeka, eta tutoreek 
gidatuta, euren arteko liskar 
eta harremanak aztertuz. Ne-
rabezaroa da, ordea, gai horiei 
ikasleen garapenak ahalbide-
tzen duen kutsu abstraktoagoa 
eman, eta etikaren fundamen-
tua jakiteko sasoia.

Gizartean portaera morala 
ezartzeko adinean, filosofia 
ikasgaiak ez du, ondorioz, ba-
nakakoan bakarrik eragiten, 
gizarte osoan baizik. Horre-
gatik, suposatzen dut hauxe 
dela Wert legegilearen asmoa, 
besteak beste: gizarte arloko 
ekonomia eta politika gaiak jo-
rratzean, ikasleek, kendutako 
ikasgaiaren ordez, aberasta-
sunaren banaketaren gaineko 
gogoeta egitea, edo zientzien 
arloko biologiaren aurrerabi-
deak beraien ondorio etikoen 
ikuspuntuez eztabaida kriti-
koa sustatzea.

Erlijio eta sineskeriek bide 
erraza dute honelakoekin.

http://josunearanguren.blogs-
pot.com.es/
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Udazkenera gerturatzen ari garen honetan, 

sandalia eta txankletak gordetzeko unea 

heldu da. Tenperaturen jaitsierak beste 

mota bateko oinetakoak eskatzen ditu. 

Botak zein zapatilak izan, umeak eroso 

sentitzea izan behar da lehentasuna. 

Moda-modako oinetakoekin ikasturtea 

hastera gonbidatzen zaitugu!

OINETAKOAK
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Zeinek esan du udazkenean eta neguan 

koloreari uko egin behar zaiola? Marra 

koloretsuek ukitu berezia emango diote 

ikasturte berriari. Umeek zein gazteek 

hotzik ez pasatzeko moduko osagarriak 

ere eskura dituzu. 

JANTZIAK
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 ELKARRIZKETA  J. Derteano
Rakel Terron basauriarrak (1977) 
psikopedagogia zerbitzua es-
kaintzen die gurasoei Zelaieta-
ko eskolan eta Traña-Matienako 
eskolan zein institutuan. Bost 
urte dira Zelaietako eskolan zer-
bitzu hori eskaintzen hasi zene-
tik. 14 urtera arteko gaztetxoen 
eta euren gurasoen kasuak eta 
kezkak entzunda, konponbide-
rako bidea erakusten saiatzen 
da. Ikasturtea laster hasiko da, 
eta badaki lehenengo asteetan 
telefonoa jo eta jo izango duela.

Laster eskolara buelta dator. Zu-
retzat lan gaindosia?  
Bai niretzat eta bai ikastetxeen-
tzat. Kasu piloa egoten dira, eta 
horiek denak aztertu eta sailka-
tu beharra dago. Lehen hilabe-
tean, halako boom bat ematen 
da, eta, hileak aurrera joan aha-
la, egoera baretu egiten da. Kasu 
denak aztertu ostean, batzuk 
zuzenean geuk lantzen ditugu, 
eta beste batzuk egokiagoa den 
beste zerbitzu mota batera bide-
ratzen ditugu.  

Adinean aurrera joan ahala, 
gaztetxoen arazoak zein gura-
soen kezkak aldatu egiten dira. 
Badago adin tarteka sailkapen 
bat egiterik?  
Bost-sei urteko umeekin gu-
rasoek izaten dituzten kezkak 
eskolako hartueman sozialen 
ingurukoak izaten dira. Sei-
tik hamabi bat urtera arteko 
gaztetxoen artean, eskolako 
zailtasunei lotutako arazoak na-
gusitzen dira, hau da, arazo pe-
dagogikoak: ulermen arazoak, 
dislexia, orientazio arazoak… 
hamabi-hamalau urtera arte-
ko tartean, berriro hartueman 
arazoak gailentzen dira: ira-
kasle, lagun zein gurasoekiko 
hartuemanak, esaterako.  Arazo 
konkretuetara joanda, iaz, oro 
har, atentzio faltaren eta hipe-
raktibitatearen gaineko kasuek 
gorantz egin zuten. Hori ere az-
tertzeko gaia da.

Bost-sei urteko gaztetxoen ar-
tean, hartueman arazoak nagu-
sitzen direla aipatu duzu. Zein 
motatakoak izaten dira?  
Batzuk bakartu egiten dira, eta 
hartuemanak egiteko ahalmena 

galtzen dute. Hainbat arrazoi-
rengantik izan daiteke; esate-
rako, gurasoak banandu os-
tean, egoera berria ez dutelako 
oraindik barneratu. Edo klase 
barruan egon daiteke sorburua: 
adin horietan haserreak egoten 
dira umeen artean, eta, “zuk ez 
dakizu hau egiten” eta antzera-
koak entzunda, apurka-apurka 
taldetik baztertzen joaten dira, 
eta bakarrik egoteko joera dute. 

Azken kasu horiek, klase-
ko burlak entzuten dituzten 
umeenak, zelan lantzen dituzu  
gurasoekin?  
Gurasoei jarraibide batzuk ema-
ten dizkiegu, baina baita irakas-
leei ere. Izan ere, aipatu ditugun 
moduko kasuak klasean edo 
jolastokian ematen dira, eta, be-
raz, horrelako arazoak klasean 
bertan tratatu behar dira. Gu-
rasoei, oro har, seme-alabekin 
denbora gehiago emateko esa-
ten diegu. Parkera elkarrekin 
jolastera joateko esaten diegu, 
edo umea aisialdi talde batean 
sartzen saiatu daitezela. Azken 
batean, umea besteekin hartue-
manean jartzea da lortu gura 
duguna. Batzuetan, gurasoek 
hauxe esaten didate: “Ez naiz 
umea parkera eramatera ausar-
tzen, ze burla egiten diote, edo jo 
egiten dute. Beraz, ez dut erama-
ten”. Hori ez da irtenbidea. Par-
kera joan, eta egoera kudeatzen 
saiatu behar da. Kasu horietako 
umeek autoestimu baxua izaten 
dute, eta etxean geratuta ez da 
ezer lortzen. 

Urteak joan ahala, igartzen da 
gurasoek umeen heziketa aka-

demiko zein emozionalare-
kiko gero eta ardura gehiago  
dutela?  
Bai, igartzen da. Nik hamaika  
urte daramatzat arlo honetan 
lanean, eta gogoan dut hasieran 
oso zaila zela gurasoen lagun-
tza jasotzea. Orain, gurasoen 
laguntza ia erabatekoa da. Ba-
daude gurasoak dena eskolaren 
esku uzten dutenak, baina ez da 
ohikoa. Eta eskerrak, ze gura-
soen laguntza barik oso zaila da. 
Gaur egun, gurasoak arduratu 
egiten dira. Baita irakasleak ere.  

Demagun irakasle eta umeen 
arteko arazo bat dagoela. Egia 
da, sasoi batean, gurasoak ira-
kaslearen alde jartzen zirela, 
eta, gaur egun, aldiz, umeen 
ikuspegia lehenesten dutela?  
Hori ere egia da. Gehienetan se-
me-alaben alde jartzen dira. Nik 
beti esaten diet eskolara joateko, 
eta zer gertatu den bertan galde-
tzeko. Joaten dira, eta entzuten 
dute irakasleak dioena, baina ez 
dakit zein puntutaraino lortzen 
duten irakaslearen lekuan jar-
tzea, edo zein puntutaraino saia-

Terronek hamaika urte daramatza psikpedagoa alorrean; Basaurin bizi eta eta ikasturtea zehar egunero egiten du handik Abadiñorako bidea.

“5-6 eta 12-14 urte 
arteko gazteengan 
hartueman arazoak 
nagusitzen dira; 6-12 
artekoengan arazo 
pedagogikoak”

“Guraso batek 
laguntza eskatzen 
badu, kezkatuta 
dagoelako da; 
gehienetan erraza da 
eurekin lan egitea”

“Institutuan hastean 
gazteek ez dutela 
laguntzarik behar uste 
izaten da, baina ez da 
horrela; komunikazioa 
garrantzitsua da”

“Haur Hezkuntzatik 
Lehen Hezkuntzara 
salto handia dago. 
Gurasoek pazientzia 
izan behar dute” 

“Hasi nintzenean zaila zen gurasoen laguntza 
lortzea; orain laguntza ia erabatekoa izaten da” 
Rakel Terron psikopedagogoa da, eta Abadiñoko hiru ikastetxetan gurasoen kezkak aztertzen eta bideratzen saiatzen da
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tzen diren haren ikuspuntua 
ulertzen. Normalean, seme-ala-
ben azalean jartzen dira: “Nire 
umea da-eta”, esaten dute. Baina 
irakaslearen egoera ere ulertu 
beharra dago; ez daude ume ba-
tekin bakarrik, klaseetan ume 
asko daude euren ardurapean. 

Hortxe daukagu kudeatu beha-
rreko beste egoera bat: gura-
soak alde batean, eta irakasleak 
bestean.  
Eta ni erdian. Gauza bat argi 
dago. Arazoak kudeatzerako 

orduan, hiru alde daude: gura-
soak, irakasleak eta psikopeda-
gogoa. Denen iritzia kontuan 
hartu beharra dago, eta hiru 
aldeen arteko lanak etekina izan 
behar du, umearen hobebeha-
rrez. Gauzak horrela plantea-
tzen direnean, gurasoak nahiko 
ados egoten dira. 

Oro har, gurasoak entzun beha-
rrekoa entzun, eta egin beharre-
koa egiteko prest egoten dira?
Begira, guraso batek laguntza 
eskatzen badu, kezkatuta dagoe-
lako da. Beraz, gehienetan eure-
kin lan egitea erraza da. Baina, 
beste guraso batzuk, irakasleek 
niregana etortzeko esan eta esan 
aritu ostean datoz. Eta, zelanbait 
esanda, behartuta datozenean, 
ez da hain erraza. Ez da ohikoe-
na, baina guraso batzuek hagax-
ka magiko bat dugula uste dute, 
eta saio bakar batean konpondu 
gura dituzte arazoak. Batzuetan, 
saio bat baino gehiago behar da, 
eta horrelako gurasoekin zaila 
da lan egitea. Baina, normale-
nak, lehenengo kasuak dira: 
laguntza eske datozen gurasoak, 
eta beharrezko laguntza jasotze-
ko prest daudenak.  

Umeen  osasun  emoz io -
nalaz ez arduratzeak ara-
zoak eragin ditzake, baina, 
gaur egun, ez al doa nagusi-
tzen gehiegizko ardura eta  
kontrola?
Tira, gurasoek euren seme-ala-
bekiko ardura izatea ona dela 
uste dut. Esaterako, nik institu-
tuan ere eskaintzen dut zerbi-
tzua, eta gurasoek, sarritan, ez 
dute jakiten euren seme-alabak 
emozionalki ondo dauden ala 
ez; eta emozionalki txarto ba-
daude, akademikoki ere berdin 
egotea da normalena. “Gaztetan 
bazuen guri gauzak kontatzeko 
konfiantza”, esaten didate, “bai-
na, orain, institutuan, ez dute 
ezer kontatzen”. Komunikazioa 

ere landu beharra dago, garran-
tzitsua da.

Gazteei ere kosta egiten zaie la-
guntza eskatzea?
Bai. Behin institutuan hasita, 
seme-alabek laguntzarik behar 
ez dutela uste dute gurasoek, eta 
hori ez da horrela. Salto handia 
da, eta laguntza behar dute. Ba-
tzuek galduta ikusten dute eu-
ren burua, eta ez akademikoki 
bakarrik, baita emozionalki ere. 
Jakina, gazteek eurek ez dute 
onartuko hori horrela denik, 
eta gurasoei ez diete laguntzarik 
eskatuko.  

Teknologia berriek bizimodua 
aldatu dute. Sarritan, ez da erra-
za izaten zertan diren onuraga-
rriak eta zertan ez bereiztea.
Gurasoen ohiko kezka bat da, 
bai. Gazteak gero eta goizago 
hasten dira mugikorrekin, sare 
sozialekin… Berrikuntzak ondo 
daude, baina ondo erabiltzen 
badira. Ez da ona ume batek 
arratsalde osoa telebista edo 
mugikorraren aurrean ematea. 
Ume horiek bakartu egiten dira. 

‘Bullying’ kasuak adin tarte de-
netan ematen dira?
Bai, umeagotan zein nagusia-
gotan. 

Azken urteetan ‘bullying’ ka-
suek gora ala behera egin dute?
Nik uste dut gutxitu egin direla. 
Eskoletan gero eta adiago daude 
horrelako kasuen inguruan.  

Umeentzat Haur Hezkuntza-
tik Lehen Hezkuntzarako sal-
toa konplitatua dela esaten da. 
Bai. Haur Hezkuntzan txokoak 
erabiltzen dira, jolas edo gai 
desberdinei bideratutako txo-
koak. Haur Hezkuntzarako sal-
toa ematean, ez dago txokorik, 
ikasgaiak daude: matematika, 
ingelesa… salto handia da. Egun 
batean, jolasak dira euren egu-
nerokoa, eta hurrengoan ordute-
giak, liburuak eta etxeko lanak. 
Mahai baten inguruan ikusten 
dute euren burua, eta ingurua 
ez zaie ezaguna egiten. Aldaketa 
apurka egiten saiatzen dira es-
kolak, baina salto handia da. Ur-
te horretan, gurasoek pazientzia 
izan behar dute umeekin.

Terronek hamaika urte daramatza psikpedagoa alorrean; Basaurin bizi eta eta ikasturtea zehar egunero egiten du handik Abadiñorako bidea.

“Hasi nintzenean zaila zen gurasoen laguntza 
lortzea; orain laguntza ia erabatekoa izaten da” 
Rakel Terron psikopedagogoa da, eta Abadiñoko hiru ikastetxetan gurasoen kezkak aztertzen eta bideratzen saiatzen da
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Astialdiko begirale izateko 
aukera eskainiko dute 
Amankomunazgoak antolatu du, eta irailaren 18ra arte eman daiteke izena

 IKASTAROA  Aitziber Basauri
Begirale ikastaroa egiteko au-
kera eskainiko dute Durangon 
datorren ikasturte honetan. 
Durangoko Merindadearen 
Amankomunazgoak antolatuta-
ko ikastaroa Urtxintxa Eskolak 
emango du, eta zabaldu berri da 
izena emateko epea. Irailaren 
18ra bitartean dago horretara-
ko aukera. Amankomunazgoak 
Durangon duen egoitzara jo dai-
teke horretarako. Baita euskara.
mdurango@bizkaia.org posta 
elektronikoa edo 946 232 522 tele-
fonoa erabili ere.

Eusko Jaurlaritzak luzatuta-
ko titulazio ofiziala lortuko dute 
urte eta erdiko iraupena duen 
ikastaroa egiten dutenek: 200 
ordu teoriko eta 120 ordu prakti-
ko egingo dituzte. Asteburuetan 
izango dira eskolak, hilean bi-
rritan, ikasturte guztian zehar. 
Aipatzekoa da, Amankomunaz-
goko Euskara Zerbitzuan parte 
hartzen duten Durangaldeko 

bizilagunek doan izango dutela 
ikastaroa. Baldintza bat bete 
behar da ikastaroan parte har-
tzeko: 2015eko abendurako, 18 
urte beteta izatea.  

Trebakuntza tresnak eskura
Astialdian lan egiteko beharrez-
ko trebakuntza tresnak eskaini 
gura dituzte ikastaroan, Eñaut 
Aiartzaguena Urtxintxa Eskola-
ko arduradunak azaldu duenez. 
Horretarako, hainbat gai jorra-
tuko dituzte ikasturteak iraun 
bitartean: talde dinamikak, psi-
kologia ebolutiboa, soziologia, 
begirale tipologia, sexualitatea, 
udalekuak eta kanpalekuak, 
lehen sorospenei buruzko oina-
rrizko ezaguera... 

Balioetan oinarritutako tre-
bakuntza da Urtxintxa Eskolak 
eskainitakoa, eta “horretarako, 
hezkidetza, kulturartekotasu-
na, umearen parte hartzea, eus-
kara, eta halako zehar-lerroak 
jorratuko ditugu”, argitu digu 

Aiartzaguenak. “Balio garran-
tzitsuak direla uste dugu, eta 
ikastaro guztian zehar lantzen 
ditugu; arlo bakoitzean bestela-
ko zehar- lerro zehatzak ere lan-
tzen ditugu”. Gaineratu duenez, 
“kalitatezko hezkuntza eskain-
tzeko ikastaroa da eskaini gura 
dena, eta horretarako, beharrez-
koak diren zehar-lerroak lan-
tzen ditugu”. Begirale ikastaroa 

Euskal Autonomi Erkidegoagaz 
muga egiten duten beste erkide-
go batzuetan ere egin daitekeela 
azaldu du. “Ordu gutxiago egi-
nez, titulazioa lortu daiteke. Ha-
la ere, adibidez, euskara ez dute 
jorratzen”.

Heziketarako momentua
Astialdia zaindu beharreko tar-
tea dela uste du Aiartzaguenak: 
“Astialdia ez da umea zaintzeko 
denbora bakarrik, heziketarako 
momentua ere badela uste dugu. 

Gainera, umea balioetan heztea 
da gure helburua. Jendarte ho-
netarako, beharrezkoa dela uste 
dugu”.

Lan munduan sartzeko edo 
udan lan egiteko “aukera one-
netariko” bat da astialdiko be-
girale izateko ikastaroa, Ur-
txintxako ordezkariak aitortu 
duen moduan. “Azken urteetan, 
gainera, gazteak ez eze, helduak 
ere animatu izan dira ikastaroa 
egitera. Denetarik izaten da 
ikastaroetan”.

Iazko begirale ikastaroko irudi bat. Astialdiko begirale izateko ikastaroa egiten duten guztiek topaketa egiten dute ikasturtea amaitzeko. 

Hainbat gai jorratuko dituzte Urtxintxa Eskolak gidatuko duen ikastaroan.

Astialdian lan egiteko 
trebakuntza tresnak 
eskaini gura ditu 
Urtxintxa Eskolak 
begirale ikastaroan

E. Aiartzaguena: 
“Astialdia ez da umea 
zaintzeko denbora 
bakarrik, heziketarako 
momentua ere bada”
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 HEZKUNTZA  Jone Guenetxea
Ikasle bakoitzaren beharreta-
ra egokitzen den formazioa 
eskaintzen dute Durangoko 
Ikusi eta Ikasi eta Berrizko Zien-
tzieskola akademiek. Ingelesa, 
alemana, garapen mentala, 
eskolaz kanpoko errefortzuak, 
udako tailerrak...

Zer ikasketa eskaintzen duzue 
Ikusi eta Ikasin? 
Lorea Duñabeitia: 2011n mar-
txan jarritako proiektua da. 
Maila guztietarako ingeles es-
kolak, laguntza eskolak, eta 
zientzia zein letretako ikasgaiak 
lantzen ditugu. Aleman eskolak 
ere ematen ditugu; baita itzul-
pengintza zerbitzua ere. Aurten, 

berrikuntza moduan, italiera 
ere emango dugu. Berezitasun 
moduan, ordutegi malguak es-
kaintzen ditugu erreleboetan 
dabiltzanentzat

Eta Zientzieskolan?
Lorena Egidazu: 2009an eskola-
rako errefortzu moduan mar-
txan jarri zen proiektua, baina, 
apurka-apurka, zabaltzen joan 
da. Horretaz gainera, tailerrak, 
hitzaldiak, guraso eta umeen-
tzako eskolak, logika lanketa eta 
ikastaroak on-line ere ematen 
dira.

Proiektu berriak jarriko dituzue 
martxan. 
L.E.: Proiektu horietako bat 

Aloha da. Garapen mentala 
lantzeko saioak dira, 5 eta 13 
urte bitarteko neska-mutilen-
tzat. Helburua garapen mentala 
modu dibertigarri batean eta 
jolasen bidez lantzea da. Izan 
ere, adin horretan, garuneko 
konexioak egiten diren momen-
turik inportanteena izaten da. 
Berrizen iaz hasi ginen proiektu 
honekin, eta aurten, Durangora 
ere ekarriko dugu. Ezkerreko 
emisferioa (ahozko komunika-
zioa, entzumena...) asko lantzen 
da eskolan, baina eskuinekoa 
ez (oroimen fotografikoa, artea, 
irudimena, kontzentrazioa...). 
Programa honen bidez, abakoa 
erabiliz, kalkulu matematikoa 
egiten erakusten diegu.  Behin 

hori ikasita, abakoa irudi bihur-
tzen dugu, eta bi emisferioak 
konektatu egiten ditugu.

Garapen mentalera bideratuta-
ko programa honetan dihardu-
ten umeengan zein hobekuntza 
nabaritu duzu? 
L.E.: Kontzentrazioan aurrera-
pauso handia nabaritzen da. 
Gainera, zenbakiak ulertzea 
heldutasunarekin batera doa. 
Lehen Hezkuntzako lehenengo 
mailan aldaketa handia dago. 
Beraz, abakoak ume askori sis-
tema hamartarra lantzeko balia-
bideak eman dizkie. 

Lehen Hezkuntzara arte zelan 
landu daiteke arlo hau? 
L.E. Numicon metodoaren bi-
dez. Oxford Unibertsitateko 
materiala da, eta matematika 
lantzeko balio du. Jolasteko ma-
teriala da, eta oso interesgarria 
da 3 eta 5 urtera arteko umeekin 
lantzeko. 

Helduei zuzendutako eskain-
tzaren artean, Brain Factory 
proiektua duzue.  
L. D.: Neuronak berraktibatzeko 
ariketez osatutako programa 
bat da. Denok dugu garunean 
biltegi antzeko bat. Erreserba 
kognitibo hori sasoi onean man-
tentzea da helburua. 50 urtetik 
aurrera hasten gara proiektu 
horrekin.

Euskara arloan ere jardungo 
duzue.
L. D.: Arratsaldetan ume txikiei 
bideratuta dago. Tailerrak eta 
jolasak euskaraz egitea da as-
moa. Kasu askotan, gurasoek ez 

dakite euskaraz, eta hizkuntza 
lantzeko beste modu bat eskaini 
gura dugu. Ludoteka antzeko 
bat izango liztateke, baina askoz 
ere egituratuagoa. Asteburue-
tan ere ekintzaren bat antolatze-
ko asmoa dugu.

Ingelesa ikasgelatik ateratzeko 
asmoa ere baduzue.
L.D.: Ingelesa gelan ikasteaz gai-
nera, ekintzaren bat kalean egi-
tea gura nuke. Bizikletan ibili,  
irteerak egin edo beste hainbat 
ekintza kultural egin ditzakegu, 
baina ingelesez.

Asteburuetan zein gai landu gu-
ra duzue? 
L.D. Asteburuetan coaching 
saioak, jende aurrean zelan 
berba egin lantzeko teknikak, 
irakurketa dialogikoa, autoesti-
mua lantzeko tailerrak eta beste 
hainbat arlo landu gura ditugu.

Gabonetako oporraldirako ere 
tailerrak prestatu dituzue.
L.E.: Abenduaren 21, 22, 23 eta 
28, 29 eta 30 egunetan tailerrak 
egingo ditugu Berrizen eta Du-
rangon. Udan ere antolatuko 
ditugu. Matematika eta ingelesa 
irakasteaz gainera, irudimena 
ere landuko dugu.

Umeei imaginazioa falta zaiela 
somatzen duzue? 
L.E.: Irakurtzen duzuna uler-
tzeko, irudimena izatea oso ga-
rrantzitsua da. Problema mate-
matiko batean ere beharrezkoa 
da azaltzen dena irudikatzea. 
Umeak hain estimulatuta dau-
denez, ez dute irudiak sortzeko 
beharrizanik. Telebista, Nin-
tendo, mugikorrak, Wii.... Ez 
dira gauza irudiak sortzeko. 
Eskulanak lantzea, testuak 
irakurri eta ulertutakoa mar-
gotzea... ariketa erabilgarriak 
dira. 

Proiektu berriak noiz aurkez-
tuko dituzue? 
L.D.: Aurkezpena irailaren 19an 
izango da, zapatuan, Ikusi eta 
Ikasin, goizeko 11:00etan. Eto-
rri gura dutenei 685 754 299 
telefono zenbakira deitzea edo 
zientzieskola@gmail.com hel-
bidera mezua bidaltzea esker-
tuko genieke.

“Talde txikietan lan egiteaz gain, 
ikaslearen beharretara egokitzen gara” 
Zientzieskola eta Ikusi eta Ikasi akademiek proiektu berrien aurkezpena egingo dute irailaren 19an. 

“Umeei irudimena falta 
zaie; estimulu larregi 
jasotzen dituzte, eta ez 
dute irudiak sortzeko 
beharrizanik”
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Burgosko musika eta dantza   
tradizionalak, San Agustinen
Cantollano taldearen emanaldia da kulturgunearen ikasturteko lehenengoa

 MUSIKA
Gaztelako musika tradiziona-
laren VII. jaialdia hartuko du, 
irailaren 12an, 20:00etatik au-
rrera, Durangoko San Agustin 
kulturguneak. Palentzia eta 
Gaztela Leongo Durangoko 
zentroak antolaturiko emanal-
dia da biharkoa, eta Burgosko 
Agrupación Cantollano taldea 
da aurtengo jaialdira gonbidatu 
dutena. 1990. urtetik, Burgosko 
kanta, jantzi eta dantza tradizio-
nalak ikertu, bildu eta ezaguta-
razteko lanetan murgilduta da-
bilen zortzikotea da Cantollano. 
Lan horren guztiaren isla dira 
hamarkada hauetan kaleratu 
dituzten diskoak.

Biharko hitzordu hori da San 
Agustin kulturguneak oporre-
tako geldialdiaren ostean hartu-
ko duen lehenengo emanaldia.

Elorrioko liburutegiaren 
ikasturterako eskaintza
Hiru tailerretan izena emateko epea hasi dute

 IRAKURZALETASUNA
Elorrioko Udal Liburutegiak 
2015-2016 ikasturterako eskai-
niko dituen tailerretan izena 
emateko epea hasi dute. Adin 
guztietako herritarren irakur-
zaletasuna bultzatu guran, doan 
eskainiko dituzte tailerrak.

Aurreko kurtsoan bezala, 
jaioberri direnetik hiru urte 
betetzen dituzten arte, Azale-
rako Ipuinak tailerra izango 
dute elorriarrek aukeran. Plaza 
kopurua mugatua da ekimen 
honetan, eta urriaren 2ra arte 
eman ahalko da izena. Hama-
bosteroko saioak izango dira 
Azalerako Ipuinak tailerre-
koak, eta kantuak, ipuin labu-
rrak, hitz-jokoak, olerkiak eta 
masajeak baliatuko dituzte.

Hiru eta zortzi urte bitarteko 
haurrentzat ere badago eskain-

tzarik, Elorrioko liburutegian, 
adin tarte horretako haurren 
irakurketa kluba ere martxan 
ipiniko dute eta. Hilean behin, 
haurrak eta euren gurasoak 
elkartuko dira, irakurketa klub 
horretan. Urriaren 8ra arte 
eman ahalko da izena.

Peru Magdalena duranga-
rrak dinamizatuko ditu, bestal-
de, helduen irakurketa klubak. 
Euskarazko eta gaztelaniazko 
irakurgaien inguruan, talde bi 
osatuko dituzte aurten ere. 1990. urtetik, Burgosko foklorea ezagutzera emateko lanetan dihardu zortzikoteak.

Adin guztietako herritarren 
irakurzaletasuna bultzatu 
guran, doan eskainiko 
dituzte tailerrak

 AURKEZPENA  Itsaso Esteban
Iurretako Udalaren babesagaz 
Ibarretxe kultur etxeak eta He-
rri Bibliotekak ikasturte be-
rrian eskainiko duten egitarau 
mardula aurkeztu zuten, atzo, 
kultur etxean. Izan ere, irailaren 
15ean hasiko da ikastaroetan eta 
askotariko ekimenetan parte 
hartzeko izen-ematea. 

Herri Bibliotekan, adin eta 
egoera guztietako herritarren 
irakurzaletasuna bultzatu, eta  
kultur eta aisialdi nahiak ase-
tzeko pentsaturiko egitarau 
zabala prestatu dute, ikasturte 
honetarako ere. “Erronka na-
gusietako bat Biblioteka inklu-
siboagoa lortzea da”, azaldu du 
Ziortza Onaindia arduradunak, 
“jaioberrietatik hasi eta ehun 
urte arteko herritarrentzako 
irakurketa klubak eskaintzea, 
esaterako”. Helburu horregaz, 
duela hainbat urtetik martxan 
dauden Azalerako Ipuinak, Bu-
larretik Mintzora, Haur Litera-
tura Kluba, eta Emakumeen Li-
teratura Klubek martxan jarrai-
tuko dute, eta beste irakurzale 
talde berri bi osatuko dituzte. 

Nobedadeak Bibliotekan
Helduentzako Ingeles eta Fran-
tses Literatura klubak dira Iu-
rretako Bibliotekaren 2015-2016 
ikasturterako berritasunetako 
bat. Onaindiaren berbetan, “hiz-
kuntza horietan idatziriko lite-
ratura garaikidea izango dute 
irakurketa klub horietan arda-
tza, eta hilero elkartuko dira”. 

Gainera, duela hiru urte mar-
txan ipini zituzten 16 urtetik 
gorakoentzako ingeles, aleman 
eta frantses mintzapraktika tal-
deak ere izango dira ikasturte 

honetan, Iurretako Bibliotekan. 
Mailaren arabera osaturiko tal-
deetan elkartuko dira, astero.

Biblioteka inklusiboago ba-
terako bidean tematuta, iaz ira-
kurketa errazaren alde egin 
zuten apustuari jarraipena 
emango diotela iragarri du-
te: aurten, dislexia arazoak di-
tuzten haurrak eta adinekoak 
izango dira programa horren 
ardatza. Ziortza Onaindiak au-
rreratu duenez, bestalde, 50 ur-
tetik gorakoen irakurzaletasu-

na bultzatzea eta etorkizunean 
eurentzako irakurketa klub bat 
sortzea da Bibliotekaren erron-
ketako bat.

Doakoak dira Bibliotekan 
eskaintzen dituzten ekintza de-
nak. Iñaki Totorikaguena alka-
teak nabarmendu duenez, “hau 
dena ezinezkoa litzateke udala-
ren apustua garbia ez balitz”. 
EAEko Kulturaren Behatokiak 
emandako datua azpimarratu 
du alkateak: 5.000 biztanletik 
beherako beste herrietakoa 

baino bi puntu altuagoa da Iu-
rretaren gastu kulturala. “Batez 
beste, udal aurrekontuen %8,9 
bideratzen da Iurretaren tamai-
nako herrietan kulturara, eta 
%10,6 gurean”. 

Ikastaroak: 22 diziplina
Ibarretxe kultur etxean ikastur-
te honetan eskainiko dituzten 
ikastaroen berri eman zuen, 
atzoko agerraldian, Pili Jimenez 
arduradunak: “22 diziplina des-
berdinetako tailerrak izango di-

ra aukeran”. Jimenezek azaldu 
zuen, denera, 300 plaza eskaini 
zituztela iaz, eta bete egin zirela. 
Aurten ere horrela izatea espero 
dute. Prentsaurrekoan emanda-
ko datuaren arabera, ikastaroe-
tan parte hartzen dutenen %94  
iurretarra da. Bistan da herrita-
rrek harrera ezin hobea egiten 
diotela eskaintzari.

Aurreko urteetan harrera 
ona izandako ikastaroez gain,  
pilates eta umeentzako jolasak 
ingelesez eskainiko dituzte.

Iñaki Totorikaguena, Zorione Fundazuri, Ziortza Onaindia eta Pili Jimenez, ikasturteko egitarauaren aurkezpenean.

Herritar guztien aisialdi eta kultur nahiak 
asetzea helburu, egitaraua prest, Iurretan
Atzo aurkeztu zuten Iurretako Bibliotekaren eta kultur etxearen ikasturte honetarako eskaintza zabala
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OSASUN GIDA 

FISIOTERAPIA 
OSTEOPATIA

Trañabarren 13, 4. blokea, 
behea eskuma 

48220 MATIENA-ABADIÑO

Tel.: 944 657 132 - 686 906 374

Ane Legorburu Munitxa

RP
S:

 11
9/

13

B. UNAMUNZAGA 
E. ETXEBARRIA

Muruetatorre, 2C - behea 
48200 DURANGO

Tel.: 946 819 951  Mug.: 717 194 454

ODONTOLOGIA OROKORRA 
ETA ESPEZIALIZATUA

uecdental@gmail.com

RP
S:

 14
5/

13
JON ARRUABARRENA

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

PSIKOLOGO KLINIKOA 
PORTAERA TERAPIAN MASTERDUNA

• Antsietatea, estresa, fobiak 
• Depresioa • Eskola arazoak

UMEAK - NAGUSIAK - BIKOTEAK

Tel.: 946 033 246 - 629 245 728 RP
S:

 6
2/

11

Laser berria:

Txatxiena, 6 
48200 DURANGO

Tel.: 946 810 387

Tatuajeak behin betiko kentzeko laserra

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

Adinaren kontrako tratamenduak: orbanak, botoxa...

RP
S:

 16
/0

9

RP
S:

 16
2/

13

Profesional 
onenak zure 
zerbitzura!

Monagotorre, 4 - behea 
48200 DURANGO
Tel.: 946 203 630

Kiropodia, onikopatia, alterazio 
dermatologikoak eta ibilerako alterazioak

14
8/

13

GOIATZ MURUA

AINHOA ELORZA
PODOLOGOA

PODOLOGOA

UMEAREN 
GARAPENERAKO 

ZENTROA

Juan Olazaran, 1 behea
48200 DURANGO

Laguntza goiztiarra, psikomotrizitatea, 
fisioterapia, logopedia

Tel.: 944 668 370 - 615 782 090 RP
S:

 6
3/

63

FISIOTERAPIA

PODOLOGIA

PSIKOLOGIA

ESTETIKA

ODONTOLOGIA

OPTIKA

PEDAGOGIA

J.L. URRETA ZABALO

Zumalakarregi, 18 - 1. ezk. 
48200 DURANGO

Tel.: 946 812 200

MEDIKU ESTOMATOLOGOA 
IMQ, PADI (umeen hortz programa) 

Ortodontzia

RP
S:

 11
2/

13
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Denek jokatu gura duten Olazar 
txapelketa eguenean hasiko da
Aurten ere afizionatu mailako pilotaririk onenak Zaldibarren lehiatuko dira

 PILOTA  J.Derteano
Beste behin, Olazar pilota txa-
pelketak afizionatu mailako pi-
lotaririk onenak ekarriko ditu 
Zaldibarko pilotalekura. Denek 
jokatu gura duten txapelketa da. 
Antolatzaileen lanik handiena 
ez da multzoak osatzeko adina 
pilotari batzea, justu kontrakoa 
baizik: parte hartu gura dute-
nen artean aukeraketa egitea. 
Horretan, Mallabiko Biharko 
Izarrak txapelketaren antza du. 
Dudarik barik, Durangaldeko 
pilota txapelketarik garrantzi-
tsuenak dira, eta Euskal Herri-
ko onenetakoak.

Olazar txapelketak duen mai-
la neurtzeko, parte-hartzaileei 
erreparatzea besterik ez dago. 

Iaz, esaterako, Jokin Altuna eta 
Iker Irribarri aurrelariak, eta 
Aitor Irusta atzelaria aritu ziren 
Zaldibarko txapelketan, eta aur-
ten profesionaletan ari dira.

Txapelketa lau t’erdian eta 
binaka jokatuko dute, kanpora-
keta sistemaren bidez; 16 pilo-
tari lehenengoan, eta 16 bikote 
bigarrenean. Durangaldeak 
hiru ordezkari izango ditu bi-
naka: Igor Azpiri elorriarrak 
Ander Imazegaz jokatuko du; 
Aitor Elordi mallabiarrak Ai-
tor Gorrotxategigaz, eta Gorka 
Otaduy berriztarrak Unai Al-
baradogaz. Otaduyk estreinako 
urtea du txapelketan, eta Elordi 
bigarrenez arituko da. Igor Az-
pirik, aldiz, askotan parte hartu 

du, eta lau finalerditara heltzea 
lortu du.

Zaldua kirol elkartea da txa-
pelketaren antolatzailea. Biko-
teak osatzerako orduan, gazteak 
esperientzia gehiagoko pilota-
riekin elkartzen saiatu dira. 

Eguenean lehen jardunaldia
Txapelketako kanporaketak 
eguenero, 21:30ean, jokatuko 
dituzte. Lehenengo jardunaldia 
irailaren 17an jokatuko dute. 
Binaka, Otaduyk eta Albaradok 
Lezamako Aurtenetxe-Bilbao 
bikotearen kontra jokatuko 
dute. Lau t’erdian, Zubizarreta 
ataundarrak eta Albizu marki-
narrak neurtuko dituzte inda-
rrak.

Iaz, lau t’erdian, Bakaikoak irabazi zuen, eta binaka, Agirre-Gorrotxategi bikoteak. Jose Maria Belar

Durangok hartuko du aurten  
Cafes Baqué torneoaren finala
Aste honetan hasi dute txapelketa, eta Durangaldeko lau pilotari dabiltza

 PILOTA
Asteon hasi dute buruz buruko 
Cafes Baqué pilota torneoa. Aur-
ten, 30. aldia egingo du txapel-
ketak, eta sei jardunaldi izango 
ditu. Finala Durangoko Ezkurdi 
Jai Alai pilotalekuan jokatuko 
dute, urriaren 9an.

Urtero legez, kadete eta gazte 
mailetako pilotariei zuzenduta-
ko txapelketa da; maila bakoi-
tzean, 16 pilotarik lau multzotan 
banatuta neurtuko dituzte inda-
rrak. Durangaldeko lau pilotari 

daude tartean: gazte mailan, 
Elorrioko pilota taldeko Gontzal 
Azkarraga eta Paul Sagasta, 
eta Zaldibarko taldeko Jon Ipa-
rragirre ari dira. Hirurek atzo 
arratsaldean jokatu zituzten 
txapelketako partiduak Laukiz-
ko pilotalekuan. Kadete mailan, 
berriz, Durangoko pilota tal-
dean dabilen Aingeru Olague-
nagak parte hartuko du.

Kanporaketa bidezko sis-
tema darabilen txapelketa da: 
irabazleak aurrera egingo du, 
eta galtzailea kanporatuta ge-
ratuko da. Sei jardunaldietako 
bat, azken aurrekoa, Iurretako 
pilotalekuan jokatuko dute, 
irailaren 22an. Olaguenagak, 
multzoburua denez, Iurretan 
jokatuko du txapelketako lehe-
nengo partidua.

Igor Azpirik Olazar txapel-
ketako lau finalerdi jokatu, 
eta denak galdu ditu. Azke-
nekoz, iaz gertatu zitzaion, 
Ander Imaz kide zuela. Aur-
ten, lagun berarekin, hatz 
puntekin sarritan ukitu duen 
finala jokatzea du helburu. 

Olazarrek final bat zor dizu.
Egundoko gogoa dut Olaza-
rren finalera arteko pausoa 
emateko. Lau finalerdi galdu-
ta, ematen du koska hori ezin 
dudala igo. Finaleko egun hori 
bizitzea gustatuko litzaidake. 
Horixe da Olazarren falta zai-
dana, eta horixe da aurtengo 
helburua: finalera heltzea. 
Urte batean, eskuetatik txarto 
egon nintzen, eta besteetan ez 
genuen gure maila eman.

Azken finalerdia iazko aldi-
koa da. Zelan joan zen?
Askogatik galdu genuen: 22-6. 
Anderrek (Imaz) pilota batzuk 
galdu, eta konfiantza galdu 
zuen, eta, tira, ez genuen gure 
maila eman.

Aurten bikote-lagun bera 
izango duzu: Ander Imaz. Sa-
rritan jokatu duzu beragaz?
Ez, gutxitan, birritan baka-
rrik. Iaz Olazar txapelketan, 
eta, aurten, urtarrilean, Altza-
ko pilota txapelketan. Irabazi 
egin genuen, gainera.

Zelako pilotaria da Imaz?
Ondo hartzen dugu elkar. Imaz 
gaur egungo atzelaririk one-

netakoa da afizionatuetako 
gazteen artean. Eskuma in-
dartsua du, eta ondo datorkit 
hori aurreko saltsan gustora 
ibiltzeko. Gainera, kantxan 
arin ibiltzen da; kantxa asko 
betetzen du. Aurten, Biharko 
Izarrak txapelketa irabazi du 
binaka.

Zelan joan da uda? Asko joka-
tu duzu?
Uztailean Euskal Herriko elite 
mailan azpitxapeldun geratu 
nintzen. Xabier Erostarbegaz  
jokatu nuen, eta 22-20 galdu 
genuen. Ondoren, Añorgako 
elite mailako txapelketa iraba-
zi nuen, Tabarregaz bikotea 
osatuta. 

Zein sasoi puntutan zaude?
Oraintxe bertan, eskua oso 
txarto daukat. Udan partidu 
asko jokatu ditut, eta karga ho-
ri igartzen dute eskuek. Baina, 
hile eta erdian edo, ez dut par-
tidurik jokatuko, eta, Olazar 
hasten denerako, osatzea espe-
ro dut. Joko aldetik, oso ondo 
eta konfiantzagaz nago.

26 urte dituzu. Zelan bizi du-
zu pilota? Zein unetan zaude?
Orain hiru urte, nahiko pattal 
ibili nintzen; gora heltzea hel-
buru, eta ez duzu pauso hori 
ematen, eta balio duzula era-
kutsi behar horrek… Orain, 
desberdin jokatzen dut. Goza-
tzera irteten naiz kantxara, 
eta ez sufritzera, sasoi batean 
gertatzen zitzaidan moduan.

Igor Azpiri (Elorrio, 1988) 
Binaka arituko da.  

“Olazarren finalera heltzea 
da aurtengo helburua”

Urriaren 9an jokatuko dute finala Durangoko Ezkurdi Jai Alain. Bizkaiko federazioa

Iurretako mendi 
martxak ibilbide 
berria du aurten

 MENDIA
Zaldai Mendi Taldeak ibilbidea 
erabat aldatu dio irailaren 19an 
izango den Iurretako IV. Mendi 
Martxari. Mugarra mendia in-
guratuz, Aramotz mendilerro-
tik izango da, Leungane (1.006 
metro) eta Aizkorri (817 metro) 
mendiak igonda, besteak beste. 
Martxak 25 kilometro ditu, eta 
09:00etan hasiko da Iurretako 
plazatik. Izen-ematea irailaren  
17ko gauerdian amaitzen da  
www.herrikrosa.eus webgu-
nean (8 euro). Egunean bertan 
ere egin daiteke (10 euro).
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Gernika-Zaragoza, goi mailako 
saskibaloia, bihar, Landakon
Javi Durangoren oroimenezko torneoaren barruan lehiatuko dira

 SASKIBALOIA  J.D.
Javi Durangoren oroimenezko 
torneoaren bigarren aldiak Ger-
nika Bizkaia eta Mann Filter 
Zaragoza taldeak aurrez aurre 
jarriko ditu bihar, 18:00etan, Du-
rangoko Landako kiroldegian. 
Talde biek emakumeen Lehen 
Mailan jokatzen dute, Espainia-

ko ligarik gorenean, eta, aste bi 
barru, batak bestearen aurka 
hasiko dute liga denboraldia.

Gernikak aurten egin dituen 
lau fitxaketak (Gisela Vega, 
Shanasa Sanders…) bertatik 
bertara ikusi ahalko dira. Era 
berean, berezia izango da Bri-
tany Miller amerikarra Zarago-
zako elastikoagaz ikustea ere, 
azken urte biak Gernikan eman  
ostean.

Baqué torneoa
Asteburu honetan Baqué Tor-
neoa ere jokatuko dute Duran-
gon. Zapatuan finalerdiak joka-
tuko dituzte: Tabirako-Baqué 
eta Azkoitia Azpeitiaren ar-
tekoa 15:45ean hasiko da, eta 
Anglet Cote Basket eta Venta-
nas Arsan Astilleroren artekoa 
20:00etan. Domekan, 12:30ean, 
finala jokatuko dute.Iaz Perfumeria Avenida taldeak irabazi zuen. Bizkaiko Saskibaloi Federazioa

Maider Unda otxandiarra.

Gernikako zein Zaragozako 
izarrak bertatik bertara 
ikusteko aukera egongo da 
bihar, 18:00etatik aurrera

Maider Unda 
Munduko  
Txapelketan ari 
da, Las Vegasen

 BORROKA J.D.
Maider Unda borrokalari 
otxandiarra AEBetako Las 
Vegas hirian jokatzen ari den 
Munduko Txapelketan parte 
hartzen ari da. Atzo arratsal-
dean, Turkiako Yasemin Adar 
borrokalariaren kontra aritu 
zen final zortzirenetan. 

Munduko Txapelketan duen 
helburu nagusia lehenengo 
bost borrokalarien arten sail-
katzea da, horrek zuzenean 
Rioko Joko Olinpikoetarako 
sailkapena emango liokeelako.  
Sailkatzea lortuko balu, bere 
hirugarren Joko Olinpikoak jo-
katuko lituzke, Rion. Aurretik, 
2008an Pekin, eta 2012an Lon-
dresekoetan parte hartu zuen.  

Federazio Kopan 
abantaila hartu 
du Amorebietak

 FUTBOLA J.D.
Federazio Koparen lehen kan-
poraketan, Amorebietak 1-2 
irabazi du Zamudiora eginda-
ko bisitan. Zamudiok Amore-
bietak baino maila bat behe-
rago jokatzen du, Hirugarren 
Mailan. Itzuliko partidua irai-
laren amaieran jokatuko dute, 
Urritxen. 

Amorebieta nagusi izan zen 
partiduan, eta abantaila han-
diagoa ekartzeko aukerak izan 
zituen. Juaristik eta Goiriak 
sartu zituzten Zornotzako tal-
dearen golak. Azken txanpan, 
Zamudioko Revu jokalariak 
estutu egin zuen markagailua.

Saskibaloi entrenatzaile izateko 
prestatzen dabiltza gazteak
 Tabirakok eta Federazioak bultzatuta, entrenatzen ikasten daude 30 bat gazte

 SASKIBALOIA  M.O.
Ume eta gazte asko dabiltza sas-
kibaloian, eta eskola kirolean 
indar handienetakoa duen ki-
rola da. Baina, hainbeste joka-
lariri erakusteko, entrenatzai-
leak behar dira, eta, batzuetan, 
horiek topatzeko arazoa egoten 
da eskoletan edo klubetan. En-

trenatzaileen beharra du, esa-
terako, Durangoko Tabirako 
klubak. Bizkaiko Federazioaren 
laguntzaz, gazteak entrenatzaile 
izateko trebatzen dituzte, eta ho-
rrelako ikastaro bat Durangon 
garatzen dabiltza aurten. 

30 bat gazteko koadrilak par-
te hartzen du ikastaroan, klase 

teoriko eta praktikoak jasotzen.  
Dagoeneko zortzi bat egun eman 
dituzte, eta bateren batek “ordu 
larregi” direla esan arren, espe-
rientzia polita dela diote gehie-
nek. Astelehenean, Jesuitak 
ikastetxean elkartu ziren klasea 
hartzeko. Askok badaukate 
lehendik saskibaloi talde baten 

ardura, eta ikastaroagaz euren 
ezaguera indartu gura dute: “Ia 
denok daukagu talde bat entre-
natzeko, eta astiro-astiro mailaz 
igotzen joatea da asmoa”, esan 
zuen ikasleetako batek.

Cristina Kruj izan zuten ira-
kasle astelehenean, Taldearen 
Zuzendaritza arloa ikasteko. 
Ikastaroaren balioaz berba egin 
zuen Krujek: “Hezkuntza ga-

rrantzitsua da, talde bat hartzen 
duen edozein gaztek gutxie-
neko jakintza batzuk eduki di-
tzan”. Batez ere, goragoko mai-
letan omen dago entrenatzaile 
faltaren arazoa: “Saskibaloia 
indartsu dago, batez ere behe 
mailetan. Horregatik, eskolek 
eta klubek entrenatzaileak es-
katzen dituzte. Baina, hurrengo 
mailetan falta da”. 

Ikastaroa ematen gustura 
dabil Kruj: “Gustatzen zait 
gazteak inplikatzen ikustea; 
entrenatzaile izatea ez dadila 
soilik dirua irabazteko izan”. 
Gehiago inplikatzeko eta sas-
kibaloia bizitzeko deia egin die 
gazteei Krujek.

Ikasleak, astelehenean, Jesuitak ikastetxean.

CRISTINA  

KRUJ 
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Gaztetxoentzako 
duatloia eta futbito 
torneoa Muntsaratzen
6-13 urteko gazteei bideratutako ekintzak izango dira

 GAZTE KIROLA  J.D.
Abadiñoko Muntsaratz auzoak 
gaztetxoei begirako kirol ekital-
di bi hartuko ditu asteburuan. 
Zapatuan, futbito txapelketa 
jokatuko dute, eta, domekan, 
duatloi txikiaren seigarren 
aldia antolatuko du Laubideta 
triatloi taldeak. Ekintza biak 
6-13 urte arteko gazteei zuzen-
duta daude.

Futbito txapelketako parti-
duak 10:00etatik aurrera joka-
tuko dituzte, Muntsaratzeko 
kantxan. Iaz antolatu zuten 
lehenengoz, eta harrera ona 
izan zuenez, aurten errepikatu 

egingo dute. Ez da txapelketa 
lehiakorra, eta gazteei ondo pa-
satzeko aukera eskaintzea da 
helburua. Beraz, ez da saririk 
egongo, eta denei oroigarri ber-
dina emango diete.

Duatloi txikia domekan  
izango da, 11:30ean. Gaztetxoak 
adinka banatuko dituzte, eta 
maila bakoitzak bere ibilbidea 
izango du, korrika zein bizikle-
tan. 0-5 urte artekoek ere parte 
hartu dezakete gurasoek la-
gunduta. Izen-ematea egunean 
bertan egin daiteke, 10:00etatik 
11:00etara (euro bat). Proben os-
tean, sariak zotz egingo dituzte.

Gaztetxoak korrika iazko duatloi txikian. Laubideta triatloi taldea

Afizionatuetako zestalaririk 
onenak, San Fausto txapelketan 
Euskal Herriko eta Kataluniako 22 bikotek parte hartuko dute

 ZESTA  J.D.
Asteburu honetan hasi eta Du-
rangoko jaietara arte, afizionatu 
mailako zestalaririk onenak 
Ezkurdi Jai Alai pilotalekutik 
igaroko dira. San Fausto txapel-
ketak 32. aldia beteko du aurten, 
eta Euskal Herriko zein Katalu-
niako 22 bikotek parte hartuko 
dute. Zapatuetan, 17:30ean, eta 
domeketan, 12:00etan jokatuko 
dituzte partiduak.

Durangoko klubetik bikote 
bik parte hartuko dute: Egoitz 
Urrejola-Igor Iturraspe eta 
Asier Azkarate-Iker Abaz bi-
koteek. Ez daude irabazteko 
faboritoen artean, baina joko 
bolada onean dabiltza. Iaz, Ipar 
Euskal Herriko Hossegor talde-

ko Michael Lesbats eta Pierre 
Etcheverry bikoteak irabazi 
zuen torneoa, eta aurten txapela 
defendatuko dute. Seguruenik, 
iazko finalistak ere etorriko di-
ra: Jokin Arbe eta Jon Zabala. 
Etortzen badira, iazko zapore 
gazia kentzen saiatuko dira. Ar-
be lesionatu egin zen finalean, 
eta Zabalak ez zuen berak baka-
rrik zereginik izan Hossegorre-
ko bikotearen aurka. Gernikak 
bigarren bikoterik indartsuena 
bidaliko du. Xabier Barandika 
eta Unai Lekerika munduko 
txapeldunak ezin izango dira 
etorri, partiduaren egun berean 
beste hitzordu bat dutelako Mu-
trikun, eta horien tokia Xabier 
Urrutxuak eta Markel Urtubik 

beteko dute. Pilotari gazteak di-
ra, eta bikote sendoa osatzen du-
te. Esaterako, Urtubik Gernika-
ko jaietako kiniela irabazi zuen, 
profesional askori nagusituz.

Hilabetez astebururo egongo dira partiduak, eta finala San Fausto jaietan jokatuko dute. 

ORDUTEGIA

Zapatua, 17:30  
· Berriatua / Donostia 
· Cabanillas / Biarritz 
· Noain / Hossegor 
 
Domeka, 12:00  
· Lekeitio / Donibane Lohizune 
· Zumaia / Bidart

Balio berezia duen podiuma lortu 
du Gorka Bizkarrak, Sestaon
Abuztuan Embruneko proba mitikoa amaitu ezinak utzitako arantza kentzea 
lortu zuen joan zen asteburuan, Sestaoko triatloian bigarren amaituta

 TRIATLOIA
Gorka Bizkarraren denboraldi-
ko helburu nagusia Alpeetako 
Embrunman proba zen, abuz-
tuaren erdian, baina arazo me-
kanikoek probatik kanpora utzi 
zuten. Orduan, kolpe gogorra 
izan zela onartu zuen. Baina, 
ez zuen etsi, gogor entrenatzen 
jarraitu zuen, eta asteburuko 
Sestaoko podiuma izan da lan 
horren saria.

Gizonetan, bigarren amaitu 
du Sestaoko triatloia, Pello Oso-
roren atzetik. Embruneko jazoe-
raren osteko entrenamenduek 
“mentalki gogorragoa” egin 
dutela aitortu du: “Neuk baka-
rrik dakit zenbat lan egin dudan 
Sestaoko podiumean egoteko”. 
Hurrengo hitzordua Madrilgo 

triatloia izango du, eta horri 
aurre egiteko, “motibatuta” da-
goela adierazi du.

Sestaoko triatloian eskual-
deko beste triatleta bat ere na-

barmendu zen: Abadiñoko Lau-
bideta triatloi taldeko Xabier 
Rementeria hirugarren tokian 
sailkatu zen 23 urtez azpiko ka-
tegorian. 

Gorka Bizkarra podiumeko ezkerraldean. Sestao triatloi taldea

Bizkaia Durango eta 
BZK Espainiako Itzulian
Domekan Madrilen izango den etaparen atariko 
proban arituko dira Durangaldeko talde biak

 TXIRRINDULARITZA  J.D.
Aurtengo Espainiako Itzulia 
domeka honetan amaituko da, 
Madrilen, eta, egun hori, ema-
kumezkoen txirrindularitza 
sustatzeko baliatu gura dute 
antolatzaileek. Horrela, gizo-
nen azken etapa hasi aurretik, 
emakumezkoen Madrid Cha-
llenge proba lehiatuko dute 15 
taldek. Tartean UCI mailako 
BZK Emakumeen Bira eta Biz-
kaia-Durango izango dira, biak 
Durangaldeko taldeak. Euskal 

taldeen UCI zerrenda osatzen 
duen Lointek taldeak ere parte 
hartuko du. 

Lasterketa 15:15ean hasiko 
da, eta txirrindulariek 15 itzuli 
emango dizkiote 5,8 kilometro-
ko zirkuituari. Guztira, 87 kilo-
metroko ibilbidea osatuko dute.

Tour-etik Espainiako Itzulira
Frantziako Tourrak urte bi da-
ramatza ekimen berdinarekin. 
Azken etapa Paris hiriburan 
izaten denez, eta, milaka zale-
ren arreta erakartzen duenez, 
emakumezkoen txirrindulari-
tzari bultzada bat emateko aba-
gune aproposa iruditu zitzaien. 
Espainiako Itzuliak ekimen ho-
ri bere egin du, eta azken etapa 
emakumezko txirrindularitza-
ren erakusleiho izango da.

Lasterketa 15:15ean hasiko 
da, eta 87 kilometroko 
ibilbidea osatuko dute 
Madrilgo kaleetan zehar
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Egun bat Baqueren bizitzan
 BAQUÉ

Cafés Baqué Euskal Herrian 
tradizio luzea duen enpresa 
gazte, familiarra eta hurbila da. 
Tradizio hau, urteetan zehar ka-
fearen munduan eginiko lanaz 
gain, enpresak inguruko gizar-
tearekin duen laguntza eta lan-
kidetza ekintzekin lotuta dago. 
Urteetan zehar, kafe marka 
gure herri eta hirietan hainbat 
proiektu, aktibitate eta kirol eta 
kultura ekitaldi babesten eta 
bultzatzen ikusi dugu. Horre-
gatik, oraingo honetan Cafés 
Baqué-ra bueltatu gara, Marke-
ting Departamentuak lan hau 
aurrera nola eramaten duten 
konta diezagun.

Gizarte Erantzukizun Korpora-
tiboaren esparruan egiten diren 
ekintzei eskaintzen diezuen ba-
besa zuen enpresa tradizioari 
lotuta dago, baina, noiztik da-
ramazue ekintza mota hauetan 
kolaboratzen?
Cafés Baqué Gizarte Erantzuki-
zun Korporatiboaren esparru-
ko ekintzetan aitzindaria da. 
Urteak daramatzagu, ia hasie-
ra-hasieratik, babesa lantzen eta 
gaur egun Gizarte Erantzuki-
zun Korporatibo lez ezagutzen 
ditugun akzio eta proiektuetan 
kolaboratzen. Honen guztiaren 

adibiderik nabarmenena gu-
re txirrindularitza taldea da, 
1978tik ehunka gazte hazten iku-
si dituena; horietako askoren 
ametsak betearaziz eta maila 
profesionala lortuz. 

Saskibaloian badira 40 den-
boraldi Tabirako Saskibaloi 
Taldea babesten hasi ginela, eta, 
eskupilotan, aurten 30 urte bete-
tzen ditugu. Tradizio luzea dugu 
futbolean baita ere, Durangoko 
Kulturalarekin, eta gimnasia 
erritmikoko Uztai Taldearekin. 
Hauez gain, hainbat herri-mar-
txa, txapelketa eta lasterketatan 
parte hartzen dugu.

Kirol eremuaz kanpo, Ikas-
tolen Jaien bitartez euskararen 
aldeko apustuarekin jarraitzen 
dugu. Horretan, 15 urte baino 
gehiago daramatzagu parte har-
tzen. Gainera, gizarte ekintzetan 
ere kolaboratzen dugu Jaed, Eli-
kagai-Bankua eta Asociacion Es-
pañola Contra el Cancerrarekin, 
besteen artean.

Hain zuzen ere, ekintza hauek 
guztiak behin baino gehiagotan 
goraipatu izan dituzte, bai gizar-
teak bai instituzioek.  Adibidez, 
iaz, Sabino Arana Fundazioak 
saria eman zigun.

Gizartearekin hartutako kon-
promiso honen barruan, zein 
motatako ekintzetan kolabora-
tzen duzue?
Batez ere, hiru arlo orokor lan-
tzen ditugu: kirola, kultura eta 
gizarte ekintza. Kirolaren susta-
penarekin, oinarrizko kirolaren 
aldeko apustua egiten dugu, 
bereziki umeen eta gazteen mai-
letan arreta jarriz, pertsonak 
hezteko funtsezko faktorea baita. 
Aldiz, kultura-jardueren bitar-
tez, gure kultura eta gure hiz-
kuntza bultzatzeko, eta bereziki 
gazteei hurbiltzeko lan egiten 
dugu. Gizarte ekintzaren espa-
rruan, behartsuenak laguntzeaz 
arduratzen gara hainbat gizarte 

ekintzen bitartez, elikagaiak bil-
duta zein gaixotasunen ikerkete-
tarako dirua bilduta.  

Zein ekintza zehatzen bitartez 
lantzen dituzue hiru arlo hauek?
Orokorrean, gure marka nagusi 
den eremuan aurrera eramaten 
ditugu ekintzak, irabazi-asmo-
rik gabeko entitate eta bertako 
elkarteekin lankidetzan arituz. 
Ekitaldi txikietatik, herri-las-
terketa edo txapelketekin esate-
rako; kanpaina handienetara, 
gure azukre poltsatxoen bitartez 
elkarte ezberdinek eginiko esfor-
tzua zabalduz.   

Kontuan hartuta urtean zehar 
egiten diren ekintza kopuru 
altua, nola aukeratzen ditu-
zue proiektu eta aktibitateak 
haietan kolaboratzeko?
Egunero posta elektroniko 
eta dei kopuru altua jasotzen 
dugu. Hainbat lekutatik hel-
tzen dira, mota askotariko 
kolaborazio proposamen eta 
proiektu interesgarri eskai-
niz. Eskaera hauek guztiak 
ahalik eta egokien kudeatze-
ko, helbide elektroniko batera 
bideratzen ditugu. Proposa-
men bakoitzaren azken helbu-
rua baloratzeaz gain, gure ko-
laborazioa aurrera eramaten 
uzten gaituzten beste faktore 
batzuk kontuan izan behar di-
tugu: materialen erabilgarri-
tasuna, garraioa eta pertsona 
kopurua, esaterako. Askotan, 
ekitaldiak denboran gainjar-
tzen dira, eta gure azpiegitura 
ez da mugagabea; jasotzen di-
tugun hainbat proposamene-
tan parte hartzea galarazten 
gaitu horrek.

Oporraldian ekitaldi ko-
purua nabarmen jaisten da, 
baina orain, eskola bueltan, 
departamentua buru-belarri 
dabil orain arte egutegia bete 
duten aktibitateak planifika-
tzen eta antolatzen. Horien 
artean, irailaren 19an egindo 
den Iurretako VI. Mendi Mar-
txa aipatu beharra dago, adi-
bidez.

Oinarrizko kirolaren 
aldeko apustua 
egiten dugu, 
pertsonak hezteko 
funtsezko faktorea 
baita.” 

Iaz jasotako Sabino 
Arana Fundazioa 
sariaren bitartez, 
azken hamarkadetan 
eginiko lana 
goraipatua izan da” 
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Inmobiliariak

LOKALAK ETA ETXEBIZITZAK 
ALOKAIRUAN. KONTSULTATU. 

www.inmoetxetxo.com

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

alokagai. 575 €-tik aurrera.

ETXEBIZITZAK SALGAI
DURANGO
• TABIRA: 3 logela, komuna, sukaldea eta 

egongela. Etxe osoa kanpora begira. Garaje 
itxia. 

• MIKELDI: 3 logela, sukaldea balkoiarekin, 2 
komun eta egongela. Ganbara eta garajea. 
Berriztatua. 

• FRANZISKO IBARRA: 4 logela, 2 komun, 
sukaldea, despentsa eta egongela balkoiarekin. 

• MURUETA TORRE: 3 logela, 2 komun, sukaldea 
eta egongela balkoiarekin. Garajea eta 
trastelekua. 

• KALEBARRIA: 3 logela, sukaldea, egongela eta 
komuna. 120.000 €.

• ARTEKALE: 8 etxebizitza eraikitzen. 1 eta 2 
logelakoak. Trastelekuarekin. 128.000 €-tik 
aurrera.

• ERDIALDEAN: 123 m2. Etxe osoak kanpora 
ematen du. Berriztatzeko. Zonalde onean 
kokatua.

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

ATXONDO
• 3 logela, komuna, sukaldea eta egongela. Etxe 

osoak kanpora ematen du. 3 balkoi. Garaje 
itxia.

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

LEKEITIO 
• 3 logela, komuna, sukaldea eta egongela 

terrazarekin. Garajea. Auzune pribatua. 
Igerilekua eta frontoia.

ABADIÑO
• ITURRITXO: Logela bakarreko apartamentua. 

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

ZALDIBAR
• 3 logela, komuna, sukaldea eta egongela 

balkoiarekin. Guztiz berriztatua. Trastelekua.

LUR SAILAK SALGAI
ABADIÑO
• Bifamiliarra eraikitzeko 1.000 m2-ko lursaila 

salgai.Zonalde egokia. 
BERRIZ
• 10.000 m2-ko lursaila. Sarbide ona.
MATIENA-ABADIÑO
• 2.000 m2-ko lursaila. Laua eta frutarbolekin.
IURRETA
• 5 hektareako lursaila. Abeletxe bat egiteko 

aukera dago.
ABADIÑO
• Bifamiliarra eraikitzeko 1.100 m2-ko lursaila 

salgai. Informazio pertsonalizatua.  
EUBA
• 3000 m2 eta 3.455 m2-ko lursailak. 2 lurzati  

bakoitzean bifamiliarra eraikitzeko aukerarekin.
ZORNOTZA
• LARREA: 27.000 m2-ko lursaila.

BASERRIAK ETA TXALETAK 
SALGAI

• ABADIÑO: Gaztelua. Baserria. Arku ederrekoa 
sarreran. 20.000 m2-ko lursaila baserri ondoan.

• BERRIZ: 1.200 m2-ko lursailean kokatutako 
txaleta, Abeltxe kalean. 4 logela, 3 komun, 
sukaldea eta egongela. Garajea. Etxebizitza gehiago salgai Matienan, 

Abadiñon, Berrizen, Zaldibarren eta 
Otxandion, besteak beste.

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

egongela, 2/4 logela eta komun 2.
• ARAMOTZ: Halla, 3/4 logela, sukaldea, 

egongela eta komuna. 
• ARTEKALEA: 1/4 logela, sukaldea, egongela eta 

komuna.
• ASKATASUN ETORBIDEA: 3/4 logela, sukaldea, 

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

komuna. 
• LANDAKO ETORBIDEA: 3 logela, sukaldea, 

egongela eta komun 2. Balkoi 2. Garajea eta 
trastelekua.

• BARRENKALEA: 3 logela, sukaldea, egongela eta 
komuna. Balkoia.  

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

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

• EZKURDI: 4 logela, sukaldea, egongela eta 3 
komun. Garajea aukeran eta trastelekua.

• EZKURDI: 3 logela, sukaldea, egongela, 
bainugela eta komuna. 

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

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

• GALTZARETA: 5 logela, sukaldea, egongela, 
komun 2 eta bainugela 2. Portxea. Garajea eta 
trastelekua.

• GOIENKALEA: Logela, sukalde-jangela eta 
komuna. Terraza 2. Trastelekua.

• JOSE ANTONIO AGIRRE: 3 logela, sukaldea, 
egongela eta komun 2. Balkoia. Garajea eta 
trastelekua.

• JUAN ITZIARKO: Logela 2, sukaldea, egongela, 
komuna eta despentsa. 

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

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

• KIRIKIÑO: 3 logela, sukaldea, egongela eta 
komuna. 

• KOMENTUKALEA: 2/4 logela, sukaldea, 
egongela eta komuna. Trastelekua.

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

• MONTEVIDEO: 2/3 logela, sukaldea, egongela 
eta komun 2. Terraza. 

• MUGARRA: 3 logela, sukaldea, egongela, 
komuna eta bainugela. Balkoia. Trastelekua.

• PLATERUEN PLAZA: 4 logela, sukaldea, egongela 
eta komun 2. Garajea.

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

• SAN FRANTZISKO: 3 logela, sukaldea, egongela 
eta komuna. Terraza. 

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

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

• SASIKOA: 4 logela, sukalde-jangela, egongela 
eta komun 2. Balkoia. Trastelekua.

• TABIRA: 4 logela, sukaldea, egongela eta komun 
2. Despentsa. Balkoia.   

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

• ZEHARKALEA: 3 logela, sukaldea, egongela eta 
komuna. 

ABADIÑO
• ANDRA MARIA: 3 logela, sukaldea, egongela, 

komuna eta bainugela. Despentsa. Balkoia. 

AUKERA
- DURANGO: Atikoa. 3 logela eta egongela. 30 

m2-ko terraza. Igogailua. 145.000n.
- ZALDIBAR: Estreinatzeko. Azkeneko 2 etxebizitzak.  

2 edo 3 logelarekin, egongela, terraza eta esekitokia. 
Trastelekua eta garajea. Logela 2koak, 139.000n.  
3 logelakoak, 159.000n.

- BERRIZ: BOE. Apartamentua terrazarekin. 
Trastelekua eta garajea. 96.000n.   

- ARAMOTZ: Logela 2. 85.000n.
- GOIENKALE: 3 logela. Igogailua. 126.000n.

ETXEBIZITZAK SALGAI
- IPARRAGUIRRE: 98 m2. 3 logela, eta 2 komun. 

Trastelekua eta garaje itxia.  271.000n.
- ZABALE: 3 logela, 2 komun, egongela eta 

sukaldea. 2 terraza. Ganbara eta garajea. 
255.000n.

- BERRIZ: B.Gabiola: erdi- berria. 3 logela, 2 komun 
eta egongela. 178.000n.

- BARRENKALE: 3 logela, egongela eta sukaldea. 
Berriztatua. 93.000n.

- ABADIÑO: erdi-berria.  2 logela, 2 komun eta 
egongela. Terraza. Trastelekua eta garajea. 
AUKERA.

- S. INAZIO: 3 logela, 2 komun, egongela 
terrazarekin, sukaldea eta eskegitokia. Ganbara 
eta garajea. Eguzkitsua. 246.000n.

- ZUMALAKARREGI: 65 m2. (bulegorako 
egokia).180.000n.

- ASK. ETORBIDEA: 100 m2. 3 logela, 2 komun eta 
egongela. 2 terraza. Ganbara eta garajea. Etxe 
osoak kanpora ematen du. Eguzkitsua. 
260.000n.

- MIKELDI: Erdi berria. 3 logela, 2 komun, 
egongela, sukaldea eta balkoia. Trastelekua eta 
garajea. 265.000n.

-TXIBITENA.3 logela, 2 komun, egongela eta 
sukaldea. Trastelekua eta garaje itxia. 236.000n.

- SASIKOA. 3 logela, 2 komun, egongela eta 
sukaldea. Terraza. Ganbara. Eguzkitsua. 
235.000n.

- TABIRA: Duplexa. Logela 2 eta bainugela nagusi 
2 hidromasajearekin, egongela, sukaldea eta 
esekitokia. Terraza. Trastelekua eta garaje itxia.

- S. IGNAZIO: 3 logela, komun 2, egongela, 
sukaldea eta esekitokia. Terraza. Trastelekua eta 
garajea. 239.500n.

- ARANDOÑOTORRE (musika eskola ondoan).   
130 m2. 4 logela, komun 2, sukaldea 
esekitokiarekin eta egongela. Garajea. 
Solariuma. Eguzkitsua. Bizitzen sartzeko 
moduan. 281.000n.

- ANTSO ESTEGIZ: 3 logela  eta sukalde handia. 
Berogailua. Igogailua. 175.000n.

- LEHENDAKARI AGIRRE: 3 logela, komun 2, 
sukaldea eta esekitokia. Ganbara eta garajea. 
259.000n.

- SASIKOA: 3 logela, egongela handia eta 
sukaldea. Balkoia. Ganbara. Garaje itxia 
aukeran. 206.000n. 

- SAN FRANTZISKO: 3 logela, komuna, egongela 
eta sukaldea esekitokiarekin. Terraza. 179.000n.

- M.TORRE: 3 logela, komun 2 eta esekitokia. 
Terraza. Ganbara. Garajea.

- MONTEBIDEO: 3 logela, komuna, egongela eta 
sukaldea. Igogailua. 150.000n. Negoziagarria.

- PLATERUEN PLAZA: 4 logela, komun 2, egongela 
handia eta sukaldea. Ganbara eta garaje itxia.

- FKO. IBARRA: 100 m2.3 logela, komun 2 eta 
egongela. Ganbara eta garajea. 

- GARAI: Txaleta. Adosatua. 300 m2. 
Txoko-garajea. 

-  ELORRIO: 85 m2. 3 logela, komuna eta 
egongela. Terraza 2. Lonja. Garajea kale 
ondoan. 175.000n. Negoziagarria.

ETXEBIZITZAK SALGAI
LAUBIDETA 
260.000n

HERRIKO GUDARI
250.000n

BARRENKALE 
229.000n

F.J. de ZUMARRAGA 
225.000n

PINONDO 
195.000n. Negoziagarria

www.inmoduranguesado.com

• 1. solairua: logela, egongela, sukalde jantzia eta 
komuna. Balkoia. 2. solairua: logela handia eta 
komuna. Garaje itxia eta trastelekua. 

• 2 logela, egongela, despentsa eta komuna. 
Igogailua eta berogailua.

F.J de ZUMARRAGA
165.000n

• Duplexa. 2 logela, 2 egongela, sukalde jantzia 
eta 2 komun. 2 terraza.

• 67 m2. Ikuspegi ederrak. Etxe osoa kanpora 
begira. Balkoi itxia. 3 logela, egongela, sukalde 
jantzia eta komuna. Berogailua. Igogailua. 
Bizitzen sartzeko moduan.

• 3 logela, egongela, sukalde jantzia eta komuna. 
2 balkoi. Ganbara.

• Egoera onean. Guztiz jantzia. 2 logela, 
egongela, sukalde jantzia eta komuna. 2 balkoi 
eta 8m2-ko trastelekua.
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Higiezinak
ETXEBIZITZAK

SALDU

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.
Tel.: 651-34 80 08. 

Durango. 66 m2. Eguzkitsua.
Kokapen ezin hobea. Harrera gela,
sukaldea, komuna, logela, 
egongela ederra, balkoia eta 
ganbara. Jantzia. Interesaturik
bazaude, deitu. 
Tel.: 658-70 17 48 (Olatz).

Mallabia. Aukerakoa,
nekazaritzarako edo nekatzaritza-
turismorako, toki eguzkitsua eta
ederra, 20.000 m2 lursail. Prezio
egokia, ikusi nahi baduzu, deitu
655-70 26 47 telefonora (19:00-
21:00). Nahi izanez gero, aukera
egon badago lursail gehiago 
eskuratzeko. 

Mallabia. Pisu eguzkitsua, 3 
logela haundi, 2 komun, terraza,
sukaldea eta egongela. 100m2
azalera eraikiak. Harremanetan
jartzeko deitu: 695-77 31 41.

ERRENTAN EMAN

Berriz. Berrizen, pisua alokatzen
da. 3 logela, igogailua, garajea
aukeran. Egoera onean. 
Erdi jantzita. Tel.: 675-71 93 63.

Atxondo. Atxondon hiru loge-
lako pisu berria alokatzen da.
Sukaldea, bi komun, berogailua,
balkoia, guztiz jantzita. 
Tel.: 680-42 77 02 (Roberto).

ERRENTAN HARTU

Durango. Durangon bikote bat
pisu bila dabil urrirako. Lan 
kontratua dugu. 
Tel.: 626-55 85 81.

Durango. Durangon edo Iurretan
pisu bila nabil . 3 logela. 
Urgentea. Tel.: 670-67 46 41.

PISUA KONPARTITU

PISUKIDE BILA

Durango. Durangoko Alde 
Zaharrean pisukide bila nabil. 
Tel.: 634-82 90 51.

Durango. Durangoko pisu 
konpartitu batean logela 
eguzkitsua alokatzen da. Leku 
lasaia, alde zaharretik oso gertu
eta bista politekin. 250 euro.
690.208.549 / 669.643.055 

Iurreta. Iurretan pisukide bila
nabil. Tel.: 626-15 68 17.

ERRENTAN EMAN

Durango. Garaje itxia alokatzen
da JM Altuna kalean, Ibaizabal
auzunean. Lehenengo solairuan
dago, eta aparkatzeko oso erraza
da. Tel.: 677-63 06 74. 

Durango. Durangon garajea
alokatzen da (Askatasun 
etorbidea, 20). 
Tel.: 946-81 30 33 // 628-84 31 18.

Lana - negozioak
LAN ESKARIAK

PERTSONAK ZAINDU

Durango. Andra euskalduna
umeak zaindu eta eskolara 
eramateko prest. Bizitza osoko
esperientzia ume zaintzan. 
Tel.: 663-32 84 25. Amaia. 

Durango. Lan bila nabil pertsona
nagusiak eta umeak zaintzen.
Garbiketan ere jarduten dut. 
Orduka zein lanaldi osoa. Gauetan
ere bai. Tel.: 632-16 37 82.

Durango. Lan bila nabil pertsona
nagusiak eta umeak zaintzen.
Garbiketan ere aritzen naiz.
Goizez, arratsaldez, asteburuetan
eta gauetan. Esperientziagaz. 
Tel.: 672-50 83 56.

Durango. Nagusiak zaintzen lan
egin nahi dut, barneko langile
gisa. Tel.: 610-80 42 82.

Durangaldea. 2015-16 
ikasturtean umeak zaintzeko edo
klase partikularrak emoteko arte
ederretan graduatutako neska.
Euskara eta ingeles maila altua. 
Tel.: 680-34 47 19.

Durangaldea. Neska gaztea lan
bila pertsona nagusiak eta umeak
zaintzen. Tel.: 631-13 26 67.

Durangaldea. Neska gaztea
prest dago pertsona nagusiak
zaindu eta garbiketan aritzeko.
Tel.: 602-37 73 03.

Durangaldea. 27 urteko 
Durangaldeko neska euskalduna
umeak zaintzeko prest, 
astelehenetik ostiralera. 
Tel.: 635- 20 12 51.

Durangaldea. Lan bila nabil 
barruko zein kanpoko langile
moduan pertsona nagusiak
zaintzen. Orduka jardun dezaket.

Erreferentziekin. 
Tel.: 655-67 70 35.

Durangaldea. Esperientziadun
emakumea lan bila dabil pertsona
nagusiak eta umeak zaintzen.
Lanaldi osoa edo orduka. 
Esperientziaduna. 
Tel.: 626-55 85 81.

Durangaldea. Lan bila nabil
pertsona nagusiak eta umeak
zaintzeko orduka, lanaldi osoa 
edo gauez. Tel.: 670-67 46 41. 

Durangaldea. Pertsona 
nagusiak eta umeak zaintzen
ditut. Tel.: 610-80 42 82.

Durangaldea. Lan bila nabil
pertsona nagusiak eta umeak
zaintzen edo garbiketan. Barruko
zein kanpoko langilea. Orduka 
ere bai. Tel.: 631-88 70 66.

Durangaldea. Emakume 
arduratsua eta paperak 
eguneratuta dituena prest dago
pertsona nagusiak zein umeak
zaintzeko. Barruko zein kanpoko
langilea. Orduka eta asteburuetan
ere bai. Tel.: 632-32 60 45.

Durangaldea. Emakumea prest
dago pertsona nagusiak eta
umeak zaintzeko edo garbiketan
aritzeko. Orduka zein asteburu-
etan. Lanaldi osoa zein erdia.
Gauetan ere bai. 
Tel.: 690-68 73 95.

Durangaldea. Esperientziadun
emakume arduratsua prest dago
pertsona nagusiak eta umeak
zaintzeko. Etxeko lanak ere egiten
ditut, orduka zein lanaldi osoa,
barruko zein kanpoko langile
moduan. Gauetan ere bai. 
Tel.: 627-28 48 74.

IRAKASKUNTZA

Durangaldea. Lehen Hezkuntza
eta Hezkuntza Bereziko graduak
eta eskola partikularrak ematen
esperientzia daukan neska 
euskalduna naiz, eta Lehen
Hezkuntzako ikasleei eskola 
partikularrak ematen dizkiet. 
Interesa baduzu, deitu lasai. 
Tel.: 685-77 41 80.

Durangaldea. Kimikan
lizentziatutako neska durangar
eta euskalduna eskola partikula-
rrak emateko prest. Haurrekin 
eta gazteekin esperientziaduna. 
Tel.: 635- 20 12 51.

Durangaldea. Neska 
euskalduna, administrazio ikaske-
tak eta esperientzia duena, Lehen
Hezkuntzan eta DBH-n partiku-
larrak banaka zein talde txikietan
emateko prest. Tel.: 662-36 41 67
// 946-81 39 40

Durangaldea. Biokimikako
ikaslea eskola partikularrak

emateko eta umeak zaintzeko
prest dago. Harremanetan
jartzeko: 688-65 06 46.

Durangaldea. Eskolaz kanpoko
indartze saioak Lehen Hezkuntza,
DBH zein batxilergo mailetarako.
Esperientzia zabala. Tituluak: 
ingeniari teknikoa eta Haur
Hezkuntzan graduduna atzerriko
hizkuntzak espezialitatearekin.
Tel.: 645-70 40 33.

LAN ESKAINTZAK

OSTALARITZA

Durangaldea. Neska euskalduna
behar dugu asteburuetan 
jatetxean lan egiteko. Kotxea 
beharrezkoa. Tel.: 689-80 23 62.

PERTSONAK ZAINDU

Durango. Emakume euskalduna
behar da pertsona nagusia
zaintzeko. Tel.: 660-80 00 00.

Denetarik
SALDU / EROSI

Hozkailua salgai. Hozkailua 
salgai (Zanussi). 7 urte. 
Izozkailua ez dabil. 150 euro. 
Tel.: 94-681 89 47 // 636-04 63 18.

Latxa arrazako ahari bat
erosi. Latxa arrazako ahari bat
erosi nahi dut. Tel.: 946-21 82 57.

Familia - etxea
HAURREN TXOKOA, 
OSAGARRIAK

SALDU

Bizikletarako Yepp mini blue
aulkitxoa salgai. Bizikletarako
Yepp mini blue (15 kg) aulkia 
salgai. Aurrekaldean jartzekoa.
Berri berri. 70 euro. 
Tel.: 658-70 17 48. 

Pedalik gabeko bizikleta 
salgai. Zurezko bizikleta salgai.
Pedalik gabekoa. Gurpil eta 
helduleku berriak. 40 euro. 
Tel.: 658-70 17 48.

GAINERAKOAK

SALDU

Abadiñon txakurkumeak 
salgai. Abadiñon txakurkumeak
salgai. Border colie arrazakoak.
100 euro. 
Tel.: 616-58 30 96

EMAN

Arratoitxakur kumeak 
oparitzen dira. 
Durangon arratoitxakur 
kumeak oparitzen dira. 
Txiki-txikiak. Grisak eta beltzak
dira. Deitu edo bidali mezua.  
Tel.: 652-08 51 16.

SALGAI
· ELORRIO
REF.499 . 70 m2-ko pisua, 2 logela, bainugela 1, 

sukalde amerikarra. 155.000n.
TABERNA BI SALGAI. KONTSULTATU.
REF. 579. 200 m2-ko etxea eta 1.700 m2 inguruko 

lursaila. 390.600n.
REF 582. 76 m2-ko pisua, 3 logela, bainugela 1, 

egongela eta sukaldea. 93.300n.
REF. 472. 65 m2-ko PISU BERRIA, logela 2, 

bainugela 2, sukalde amerikarra. 132.000n.
REF. 547. 50 m2-ko apartamentua, logela 1 eta 

bainugela. 154.500n.
REF.474. Pisua. 95 m2. 3 logela. Bainugela 2. 

Garajea
Lokalak, dimentsioak: 250 m2, 170 m2, 140 m2, 

121 m2, 101 m2, 62,5 m2 eta 105 m2.
REF. 473. 65 m2-ko PISU BERRIA, 2 logela, 

bainugela 2, sukalde amerikarra. 161.000n.
REF. 407. 65 m2, 2 logela, bainugela 1, sukaldea 

eta egongela. Garaje itxia barne. 148.600n.
REF.550. 95 m2-ko pisua, 3 logela, 2 bainugela, 

sukaldea eta egongela. 185.300n.
REF. 565.- 75 m2-ko pisua, 3 logela, bainugela 1, 

egongela eta sukaldea. 125.000n.
REF. 568.- 115 m2-ko pisua, 4 logela, 2 bainugela. 

40 m2-ko trastelekua 155.000n.
Lursailak: Unifamiliarra eraikitzeko eta 

bifamiliarra eraikitzeko. 230.000n / 330.000n.
BI LOGELAKO ETXEBIZITZA. 60.000n.
70 m2-ko pisua, 2 logela, bainugela 1, egongela 

eta sukaldea. 40 m2-ko trastelekua. 84.000n.
· ATXONDO
REF.495. Pisua. 95 m2. 3 logela, 2 bainugela, 

sukaldea, egongela eta terraza. Garaje itxia 
(prezioan ez dago barne) 200.000n.

REF.469. Adosatua. 200 m2. 5 logela, 4 
bainugela, egongela-sukaldea, 
terraza-lorategia. 2 garaje. Kontsultatu.

Ref.428. Baserria. 383 m2, 3 logela, bainugela, 
egongela-sukaldea. Lursaila. 385.000n.

Ref.427. Baserria. 900 m2, 9 logela, 2 bainugela, 
egongela, sukaldea. Lusaila. Kontsultatu.

Ref.333. Pisua. 75 m2, 3 logela, bainugela, 
egongela, sukaldea. 180.000n.

· ABADIÑO
Txaleta, 4 gela, 2 bainugela, sukaldea, egongela. 

Berri-berri dago. 570.000n.
Ref.372. 83 m2-ko pisua, 3 gela, 2 bainugela, 

egongela eta sukaldea. 246.000n.
Ref.325. Pisua, 90 m2, 3 gela, bainugela 2, 

sukaldea eta egongela. 105.000n.
· BERRIZ
Ref. 393. Pisua, 80 m2, logela 2, bainugela, 

egongela, sukaldea, balkoia. 162.000n.
60 m2-ko pisua, 2 logela, bainugela, egongela, 

sukaldea. 126.000n.
Ref. 401. Pisu ia berria, 65 m2, 2 logela, bainugela 

1, sukaldea eta egongela. 204.000n.
Lursailak: 4 lursail salgai, eraikitzeko aukerarekin. 
REF. 540.- TXALET BERRIA 1.200 m2-KO 

LURSAILEAN ERAIKIA. 600.000.
Ref.373. 68 m2-ko pisua, 3 logela, bainugela 1, 

egongela, sukaldea. Aukera paregabea.
· ZALDIBAR
Ref. 378. 90 m2-ko pisua, 3 logela, bainugela 1, 

sukaldea eta egongela. 158.000n.
Ref. 391. Pisua, 70 m2, 3 logela, bainugela 1, 

sukaldea, egongela. 125.000n.
Ref. 392. Pisua, 75 m2, 3 logela, bainugela 1, 

sukaldea, egongela. 150.000n.
REF. 570. Pisua, 3 logela, bainugela 1, sukaldea, 

egongela eta garajea. 159.000n.

Sartu gure webgunean
www.inmobiliariaetxelan.com



:: DURANGO | ZUGAZA 

Ma ma
• barikua 11: 19:30/22:00   
• zapatua 12: 19:30/22:30  
• domeka 13: 19:00/21:15  
• astelehena 14: 18:30/21:00   
• martitzena 15: 20:00

Atrapa  
la bandera
• zapatua 12: 17:00  
• domeka 13: 16:45 

2. ARETOA

La visita
• barikua 11: 19:30/22:00  
• zapatua 12: 17:00/19:30/22:30  
• domeka 13: 16:45/19:00/21:15  
• astelehena 14: 18:30/21:00  
• martitzena 15: 20:00 

:: ZORNOTZA |  
ZORNOTZA ARETOA 

Un día perfecto
• barikua 11: 20:15  
• zapatua 12: 17:00/19:30/22:30  
• domeka 13: 17:00/20:00  
• astelehena 14: 20:15  

Del revés
• zapatua 12: 17:00  
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ANBOTOko agendan ezer iragarri 
gura baduzu, idatzi agenda@anboto.org 

helbidera edo deitu 946 232 523 telefonora, 
eguazten eguerdia baino lehen.

AGENDA Irailaren 12an, 21:00etan,   
Elorrioko Arriolan

Lo tuyo y lo mío
Creación Colectiva taldearen dramaturgian oinarrituriko 
lana da ‘Lo tuyo y lo mío’ musikala. Testurik bako ikuskizuna 
da, kanta ezagunen bitartez komunikatzen diren bikoteen 
istorioa. Hunkitu zein barre eragiteko asmoz sortutako 
komedia musikala da, bihar, Elorrixoko Ferixa Nausietako 
jaien egitarauaren barruan, Arriolan eskainiko dutena. 

Jaiak

:: ELORRIO  
(Ferixa Nausikoak)

IRAILAREN 11n

11:00etan, truke azoka, 
txosnagunean.

12:00etan, hildako jubilatuen 
omenezko meza, Sortzez 
Garbiaren basilikan.

13:00etan, piskolabisa 
Elorrioko jubilatuentzat, 
Aldatsekuen.

16:00-20:00, haur parkeak.

18:00etan, batukada tailerra, 
txosnetan.

18:30ean, Ibai Berriak 
orkestra, erromeria, 
eta dantza txapelketa, 
Aldatsekuan.

19:00etan, Egundo I, kalez 
kale kantuan, Urarkan eta 
plazan. Errugbi partida, 
zelaian.

19:30ean, The Funes Troup, 
plazan.

Arratsaldez, areto futbol 
partidak, kiroldegian.

22:00etan, idi proba 
txapelketa, probalekuan.

22:15ean, zezensuzkoa, 
plazan.

22:30ean, Babel orkestra, 
Urarkan.

23:00etan, Fluor Gaua, 
txosnagunean.

IRAILAREN 12an

08:00etan, Sukalki Eguna, 
Aldatsekuan.

Goizean, Umeen futbol 
txapelketa, Elizalden.

12:00-14:00/17:00-20:00, 
haur parkeak.

Arratsaldez, areto futbol 
partidak, kiroldegian.

Antzerkia

:: BERRIZ

IRAILAREN 18an

18:00ean, ‘Ilusioa’, 
udaletxeko lorategian.

Musika

:: DURANGO

IRAILAREN 12an

20:00etan, Gaztelako 
musika tradizionalaren VII. 
jaialdia, San Agustinen.

Lehiaketa

:: DURANGO

IRAILAREN 1etik aurrera

4. Greatest Hits Gauean 
parte hartzeko izen-ematea. 
Irailaren 1etik aurrera, 
‘www.greatesthitsgaua.
dkprodukzioak.eus’ 
webgunean.

:: ZALDIBAR

IRAILAREN 12an

10:00etatik aurrera 
Euskadiko Cattle & Team 
Penning txapelketa, 
Olazarren.

Ikastaroa

:: ZALDIBAR

IRAILAREN 22ra arte

11-14 urtekoentzako bertso 
eskolan izena eman daiteke, 
liburutegian.

18:00etan, igel txapelketa.

19:00etan, tortilla 
txapelketa.

21:30ean, afari herrikoia.

23:00etan, Luhartz. 
Ondoren, DJak Gaztelekuan.

IRAILAREN 13an

10:00etan, kalejira Jaizale 
txistulari taldeagaz.

11:00etan, meza, Santo 
Tomas baselizan.

12:00etan, Mendigain 
dantza taldearen emanaldia.

12:30ean, bertso saioa, 
Miren Amuriza eta Gorka 
Lazkano.

13:30ean, Gorriti eta bere 
abereak.

14:00etan, jubilatuen 
bazkaria.

17:00etan, mus txapelketa 
Argintxu Elkartean.

Erakusketa

:: DURANGO

IRAILAREN 14tik 20ra

‘Aldharrikatuz’ erakusketa, 
San Agustin kulturgunean.

IRAILEAN

Jon Gorroñoren ‘Ilustrazioa 
eta poesia’, Arteka 
liburudendan.

:: ELORRIO

IRAILAREN 4tik 21era

‘Zuri-beltzean klik: 
Durangaldeko iragana 
argazkietan’, kultur etxean.

17:30ean, karrozen jaitsiera: 
Durangoko Batukada 
Feminista.

18:45ean, Oihan Vega DJ-a. 
Karrozen aurkezpena

19:30ean, Taberna 
ibiltariaren euskal kantak, 
Urarkan.

21:00etan, ‘Lo tuyo y lo mio’ 
musikala, Arriolan.

22:00etan, LI. Idi proba 
txapelketa, probalekuan.

22:30ean, su artifizialak, 
Galartzabarrenan.

23:00etan, Custom 
Orquestra, Urarkan.

23:00etan, kontzertuak, 
txosnagunean.

IRAILAREN 13an

Goizean, ‘Elorrioko kulturak 
dasta ditzagun’ ekimena, 
plazako frontoian.

Goizean, Alebinen 
txapelketa, Elizalden.

13:00etan, Herri kirolak, 
plazan.

18:00etan, Bertso saioa: 
Gorka Lazkano, Iratxe Ibarra, 
Unai Iturriaga eta Miren 
Amuriza, Casajaran. 

22:00etan, plazako dantza 
tradizionalak Txertubik 
alaituta, plazan.

IRAILAREN 14an

22:00etan, LI. Idi proba 
txapelketa, probalekuan.

:: IZURTZA

IRAILAREN 11n

20:00etan, ‘Errautsetatik 
erne’ antzezlana, Muxikako 
Andrak taldearen eskutik.

IRAILAREN 12an

09:30ean, XXV. Mendi 
Bizikleta Martxa.

Berbaldia

:: DURANGO

IRAILAREN 17an

19:00etan, ‘Dispertsioa 
ezagutzen, Durangoko 
Senideen eskutik’, San 
Agustin kulturgunean.

Gau irekia

:: DURANGO

IRAILAREN 11n

20:00etatik 23:00etara, 
Gau Irekia, Alde Zaharrean. 
Pailazoa kaleetan zehar, 
Rock Izar eskolakoen musika 
Artekalen, Sh’Bam klaseak 
Ezkurdin, eta ingelesezko 
ipuin kontalariak, Plateruen 
plazan. 

Irailaren 11n, 20:00etan, Izurtzako jaietan

Errautsetatik erne 
Lau eta laurogeita bi urte arteko Muxikako (Bizkaia) berrogeita 
hamarretik gora emakumek dihardute ‘Errautsetatik erne’ obran aktore 
lanetan. Onintza Enbeita bertsolariaren zuzendaritzapean prestatu 
dute antzezlana, eta, martxoan estreinatu zuten euren herrian. 
Inkisizioan kokaturiko istorioa da, emakumeei buruzkoa. Istorio 
hunkigarria. Antzezlanaren barruan abesbatzak ere parte hartzen du.  
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zorionak@anboto.org 
eguazteneko 14:00ak arteko epeaZORION AGURRAK

BARIKUA, 11 
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

ZAPATUA, 12
09:00-09:00

 Bazan Diaz 
Uribarri 5 - Durango

Melero, Rosa Mari 
San Pedro 31 - Zornotza

09:00-13:30

Sagastizabal 
Askatasun etorb. 19 - Durango

De Diego 
Intxaurrondo 22 - Durango

Balenciaga 
Ezkurdi plaza 8 - Durango

 Unamunzaga 
Muruetatorre 2C - Durango

Navarro 
Artekalea 6 - Durango

Campillo 
Montevideo etorb. 24 - Durango

Irigoien 
Bixente Kapanaga 3 - Iurreta

Larrañaga-Balentziaga  
Berrio-Otxoa 6 - Elorrio

Bartolome 
Gabiola 2 - Berriz

09:00-22:00

Sarasketa, Diego 
Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

DOMEKA, 13
09:00-09:00

De Diego 
Intxaurrondo 22 - Durango

Melero, Rosa Mari 
San Pedro 31 - Zornotza

09:00-22:00

Sarasketa, Diego 
Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

ASTELEHENA, 14
09:00-09:00

Campillo 
Montevideo etorb. 24 - Durango

Sarasketa, Diego 
Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

MARTITZENA, 15
09:00-09:00

Gaztelumendi 
J.A. Abasolo 2 - Durango

Sarasketa, Diego 
Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

EGUAZTENA, 16
09:00-09:00

Mugica 
Andra Maria 9 - Durango

09:00-22:00

Sarasketa, Diego 
Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

EGUENA, 17
09:00-09:00

Irigoien 
Bixente Kapanaga 3 - Iurreta

Sarasketa, Diego 
Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

BOTIKAK

Hamabostean behin jasotako zorion-agurren 
artean tarta bat zotz egingo dugu. Zozketan parte 

hartzeko bidali kontakturako datuak zorion 
agurrarekin batera.

Ermodo, 11  
DURANGO 
Tel.: 946 201 663 
gozatudurango@ 
gmail.com

  Irailaren 1ean nire fantasiako 
neskak 19 urte bete zituen. Zure 
ezkutuko mutilaren partez, 
zorionak Ane!

  Zorionak, Ibai! Ondo pasa zure 2. 
urtebetetzian! Muxu handi bat 
izeko eta osaban partez.

  Ongi etorri, Oier. Abuztuaren 
29an jaio zen Oier. Itzal, ondo zaindu 
zure nebatxoa. Zorionak, eta asko 
disfrutau kuadrillan partez!

  Zorionak, Jon! Irailaren 11n 9 urte 
beteko dituzu. Musu haundi bat 
amatxoren, aitatxoren eta etxekoen 
partez.

  Ainarak eta Aratzek irailaren 11n 
eta 29an urteak beteko dituzte. 
Etxekoekin pastel eder batekin 
ospatuko dugu. Zorionak bikote!

  Asier Ballejok 6 urte egin zituen 
uztailaren 27an, eta Iker Ballejok 8 
egingo ditu irailaren 12an. Zorionak 
Zabaleko familiaren partez!

  Zorixonak Otxandixoko 
printzesatxuai! Amama, lehengusu 
nausi eta izeko eta osaban partez, 
ondo pasau!

  Elorrixon egitaraua 
prestau dabe Mikelen 
urteguna ospatzeko. Txistu 
doinurik bai? Zorixonak!



Garaiko eta Berrizko udaletxeetan idazkari izateari utziko dio Milikuak;  testigua emateko gogoz dago

 AKUILUA  Aitziber Basauri
Maisu karrera egiten ari zela, 
“ia behartuta” hasi zen idaz-
kariaren laguntzaile lez La-
zaro Milikua, Garain, dome-
ketan. Berrizen hiru udaletxe 
ezagutu ditu, bolatokiak or-
dezkatutakoa ere bai. Erreti-
roa hartuko du urriaren 5ean 
Gerediaga  Elkarteko kideak  
(1978-2004ra idazkari). Jen-
deagaz hartu-emana gustatu 
zaio beti Berrizko Futbol Tal-
deko idazkari ere izandakoari.

Urte piloa Garaiko eta Berriz-
ko idazkari... paper guztiak 
emateko prest? 
Bai! Berrizen 36 urte pasa egin 
ditut; Garain bost gehiago, 41. 

Datorrenak egiteko beste era 
batzuk izango ditu. 
“Cada maestrillo su librillo”. 
Idazkari laguntzaile lez hasi 
nintzen 1974an, eta gero, opo-
saketak egin nituen. Aurre-
koarengandik ikasi nuen, bai, 
baina, egindako bideak berak 
erakusten dizu. Politika alde 
batean utzi, eta momentuan 
legeak dioena azaltzea, hori-
xe esango nioke ordezkatuko 
nauenari.

Alkate asko ezagutu ditu-
zu. Bat aukeratzea eska-
tuz gero...
Garain hiru, eta Be-
rrizen sei. Frankis-
mo sasoian sartu nin-
tzen Garain; Berrizen, 
lehenengo gorpora-
zio demokratikoagaz. 
Denekin konpondu 
izan naiz ondo. Uste dut 
errespetatua izan naizela, 

eta nik ere errespetuagaz joka-
tu dut. Alkate eta zinegotzi guz-
tiekin tratu berdina izan dut.

Franko bizi zela hasi zinen.
Bai. Franco hil zela-eta, oroi-
men berezia egiteko agindua-
gaz etorri ziren guardia zibil bi, 
parrokoagaz ordutegia zehaz-
teko. Beti lez, domekako mezan  
gogoratuko genuela esan nien. 
Hori izan zen momentu gogo-
rrenetakoa. Alkateagaz on-
do konpontzen nintzen, eta ge-
ro, trantsizio garaian ere ez ge-
nuen arazorik izan, ikurriña ja-
rri genuenekoa kenduta.
 
Zer gertatu zen?
Espainiako Ministro 
Kontseiluak ofizial-
tasuna onartuta, 
bilkura egin, eta 
ikurriña jarri ge-
nuen udaletxean. 
Biharamunean, 
secretak eto-
r ri  z iren, 
ikurriña 
kentze-

ko aginduz. Garai lehenengoa 
izan zen ikurriña jartzen.

Udaletxeko idazkaria da ezku-
tuan dagoen alkatea?
Kaleko esana da hori. Idazkaria 
udaletxean informazio gehien 
duena da. Udaletxea baino, in-
formazioa maneiatzen dugu.

Anekdotarik bai, baina... 
J.M. Apraiz alkateagaz Berriz-
ko udaletxean harrapatu nin-
duen otsailaren 23ko estatu 
kolpeak. Valentzian tankeak 
atera zituztela esanez etorri zen 
zinegotzi bat, eta, ia zer egiten 
nuen berton galdetu zidan bes-
te batek, batean eta bestean 

sartuta nengoen eta. Bil-
kura amaituta, etxera 

heltzean, amak Guar-
dia Zibila bila izan 
nuela esaterakoan 
urduritu nintzen.

Bizkaiko ahaldun nagusiak 
kargua uztean esan zuen ez 
zuela alfonbrarik astinduko. 
Zuk? 
Ez! (barrez). 

Bi herritan aritzea ez da erra-
za izango...
Bietan idazkaria mantentzeko, 
1974an erabaki zen elkartzea 
sortzea. Ez da erraza, baina, 
Garain bizi izanda, pribilegioa 
izan da: herria eta jendea ezagu-
tzen dituzulako, batzuetan he-
rriko doako gestoria izan arren.

Sasoi baten batez ere, begiru-
ne handiz tratatu zaituztete...
Bai. Txapela kenduta, errespe-
tu handiz... behin, Berrizen, 23 
urte nituela, 80 bat urteko gizo-
nak ezin zuen sinistu neu nin-
tzela idazkaria. Hura gogoan 
geratu zait. Herritar asko bel-
durragaz etortzen zen udaletxe-
ra sasoi batean:  Komisario po-
litikoak ginen gu.

Eta orain? 
Landarak, lorak, arbolak... gaz-
tetatik nire afizio izan dena-
rentzat denbora gehiago izan-
go dut. Baita bidaiatzeko ere. 
Sukaldaritza ere gustatu izan 
zait beti.

“Udaletxea baino, informazioa 
maneiatzen dugu idazkariok” 

Lazaro Milikua | Berrizko eta Garaiko udaletxeetako idazkaria | Garai, 1952

JON 
ARTZA

Soziologoa

Akuilua
LAUHORTZA

2015

Oporraldia bukatu eta lanera 
bueltatzeko igarobidean, bizi-
tzaren egunerokoak eskatzen 
dituen hainbat zeregin arrun-
tetan murgilduta izan naiz. 
Hala ere, aspaldiko partez, 
albistegi bat soseguz aditzeko 
parada izan dut. Albisteak 
joan, berriak etorri, urte hone-
tan gauza garrantzitsuak jazo 
direla ohartu naiz. Ez nuke ur-
te eta garai historikoen afere-
tan erori nahi, baina uste dut 
2015 honek berea eman duela.

Eguneroko zereginek eta 
teknologia berriek hainbat ze-
reginetan barneratzeko erraz-
tasun handia ematen digute. 
Aldi berean, hainbat kontu 
kudeatzen ditugu, baina, bat 
bukatu bezain laster, hurren-
goa  ate joka dugu. Bestalde, 
bizimodu moderno honekin, 
beldur naiz ez ote garen be-
netan garrantzitsuak diren 
gertaerez jabetzeko gaitasuna 
galtzen ari. Aurten, adibidez, 
lehendabiziko lehendakari 
abertzalea dugu Nafarroan, 
Katalunian irailaren 27an 
zentzu plebiszitarioa duten 
hauteskundeak izango dira. 
Siriako gatazkak, ordea, II.  
Mundu Gerratik hona Eu-
ropako Mendebaldean izan 
den errefuxiatu krisi larriena 
piztu du. Eta, erdi txantxetan, 
baina oso serio esango dut, 
Bilboko Athleticek 31 urteren 
ostean txapelketa bat irabazi 
duela.

Tamalez, gertaeren ga-
rrantziaz ohartu ere egiten ez 
bagara, zailago egingo zaigu 
hauetaz hausnartu eta zerbait 
egitea.


