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Nagusien  
elkarteko bazkide 
zaharrenak  
omenduko dituzte

  GARAI  M.O.
San Migel nagusien elkarteak 
ohiturazko bazkaria antolatu 
du irailaren 29rako, datorren 
martitzenerako. Elkartearen 
izenari kasu eginez, San Migel 
egunean batu, eta jaia ospatzen 
dute urtero.  Gainera, elkarte-
ko bazkide zaharrenei omenal-
dia egingo diete.

Bazkaria Herriko tabernan 
izango da, eta gura duenak 
izena emateko aukera dauka 
oraindik, domeka honetara ar-
te, hain zuzen ere. Antolatzai-
leen arabera, 28 euroko menu 
ugaria jango dute, eta bazkalos-
tean etorriko da bazkide zaha-
rren omenaldia.

Berrizko andre 
etorkinak batzen 
eta jabekuntza 
lantzen hasi dira

  BERRIZ  M.O.
Berrizko Jabekuntza Esko-
lan, emakume etorkinen jabe-
kuntzarako taldea sortu da. 
Elkarrekin zer edo zer egin 
guran, udaletxera jo dute ema-
kumeek, eta, azkenean, talde-
txoa sortu da. Dinamizatzaile 
batekin, barikuro, 10:00etatik 
12:00etara batzen hasi dira 
emakumeak, eta taldea zabalik 
egongo da kurtso osoan. Euren 
egoerari eta premiei buruz ber-
ba egiten hasi dute ikasturtea.

Jabekuntza Eskolan, Min-
fulness ikastaroa ere hasi du-
te. Taldea zabalik dago, eta ba-
rikuetan batzen dira, 16:00eta-
tik 18:00etara. 

Autzaganeko tunela amaitzeko 
obrek 25 hile iraungo dute
Imanol Pradales diputatuak iragarri du obrak amaitzeko proiektua onartu 
dutela asteon egin duten batzordean; 21 milioi euroko aurrekontua izango du

  ZORNOTZA  J. Derteano
Imanol Pradalesek Autzagane-
ko tunelaren gaineko argibi-
deak eman ditu, asteon, batzor-
dean. Obrak amaitzeko proiek-
tua onartu dutela adierazi du, 21 
milioi euroko (BEZ barik) zen-
batekoagaz, eta 25 hileko egika-
ritze epeagaz. Aurreko proiek-
tuaren jarraipen bat izango 
da. Pradalesen esanetan, kostu 
ekonomikoa Aldundiak obren 
hasierako eraikuntza proiek-
tuan baloratu zituen parametro 
ekonomikoetan geratuko da.

Tuneleko lanak geldi daude, 
Aldundiak obren esleipendune-
kin kontratua hautsi zuenetik. 
Enpresen partetik, arau haus-
teak salatu ditu: “Ekainaren 
amaieratik, tuneletan, proiek-
tuaren funtsezko zati kritikoan, 
kontratistak gauzatzen ari ziren 
jarduera hutsala izan da”. Mar-
txoan, Muxika aldetiko lanak 
geratu zituzten, eta, ekainean, 
Zornotza aldekoak. Kontratis-

tek ezin zieten aurre egin ingu-
rumen eskakizun teknikoen 
ondoriozko kostu altuei, baina, 
Pradalesen esanetan, lizitazio 
agirietan “zorrotz” jasotzen zen 
“baldintza geotekniko, geologi-
ko edo hidrologikoez bestelako 
igoerak baleude, obren esleipen-
duna den ABEEri —lanen ardu-
ra zuen enpresa taldea— ordai-
naraziko zitzaizkiola”.

Proiektuaren ingurumen 
alderdiari “hasiera-hasieratik” 
erreparatu zaiola azpimarra-
tu du. Hala, egun dauden ubi-
deen desbiratzeak, drainatzeko 
obrak, eta paisaia berreskura-
tzeko lanak “lehentasun berezi-
koak izan dira proiektua disei-
natzeko orduan”. Akuiferoaren 
egungo egoerari dagokionez, 
ingurumen agenteek egindako 
bisita eta ikuskapenetan “egiaz-
tatu” ahal izan denez, “orain 
arte egindakoak ez du akuife-
roaren jarreran eraginik izan”. 
Tunelaren gaur egungo egoera-

ren gainean ere berba egin du. 
Obrak tunelen erdiko tartean 
zentratzen dira, horixe baita 
konplexutasun handiena duen 
zatia, akuiferoa bertan dagoela-
ko. Aurrerapen fasean, hodi ba-
koitzean 396 eta 695 metrotik 62 
eta 63 metro daude induskatze-
ke. Kanpoaldeko obra, aldiz, “ia 
amaituta” dagoela baieztatu du.

“Informazio falta”
EH Bilduk Aldundiko depar-
tamenduaren “opakutasuna” 
salatu du, eta tunelaren gaineko 
egoeraren gainean informazio 
gehiago eman zitekeela uste du.

Era berean, tunela amaitzeko 
proiektua aurrekoaren jarrai-
pen bat da, eta horrek “kezka” 
eragiten die, ez delako inguru-
menaren inguruko azterketa 
berririk egin behar: “Gai hau 
sakontasunez eta arduraz azter-
tuko dugu, 25 hileko atzerapen 
batek atzetik izan ditzakeen era-
ginak aldez aurretik jakiteko”.

Muxika aldeko tuneleko lanak martxoan geratu zituzten, eta Zornotza aldekoak (irudian), ekainean.

Ogenbarrenan, Bon 
Jovi eta DJ doinuak
Ekitaldiz betetako asteburua dute jaiak ospatzeko

  ZORNOTZA  J.D
Ogenbarrena auzoan, jaiak 
ospatuko dituzte, asteburuan. 
Musikari dagokionez, gustu 
anitzak asetzeko eskaintza pres-
tatu dute. Gaur, 21:30ean, doinu 
elektronikoak nagusituko dira 
Oye Radioko Javi Bravok eskai-
niko duen diskofestagaz. Bihar, 
rockzaleen txanda izango da, 
eta, 22:00etatik aurrera, bertsio 
talde batek Bon Joviren abesti 
ezagunak ekarriko ditu Ogen-
barrenara. Azkenik, domekan,  
18:00etan, nagusientzako erro-
meria bat egongo da.

Musikaz gainera ere, badago 
zer ikusia eta zertaz gozatua. 
Esaterako, gaur, 18:00etan, bris-
ka eta igel txapelketak jokatuko 
dituzte. Ordu berean, haurren 

parkea irekiko dute puzgarri 
eta ohe elastikoekin. Ping pong 
txapelketa bat ere egingo dute, 
19:00etatik aurrera.

Biharko ekitaldi nagusia 
babarrun lehiaketa izango da. 
Goiza kozinatzen igaro ostean, 
14:00etarako aurkeztu behar 
dira platerak. Bitartean, gaz-
tetxoenek haurren parkean 
eman dezakete goiza. 17:00etan, 
mus txapelketa hasiko da, eta, 
19:00etan, magia saio bat.

Domekan, 11:30ean, bu-
ruhandi eta erraldoiek bisita-
tuko dute Ogenbarrena, gaz-
tetxoenen gozagarri. Ostean, 
13:00 inguruan, apar festa ere 
egingo dute. Iluntzeko berbe-
nagaz amaituko dituzte aur-
tengo jaiak.
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Familia barruko 
harremanak  
euskalduntzeko 
ekimena

  DURANGALDEA  J.G.
Amankomunazgoko Euska-
ra Zerbitzuak eta Bizkaiko 
Urtxintxa Eskolak Familian 
euskaraz jolasean programa 
jarri dute martxan. Ekimena-
ren helburua familia barneko 
harremanetan euskararen 
erabilera bultzatzea da. 3-5 
urte bitarteko haurrak dituz-
ten familiek parte hartu ahal 
izango dute ekimenean. Ha-
la ere, Atxondon eta Maña-
rian, 8 urtera arte zabaldu dute 
adin tartea. Urtxintxa eskolako 
hezitzaileek ordubeteko saio 
ludikoak eskainiko dituzte. 
Euskarazko jolas eta abestiak 
guraso eta umeei erakustea da 

asmoa, ondoren, etxean edo 
beste edozein lekutan prakti-
kan jar ditzaten. Gainera, herri 
bakoitzeko azken saioan disko 
bana banatuko diete parte-har-
tzaileei. Guztira, 28 saio egingo 
dituzte Durangalde osoan, irai-
laren 17tik urriaren 30era  (egu-
tegia: www.durangaldeaeuska-
raz.eus).

Euskarazko jolas eta 
abestiak guraso eta  
umeei erakustea da 
ekimenaren helburua

Organikoa batzeko sistema 
lau herritara zabalduko da
Urrian, informazio batzarrak egingo dituzte

  DURANGALDEA  M.O.
Materia organikoa batzeko sis-
tema Atxondora, Elorriora, 
Zaldibarrera eta Abadiñora 
(Traña-Matienan badago mar-
txan) hedatuko da datozen as-
teetan. Herritarrak sentsibili-
zatu, eta birziklapen tasa (%25, 

2014an) igotzeko helburua du 
Amankomunazgoak. Herrigu-
neetan bosgarren kontainerra 
–marroia– ipiniko dute, eta ba-
serri eremuetan zein txaletetan 
autokonposta bultzatuko dute. 

Urrian, informazio batza-
rrak egingo dituzte, herririk he-

rri, interesa dutenei begira. Ber-
tan azalduko diete zer materia 
bota ahal den eta zer ez, eta egu-
nerokoan birziklatzeko tresnak 
ere emango dizkiete. Etxe bakoi-
tzerako, ontzi bat eta 150 poltsa 
berezi egongo dira eskura, eta 
kaleko edukiontzia zabaltzeko 
giltza ere bai. Baserrietarako, 
autokonpostagailuak eskainiko 
dituzte. Guztira, 924 ontzi dituz-
te prest antolatzaileek, eta baita 
167 autokonpostagailu ere. 

Horrez gainera, Agenda 
21ean parte hartzen duten esko-
letan ere jardungo dute. Amankomunazgoko eta udaletako ordezkariak, aurkezpenean.

EH Bilduk gobernatuko du 
Amankomunazgoa, lehenengoz
Aitor Lopez zaldibartarra hautatu dute Amankomunazgoko presidente izateko

  DURANGALDEA  J.G. / M.O.
Hiru hamarkada eta erdiren 
ostean, EAJk Amankomunaz-
goan eduki duen aginte makila 
EH Bilduk hartu du. Ondorioz, 
lehenengoz gobernatuko du-
te ezkertiar eta abertzaleek. 
Indar aldaketa historiko hori 
atzo gauzatu zen, Astolan egi-
niko bilkuran. Koalizioaren 
botoekin, eta Herriaren Esku-
bidearen (Podemos) absten-

tzioak lagunduta,  Aitor Lopez 
zaldibartarra aukeratu zuten 
presidente. Oskar Zarrabeitiak 
–azken lau urteetako presiden-
tea eta EAJren hautagaia– Lo-
pez zoriondu zuen amaieran.

Pozik hartu zuen kargua 
Lopezek: “Erronka handia 
izango da, baina polita ere bai. 
Aldaketa ezkerretik dator Du-
rangaldera”. Beste alderdiei 
elkarlanera gonbita egin zien. 

Lopezek hurrengo lau ur-
teetako ildoen berri eman zion 
prentsari. Bere arabera, gizarte 
politikei emango diete garran-
tzia, eta baita eskualdeko eko-
nomia indartzeari ere. Horrela, 
tokiko garapenerako arlo bat 
sortzeko asmoa dute, eta partai-
detza izango ei da euren jardu-
naren oinarrietako bat. Bestal-
de, zabor bilketari dagokionez, 
aurreratu zuen ez dutela alda-

keta sakonik egiteko asmorik. 
Organikoa batzeko, bosgarren 
kontainerraren hedapenean 
murgilduta dago Amankomu-
nazgoa. “Gaur egungo sistemak, 
hobetzeko aukerak ematen ditu, 
eta oraindik lan asko dago egite-
ko”. Behargintza, hainbat kirol 
instalazio, eta euskara zerbitzua 
ere gestionatuko ditu.

Frankismotik gaur egunera
Jose Luis Lizundia Gerediaga el-
karteko kideak gogoratu duenez, 
Durangaldeko kohesioa indartu 
guran, alkateek batzarra egin 
zuten Gerediagan, 1966ko abuz-
tuaren 6an, Salbadore egunez. 
Hitzordu horretan, Gerediaga 
elkarteak Amankomunazgoa 
sortzeko proposamena egin zien. 
Urte batzuk geroago sortu zuten, 
ofizialki, Durangoko Merinalde-
ko Amankomunazgoa, 1974an. 
Francisco Amorrortu erregi-
meneko presidentea buru zuela 
ekin zion bideari. 

Franco hil ostean, berriz, 
EAJko presidente ugarik zu-
zendu dute eskualdeko erakun-
dea. Balendin Lasuen zaldibar-
tarra izan zen lehenengo presi-
dente jeltzalea. Haren ostean, 
Carlos Aiartzaguena (Berriz) 
-dimititu egin zuen eta Jose 
Martin Etxebarria iurretarrak 
ordezkatu zuen-, Maria Ange-
les Larrauri (Abadiño) eta Os-
kar Zarrabeitia (Izurtza) izan 
dira Amankomunazgoaren bu-
ru. Tartean, 1999an, Garaik eta 
Berrizek Amankomunazgotik 
irtetea erabaki zuten. Orain, 
EH Bilduri dagokio eskualdea-
ren alde lan egitea.

Aitor Lopez, eskuman, Amankomunazgoko presidente lez lehenengo adierazpenak ematen.
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Berbalagunek Mintzodromoak 
antolatuko ditu herririk herri 
Egitasmoan parte hartzeko deia egin dute Platerueneko aurkezpenean

  DURANGO  Jone Guenetxea
Euskaraz berba egin gura due-
nak solaskide euskaldunak 
behar ditu inguruan. Euskaraz 
jarduteko espazio horiek sortu 
guran, Berbalagun egitasmoa 
aurkeztu dute Durangon.

Egunerokotasunean sortzen 
diren gaiez “natural” berba 
egiteko aukera eskaintzen du 
Berbalagunek, Amaia Ezenarro 
ekimenaren koordinatzaileak 
Platerueneko aurkezpenean 
adierazi duenez. Batetik, urtero 
bidelagunak izaten dituzte, eus-
karaz berba egiteko elkartzen 
diren taldeetako akuiluak. Bes-
tetik, bidelariak daude, euska-
raz sentitu eta emozionatu nahi 
dutenak. Hauek guztiak, kafe 
baten inguruan bildu, eta berri-
ketan egiten dute Berbalaguni 
esker. Oskar Zarrabeitia Aman-
komunazgoko presidenteak Ber-

balaguneko parte-hartzaileei zu-
zenduz adierazi duenez, “zuen 
borondaterik barik, ekimena 
ez litzateke posible izango”. Era 
berean, Amankomunazgoak 
ekimena babesten jarraituko 
duela aurreratu du. Aurten, Ber-
balaguneko arduradunek taber-
nari eta merkatariengana joko 
dute. Beste nobedadeetako bat 
Mintzodromoa da. Egitasmoa 
indartu guran, Durangaldeko 
ekimenaz gainera, herririk he-
rri mintzodromoak antolatuko 
dituzte. Aurten ere, ekintza osa-
garriak egiteko asmoa dute.

15 urte dira Berbalagun mar-
txan jarri zutenetik. AEK, Du-
rangoko Udal Euskaltegia, Du-
rangoko Hizkuntza Eskola eta 
Berbaro euskara elkartea dira 
antolatzaileak. Durangaldeko 
udalak eta Amankomunazgoa 
berriz, babesleak dira.Berbalaguneko parte-hartzaileak eta antolatzaileak bildu ziren, martitzenean, Platerueneko aurkezpenean.

Berbalagun zertarako?
Euskaraz berba egiteko aukera ema-
ten dit. Gainera, jende berria ezagu-
tzen duzu.

Zein taldetan parte hartzen duzu 
Berbalagunen?
Elorrion dihardut. Taberna batean 
elkartzen gara, eta pote bat edo bi har-
tzen ditugun bitartean, euskaraz ber-
ba egiteko aprobetxatzen dugu.

Nori gomendatuko zenioke?
Euskara ikasten dabilen edonori go-
mendatuko nioke Berbalaguneko talde 
batean parte hartzea. Ni oso eroso sen-
titzen naiz. Oso leku ederra da euska-
raz jarduteko. 

Alvaro  
Rodriguez  
 
Elorrio

Zer da zuretzat Berbalagun?
Euskaraz berba egiten ikasteko leku 
bat da. Gainera, lagunak egiteko au-
kera ere ematen dit. Etxetik oso gertu 
egiten dugu hitzordua, beraz, marti-
tzenak pozik hartzen ditut, badakida-
lako Berbalagun dudala.

Zer egiten duzue?
Kafe baten inguruan batzen gara. Ni 
oso berritsua naiz, beraz, pozik joaten 
naiz. Lantzean behin, Ziortzari [ira-
kaslea] galdetzen diot esan gura dudan 
hori euskaraz zelan esaten den, eta au-
rrera egiten dut.

Berbalagunek zer ematen dizu?
Euskaraz egiteko leku bat eskaintzen 
dit, baita lagunak ere.

Begoña  
Urresti  
 
Iurreta

Zer da Berbalagun zuretzat?
Berba egiteko talde bat da, eta lagu-
nak aurkitzen dituzu bertan. 

Zer aurkitu duzu Matienako tal-
dean?
Ni Lekeitiotik Matienara etorri nin-
tzenean, Extremadura txiki bat zela 
iruditu zidan, oso erdalduna. Ho-
rrelako talde bat topatzea aurkikun-
tza bat izan da niretzat. Zer edo zer 
berria. Euskaraz ikasteko ahalegin 
handia egiten duen jendea aurkitu 
dut, eta, horretarako, prest daudenei 
laguntzen saiatzen naiz. Taldean oso 
jende desberdina dago, euskara mai-
la oso desberdinekoa, beraz, edonori 
parte hartzeko dei egingo nioke.

Amaia  
Olabarriaga  
 
Matiena  
Abadiño

Zelan hasi zinen parte hartzen?
Gonbidapen bat izan nuen. Hasieran, 
urduri nengoen, baina, orain, oso po-
zik joaten naiz. Lagun mordoa egin 
dut. Zaldibarko euskaran egiten dut, 
baina saiatzen naiz nire euskara uler 
dezaten. Lagunartean egoteko aukera 
ona da.

Zer egiten duzue Berbalagunen?
Berba ordubete inguru, kafea hartu bi-
tartean, Zaldibarren. Gai guztiak lan-
tzen ditugu. Politika, etxeko gauzak, 
umeen kontuak, senarrarenak...

Zer ematen dizu Berbalagunek?
Euskararen alde zeozer egiteko aukera 
ona da. Gainera, lagunartean egoteko 
aitzakia ona da.

Gurutze  
Aiartzaguena  
 
Zaldibar

Zelan deskribatuko zenuke Berba-
lagun?
Euskaraz hitz egiteko dudan lekua da. 

Non elkartzen zarete?
Astean behin, Matienako elkarte ba-
tean batzen gara. Normalean, kafea 
hartzen dugu.

Aurrerapausoa nabaritzen duzu?
Bai, niri Berbalagunek euskaraz ber-
ba egiteko konfiantza ematen dit. 

Gomendagarria da?
Oso ondo sentitzen naiz taldean, eta 
giro bikaina dugu. Gustura nago, eta 
edozein pertsonari parte hartzeko go-
mendatuko nioke

Ana  
Nievas  
 
Matiena  
Abadiño

Zergatik zaude Berbalagunen?
Santiago de Compostelan jaio nintzen, 
eta, orain dela asko, Euskal Herrira 
etorri nintzen. Berbalagunekin euska-
ra praktikatzeko aukera bat dut, era ez 
serio batean. Euskaraz bizitzeko auke-
ra bat ematen dit.Lagunekin inolako 
presiorik barik berba egin dezakegu.

Berbalagunen, zein helbururekin 
parte hartzen duzu?
Etxean, emaztea eta semeak euskaldu-
nak dira, baina emaztea erdaraz eza-
gutu nuenez, etxeko hizkuntza, neurri 
batean, erdara da. Matienako giroa 
erdalduna denez, Berbalagunek euska-
raz mintzatzeko aukera eman dit, baita 
lagun berriak egiteko ere. Horixe da 
Berbalagunen parte hartzeko asmoa.

Roberto  
Perez  
 
Matiena  
Abadiño

Zelan deskribatuko zenuke Berba-
lagun?
Berbalagun itzela da niretzat. Lagune-
kin batu, eta euskaraz berba eginez ka-
fe bat hartzen dugu. “Bikain plus” da 
Berbalagun. Horrela hasi naiz berriro 
euskaraz berba egiten.

Ekimen honek zer eman dizu?
Niretzat, printzipalena da, euskaraz 
egiteko aukera ematen didala. Orain 
arte, ez dut euskaraz berba askorik 
egin, eta kalean gutxiago, umeekin 
bakarrik. Orain, lagunartean ere, giro 
ederrean euskaraz berba egiten hasi 
naiz. Edonori proba egitea gomenda-
tuko nioke.

Bego  
Bastegieta  
 
Durango  
 

Gustura al zaude Berbalagunen?
Oso pozik nabil. Ikasten dabiltzanak 
eta beti euskaraz hitz egiten dugunok 
elkartzen gara. Kafe bana hartu, eta, 
berba eginez, ordubete arin pasa-
tzen da. Eguaztenetan batzen gara, 
12:00etatik 13:00etara. Batzuk euskal-
dun zaharrak gara, eta beste batzuk 
euskaldun berriak.

Zer ikasi duzu bertan?
Ni euskaldun zaharra naiz, eta aditzak 
ez ditut hain ondo esaten. Beraz, ikas-
teko aukera eman didala aitortu behar 
dut. Bestalde, ikasten dabiltzanei zein 
euskaraz gutxi hitz egiteko aukera du-
tenei ere gomendatuko nieke. Gainera, 
taldean jende desberdina ezagutzeko 
aukera izaten da.

Esther   
Ekizabal  
 
Durango
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Udal batzordeen 
funtzionamendua 
ez dela egokia 
uste du EH Bilduk

  ABADIÑO  I.E.
“Udal Batzordeen dinamika 
ez dela egokia deritzogu”, dio 
Abadiñoko EH Bilduk, asteon 
komunikabideetara bidali 
duen prentsa oharrean. Ba-
tzordeen funtzionamenduari 
lotuta, Udal bozeramaile ba-
tzordean hainbat proposamen 
egingo dituztela aurreratu du 
Abadiñoko EH Bilduk. 

Besteak beste, Udal batzor-
deak gutxienez hilean behin el-
kartu daitezela, batzordeak he-
rritarrentzat irekiak izatea, eta 
deialdiak eta aktak udalaren 
webgunearen bitartez publiko 
egitea, eta batzordeen funtzio-
namendua egokia dela berma-
tzeko, jarraipen batzorde bat 
sortzea proposatuko dute.

“Herriko gai eta proiektu ez-
berdinen lanketa bertan egiten 
denez, batzordeen dinamizazio 
zuzena beharrezkoa” dela uste 
du EH Bilduk. Salatu dute, le-
gegintzaldi honetan, oraindik 
ere hainbat batzorde deitu ba-
rik daudela, eta “batzordeek ez 
dutela maiztasun jakinik”. 

Batzordeak irekiak izan 
daitezela, eta deialdi eta 
aktak publiko egin ditzatela 
eskatuko du EH Bilduk

Hontza museoko 
erakusketa, handiagoa
Hontzako biltegia erakusketarako egokitu dute

  MAÑARIA  M.O. 
Hontza museoan pauso berriak 
ematen dabiltza, eta jakinarazi 
dutenez, erakusketa handitu 
egin da. Izan ere, orain arte, 
eraikineko lehen solairuan bai-
no ez zeukaten egokituta, baina, 
hemendik aurrera, biltegian 
ere hainbat animalia ipiniko 
dituzte.  Atal bat animalia exo-
tikoei buruzkoa izango da, eta 
bestea europarrei buruzkoa.  

Duela hamar hilabete inau-
guratu zuten Hontza museoa 
Enrique Huertaren eskutik, eta, 
geroztik, 1.800 lagunek bisitatu 
dute. Horregatik, balantze po-
sitiboa egin dute arduradunek. 
Durangaldeko herritarrak izan 

dira asko eta asko, eta euskaldu-
nez aparte, katalanak, madril-
darrak, extremadurarrak, ale-
maniarrak, edota kubatarrak 
ere eduki dituzte bisitan.

Biltegiaren moldaketa ez da 
nobedade bakarra. Moluskuen 
inguruko aldi baterako erakus-
keta ere ikusi ahalko da, ekai-
nera arte.

Huerta, biltegiko erakusketa prestatzen.

Duela hamar hilabete 
inauguratu zuten Hontza 
museoa, Enrique  
Huertaren eskutik

Mantentze 
gimnasia 
saioetarako izen-
ematea, zabalik

  IZURTZA  J.Derteano
Azken urteetan ohikoa den 
moduan, Izurtzako Udalak eta 
Erdoitzako Ama jubilatuen el-
karteak mantentze-gimnasia-
ren inguruko saio bana hasiko 
dute laster: biak urriaren 6an 
hasiko dira.

Udalak antolatzen duen 
saioak bederatzi bat hile iraun-
go du. Mantentze-gimnasiaren 
inguruko aditu batek astean 
klase bi eskainiko ditu, urria-
ren 6tik aurrera: martitzene-
tan eta eguenetan, 20:15etik 
21:15era, Abadetxean. Izen- 
ematea udaletxean egin daite-
ke. Hiruhileko prezioa 25 euro-
koa da. Denboraldi osoan parte 
hartzeko asmoa duenak 75 eu-
rotan egin dezake izen-ematea.

Jubilatuen elkartetik anto-
latzen dituzten saioak astean 
behin izaten dira: martitzene-
tan, 17:00etatik 18:00etara. Az-
ken urteetako dinamizatzaile 
berak emango ditu klaseak 
aurten ere. Izen-ematea jubi-
latuen lokalean egin daiteke,  
elkarteko batzordeko edonori 
jakinarazita (15 euro).

Abadetxeko saioak astean 
birritan izango dira; 
jubilatuen lokalekoak, 
berriz, astean behin

Nekazaritza  
Ekologikoaren 
Azoka, Marisatsak 
antolatuta

  DURANGO  M.O.
Marisatsak, produktu ekologi-
koen ekoizle eta kontsumitzaile 
elkarteak, V. Nekazaritza Eko-
logikoaren Azoka antolatu du 
bihar goizerako. Andra Mariko 
arkupean ipiniko dute azoka, 
eta, antolatzaileen arabera, 
hamasei bat postu egongo dira 
produktuz beteta. Durangalde-
ko ekoizleak eta kanpotik eto-
rritakoak ere izango dira sal-
tzaile. Gainera, Marisatsak eta 
Goiener energia kooperatibak 
informazioa emateko guneak 
ipiniko dituzte. 

Bestalde, Marisatsak deitu-
ta ere, Jakoba Errekondo  agro-
nomo eta paisajista etorriko da 
Durangora astelehen honetan, 
bere Bizi baratzea liburua aur-
kezten. Arratsaldeko 19:00etan 
hasiko da berbaldia, Pinondo 
Etxean.

Adinekoen  
Egunean,  
Durango izango 
da topagune

  DURANGO  M.O.
Urriaren 1ean, Adinekoen Na-
zioarteko Eguna ospatuko da, 
eta Durango izango da eskual-
deko nagusientzako topagune. 
Izan ere, gainerako herrietatik 
ibilaldiak irtengo dira goizean, 
eta Durangon elkartuko dira, 
eguerdian. Andra Marin eki-
taldia egingo dute, eguneko 
adierazpena irakurtzeko, bes-
teak beste.

Amankomunazgoak eta Du-
rangoko adinekoen sailak sus-
tatu dute egunaren ospakizu-
na, baina nagusien elkarteek 
inoiz baino ardura gehiago 
eduki dute antolaketan. Duran-
galdean, 15 elkarte daude une 
honetan, guztiak herri maila-
koak, Bizidun izan ezik. Bizi-
dunekoek zahartze aktiboaren 
inguruko ekintza ugari egiten 
dituzte urtean zehar, eta horien 
artean, mendi ibilaldiak daude. 
Horrela, eurek antolatu dituzte 
urriaren 1eko ibilaldiak. Du-
rangon hiru hasiko dira Andra 
Maritik, 08:30ean, 09:30ean eta 
10:00etan. Atxondon, Elorrion 
eta Zaldibarren, 08:30ean ir-
tengo dira; Berrizen, 08:45ean, 
eta Abadiñon, 11:00etan. Andra 
Marira guztiak ordu antzekoan 
heltzeko asmoa dute.

Bestalde, martitzenean, adi-
nekoen arazoen inguruko ber-
baldia egongo da Durangoko 
Elkartegian, 17:30ean.

1.000 pultseratik gora saldu dira 
Angelman sindromedunen alde
Urriaren 3an, Angelman sindromearen inguruko jaialdia egingo da, Landakon      

  DURANGO Markel Onaindia
Martxoaren 15ean, haur min-
biziaren kontrako elkartasun 
olatuak busti zuen Durango, eta 
badirudi olatu horrek urriaren 
3an edukiko duela segida, An-
gelman sindromea duten umeen 
aldeko jaialdian. Izan ere, kan-

paina indarra hartzen dabil, 
eta  herritarren babesa jasotzen 
dabil, gainera. Hori azaldu du 
Idurre Baraiak, Durangaldean 
Angelman sindromeagaz dau-
den bi umeetako baten amak. 
2.000 pultsera ipìni zituzten sal-
gai, eta, dagoeneko, 1.000tik gora 

saldu dira. Gainera, 27 denda eta 
taberna itsulapikoak ipintze-
ko prest agertu dira. Urriaren 
3an Landako Gunean egingo 
den jaialdirako ere elkarte eta 
enpresa ugari laguntzeko prest 
daude. “Oso pozik eta harrituta 
gaude”, adierazi du Baraiak.

Irribarredun umeak
Gaixotasun arraro moduan 
izendatuta dago Angelman sin-
dromea, 20.000 eta 30.000 jaiotza 
arteko tartean, kasu bat egoten 
delako. Besteak beste, adimen 
garapenean atzerapena eragiten 
du, eta berba egiteko traba, eta 
mugitzeko koordinazio eskasa 
ere bai. Gainera, etengabe irri-
barretsu egotea ere bada gaixo-
tasunaren seinaleetako bat.

Durangaldean dauden ume 
bien familiek, sindromearen be-
rri eman, eta ikerketarako dirua 
batzeko asmoa dute, urriaren 
3an. Zumba maratoiagaz hasiko 
da Landako Guneko topaketa, 
16:00etatik 18:00etara bitartean. 
18:00etatik 20:00etara umeentza-
ko tailerrak eskainiko dituzte, 
eta 20:00etatik aurrera Zirki-
nik Bez taldearen erromeriak 
emango dio amaiera ekitaldiari. 

Pultserak oraindik salgai 
daude, hiru euroan, Durangoko 
Metro, Bizibike eta Loiro dende-
tan, Iurretako Arriandi okinde-
gian, Traña-Matienako Oxford 
tabernan eta Elorrioko Eroski 
dendan.

Pultsera erosi duten hainbat herritarrek, argazkia atera, eta Facebooken partekatu dute. 
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Salgai dago minbiziaren ikerkuntzan 
laguntzeko egin duten egutegia
Atzotik dago salgai hainbat herritarren argazkiekin egin duten egutegia 

  ZALDIBAR  Itsaso Esteban
Azken hileetan, hainbat zal-
dibartarren kolaborazioagaz 
osatu duten egutegia aurkeztu 
zuten, atzo arratsaldean, udale-
txeko batzar aretoan. La Cuadri 
del Hospi elkarteari emango 
diote, atzotik salgai dauden 
4.000 egutegien salmentatik lor-
tzen duten dirua, minbiziaren 
ikerkuntza bultzatzeko.

Hainbat zaldibartar, zein ki-
rol eta kultura arloko hainbat 
pertsona ezagun agertzen dira 
egutegian, soinean arropa gutxi 
dutela batzuk. Lola Sanabria eta 
Andoni Mesa —ekimena abiatu 
zuten lagunak—, Arantza Bai-
gorri alkatea, herriko harakina 
eta ileapaintzailea, futbolariak, 
musikariak, Pirritx eta Porrotx, 
edota Athleticeko jokalariak 

agertzen dira, esaterako, Ritxi 
Perezen argazkietan. 

Abenduaren 19rako, min-
biziaren ikerketan laguntzeko 
dirua biltzeko maratoi bat anto-
latzeko lanetan jarraitzen du he-
rritar talde honek. Atzo eskaini 
zuten prentsaurrekoan azaldu 
zutenez, beharrean dabiltza 
abenduaren 19rako, egun osora-
ko ekitaldiak lotzeko.  

Minbiziaren ikerkuntzarako dirua biltzeko hainbat ekimen abiatu dituzte Zaldibarren. Prentsaurrekoa egin zuten atzo. 

GOIZTIDI 
DIAZ

EAJ

Jaiak, elkartasuna

Hiru aste eskas falta dira gure 
Uriko Jaiak hasteko. Suma-
tzen da, usaintzen da, nabaria 
da gure kaleetan, gure plaza 
eta espaloietan jai gogoa. Hel-
du da Patxikotxuren espiritu 
jaizalea gure etxeetara. Eta 
laster izango dogu Sanfaus-
toak disfrutatzeko aukera. 
Aukera hobezina, gainera. 
Aspaldian dabil gure Jai Ba-
tzordea lan eta lan, ahalik eta 
programarik anitzena presta-
tu eta herritar guztiei eskaini 
ahal izateko. Lan itzela da adin 
guztiei eta gustu guztiei bide-
ratutako ekimen, ekintza eta 
eskaintzak bateratzeko mo-
duko jaiak egitea. Inor ahaztu 
edo baztertu barik. Herritar 
guztien (edo gehienen) nahiak 
aurrikusiz eta uztartuz. Eta, 
konturik interesgarriena, dan
-dana jendearen esker onaren 
truke, hau da, debaldeko lan 
oparoa eginez. Eskerrik asko, 
eta biba zuek!

Danatarik danontzat. Eta 
inor ahaztu barik. Horixe da 
Jaietako lelorik nagusiena. 
Bai eta egoera latzean bizi 
diren pertsonak ahaztu ba-
rik. Krisialdi ekonomiko luze 
honetan itxaropenik ikusten 
ez dabenak albo batera itxi 
barik. Jaietan bai, baina el-
kartasunean be bai. Pertsona 
da ardatza eta, gehienbat, su-
fritzen dagoen pertsona.

Jaiak hastear, eta ni buka-
tzear. Amaitu baino lehen, 
omenaldi xume bat egin nahi 
deutset hainbat urtean Jaieta-
ko gatza eta piperra izan diren 
bi kideei. Alde batetik, beti 
umoretsu eta alai izandako 
Mundusi. Bestetik, Sanfaus-
toen maitale amorratu eta 
EAJko zinegotzi zintzo izan-
dako Natxo Martinezi. Agur 
eta ohore.
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SEI HANKAKO MAHAIAEskola legeztatu 
ahal izateko bide 
berriak lantzen 
dihardu udalak

  ATXONDO  J. Derteano
EAEko Auzitegi Nagusiaren 
epaiak baliorik barik utzi zuen, 
iazko otsailean eskola egiteko 
udalak Jaurlaritzari emanda-
ko lizentzia. Epai berak egoera 
legeztatzeko eman beharreko 
urratsak zehazten zituen. Uz-
tail amaieran, plan berezi bat 
aurkeztu zuten udalbatzarrean, 
eta aho batez onartu zen, behin 
behinean, eta Aldundiaren es-
kuetan dago. Baina, bide hori 
ez da lantzen ari diren bakarra. 
Aldi berean, paraleloki, hel-
buru bera lortzeko beste bide 
batzuk lantzen ere badabiltza. 
Joan zen egueneko udalba-
tzarrean arau subsidiarioen 
aldaketa puntual bati hasiera-
ko onarpena eman zioten, aho 
batez. Laster, alegazioen epea 
hasiko da; horiei erantzuna 
emanda, udalbatzarrak behin 
betiko onarpena eman beharko 
dio, eta, ondoren, azken era-
bakia Aldundiaren eskuetan 
egongo da. Lantzen dabiltzan 
bide bietako bat onartzea nahi-
koa litzateke helburua lortzeko.

LABek elkarretaratzea 
egin du WAT enpresan  
Sindikatuak enpresaren etorkizuna bermatzeko 
“plan serio bat” egitea eskatu dio zuzendaritzari

  MALLABIA  J. Guenetxea
LAB sindikatuak WAT Direc-
ciones enpresaren aurrean 
elkarretaratzea egin zuen joan 
zen bariku goizean, Mallabiko 
Goitondo poligonoan. Protesta 
horren bidez, enpresaren etor-
kizuna bermatuko duen eta 
langileen eskubideak errespe-
tatuko dituen “plan serio bat” 
eskatu dio sindikatuak zuzen-
daritzari.

 LABek dioenez, WAT enpre-
sak 35 langile ditu gaur egun. 
Orain bost urte, 60 baino gehia-

go zituen. Orain lau hilabete, 
enpresak jabez aldatu zuen, eta, 
ordutik, zuzendaritzak erabaki 
“onartezinak” hartu dituela sa-
latu du sindikatuak. “Uztailean, 
bost langile kaleratu zituzten 
kalte-ordainik gabe. Hilabete 
horretan, ez zizkieten aparteko 
ordainsariak ordaindu langi-
leei, eta, gainera, soldatak jaitsi-
ko zituztela esan zuten”. 

Gaineratu dutenez, “den-
bora honetan sindikatuoi ez 
digute etorkizunerako planik 
azaldu”.

Argi kontsumoa jaistea 
helburu kontratu berrian   
Argiteria publikoaren mantenua lehiaketara atera 
du udalak, aurrezpen helburuak barneratuta

  OTXANDIO  J.Derteano
Orain arte, udaleko langileek 
kudeatzen zuten argiteria pu-
blikoaren mantenua enpresa 
bati esleituko dio udalak. Uztai-
lean, baldintza orria argitaratu 
zuten, eta urriaren 9ra artekoa 
da proposamenak aurkezteko 
epea. 123.000 euroko zenbate-
koa du. Urtea amaitu aurretik 
esleitu gura dituzte lanak. Alde 
batetik, argiteriaren mantenua, 
horretan aditua den enpresa 
batek egitea gura dute, eragin-
korragoa delakoan. Mantenuaz 

gainera, udalari energia kon-
tsumoa jaisten laguntzeko iriz-
pideak ere gehitu dizkiote bal-
dintza orriari. Hau da, enpresa 
aditu horrek udaleko argiteria 
sarean energia kontsumoa jais-
teko neurriak proposatu behar-
ko dizkio udalari. Proposamen 
horien eraginkortasunak or-
dainketa baldintzatuko du. Bal-
dintza hori aldagai moduan 
hartuta, aurrezten den energia 
kantitatearen arabera, udalak 
enpresa horri gehiago edo gu-
txiago ordainduko dio.
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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). 

      Iritzia 

DURANGALDEA ASTEONJaien inguruko 
kexa eta ideiak, 
postontzian

  ELORRIO  M. O.
Udaletxeko arreta zerbitzuan 
eta Iturrin postontziak ipini 
ditu udalak, Ferixa Nausikoen 
inguruko kexa eta proposame-
nak jasotzeko. Idoia Buruaga 
alkateak (EH Bildu) adierazi 
du “hobetzen jarraitzeko” ikus-
pegiagaz pentsatu dutela he-
rritarrei iritzia galdetzea, eta 
hurrengo urteetarako ideiak 
postontzietan sartzeko deia ere 
egin du. 

Bestalde, Buruagak azaldu 
du, urrian, aparkaleku inguru-
ko auzokideekin batuko direla, 
txosnen eta barraken kokale-
kuaz berba egiteko.

Senegaldarrak 
euren kultura 
partekatu guran

  ELORRIO  M. O.
Senegaldarren elkarteak Ha-
ware izeneko jaialdia antolatu 
du biharko, euren “kulturaren 
zati txiki bat” herritarrekin 
partekatu guran. Izan ere, eu-
ren gastronomia ezagutzeko 
aukera emango dute, 13:00eta-
tik aurrera, frontoian burutu-
ko den ekintzan. Besteak beste, 
couscousa, arraina eta edate-
koak eskainiko dituzte. Plater 
bakoitza bost euroren truke 
hartu ahalko da, eta edaria eu-
ro batean.

Herritar guztiak gonbidatu 
dituzte eguerdipasa elkarrekin 
egitera.

Jai giroz 
bustitako egunak 
dituzte aurretik 
iurretarrek

  IURRETA  A. B.
Montoitik botatako txapligoe-
kin emango diete behin betiko 
ongietorria sanmigelei Iurre-
tan. San Migel bezperan izango 
da hori. Hala ere, ekitaldiz josi-
tako asteburua dute aurrean. 
Gaur gauean, kontzertua es-
kainiko dute Mikel Markez eta 
Eñaut Elorrieta musikariek, 
Olaburu frontoian. Ibarretxe 
kultur etxean, berriz, El mesón 
de los suspiros obra taularatuko 
du Gora Gora antzerki taldeak.

Graffitiak, Mikel Deuna he-
rri lasterketa, Asto probak eta 

tortilla txapelketa izango dira, 
besteak beste, bihar. Umeentza-
ko ekintzek ere ez dute hutsik 
egingo: eurentzat herri kirolak 
eta erromeria egongo dira,  esa-
terako. Gauerako, rock kon-
tzertuak antolatu dituzte. 

Domekan, berriz, XXVIII. 
Ahari Iurreta Martxa Ziklotu-
rista, umeentzako parkea eta 
paella txapelketa izango dituz-
te iurretarrek aukeran. Elizara 
bisita gidatuak ere antolatu di-
tuzte asteburuari begira. 

San Migel eguna, jai eguna 
izango dute Iurretan. Dantzari 
eta agintarien kalejirak hasiko 
du eguna, irailaren 29an.

Montoitik botatako 
txapligoekin emango diete 
behin betiko ongietorria 
sanmigelei

Bidebarrietara eroango 
dira Gizarte Zerbitzuak
“Eskuragarriago” egongo dira, eta bertoratuko 
diren pertsonentzat “diskretuagoa” izango da

  IURRETA  Aitziber Basauri
Udal Gizarte Zerbitzuak lekuz 
aldatuko dituzte laster. Harta-
ra, udalak Bidebarrieta kalean 
dituen bulegoetara jo beharko 
dute herritarrek Ibarretxe kul-
tur etxera beharrean. Hala ere, 
lekuz aldatzeak ez du bestelako 
eraginik izango. Orain arte 
moduan, astelehen eta ostegu-
netan eskainiko dituzte Gizarte 
Zerbitzuak. Horrela jakin era-
gin dute udal arduradunek.

Lekualdaketa horrekin, Gi-
zarte Zerbitzuak herritarren-
gandik hurbilago egotea du 
helburu  Iurretako Udalak. 
Zerbitzu horiek “eskuragarria-
go” egongo dira, eta bertara 
doazen pertsonentzat “diskre-
tuagoa” ere izango da, ohar 
baten bitartez azaldu dutenez. 
Bidebarrietako udal bulegoetan  

Udaltzaingoa, erregistroa eta 
Herritarrendako Arreta Zerbi-
tzua daude momentu honetan.

Espazio berria sortuko dute
Gizarte Zerbitzuak bertora 
eroateko espazio berri bat sor-
tuko dute. Gizarte langilearen-
tzako bulego bat eta itxarongela 
bat egokituko dituzte. Horreta-
rako, orain dagoen batzar-gela 
zatitu egingo dute. 

Iñaki Totorikaguena alka-
teak azaldu duenez, “gaur egun 
dauden bulegoak egokitu egin-
go dira iurretarren  beharriza-
nei erantzuteko, eta benetan us-
te dugu denontzat onuragarria 
izango dela. Zerbitzua hobetuko 
dela uste dugu”.  Horretarako, 
7.586 euroko aurrekontua lotu 
du udalak. Lanak esleituta, hi-
labete barru egongo dira prest.

Udaltzaingoa, erregistroa eta Herritarrendako Arreta Zerbitzua daude bertan

DURANGO  Errigora proiek-
tuaren aurkezpena egingo dute 
eguaztenean, 18:30ean, Plate-
ruena kafe antzokian. Gainera, 
udazkenerako eskaintzaren 
informazioa ere emango dute. 
Nafarroa hegoaldeko jakiak 
banatzen dituzte, eta etekina-
ren zati bat euskararen alde 
izaten da. 

Errigoraren 
aurkezpena 30ean

Hezitzailea behar 
dute, Zapatublain
ZALDIBAR  Hilean bi zapatu 
arratsaldetan, hiru eta hama-
bi urte arteko umeekin lan 
egingo duen hezitzailea kon-
tratatu gura dute Zapatublai 
egitasmoaren arduradunek. 
Irailaren 30ean amaitzen da 
curriculumak bidaltzeko epea; 
haurrak@txatxilipurdi.com 
helbidera bidali behar dira.

Mikel Urdangarin, 
Okangoko jaietan

BERRIZ  Bihar hasiko dira 
Okango auzoko jaiak, eta Mikel 
Urdangarinek kontzertua es-
kainiko du, 20:00etan. Arratsal-
deko 16:00etan altxatuko dute 
Donien Atxa, eta arratsalde 
osoan zehar, odolosteak jateko 
aukera egongo da. Domekan, 
ostera, Berrizko baselizetatik 
ibilaldia egingo dute.
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“Oraindik ere egunero etortzen naiz tabernara, 
egun onak  ematera; eta, jarraituko dut” 
Irailaren 30ean gogoratuko dute Gure Kabiyaren 50. urteurrena; 1975ean baino ez zituen itxi ateak, lehergailua jarri zutenean 

 BERBAZ  Aitziber Basauri
50 urte. Mende erdia bete du 
Gure Kabiyak. Ilusioz gogoratu 
ditu Josefik Txarli senarragaz 
taberna zabaldu zuteneko ga-
raiak. Esker ona baino ez du Jo-
sefik herriarentzat. Bezeroeki-
ko eskerdun agertu da Oihane 
ere, belaunaldi berriaren isla, 
Koldo Casado eta Iñigo Garri-
dogaz batera. Irailaren 30ean 
modu berezian gogoratuko 
dute urteurrena. Aurrerago, ur-
te guztiotan Gure Kabiyan ba-
tutako jabe, maizter eta zerbi-
tzariak elkartu gura dituzte. 

Mende erdi pasa da. Zelan go-
goratzen dituzu sasoi haiek?
Josefi Izacelaya: Sasoi gogo-
rrak izan ziren, baina, ilusio 
handikoak. Senarrak 13 urte 
egin zituen Ameriketan artzain, 
eta hara joateko pasaportea ere 
atera nuen arren, azkenean, ta-
berna zabaldu genuen. Ingelesik 
jakin barik, eskola askorik ere 
ez, Ameriketan triste biziko nin-
tzela esaten nion; arrebetariko 
bik ere taberna zuten, eta guk 
ere bizimodua aurrera atera-
ko genuela esaten nion. Gizon 

zintzoa, argia eta itxura onekoa  
izanik, primeran arituko zela 
tabernan, eta nik berba egin-
go nuela jendeagaz. Arrebek 
lagundu eta erakutsi ziguten 
tabernan lan egiten. Zabaldu 
genuenean, sekulakoa izan zen!

Bestelako sasoiak ziren...
J.I.: Ordura arte, neska gazteak 

ez ziren tabernetara sartzen; 
andra-gizonak, edo senargaia-
gaz sartzen ziren. Gure Kabiya 
kafetegi berria zabaldu zela, 
euskaldunak ginela... bolo-bolo 
zabaldu zen. Orduan baino ez zi-
ren hasi andrak sartzen.

Bezeroa asko aldatu da. Txiki-
totik kriantzara pasatu gara?
Oihane Alacano: Ohiturak as-
ko aldatu dira. Urte asko ez dela, 

arratsaldeko poteoan irten, eta 
afalostean parrandan jarraitzen 
genuen. Orain, lokaletan egoten 
dira gazte asko, eta berandu irte-
ten dira, 01:00ak aldean. Txikite-
roaren figura galduko delakoan 
nago. Orain, bezeroak kriantza 
edo rueda eskatzen du, bai.
J.I.: Txikitoa hartzen zen lehen; 
90 zentimoan. Gero, pezetara igo 
genuen eta manifestazioa ere 
egin zuten txikiteroek. Taber-
nagaz hasi ginenean, koinatak 
andrak zaintzeko esaten zigun; 
kopa berdeetan ateratzen ge-
nien edatekoa.  
O.A.:Orain ez dituzte 15-20na ar-
do hartzen; lau-bosna baino ez.

Durangoko Azoka ere orduan-
txe egin zuten lehenengoz?
J.I.: Bai. Inork ez zekien no-
la joango zen, Franco bizi zen 
artean. Arrakasta itzela izan 
zuen. Euskal Herri osoko jendea 
etorri zen, Iparraldetik ere bai. 
Idazleak ere sartzen ziren; Xa-
bier Lete, adibidez. Tabernaren 
dekorazioa ere oso euskalduna 
zen: Leopoldo Zugazaren eta 
Ibarrolaren koadroak genituen, 
eta Iparraldeko ‘Txoritxu nora 

hoa...’ bertsoen grabatuak arre-
ta deitzen zuen; euskal abestiak 
zituen gramolak ere bai. Gazte 
asko etortzen zen; mendizaleak 
Atxartetik bueltan.

Haurdun zeunden orduan, sei 
hileko, eta sanfaustoak bertan.
J.I.: Bai. Ezkatzean nuen buta-
kan egiten nuen lo. Senarra eta 
biok egoten ginen tabernan, eta 
Rosarito, gaztetako lagun han-
dia. Etxekoa zen Tiatxarito.

Orain, Gure Kabiya ikusita, zer 
datorkizu gogora, Josefi?
J.I.: Bihotzak buelta ematen dit. 
Oraindik ere, egunero etortzen 
naiz tabernara, egun onak ema-
tera. Eta jarraituko dut. Zorte 
handia izan dut tabernagaz; oso 
zoriontsua izan naiz, estrope-
zuren bat edo beste izan arren. 
Asko dut eskertzeko zerbitza-
riei —etxekoak lez izan dira 
beti—,  guk itxita taberna hartu 
duten maizterrei, eta, nola ez, 
bezeroei.

Asko aldatu da Goienkale...
O.A.: Asko. Taberna gehiago za-
baldu dira. Baina, giroa ere alda-
tu da. Sasoi batean, egun guztian 
zehar mantentzen zen giroa; goi-
zetan jente asko zebilen. Orain, 
gauez batzen da jendea. Asko 
aldatu dira ohiturak. Egoera 
ekonomikoa ere ez da ona.

Famatuak ziren Gure Kabiyako 
tortillak. Orain, berriz, rabak…
J.I:  Banderillak egiten geni-
tuen, piloa! Orain ere askotan 
esaten didate: zelako tortillak 

zuonak! Goseagaz etortzen zi-
rela esaten diet, eta, orduan, ba, 
dena ona! (barrez). Orduko tor-
tilletatik 30 urte ere igaro dira, 
baina askotan gogoratzen diz-
kidate tortillok, plazara joaten 
naizenean, adibidez.
O.A.: Holan da bai. Aurretik ta-
berna zeukatenek esan ziguten, 
bai, “ia berdin ipintzen dituzuen 
rabak...”. Hobetu egin ditugu! 
(barrez). Asteburuan, batez bes-
te, 120 errazio ateratzen ditugu.

Inoiz itxi da Gure  Kabiya?
J.I.: Lehergailua jarri zutenean, 
1975eko maiatzaren 13an. De-
na berriztu behar izan genuen, 
barra libratu zen —oraindik 
dagoena—. Aurretik ere etorria 
zen polizia, kaleko jantzita, ara-
zoak izango genituela esanez 
(musika euskaraz jartzen ge-
nuelako, komunetan zeuden ida-
tziengatik...). Etxean gengozen. 
Sasoi gogorrak ziren, eta bildur 
ginen. Hala ere, kontrako efek-
tua eragin zuten. Jende asko hu-
rreratu zen tabernara. Laguntza 
handia eman ziguten. 

Ostalaritzan ez dira sasoi onak.
O.A.: Lehen lan gehiago egiten 
zen, bai. Uste dut, orain, bakoi-
tza berera doala gehiago. Egoera 
aldatu guran, orain urtebete, Sa-
puherri sustapen elkartea sortu 
genuen, denon artean jendea 
berriz kalera atera guran.

 Jaietan murgilduta zaudete.
O.A.: Bai, umeentzako ekintzak, 
paella eta tortilla txapelketak, 
eta kontzertuak antolatu ditugu.

Josefi eta Txarli hiru seme-alabekin, 1994an Gure Kabiya utzi zuteneko irudia.

Josefi Izacelaya (Durango, 1932) eta Oihane Alacano (Durango, 1991)  |  Gure Kabiyako iragana eta oraina

Txikitoa pezeta 
batera igo genuenean, 
manifestazioa egin 
zuten txikiteroek”



“Urduritasunak 
ahaztu egiten ditut 
kantatzen hasten 
naizenean” 
Ekainean txapela jantzi zuen 11 urteko Ainhoa 
Azpitarte zaldibartarrak Haur Kantari txapelketan

 MUSIKA  Itsaso Esteban
Nondik datorkizu kantuzaleta-
suna? Etxean zaleak dira?
Betidanik kantatu izan dut 
etxean, eta orain urte batzuk, 
aitak brometan proposatu zi-
dan kantu lehiaketa batera 
aurkeztea. Horrela aurkeztu 
nintzen, lehenengoz, kantu txa-
pelketara.

Eta zelako emaitza izan zenuen 
lehenengo horretan?
Orain bi urte aurkeztu nintzen 
lehenengoz, eta bigarren egin 
nuen. Aurtengo ekainean, bi-
garren aldiz aurkeztu, eta Biz-
kaiko lehenengo eta Euskal He-
rriko bigarren egin dut. Ilusio 
handia egin didate sariek.

Asmoa daukazu aurrerantzean 
ere parte hartzeko?
Bai. Gainera, datorren urtekoa 
izango da kategoria honetan 
parte hartu ahal izango dudan 
azkena. Gero, 12-15 adin tarte-
koekin aritu beharko dut.

Hartu diozu txapelketari mar-
txa? Zer dauka polita?
Euskal kantak ezagutu eta kan-
tatzeko aukera. Gainera, ekai-

neko finalean neuk sortutako 
kanta aurkeztu ahal izan nuen.  

Euskal kanta tradizionalak kan-
tatzeaz aparte, zeure kantak ere 
sortzen dituzu, beraz?
Bai, baina ez pentsatu, bakarra 
egin dut momentuz... Ez zaitut 
ahaztu izena dauka kantak, eta 
nire osabari egindakoa da; osa-
bari gustatzen zitzaizkion gau-
zen ingurukoa da. Cris Etxepare 
gasteiztarrak sorturikoa da kan-
tu horren musika.

Beste kantaren bat sortzeko 
ideiarik ez duzu izan?
Egia esan, momentuz ez. Saiatu 
izan naiz, baina apur bat asper-
garria egiten zait batzuetan...

Zapatuan, Zaldibarko Kultur Ar-
teko jaialdian kantatu zenuen. 
Zer moduz joan zen?
Oso polita izan zen. Xalbadorren 
heriotza, Negua joan da ta eta 
Ilargian kantak abestu nituen. 

Bestela baino urduriago ipin-
tzen zara Zaldibarren kantatu 
behar duzunean?
Ez beste batzuetan baino gehia-
go: emanaldi guztien aurretik 

ipintzen naiz urduri. Urdurita-
sunak, baina, ahaztu egiten di-
tut kantatzen hasten naizenean.

Urriaren 25ean Durangoko Pla-
teruena Kafe Antzokian ariko 
zara. Zelakoa izango da ema-
naldi hori?
Haur Kantari txapelketaren la-
gin bat erakutsiko dugu hainbat 
parte-hartzailek, baina lehiake-
tatik kanpo ariko gara.

Zer lekutan gustatuko litzaizuke 
emanaldia eskaintzea?
Arriaga antzokian eta Euskal-
duna jauregian, esate baterako. 

Zure lagunekin eta eskolakidee-
kin kantuan ibiltzen zara?
Lagun gehienei neu kantatzen 
entzutea gustatzen zaie, eurek 
kantatzea baino gehiago. Baina, 
badaukat lagun bat, Lidia ize-
nekoa, ondo kantatzen duena. 
Batzuetan, elkarregaz kanta-
tzen ibiltzen gara biok, jolasten 
dugun bitartean. 

Zer gustatzen zaizu entzutea?
Musika modernoa gustatzen 
zait, dantzagarria bada, hobeto. 
Ricky Martinena, Shakirarena, 
edo baita Zea Mays, Ken 7 edo 
Gatibu taldeena ere.

Ainhoa Azpitarte Elgea (Zaldibar, 2.004)  |  Haur Kantari txapelketako parte-hartzailea

Sanfilippo sindromea duten umeei 
eskainiriko bideoklipean, kantuan 
Cris Etxepare abeslari gasteiztarraren ekimena izan da bideoklipa egitea

Zaldibar eta Iurreta artean bizi 
da Ainhoa Azpitarte, amagaz, 
aitagaz eta ahizpagaz. Duela ur-
te gutxira arte, Zaldibarren bizi 
izan dira, eta gaur egun, Iurre-
tan bizi arren, Zaldibarko esko-
lan jarraitzen du Ainhoak. He-
rri horretan ipini du beragaz 
eta Amaia Elgea bere amagaz 
solasaldia egiteko hitzordua 
ANBOTOk. Alabaren kantu-
zaletasunaren adibidea eman 
du Amaia amak: “Egun osoa 
ematen du kantuan: sarritan, 
gaueko hamarrak direla-eta, 
geratzeko eskatu behar izaten 
diogu”, dio amak, barrez.

Haur Kantu txapelketan 
ezezik, Telecinco telebista ka-
teko La Voz Kids programan 
ere sartzen saiatu da Ainhoa 
Azpitarte: “Bilboko castingean 
ez nuen aurrera egin, baina 
esperientzia polita izan zen”, 

dio hamaika urteko neskatoak. 
Amak, horrelako “gauza hain 
mediatikoan” parte hartzeak 
zalantza gehiago sortu zizkiela 
onartu du, baina “esperientzia 
bat gehiago bezala hartu dugu”. 
Orain arte bezala, kantuan on-
do pasa dezala, gozatu dezala, 
da gurasoen ardura nagusia, 
amaren berbetan. 

Biolinak ahots-korda
Juanjo Zelaia Euskal Kantuza-
le elkarteko kidearen berbetan,  
biolinak dauzka Ainhoak ahots
-kordetan. Cris Etxepare mu-
sikari gasteiztarrak ere Haur 
kantari txapelketako emanaldi 
batean entzun zuen Ainhoa 
kantuan. San Filippo sindro-
mea daukaten umeei laguntze-
ko, Etxeparek sortu duen bi-
deoklip batean parte hartu du, 
besteak beste, Azpitartek.

Arriagan edo 
Euskaldunan 
kantatu ahal izatea 
gustatuko litzaidake”
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Aitak erdi broman 
proposatu zidan 
kantu lehiaketan 
parte hartzea”
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 MUSIKA  Itsaso Esteban 
Urriaren 17ra arte, www.ametx-
gazteria.net webgunean eman 
ahalko dute izena musika lehia-
keta horretan parte hartu gura 
duten taldeek. Gutxienez, talde-
kideen erdia 18 eta 35 urte arte-
koa izatea da parte hartu ahal 
izateko baldintza nagusia. 

Urriaren 17a orduko izena 
ematen dutenetatik bedera-
tzi talde hautatuko ditu epai-
mahaiak lehiaketan aurrera 
egiteko. Antolatzaileen berbe-
tan, “taldearen pertsonalitatea, 
joaldiaren kalitatea, moldake-
taren aberastasuna, eta zuze-
nekoetarako indarra” hartuko 
dituzte kontuan lehenbiziko 
hautaketa egiteko.

Urriaren 26an jakinaraziko 
dute zein talde diren aukera-
tuak, eta zein bederazik joko 
duten azaroko eta abenduko 
emanaldietan. Azaroaren 20an 
eta 27an, eta abenduaren 11n 
izango dira hiru kontzertuak, 
eta epaimahaiak aukeratzen di-
tuen azken hiru taldeek joko du-
te datorren urte hasieran egingo 
duten finalean.

Hiru sari emango dituzte Du-
rangaldeko III. Maketa Lehia-

ketan; epaimahaiaren iritzian 
onena den taldeak 1.500 euroko 
sari nagusia jasoko du; 500 eu-
ro euskarazko kanturik onena 
aurkezten duen egileak, eta 

Zornotzako jaietan jo ahal izatea 
hirugarren sailkatzen denak.

Abadiñoko, Durangoko, Iu-
rretako eta Zornotzako udaleta-
ko gazteria arloek elkarlanean 

antolaturiko ekimena da Ma-
keta Lehiaketa hau. Lehenengo 
edizioan, orain urte bi, Kilauea 
taldeak irabazi zuen, eta Moc-
kers hirukote durangarrak, iaz.

Hasi da Durangaldeko Maketa 
Lehiaketaren izen-ematea
Urriaren 17ra arte eman daiteke izena, Durangaldeko III. Maketa Lehiaketan 

Mockers taldeak irabazi zuen iaz Durangaldeko Maketa Lehiaketa.

‘A flor de piel’ argazki 
bilduma, Durangon 
Domekara arte egongo da erakusketa, Museoan

 ERAKUSKETA
Arka Devbil argazkilariaren A 
flor de piel bilduma dago Duran-
goko Arte eta Historia Museoan 
ikusgai. Bere ama minbiziak 
jota hil ostean Arka Devbil ar-
gazkilariak egindako argazkien 
bilduma da A flor de piel. Artis-
taren bizitza erabat eraldatu 
zuen garai hura modu autobio-
grafiko batean kontatzen dute 
erakusketako argazkiek. Senti-
menduei buruzko erakusketa 
da, gordina bezain poetikoa.

Domeka honetara arte egon-
go da erakusketa zabalik: zapa-
tuan, 11:00etatik 14:00etara eta 
17:00etatik 20:00etara; eta dome-
kan, 11:00etatik 14:00etara. Domekara arte egongo da erakusketa, Durangoko Museoan.

Liburu berria 
kaleratuko du 
Sarrionandiak 
Azokan

 LITERATURA 
Saiakera liburu berria kale-
ratuko du Joseba Sarrionan-
diak Durangoko Azokaren 50. 
ediziorako. Bere hausnarketa 
politikoen berri emango du 140 
orrialde inguruko liburuan. 
Iaz, Mondragon Unibertsita-
teak antolatutako Euskal Kul-
turaren Transmisioa graduon-
dokorako berbaldi bi prestatu 
zituen Sarrionandiak, eta lan 
hori oinarri hartuta landu du 
saiakera. Alde batetik, bila-
kaera politikoa aztertu du, eta, 
bestetik, literaturaz eta kultu-
raz egin du gogoeta. Gainera, 
graduondokoan parte hartu 
zutenetako batzuen ekarpenak 
ere jasoko ei ditu, Pamiela argi-
taletxekoek azaldu dutenez.

Bere ama minbiziak jota 
hil ostean Arka Devbil 
argazkilariak egindako 
lana da ‘A flor de piel’

GEURE DURANGALDEA

ARANTZA 
ARRAZOLA  
ETA MAIDER 
LARRAÑAGA

San Agustin 
kulturgunea

Triangelua

Sarritan, gure lana maitasun 
istorio baten modura irudi-
katzen dugu. Hiru erpineko 
amodioa, antzerkigileak, an-
tzerkizaleak, eta antolatzaileak 
osotutako maitasun triangelua.  
Platonikoa, egileak, antola-
tzaileak eta zaleak, bakoitzak 
bere baitan bestearenganako 
eragina irudikatzen duenean. 
Batzuetan, mistikoa bizipe-
nak muturreraino eramaten 
direnean. Karnala, aretoak 
jendearen epeltasunaz janzten 
direnean. Inozentea, egileak 
ulertua izango dela sinesten 
duenean, zalea asebeteta ate-
rako dela uste duenean, anto-
latzaileak aukeratutako pro-
posamenak ikuslearen babesa 
izango duela espero duenean. 
Lizuna, inoiz esan ezin dire-
nak bururatzen zaizkigunean. 
Sinbiotikoa, beti, zentzu gutxi 
izango dutelako egileak, zaleak, 
antolatzaileak bestea gabe.

Sentimendu horiek guztiak 
ezkutatzen dira udazkeneko 
denboraldirako prestatutako 
programan. Begi bistan erraz 
ikusten da Euskal Herrian 
egindako lanak tarte ederra 
duela, baita euskaraz egindako 
antzerkiak ere. Antolatzaileon 
iritziz, uzta oparo eta duina sor-
tu dute egileek. Orain, zu behar 
zaitugu, ikusle, zale, antzer-
kizale, izan zaitez platonikoa, 
mistikoa, karnala, inozentea, 
lizuna… denak edo nahi di-
tuzunak, ez dizugu betirako 
maitasuna eskatuko, aliantzaz 
lotutako ezkontza haustezina. 
Erabil gaitzazu, izan gaitezen 
ilunabarrean maitale, behin 
besterik ez bada ere, gozatu 
dezagun elkarrekin… eskatu 
nahi dizugun gauza bakarra 
sinbiotiko izan zaitezela da, zu 
gabe gure triangelua herren 
izango baita.
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JATETXE GIDA 

PEDRO JUAN
San Antonio, 1 BERRIZ
Tel.: 946 826 246 
Eguneko menua. Karta. Domeka, 
astelehen eta martitzen gauetan itxita.

ÑAM!
MENU 
BEREZIA

Sarrerakoak (bi aukeran)
Entsalada
Patata frijituak
Zatitutako txuleta errea
Postrea
Ogia eta edaria

60E
bikoteko 
(BEZa barne)

JULIANTXU
Iturriza, 2 BERRIZ
Tel.: 946 824 077 
Karta. Txuleta errea.
75 lagunentzako jangela.

ÑAM!

LAPIKO
Frantzisko Ibarra, 3 DURANGO
Tel.: 946 218 122 
Etxeko pizzak. Eguneko menua,  
karta berria. Etxera eramateko zerbitzua.
www.lapikodurango.com

ÑAM!

PLATERUENA Kafe Antzokia
Landako etorbidea, 4
Tel.: 946 030 300 
Egunero zabalik. Menu bereziak, egunekoak, 
taldeentzakoak eta ospakizunak.

ÑAM!

IBARRA 
SAGARDOTEGIA
Ibarra auzoa, z/g · ZORNOTZA
 www.ibarra-sagardotegi.com 
Tel.: 946 731 100
Egunero zabalik.  
Gure upategian egindako sagardoa. 
Aparkaleku pribatua eta jolastokia. 

Ibarra Sagardotegiaren eskutik bi  
pertsonarentzako menua zozkatuko dugu

Ze egunetan antolatuko dute Angelman 
sindromea duten umeen aldeko jaialdia?

Zozketaren irabazlea:  Olaia Madina zorionak! 
ERANTZUNA: zozketa@anboto.org helbide elektronikora edo  
ANBOTO astekarira - Bixente Kapanaga, 9 - 48215 Iurreta

ZORTE
ON!

ÑAM!
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Antzerkizaleentzako  
Banarteren eskaintza
Ahotsa lantzeko ikastaro bat ere eskainiko dute 

 ANTZERKIA
2015-2016 ikasturtean eskaini-
ko dituen tailerren berri eman 
du Banarte Antzerki Taldeak. 
Urritik ekainera arte, eguazte-
netan egingo dituzte, esate bate-
rako, antzerki tailerreko saioak. 
Aitziber Bilbao elorriarra izan-
go da tailer horretan irakaslea. 
Aurretik antzerkian ezelako 
esperientziarik ez daukaten 15 
urtetik gorako antzerkizaleei 
zuzenduriko ikastaroa da, an-
tolatzaileen berbetan, “norbere 
burua ezagutzeko” aukera. Au-

rreko urteetan bezala, ikastur-
teko azken hiruhilekoan Errota 
kultur etxean aurkeztuko duten 
obra prestatzen ariko dira.

Ahotsa lantzeko ikastaroa 
ere eskainiko du Banarte An-
tzerki Taldeak, seigarren urtez. 
Ainhoa Bilbaok gidatuko du 
ikastaro hori, eta urritik aben-
dura bitartean egingo dute.

Ikastaroen inguruko infor-
mazioa www.banarte.net web-
gunean eskuratu daiteke, eta 
banarte@gmail.com helbidera 
idatzita eman daiteke izena.

Txistu Eguna antolatu du, biharko, 
Zornotzako Udazken taldeak
Eibarko, Iruñeko, Gasteizko, Bermeoko eta Durangoko taldeak gonbidatu dituzte

 MUSIKA
Zornotzako Udazken txistu tal-
deak antolatu du Txistu Eguna-
ren XV. edizioa. Zornotzako txis-
tulari talde horretako musika-
riekin batera, Eibarko Usartza, 
Iruñeko Bizarzuri, Gasteizko 
Adurtza, Bermeoko Karkin-
kabara eta Durangoko Jaizale 
taldeek parte hartuko dute zapa-
tuko hitzordu horretan.

Arratsaldean, kalejira ba-
tegaz emango diote egitaraua-
ri hasiera. 17:30etik aurrera, 

txistu talde bakoitza herriko 
zonalde batean zehar ibiliko da 
jotzen, eta 19:00etatik aurrera, 
guztiek elkarrekin egingo dute 
kalejira, Zornotza erdigunean. 
Udaletxe inguruan, Luis Urren-

goetxea kalean, Euskal Herria 
eta Nafarroa plazetan, eta Ze-
laieta eta Harrison parkeetan 
joko dute, besteak beste. 

Txistu Egunean bakarrik ez, 
urteko domeka guztietan ere 
txistuaren soinua herrian zehar 
zabaltzen dute, Udazken talde-
ko kideek. Domekero ateratzen 
dira kalejiran, eta Zornotzako 
auzoetako jaietan ere jotzen 
dute. Izan ere, “txistuaren zabal-
kundearen alde lan egitea” da 
taldearen helburuetako bat.

Iazko txistulari eguneko parte-hartzaileak, udaletxeko plazan. 

19:00etatik aurrera, txistu 
talde guztiek elkarrekin 
egingo dute kalejira, 
herriko erdigunean

Ikasturte amaieran, Errotan aurkeztuko dute ikastaroan landutako obra. 

Haur literaturaren inguruko atari 
berria aurkeztu du Berbarok
‘www.haurliteraturaretoa.eus’ helbidean dago webgune berria kontsultagai

 LITERATURA  Itsaso Esteban
Bi urtetik hamasei urtera arte-
ko irakurzaleentzako proposa-
men literarioen gida osatu du 
Berbaro Elkarteak Haur Litera-
tur Aretoa webgunean. Adina-
ren arabera sailkaturiko biblio-
grafia kontsultatu, eta bilaketak 
egiteko aukera eskaintzen du 

www.haurliteraturaretoa.eus 
atariak: guraso zein hezitzai-
leentzako erabilgarri izan daite-
keen askotariko materiala bildu 
dute bertan. 

Mireia Delgadok eta Nagore 
Txintxurretak, hitzak eta ma-
rrazkiak baliatuz, kontatu zuten 
ipuinagaz gozatu zuten Plate-

rueneko eguazteneko aurkezpe-
nera joan ziren ume eta helduek. 
Eduardo Galeanok sortutako 
Martinaren istorioa kontatu eta 
ilustratu zuten, Platerueneko 
ekitaldia hasteko. Ondoren, ata-
ri berriaren aurkezpen bideoa 
erakutsi zuen Berbaro elkar-
teak, eta Meritxel Etxagibel 
proiektuaren arduradunak, 
webgunean sartu, eta kuxku-
xeatzera gonbidatu zituen berta-
ratutakoak.

Durangoko Azokaren ba-
rruan atontzen duten Sagugan-
bara Gunean bezala, ikastur-
tean zehar ere umeen irakurke-

tarekiko zaletasuna bultzatzeko 
askotariko ekintzak burutzen 
ditu Berbarok. Ipuin kontala-
rien saioak, antzerki emanal-
diak zein idazleekin solasal-
diak antolatzen dituzte, besteak 
beste, Berrizko, Durangoko, 
Elorrioko, Zaldibarko eta Zorno-
tzako ikastetxeetan. 

Mireia Delgadok eta Nagore Txintxurretak ipuin ilustratua eskaini zuten webgunearen aurkezpenean.

Bi urtetik hamasei urtera 
arteko irakurleentzako 
gida osatu du Berbarok 
webgune horretan

Interneteko atari berriaren 
aurkezpen bideoa erakutsi 
zuten Platerueneko 
eguazteneko ekitaldian

Bibliografia zabala dago eskura, webgunean. 
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Oier Ardanza, Bartzelonako La Massian 
findu gura duten harribitxi durangarra
Real Madril eta Joventut taldeek ere nahi zuten; 2001ean jaiotakoen artean, promesarik handienetakoa da

 SASKIBALOIA  J.D.
Azken urte bietan, Joventut eta 
Real Madril lako talde botere-
tsuak atzetik izan ditu, baina, 
azkenean, Bartzelonaren es-
kaintza hobetsi du Oier Ardan-
zak (Durango, 2001). Tabirakotik 
joanda, Bartzelonako kadeteen 
taldean jokatuko du aurten. 
Dagoeneko, La Massian bizi da, 
jokalari gazteak hezteko mun-
du mailan dagoen akademiarik 
emankorrenetakoan. Harribi-
txiak fintzeko ez dago toki hobe-
rik, eta esperientzia handi hori 
barru-barrutik biziko du aurten 
durangar gazteak.

Ardanzak txiki-txikitatik eta 
oso gertutik bizi izan du saskiba-
loia. Jesuitak ikastetxean ikasi 
du, eta aita Imanolek, bertako 
irakaslea izateaz gainera, saski-
baloi talde asko entrenatu ditu 
azken 15 urteetan. Tartean, Oier 
bera. Laugarren mailatik aurre-
ra, bost urtetan, semea partaide 
zen saskibaloi taldea entrenatu 
zuen. Baina, zaletasuna lehena-
gotik datorkiola dio. “Hiru urte 
nagusiagoa den Aitziber arreba 
ere saskibaloi jokalaria da, eta 
Oier haren entrenamenduetara 
joaten zen”, gogoratu du Ima-
nolek: “Ez zuen jokatzen, baina 
entrenamendu saioak egiten 
zituen eurekin. Sei-zazpi urte 
izango zituen orduan”.

Eskola kiroletik kirol federa-
turako saltoa Tabirakon eman 
zuen. Haur-kategoriako adina 
izanda, Tabirakoren kadeteekin 

aritu zen iaz, Euskal Ligan, “oso 
maila exigentean”, Tabirakoko 
presidente Ina Mendiberen esa-
netan. Bera baino urtebete edo 
bi nagusiagoak ziren jokalarien 
kontra jokatu arren, “ez zen 
kokildu, ezta gutxiago ere,  eta 
ausardiaz jokatu zuen”. Labur 
esanda, “gozamena izan da Oier 
gure taldean izatea”.  Jokalari 
“umila” da Mendiberen ustez, 
eta “umiltasun horrek asko la-
gundu diezaioke gora heltzen”. 

Euskadigaz ezagutzera
Orain urte bi, Autonomien Arte-
ko Espainiako Txapelketa joka-
tu zuen Euskadiko selekzioagaz, 
San Fernandon (Cadiz), eta talde 
handietako begiraleek orduan 
jarri zuten arreta Oierrengan. 
Joventuteko arduradunak txa-
pelketan bertan hurreratu zi-
tzaizkion familiari, eta, handik 

gutxira, Real Madriletik eta 
Bartzelonatik deiak jaso zituz-
ten. Harrezkero, hiru taldeekin 
hainbat torneo jokatu izan ditu. 
“Etorkizunean bere taldekide 
izan zitezkeenekin esperientzia 
bat bizitzea zen helburua”, dio 
Imanolek. Erabaki zuzena har-

tzeko bizipenak, sentsazioak eta 
informazioa pilatu zituen.

Bartzelonaren laudorioak
Bartzelonako saskibaloi klube-
ko ordezkariek Anbotori kon-
tatu diotenez, “su txikitan ko-
zinatu den fitxaketa izan da”. 
Cadizen lehenengoz ikusi zu-
tenean, “dohain bereziak ikusi 
genizkion, jokalari desberdina 
dela konturatzeko modukoak”. 
Harrezkero, pazientziaz itxaron 
dute, familiak une egokia zela 
erabaki arte. Kadete adina izan 
arte, ez zioten joaten utzi nahi. 
Azkenik, iazko udaberrian  jaso 
zuten baietza.

Oierrek 14 urte ditu, eta “etor-
kizuneko apustu garrantzitsua 
da”, Bartzelonako ordezkarien 
esanetan: “Ikusi genuen lehen 
unetik erakarri zuten gure arre-
ta bere dohain tekniko eta fisi-
koek”. Laudorio horiek gutxi 
balira, denetan handienarekin 
amaitzen dute: “Gure ustez, bere 
belaunaldiko jokalaririk ga-
rrantzitsuenetakoa da”.

Oier Ardanza Tabirako Baquegaz.

Bartzelona: “Bere 
belaunaldiko jokalaririk 
garrantzitsuenetakoa  
da gura ustez”

Oierrentzat bere bizitzako ohi-
ko osagai izan da saskibaloia. 
Amak gaztetan jokatu izan du. 
Aita, besteak beste, Tabirako 
Baqué gizonen lehen taldeko 
laguntzailea da gaur egun, eta 
arreba Aitziberrek Tabirako-
ko juniorretan jokatzen du. 
Nebarekin askotan egoten da 
Aitziber, telefonoz ez bada, 
skype bidez. Bartzelonak ez 
die adin txikikoei adierazpenik 
egiten uzten eta Aitziberri gal-
detu diogu Oier zelan dabilen. 

Noiz joan zen Oier Bartzelo-
nara?
Abuztuaren 25ean geuk —fami-
liak— eraman genuen Bartzelo-
nara. Asteburua han eman os-
tean bueltatu ginen. Lehenago 
ere egonda gaude La Massian, 
azpiegiturak ikusten. Itzela da, 
ikusgarria. Oso ondo dago.

Zer dio Oierrek? Pozik dabil?
Pozik dagoela dio. Azken ba-
tean, gustatzen zaiona egiten 
ari da. Esaterako, asteon, Du-

baiko—Arabiar Emirerri Ba-
tuetako— torneo batean egon 
da, eta oso pozik ibili da, nahiz 
eta ezin izan duen partidurik 
jokatu belaunetako hazgaiak 
direla eta. Orain, errehabilita-
zioan dago, eta laster egongo 
da jokatzeko moduan. Aurten, 
nahiko hazi da, eta 1.90eko ga-
raiera du. 

Hartuemana mantentzen du-
zue?
Askotan egon naiz beragaz, 
telefonoz eta skype bidez. Gu-
rasoak asteburu honetan doaz 
Bartzelonara. Oraindik ez dit 
esan gure falta igartzen duenik, 
baina, hilabete baino ez da igaro 
joan zenetik… Egia esan, nik 
igartzen dut bere falta, bai. Eta, 
seguruenik, gero eta gehiago 
igarriko dugu etxekook. 

Umetan, Oier zuen entrena-
menduetara joaten ei zen. Zer 
gogoratzen duzu sasoi har-
tatik?
Aita entrenatzailea zen, eta 
Oierri saskibaloia asko gusta-
tzen zitzaionez, astean pare bat 
egunez gurekin entrenatzera 
etortzen zen. Taldeko beste bat 
zen, baina ez zuen partidurik 
jokatzen, jakina. Orduan ere 
sumatzen zen ona zela. Taldeki-
deek beti azpimarratzen zuten 
zein arina zen. Ezin harrapatu!

Arreba nagusi moduan, bere 
aholkularia izan zara? 
Benetan nahi zuena egiteko eta 
esperientzia horregaz gozatze-
ko esan nion, hori izan zen nire 
aholkua. Talde handiek bera-
rengan interesa zutela jakin 
zuenean, ikaratu egin zen apur 

bat; normala, oso gaztea zen eta. 
Ondoren, hazten zihoan hei-
nean, argi zuen joan egin nahi 
zuela, baina ez zekien nora. 

Oierrek badu jokalari gusto-
korik? 
Nik dakidala, ez. Ez dit esan, 
behintzat. Baskonia zalea da, 
aitaren eta nire antzera. Ama, 
berriz, Bilbao Basket zalea da. 

Zu Tabirakoko juniorretan za-
biltza. Zer moduz?
Iaz, batzuetan, lehen taldeagaz 
entrenatzen nintzen, eta baten 
bat falta bazen, partiduetara 
joaten nintzen. Aurten berdin. 
Iaz, juniorretan, Euskadiko lau-
garren geratu ginen. Aurten, 
final fourrean sartzen eta Espai-
niako txapelketara sailkatzen 
saiatuko gara. 

Aitziber Ardanza  
Durango, 1998 

“Esperientziagaz 
gozatzeko da eman 
diodan aholkua”

Oier Ardanza Bartzelonagaz jokatzen.



Orain asteaburu bi, Madrilen 
izan ginen. Lehenengo aldiz, 
Espainia mailan, txirrindu-
lari profesionalekin batera, 
neskentzako karrera egin zu-
ten, Castellana pasealekuan, 
gora eta behera. Sorpresa itze-
la izan zen guretzat, eta au-
rrerapauso handia nesken 
txirrindularitzarako! Nire 
denporetan, inoiz ez genuen 
espero horrelako gauzarik, 
eta aurten heldu da, bai! Ima-
jinatu hemengo nesken gogoa 
eta han egoteko nahia, euren 
idoloen ondoan. Izugarrizko 
albistea eta gertaera handia 
izan da. 

Azkenean, munduko nes-
karik onenak etorri ziren, eta, 
lehenengo aldiz, mutilen ‘an-
tzerako’ sariak irabazi zituz-
ten. Oso giro polita izan zen; 
batez ere, gero, mutil txirrin-
dulariekin egon ginelako, eta 
euren taldeak ere han zeuden, 
guri begira, ilusioz eta pozik. 

Telebista ere han egon zen, 
eta, nahiz eta esatariak asko-
rik jakin ez, irudiak izan ziren 
garrantzitsuenak. Zergatik? 
Hemen dago gakoa: munduko 
txapelketagaz urtea amaitu, 
eta sponsorren bila hasteko 
sasoia da udazkena, hurrengo 
urterako taldea lotuta, gure 
neskak berriro ere horrela-
ko karreteran egon daitezen. 
Orain datoz buruko minak, 
eta zenbakiak koadratu beha-
rra, dena aurrera joateko. 

Beraz, bulegoetan lan egi-
tea tokatzen da, hemendik eta 
handik dirua ateratzea publi-
zitaterako, gure etxeko neskak 
berriro ere errepidean egon 
daitezen, kilometroak eta ki-
lometroak pozarren egiten, ge-
ro, poz hori, geuri eman ahal 
izateko. Beraz, laster ikusten 
banauzue, seinale ona izango 
da, eta eurekin, gaztetxoekin, 
lanean jarraituko dogu!
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ADITUAREN TXOKOA

Madril Challenge

ENERITZ 
ITURRIAGA

Txirrindularitza

Athletic eta Eibarreko 
alebinak Berriz Cup-en
Berrizko kimuen hiru taldek jokatuko dute kopan

 FUTBOLA  M.O.
Bihar eta etzi, kimuen II. Berriz 
Cup futbol txapelketa jokatuko 
da Berrizburu futbol zelaian. 
Guztira, hamasei taldek parte 
hartuko dute, eta, tartean, Be-
rrizko hiru egongo dira. Gaine-
ra, Athleticeko eta Eibarreko 
kimuak ere etorriko dira txa-
pelketan parte hartzera. Beraz, 
inguruetako jokalaririk onene-
takoak ikusi ahal izango dira 
Berrizburuko berdegunean.

Zapatuan, ligaxka estiloan 
neurtuko dituzte indarrak. Lau 
multzotan banatuta egongo di-
ra taldeak, eta horien baitan, 
denek denen kontra jokatuko 
dute. Goizeko 10:00etan hasita, 
iluntzera arte luzatuko da fut-
bol jardunaldia, eta partiduen 
iraupena ez da 45 minututatik 
pasatuko. 

Domeka goizean, bigarren fa-
seari ekingo diote, hamabi talde 
onenen artean. Arratsaldez jo-
katuko da azken fasea, zortziren 
artean. 

Beste hamaika
Berriztarrez eta aurrez aipatu-
tako beste taldeez gainera, beste 
hamaika talde hauek jokatuko 
dute Berriz Cup-en: Amorebie-
ta, Antiguoko, Iturrigorri, Da-
nok Bat, Real Union, Getxo, Beti 
Ona, Arratia, Vitoria, Gernika, 
eta Santutxu.

50 auto baino gehiago egongo 
dira XV. Klasikoen Rallyan
Gaur, 21:00etan irtengo dira auto klasikoak, Landako Gunetik

 RALLYA  Markel Onaindia
Gaur eta bihar  jokatuko da 
Durangoko XV. Klasikoen Rall-
ya, eta, antolatzaileek adierazi 
dutenez, 50 auto baino gehiago 
egongo dira parte hartzen. Hain-
bat motatako auto zaharrak 
ikusi ahalko dira errepideetan: 
Ferrari,  Porsche,  Lancia,  BMW,  
Audi,  Ford  Escort,  Peugeot, 

Seat, VW... Gaur, 21:00etan irten-
go dira autoak, Landako Gune-
tik, eta lehenengoa 02:30 ingu-
ruan ailegatzea aurreikusi dute. 
Bihar, ostera, 11:00etan irten, eta 
20:00etara arteko ibilbidea egite-
ko asmoa daukate. 

Lasterketa hau hainbat arra-
zoirengatik da berezia. Adibi-
dez, 30 urtetik gorako autoak di-

renez, rallya 50 km/h abiaduraz 
azpitik korritzen da, eta errepi-
deak ez dira trafikorako ixten. 
Gainera, denbora teorikoetara 
gehien hurreratzen denak ira-
bazten du proba. Hori neurtze-
ko, 100 kontrol puntu inguru 
ezarriko dituzte antolatzaileek. 
Lasterketaren ezaugarriak eta 
parte-hartzea kontuan hartuta, 

Espainiako probarik onena dela 
uste dute antolatzaileek.

Muniketa, birritan
Ibilbidea sekretua dela azaldu 
dute, baina, zaleei begira, hain-
bat  aurrerapen eman dituzte. 
Esaterako, Muniketatik birri-
tan pasako dira bihar, 11:00etan 
eta 12:20 inguruan, hain zuzen. 

Arratsaldeko 16:00etatik aurre-
ra, Otxandiotik Eskoriatzarako 
zatia burutuko dute klasikoen 
gidariek.

Durangoko bost talde
Iaz, Jorge Bethencourtek eta 
Asier Madariagak osatutako 
bikoteak irabazi zuen proba, 
1978ko Peugeot 504 bategaz. 
Aurten ere parte hartuko dute, 
baina bakoitzak bere aldetik. 
Bestalde, aipatzekoa da gidari 
bizkaitar asko egongo direla, eta 
Clasicos Durango taldeak bost 
auto aterako dituela errepide-
ra. Espainiatik, Frantziatik eta 
Italiatik ere etorriko dira auto 
klasikoen gidariak.

Bihar, 11:00etan irtengo dira, eta 20:00ak arteko ibilbidea egiteko asmoa daukate.

Kimuen mailako hamasei talde lehiatuko dira asteburuan. Peio Agirre

Lau multzotan banatuta 
egongo dira taldeak, eta 
horien baitan, denek denen 
kontra jokatuko dute

Iaz, Jorge Bethencourtek 
eta Asier Madariagak 
osatutako bikoteak  
irabazi zuen proba
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Adin guztiei begirako herri 
lasterketa, bihar, Iurretan 

 KORRIKA
Iurretako jaiak direla aprobe-
txatuz, Iurretako Udalak Mikel 
Deuna Herri Lasterketa anto-
latu du, zapaturako, Gu Be Bai 
Runners taldeak lagunduta. 
Ariketa fisikoa egitea adin guz-
tietarako onuragarria dela sus-
tatu gura dute ekimenagaz.

Beraz, lehiakortasuna biga-
rren maila batean geratuko da. 
Lasterkertak osasungarriak di-
ren ohiturak bultzatu gura ditu. 
Horregatik, ibilbideak familia 

giroan osatu daitezke, eta baita 
oinez ere, nagusienen kasuan. 
2006tik aurrera jaiotako gazteak 
dituzten familien ibilbideak 340 
metro ditu, eta 12:00etan hasiko 
da, Askondon. Bigarren fami-
lia ibilbidea (2001-2005 arteko 
umeak) ordu laurden geroago 
hasiko da. Nagusien lasterketa 
12:30ean abiatuko dute, eta oi-
nez zein korrika osatu daiteke. 
Izen-ematea egunean bertan 
egin daiteke 10:00etatik 11:00eta-
ra. Amaieran luntxa egongo da.

Elorrioko mendi 
birak hamarkada 
bi egingo ditu, etzi

 MENDIA
Erdella Mendizale Taldeak 
Elorrixoko Mendi Bira antola-
tuko du, domekan. Aurten, ho-
geigarren aldia ospatuko dute. 
07:30ean jarri dute hitzordua 
plazan. 09:00etan bira txikia 
abiatuko dute. Aurtengo men-
di itzuli nagusiak 32 kilometro 
izango ditu. Memaiatik Udalai-
tzera (1.119 metro) igoko dira. 
Handik, Santa Luziara jaitsiko 
dira, eta Ansolatik berriro 
Intxorta eta Erdella igaroko di-
tuzte. Bira txikiak 17 kilometro 
izango ditu. Memaiatik Kanpa-
zarrerako bidea hartuko dute.

Mailari eustea helburu Mallabia, 
Buskantza B eta Sasikoa B taldeek    
Mallabiak bikain hasi du Euskal Liga lehen jardunaldian, 12-2 irabazita 

 ARETO FUTBOLA  J.D.
Areto futboleko Euskal Ligan, 
hasi dute denboraldia Durangal-
deko hiru ordezkariek: Mallabia 
Altaldi, Elorrioko Buskantza 
B eta Durangoko Sasikoa B tal-
deek. Lehen jardunaldian, Ma-
llabiak jipoitu egin zuen Eraso 
Aiara (12-2); Elorrioko Buskan-
tza Bk ere hiru puntuak batu 
zituen (4-3) Miranda Bayasen 
aurka, nahiz eta joko aldetik, 
baduten zer hobetu. Sasikoak, 
aldiz, amore eman behar izan 
zuen Otxartaberen kontra (4-8).

Hiru ordezkarien artean, 
Mallabia da filiala ez den talde 
bakarra. Aurten, hiru jokalarik 
utzi dute taldea, eta berri bi har-
tu dituzte. Etorri edo igo berriek 
“oso emaitza onak eman dituzte 
aurredenboraldian”, Mallabia-
ko Juan Carlos Perezen berbe-
tan. Mikel Aranburu goleatzaile 
nagusia izan zen, iaz, filialean, 
eta, aurten, lehen taldean dabil: 
“Beragan konfiantza dugu, eta 
gola eman deizaigukeela uste 
dugu”. Mikel Aguado, aldiz, 
futboletik dator. Berrizen joka-
tu zuen, iaz: “Oso ondo egokitu 

da jokamolde berrira, fisikoki 
indartsua da, eta atzeko aldean 
segurtasuna eman digu”. 

Hamar jokalarik (bi atezain)  
bakarrik osatzen dute taldea, 
baina hori filialeko jokalarien-
tzat motibagarria izan daitekee-
la uste du Perezek. Iazko sail-
kapena hobetuz, sailkapenaren 
erditik gora geratu gura dute: 
“Taldeari hori exijitu ahal dio-
gula uste dut”.

Elorrioko Buskantza B orain-
dik egiten ari den taldea da. 
Iaz, taldea gaztetzeko bidea ha-
si zuten, eta, prozesu horre-
tan murgilduta daude. Aurten,  
Christian Gulin ekarri dute 
Mendibeltz taldetik, eta Unai 
Arregui Buskantzako gazte mai-
latik igo dute. “Zaila da esatea 
non ibiliko garen, lan asko dugu 
egiteko”, dio Iker Saenz de la 
Cuestak, baina iazko taldea in-
dartu dutela uste du.

Sasikoa Bk entrenatzaile be-
rria du aurten: Nor Boughlala 
bilbotarra. Futbol entrenatzailea 
izan da, areto futbolean bigarren 
entrenatzaile lanak egin izan 
ditu eta hauxe du aurreneko es-
perientzia lehen entrenatzaile 
moduan. Aurredenboraldian 
partidu bakarra jokatu dute eta 
oraindik taldea ez dago ehuneko 
ehunean. Hala ere, lehen  par-
tiduan lanak eman zizkioten 
Otxartabe indartsuari. Galdu 
arren, 4-2 irabazten joan ziren.

Buskantzako taldea elastiko hori-beltzagaz, aurredenboraldiko partidu batean.

Mallabia Altaldi taldea osatzen duten jokalariak.

Ahari Iurreta Martxa 
Zikloturista, domekan

 TXIRRINDULARITZA
Iurreta Txirrindulari Elkar-
teak martxa zikloturistaren 28. 
aldia antolatuko du, domekan. 
Martxa 09:00etan hasiko da, Iu-
rretako Aita San Miguel plazan. 

Ibilbideak 95 kilometro izan-
go ditu. Muniketa igo, Gerni-
kara jaitsi, eta Nabarnizetik 
Lekeitiora joango dira gero. 
Oletan lehenengo horniketa 
puntua ipini dute. Milloitik eta 
Markinatik igarota, Iruzubie-

tan berriro indarrak berritzeko 
aukera izango dute, Trabakua 
igotzen hasi aurretik. Azkenik, 
Berriz-Miota-Elorrio itzulia 
eginda, Iurretan helmugaratu-
ko dira.

Izen-ematea 
Izen-ematea egunean bertan 
egin daiteke, 8:55 baino ordu 
laurden lehenagotik. Federa-
tuentzat, 10 euro da, eta federatu 
gabekoentzat, 20 euro. 

Castroviejo brontzetik hiru 
segundora geratu da 

 TXIRRINDULARITZA
Erlojupeko Munduko Txapel-
ketan lan aparta burutu du 
Abadiñon bizi den Jonathan 
Castroviejok (1987, Getxo). Mo-
vistar taldeko txirrindularia 
laugarren geratu da, brontzez-
ko domina emango zion pos-
tutik hiru segundo eskasera. 
Zehatz esanda, bi segundo eta 
64 ehunenera geratu zaio hiru-
garren postua.

Getxoztarrak saio bikaina 
egin zuen Richmonden (AEB), 

baina ez Jerome Coppel (Fran-
tzia) harrapatu eta podiumera 
igotzeko adinakoa. Erlojupeko 
urrezko domina Vasil Kirienka 

errusiarrak irabazi zuen, ezus-
tekoa emanda.  Adriano Malori 
sailkatu zen bigarren tokian.

Kilometro bertikalean, 
bikain Aitor Ajuria  

 KORRIKA
Mendi lasterketetan zein kilo-
metro bertikaletan etorkizun 
oparoa izan dezakeela erakus-
ten ari da Aitor Ajuria gaztea 
(1998, Otxandio). Esaterako 
aurten bigarren amaitu zuen 
Zegama-Aizkorrin gazte mai-
lako lasterketa. Joan zen as-
teburuan, modalitate berri 
bat probatu zuen, lehenengoz, 
Uharte Arakil-Beriain kilome-
tro bertikala, eta 21 urtez azpi-

ko azkarrena izan zen (44.30). 
Sailkapen orokorrean, lauga-
rrena izan zen. Horrela, Euskal 
zirkuituaren barruko Eus-
kadiko Kopan parte hartuko 
du. Urriaren 10ean, Anbotoko 
kilometro bertikalean izango 
da, eta, urriaren 23an, Araia- 
Aratzeko igoeran.

Uharte Arakilen Garazi 
Sampedro atxondoarra bedera-
tzigarren sailkatu zen emaku-
meetan: 1.03.28.

JONATHAN 

CASTROVIEJO

 AGENDA
 FUTBOLA

OHOREZKO MAILA
Elorrio - Trapagaran
· Zapatuan, 16:00etan, Eleizalden.
Iurretako - Urduliz
· Zapatuan, 18:00etan,  
Larrakozelaian.
MAILA GORENA
Zaldua - Larramendi
· Zapatuan, 17:00etan, Solobarrian.
LEHEN ERREGIONALA
Zorrontzako - Fruiz
· Zapatuan, 17:00etan, Larrean.

 ARETO FUTBOLA
MAILA GORENA
Abadiñoko Gaztetxie - 
Hegalariak
· Zapatuan, 17:00etan, Traña-
Matienako kiroldegian.
LEHEN ERREGIONALA
Presion Break B - Mazusberri
· Zapatuan, 17:00etan, Berrizen.
Gu Lagunak - Pozgarri Adarve 
· Zapatuan, 18:30ean, Landakon.
MAILA GORENA
Sasikoa B - Txoko
· Zapatuan, 19:00etan, Landakon.
EMAKUMEEN LIGA
Sasikoa - Iraultzaileak 2011
· Zapatuan, 17:00etan, Landakon.
Elorrioko Buskantza - Muskiz
· Zapatuan, 16:00etan, Elorrion.

 PILOTA
SAN FAUSTO ZESTA 
TXAPELKETA
- Gasteiz-Andoain 
- Noain-Markina
· Zapatuan, 18:00etan, Durangon.
- Mutriku-Durango
· Domekan, 12:30ean, Durangon.
OLAZAR TXAPELKETA
Lau t’erdian: Zabala-Alberdi
Binaka: Arrieta-Pujana /  
Labaka-Arratibel
· Urriak 1, 21:30, Zaldibarren.

 ERRUGBIA
EUSKAL LIGA  
Emakumeak
Durango Nissan-Gaursa-
Gaztedi
· Zapatuan, 16:00etan,  
Arripausuetan.
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Inmobiliariak

LOKALAK ETA ETXEBIZITZAK 
ALOKAIRUAN. KONTSULTATU. 

www.inmoetxetxo.com

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

alokagai. 575n-tik aurrera.

ETXEBIZITZAK SALGAI
DURANGO
• TABIRAKALEA: 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. 120.000n.

• ARTEKALE: 8 etxebizitza eraikitzen. Logela 1 eta 
2koak. Trastelekuarekin. 128.000n-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.
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 zoragarria 
dauka 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.

• ATXONDO: Martza auzoan. 15.000 m2-ko 
lursaila. Teilatu berria. Zonalde ikusgarria.

Etxebizitza gehiago salgai Matienan, 
Abadiñon, Berrizen, Zaldibarren eta 

Otxandion, besteak beste.

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

egongela, 2/4 logela eta 2 komun.
• ANDRA MARIA: 3 logela, sukaldea, egongela eta 

komuna. 2 terraza handi.
• ARAMOTZ: Halla, 3 logela, sukaldea, egongela 

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

komuna.
• ASKATASUN ETORBIDEA: 4 logela, sukaldea, 

egongela eta 2 komun. 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. 2 terraza. Trastelekua.

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

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

• JUAN ITZIARKO: 2 logela, 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. 

• URKIAGA TORRE: 3 logela, sukaldea, egongela 
eta komuna.Trastelekua. 

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

ETXEBIZITZAK SALGAI
F.J. DE ZUMARRAGA

225.000€€

ASKATASUN ETORBIDEA
210.000€

PINONDO
195.000€ / NEGOZIAGARRIA

ASKATASUN ETORBIDEA 
159.000€

KURUTZIAGA 
125.000€ / NEGOZIAGARRIA

MATIENA
110.000€

www.inmoduranguesado.com

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

• 2 logela, egongela, sukalde jantzia eta 
komuna. Balkoia. Guztiz berriztatua.

• 3 logela, sukalde-egongela eta komuna. 
Balkoia. Ganbara. Berogailua eta igogailua.

• 3 logela, bi logelatan bihurtuta, egongela 
handia, sukalde jantzia eta komuna.

• 3 logela, egongela, sukalde jantzia, depentsa 
eta komuna. Igogailua.

• 67 m2. Ikuspegi ederrak. Etxe osoak kanpora 
ematen du. 3 logela, egongela, sukalde jantzia 
eta komuna. Berogailua. Igogailua. Bizitzen 
sartzeko moduan.

AUKERA
- MIKELDI: 3 logela, komuna, sukaldea eta 

despentsa. Igogailua. Eguzkitsua.  130.000n.
- IURRETA: Maspe. 3 logela, egongela eta 

sukaldea. 115.000n.
- 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.
- ABADIÑO: Kamiñopea. 100 m2. 3 logela, 2 

komun, egongela eta sukaldea. Terraza handia. 
149.000n.

ETXEBIZITZAK SALGAI
- ATXONDO: 2 logela, komuna eta egongela. 

Ganbara. 100 m2-ko lorategia. 210.000n.
- 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.

- TABIRA: Duplexa. 2 logela. 2 komun, bata 
hidromasajearekin, egongela, sukaldea eta 
esekitokia. Terraza. Trastelekua eta garaje itxia. 

- S. INAZIO: 3 logela, 2 komun, sukaldea eta 
eskegitokia. Trastelekua eta garajea. 239.500n.

- 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.

- 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.

LOKALAK SALGAI ETA 
ALOKAIRUAN

- OKINDEGIA-GOZOTEGIA SALTOKIA.(Gaur egun 
zabalik dago)  160m2. Salgai. 220.000n.

- MURUETATORRE: 60 m2. Egokitua. 85.000n.
- IBAIZABAL: 51 m2. Egokitua. 590n.
- J.M. ALTUNA: 50 m2. Komertziala. 500n.
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Higiezinak
ETXEBIZITZAK

SALDU
Durango. Durangoko Alde 
Zaharrean etxea salmentan. Duela
6 urte erabat berriztatua. Gas 
instalazioarekin. Erabat jantzita.
Kapritxoz jarria. 
Tel.: 659-42 58 90. 
Posta: aotxotorena@yahoo.es.

Durango. Durangoko Alde 
Zaharrean, Artekalen, berrizta-
tzeko premia duen pisua salgai 
(3. Pisua). Tel.: 627-81 90 54.

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

Berriz. Berrizen pisua alokatzen
da, herri erdian. Tren eta autobus
geltokitik bi minutura. Interesa-
tuek deitu. Tel.: 609-17 53 33.

Elorrio. Elorrion apartamendua
alokagai herri erdian, logela bat,
sukaldea-egongela, bainugela,
trastelekua, berogailua-gasa.
Eguzkitsua eta bizitzera sartzeko
prest. Gauez. Tel.: 94 682 04 38.

ERRENTAN HARTU
Durango. Errentan hartzeko pisu
bila nabil, Durangon. Bizpahiru 
logelakoa. Tel.: 631-78 16 70. 

PISUA KONPARTITU

PISU BILA
Durangaldea. Kaixo! 26 urteko
irakaslea naiz, eta 2015-2016
kurtsorako pisu bila nabil Duran-
galdean. Ahal izanez gero, 
adin beretsuko jendearekin 
konpartitzea gustatuko litzaidake. 
ainhotxu@gmail.com

GARAJE / TRASTEROAK

ERRENTAN EMAN
Durango. Durangon garajea
alokatzen da (Askatasun Etor-
bidea, 20). Tel.: 94 681 30 33 //
628-84 31 18.

Durango. Kalebarrian aparkaleku
plaza bat alokagai. 
Tel.: 627-81 90 54.

LURSAILAK

ERRENTAN EMAN
Atxondo. Axpeko Martza auzoan
20.000 m2-ko hormigoizko zola,
lursail zati bat, eta bertan dagoen
baserri zahar baten korta
alokatzen dugu. Prezioa, 550 euro
hilabetean. Tel.: 675-24 41 00.

Teknologia
INFORMATIKA / BIDEOJOKUAK

GAINERAKOAK
Web orrialdeak egiten dira.
Web orrialdeak egiten dira. Prezio
onean eta kalitate bikainean. 
Tel.: 649-31 45 48. 

Lana - negozioak

LAN ESKARIAK

OSTALARITZA
Durango. Gazte euskalduna
tabernari lanak egiteko prest. 
Tel.: 688-66 19 58.

PERTSONAK ZAINDU
Durango. Neska gazte 
euskalduna umeak zaintzeko
edota etxerako lanak egiten 
laguntzeko prest. Erizaintzan
graduatua, EGAduna. 
Tel.: 685 737 015 / 
anearbeo@hotmail.com

Durangaldea. Lan bila nabil
pertsona nagusiak eta umeak
zaintzen. Etxe garbiketan 
jarduten dut. Orduka, lanaldi
osoa, erdia zein gauez. 
Tel.: 648-78 53 63.

Durangaldea. Emakume 
arduratsua lan bila dabil pertsona
nagusiak eta umeak zaintzen.
Etxe garbiketan jarduten dut. Or-
duka, lanaldi osoa, erdia zein
gauez. 
Tel.: 632-63 24 16.

Durangaldea. Lan bila nabil
pertsona nagusiak eta umeak
zaintzen. Etxe garbiketan jarduten
dut. Orduka, lanaldi osoa, erdia
zein gauez. 
Tel.: 632-98 97 87.

Durangaldea. Emakume 
arduratsua eta erreferentziekin
pertsona nagusiak edo umeak
zaintzeko prest; etxeko lanak
egiten ditut. 
Tel.: 659-08 81 85.

IRAKASKUNTZA
Abadiño. Klase partiku-
larrak emateko prest, Lehen
Hezkuntzako eta Batxiler-
goko bigarren mailako
ikasleei, Abadiñon eta 
inguruetan. 
Tel.: 656-31 51 20.

Durango. Neska euskalduna
naiz, psikologian
lizentziatuta dagoena, eta
EGA tituluduna. Lehen
Hezkuntzako haurrei eskola
partikularrak ematen bi
urteko esperientzia dut. 
Eskola partikularrak emateko
prest nago astearte eta oste-
gun arratsaldetan. 
Tel.: 685-77 13 90.

Elorrio. Administrazio eta 
enpresa zientzietan 
lizentziaturiko neska 
euskalduna klase partiku-
larrak emateko prest. Bai 
Durangaldean bai Eibar 
inguruan. 
Tel.: 648-75 26 46.

Durangaldea. Eskolaz kan-
poko 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.

Durangaldea. Psikologo 

euskalduna ikasketa arazoetan 
laguntzeko prest. 
Irakurmen-idazketa arazoak.
Hiperaktibitatea eta antsietatea. 
Tel.: 679-38 23 69.

LAN ESKAINTZAK

OSTALARITZA

Durango. Durangon neska bat
behar da kafetegi batean lan 
egiteko. Lanaldi erdia. 
Tel.: 650-24 69 43.

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

GAINERAKOAK
Durangaldea. Makineria
alokatzen duen enpresa batek
mekanikari-biltegizaina behar du
(dumperra, hondeatzailea, 
eskorga, mailua, ebakitzaileak...). 
Formazioa edo esperientzia izan
behar du. Interesatuek bidali 
curriculuma alkimax@alkimax.net
helbidera.

Denetarik
SALDU / EROSI

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

ERRENTAN
Autokarabanak gordetzeko.

Autokarabanak gordetzen ditugu
Elorrion, herrian bertan (ez dago
aterperik), prezio onean. 
Tel.: 656-77 93 29 (edo wasp).

Ibilgailuak
OPORRAK/BIDAIAK

SALDU
Coozer karroa 2 
umerentzako, bizikleta 
karroa. Coozer bizikleta karroa, 
2 umerentzat, egoera onean.
Tel.: 650-39 76 94

EMAN

IKEAren trofast altzaria
musutruk. IKEAren trofast
altzaria opari dugu. Nahi duenak
Abadiñotik jasotzea besterik ez
du. Altzarian sartzen diren 
erretikuak ere opari. 
Tel.: 615-79 51 85. 
Posta: agonirena@gmail.com.

HAURREN TXOKOA, 
OSAGARRIAK

SALDU

Aulkia salgai . “Bugaboo Cama-
leon” aulki beltza saltzen dut.
Marka bereko zaku-polar beltza,
eguzkitakoa eta eurirako 
plastikoa. Dena 250 eurotan. 
Harremanetarako: 616-70 35 80
telefono zenbakira deitu, 
whatsapp-a bidali, edota 
esther-g@aek.eus helbidera. 

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
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:: DURANGO | ZUGAZA 

El desconocido
• barikua 25: 19:30/22:00   
• zapatua 26: 19:30/22:30  
• domeka 27: 19:00/21:15  
• martitzena 29: 20:00

Atrapa  
la bandera
• zapatua 26: 17:00  
• domeka 27: 16:45 

2. ARETOA

Irrational man
• barikua 25: 19:30/22:00  
• zapatua 26: 19:30/22:30  
• domeka 27: 19:00/21:15  
• martitzena 29: 20:00 

El desconocido
• zapatua 26: 17:00  
• domeka 27: 16:45  
• astelehena 28: 18:30/21:00 

:: ELORRIO |  
ARRIOLA 

Nuestro último 
verano en Escocia
• zapatua 26: 22:00  
• domeka 27: 20:00  
• astelehena 28: 20:00 

:: ZORNOTZA |  
ZORNOTZA ARETOA 

Irrational man
• barikua 25: 20:15  
• zapatua 26: 19:30/22:30  
• domeka 27: 20:00  
• astelehena 28: 20:15  

Atrapa  
la bandera
• zapatua 26: 17:00  
• domeka 27: 17:00 

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

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

AGENDA Irailaren 26an, 22:30ean,  
Iurretako San Migeletan

Niña Coyote  
eta Chico Tornado
Arkada Social, Sermond’s, eta Niña Coyote eta Chico 
Tornado taldeak ariko dira, irailaren 26an, Iurretako San 
Migeletan. ‘Lainoland’ biraren azken kontzertua eskainiko 
dute Niña Coyote eta Chico Tornado gipuzkoarrek, Iurretan. 

Urriaren 2an, Elorrioko Arriola antzokian

Tanttakaren ‘Kreditua’ 
Estreinatu berri duen antzezlana eskainiko du Tanttaka Teatroa 
konpainia gipuzkoarrak, urriaren 2an, Elorrioko Arriolan. ‘Kreditua’ du 
izenburua obrak, eta Jordi Galcerán antzerkigilearen obraren 
euskarazko bertsioa da. Joseba Apaolazak eta Zuhaitz Gurrutxagak 
dihardute “komedia oso dibertigarri” horretan aktore lanetan, eta 
Fernando Bernuesek zuzendaritzan.  

Jaiak

:: BERRIZ (Okango) 

IRAILAREN 26an

16:00etan, Donien Atxa 
jartzea, eta txapligoak.

17:00etan, ume jolasak.

18:00etan, txirrindulari 
lasterketa herrikoia. 
Ondoren, bolo txapelketa.

20:00etan, Mikel 
Urdangarinen kantaldia.

IRAILAREN 27an

Berrizko Baselizen XXI. 
ibilaldia. 07:30ean, ibilbide 
luzearen irteera. 09:00etan, 
ibilbide laburraren irteera, 
San Migel baselizatik. Izen-
ematea, ibilbide bakoitzaren 
hasiera baino ordu laurden 
lehenago.

12:00etan, meza auzoko 
hildakoen omenez. Iremiñe 
taldearen dantza emanaldia, 
eta bertso saioa Xabier 
Amuriza, Miren Amuriza, eta 
bertso-eskolako kideekin. 
Ondoren, auzoko trikitilariak.

IRAILAREN 29an

19:00etan, odoloste jana.

:: DURANGO 
Goienkaleko jaiak

IRAILAREN 25ean

20:00etan, Sugarri fanfarria 
eta buruhandiak. 

22:30ean, Durangoko 
musika taldeen kontzertuak, 
Andra Marian. 

IRAILAREN 26an

12:30ean, buruhandiak 
eta umeentzako jolasak, 
Berbaroren eskutik. 

13:00etan, Kantu-Lagunekin 
poteoa eta sardina-jana. 

17:00etan, herri kirol parte-
hartzaileak. 
19:00etan, dantzari-dantza 
eta neskek egindako soka 
dantza. Jarraian, trikitilariak. 

Erakusketa

:: DURANGO

IRAILAREN 27ra arte

Arka Devbil argazkilariaren 
‘A flor de piel’, Arte eta 
Historia Museoan.

IRAILEAN

Jon Gorroñoren ‘Ilustrazioa 
eta poesia’, Arteka liburu-
dendan.

:: ZORNOTZA

IRAILAREN 30era arte

Eider Eibar ilustratzailearen 
‘Barrukoa kanpotik’, Zelaieta 
zentroan. 

Antzerkia

:: ELORRIO

URRIAREN 2an

22:00etan, ‘Kreditua’, 
Arriolan.

:: ZORNOTZA

URRIAREN 2an

21:00etan, ‘Ligeros de 
equipaje. Crónica de la 
retirada’, Zornotza Aretoan.

Musika

:: BERRIZ

IRAILAREN 25ean

22:30ean, Worth It, 
Fourscore eta Drop, 
Hiltegixe Gaztetxean.

20:30ean, umeentzako 
erromeria, Askondon. 

22:30ean, helduentzako 
erromeria, Askondon. 

22:30ean, Arkada Social, 
Sermonds eta Niña Coyote 
eta Chico Tornado. 

IRAILAREN 27an

09:00etan, XXVIII. Ahari 
Iurreta zikloturisten martxa.

11:00etan, Iurretako elizaren 
200. urteurrena dela-eta, 
bisita gidatua, euskaraz.

12:00-14:00, umeen parkea, 
puzgarriak eta tailerrak.

12:30ean, paella txapelketa.

16:00-19:00, umeen parkea.

18:30ean, asto probak.

19:00etan, Corrientes 
Navarras. Jotak, Askondon.

IRAILAREN 28an

12:00etan, Montoitik 
txapligoak; ondoren, kalejira 
eta dultzaineroak.

12:15ean, umeentzako 
ikuskizuna, Askondon.

14:00etan, herriko nagusien 
bazkaria, Askondon. 
Jarraian, erromeria 
Uribesalgo soinujoleagaz. 
Ondoren, dantza lehiaketa.

14:30ean, gazte bazkaria, 
plazan.

18:00etan, Donien Atxa 
altxatzea eta dantzarien 
azken entsegua.

22:00etan, erromeria, 
Zesuma taldeagaz.

IRAILAREN 29an

10:30ean, dantzari eta 
agintarien kalejira, Montoitik. 

11:00etan, meza nagusia. 
‘Adoremus Deo’ meza 
kantatua. Ondoren, dantzari-
dantza eta gorulari dantza. 

13:00etan, igel txapelketa. 

13:30ean, koadrilen paella 
txapelketa. 

16:00etan, mus txapelketa. 

16:30ean, igel txapelketa. 

18:30ean, DJ Elepunto. 

19:30ean, Zaparrada. 

21:30ean, DJ Elepunto. 

IRAILAREN 27an

13:00etan, Musika Bandaren 
emanaldia. 

13:30ean, patata-tortilla 
txapelketa. 

17:00etan, umeentzako 
jolasak, Berbaroren eskutik. 

19:00etan, txokolatada. 

19:30ean, jaien amaiera 
trikitilariekin. 

:: IURRETA 

IRAILAREN 25ean

19:30ean, ‘El mesón de 
los suspiros’ antzezlana, 
Ibarretxe kultur etxean.

22:30ean, Mikel Markez eta 
Eñaut Elorrieta, Olaburu 
frontoian. 

IRAILAREN 26an

11:00etan, graffiti tailerra eta 
erakusketa, Amilburun.

11:30ean, Beldur Barik 
gunea, Askondon.

12:00etan, Mikel Deuna Herri 
lasterkera, Askondon.

16:30ean, umeentzako herri 
kirolak, Amilburun.

18:00etan, Maiztegiko 
umeen dantzak, Amilburun.

18:00etan, Iurretako elizaren 
200. urteurrena dela-eta, 
bisita gidatua, gaztelaniaz.

18:30ean, asto probak. 

18:30ean, tortilla txapelketa, 
kaskoan. 

Aurkezpena

:: DURANGO

URRIAREN 2an

18:00etan, Toti Martinez de 
Lezea, ‘Nur eta altxorraren 
kutxa’ liburua aurkezten, 
Arteka liburu-dendan.
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zorionak@anboto.org 
eguazteneko 14:00ak arteko epea

BARIKUA, 18 
09:00-09:00
Unamunzaga 
Muruetatorre 2C - Durango
Sarasketa, Diego 
Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza
ZAPATUA, 19
09:00-09:00
Etxebarria 
Montevideo etorb. 2 - Durango
 Sarasketa, Diego 
Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza
09:00-13:30
Balenciaga 
Ezkurdi plaza 8 - Durango
Unamunzaga 
Muruetatorre 2C - Durango
Campillo 
Montevideo etorb. 24 - Durango
Navarro 
Artekalea 6 - Durango
Bazan Diaz 
Uribarri 5 - Durango

Sagastizabal 
Askatasun etorb. 19 - Durango
De Diego 
Intxaurrondo 22 - Durango
Irigoien 
Bixente Kapanaga 3 - Iurreta
Bartolome 
Gabiola 2 - Berriz
Jaio-Olabarrieta 
Errekakale 6 - Elorrio
Iruarrizaga, Karmele 
San Miguel 15 - Zornotza
Melero, Rosa Mari 
San Pedro 31 - Zornotza
09:00-22:00
 Sarasketa, Diego 
Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza
DOMEKA, 20
09:00-09:00
Balenciaga 
Ezkurdi plaza 8 - Durango 

Sarasketa, Diego 
Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza
ASTELEHENA, 21
09:00-09:00
Navarro 
Artekalea 6 - Durango
Iruarrizaga, Karmele 
San Miguel 15 - Zornotza
09:00-22:00
Sarasketa, Diego 
Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza
MARTITZENA, 22
09:00-09:00
Sagastizabal 
Askatasun etorb. 19 - Durango
Iruarrizaga, Karmele 
San Miguel 15 - Zornotza
09:00-22:00
Sarasketa, Diego 
Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

EGUAZTENA, 23
09:00-09:00
Bazan Diaz 
Uribarri 5 - Durango
Iruarrizaga, Karmele 
San Miguel 15 - Zornotza

09:00-22:00
 Sarasketa, Diego (Luis 
Urrengoetxea 5 - Zornotza)

EGUENA, 24
09:00-09:00
De Diego 
Intxaurrondo 22 - Durango
Iruarrizaga, Karmele 
San Miguel 15 - Zornotza

09:00-22:00
Sarasketa, Diego 
Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

ZORION AGURRAK

ZAPATUA 21º
11º

ASTELEHENA 23º
10º

IGANDEA 21º
11º

MARTITZENA 23º
10º

EGURALDIABOTIKAK

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

Gozatu Gozotegia

 Irailaren 11n Urko Larrinaga 
Lizarralde gure artera etorri zan. 
Ongo etorri etxeko danen partez!

  Zorionak, Elena, Angelen eta 
Rubenen partez, eta baita Amatxiko 
koadrilaren partez ere! Rubenek dio 
merenge askodun pastelak egiteko, 
bera jateko prest dago eta!

  Zorixonak bihurritxo! Egun ona 
pasau ta txokolatie banandu 
bestioi be!

  Nerea gure zain dago urteguna 
ospatzeko. Cava eta pastelak prest 
ditu! Zorionak Marije, Txelu eta 
iloben partez.

  Printzesa, maitagarri, basoko 
lamia, Kodealiokoko neskato trebia, 
zorionak Lur, zorionak maitia. Aita, 
ama, Katrin ta familia guztiaren 
partez.

  Zorionak, Elene! Irailaren 22an, 
gure etxeko kuttunak lehen 
urtetxoa bete du. Muxu erraldoi bat 
etxeko guztion partez!

  Laiak 2 urtetxo beteko ditu bihar, 
eta bere lagun haundi Kanelekin 
ere ospatuko du! Zorionak, txikitxo!

  Irailaren 22an Adeik 7 urte beteko 
ditu! Muxu haundi bat denon 
partez, eta oso ondo pasa 
familiarekin eta lagunekin!

  Zorionak Ettor! Oso ondo pasa 
zure urtebetetzean, Mendigain 
Dantza Taldearen partez!

  Irailaren 23an, gure etxeko 
printzesak 3 urte bete ditu. Zorionak, 
Klaudia, etxeko guztien partez! 
Jarraitu beti bezain alai eta pinpirina 
izaten!

  Irailean Alaznek, Izanek, Adeik eta Iraiak 7 urte beteko dituzte. Zorionak eta 
oso ondo pasa zuen urtebetetzean.

   Zorionak, Ekain! Irailaren 28an 8 
urte betetzen dituzulako. Musu 
potolo bat eta ondo pasau Iurretako 
jaietan!



Arteaz inguratuta bizi garela uste du Garazik, eta eskoletan pisu gehiago hartu beharko lukeela arteak

 AKUILUA  Aitziber Basauri
Museoko hezitzaile, turismo 
gidari, irakasle, bisita gidatue-
tan... aritu da Garazi. Orain 10 
urte, Artearen Historia ikaske-
tak amaitu zituenetik, artea du 
lanbide. BZ’arte Zirkuituak di-
tu esku artean eta, laster, Eu-
ropako Ondarearen Jardunal-
dietan arituko da. Arteaz jar-
duteko egin dugu hitzordua.

Artearen Historia aukeratu ze-
nuen ogibide. Betidanik izan 
duzu artearekiko ikusmina?
Bai. Gurasoekin, oporretan, 
askotan joaten ginen elizak, 
museoak... ikustera, eta ni be-
ti begiak zabal-zabalik! (ba-
rrez). Institutuan ere, Artearen 
Historia irakasle oso ona izan 
nuen. Orduan, guztiz maite-
mindu nintzen.

Gutxi batzuen aukera da ar-
tea? Elitista dela uste duzu?
Bisita gidatuak egin eta gero, 
askok interes handia dutela 
konturatu naiz, baina, uste 
dute ezjakinak direla, edo, oso 
eskura ez dagoen zerbait dela. 
Bisitetara adin askotariko jen-
dea dator, hainbat tokitakoak... 

Europako Ondare Jardunal-
dietan aritzen zara gidari?
Zaldibarren, Garain, Iurretan 
eta Berrizen ibili naiz. Herrian 
duten ondareaz harrituta gera-
tzen dira asko. Bilbo ingurutik 
ere etortzen da jende asko.

BZ’arte Zirkuituak: artea eta 
sormena Bilbo Zaharrean. Ho-
ri  duzu orain esku artean?
Bai. Bilbo Zaharra asko alda-
tu da azken urteetan, eta hori 

erakusteko, BLV-Art festiba-
laren baitan hainbat espazio 
bisitatuko ditugu, galerietara 
hurbilduz.

Erroman, Napolin... bizi izan 
zara.  Artea gustuko duena-
rentzat ezinbesteko bisita?
Italian negar asko egin dut nik, 
bazter guztietan emozionatu 
egiten nintzen, liburuetan ika-
sitako guztiak bertan ikusten 
nituen eta. Stendhal sindromea 
sentitu nuen. Batez ere, Floren-
tzian sentitu nuen beste inon 
sentitu ez dudan emozio hori. 
Erasmus programarekin egin 
nituen ikasketak Erroman. Ge-
ro, Leonardo Da Vinci bekare-
kin, Napolin egin nuen lan. 

Artearen sorlekua da Italia?
Arte motaren arabera. Arte ga-
raikidea ezagutzeko, Parise-
ra joango gara; eta, oraingo ar-
tea edo arte abstraktua ezagu-
tzeko, New Yorkera. Baina, arte 
klasikoa, errenazimendua, ba-
rrokoa... gustuko baduzu, Ita-
liara, dudarik gabe.

Ezagutzen dugu artea? Aurre-
ritzi asko ditugu?
Jendeak gehiago daki futbolaz, 
arteaz baino. Adibidez, arte 
modernoa diote garaikidea 
esan gura denean: arte moder-
noa XIV-XVI. mendekoa da. 

Artea gehiago ezagutuz ge-
ro, gehiago hurbilduko gi-
nateke?
Seguru, eta gehia-
go  baloratuko 
g e n u k e  g u r e 
ondarea. Adibi-
dez, inork gutxik 

daki Berrizko elizan dugun 
koadroa Italiatik ekarritakoa 
dela. Inguruan ez dago horre-
lakorik. Harribitxi bat dugu 
herrian, eta askok ez dakite.

Arteaz inguratuta bizi gara.
Horrela ikusten dut nik. Base-
rri bat, elizak, monumenturen 
bat ikustean... Gasteizko kalee-
tan noala XIII. mendeko etxea 
ikusita, albokoari komentatzen 
diot. Apur bat frikitzat har-
tuko naute batzuetan. (ba-
rrez). Arazoren bat izan 
dut museoren batean ...

Zein?
Familiagaz Thyseen 
museoan sartu, eta 
azalpenak ematen ari 
nintzela, gidari agiria 
eskatu zidaten. Fami-
liagaz nengoela esan 
arren, sei lagunetik 
gorako taldeetarako 
agiria behar nuela 
esan zidaten.

‘Hori neuk ere egin 
dezaket!’, horrela-
korik entzungo  ze-
nuen...
Dalik esaten zuen 
lez: “... egizu zeuk 
aurretik”. Bes-
te  e zta-

baida bat litzateke, nork eraba-
ki behar duen zer den artea eta 
zer ez.

Irakasle ere bazara. Nola tra-
tatzen dute eskoletan artea?
Oso txarto. Ez da erakusten ar-
tea zer den eta zertarako balio 
duen. Normala, gero, interesik 
ez izatea. Artea garrantzitsua 

da sorkuntza 
lantzeko ere. 

Denak e z 
gara mate-

matika-
riak!

“Italian negar asko egin dut, bazter 
guztietan emozionatzen nintzen” 

Garazi Arrizabalaga | Artearen Historia du ogibide | Berriz, 1984

Akuilua LAUHORTZA

Gizarte zibila
Gure inguruan askotan aipatzen 
da gizarte zibil eta zabal aurrera-
tua eta ondo egituratua dagoena. 
Horren adierazle batzuk aipatzea-
rren, esango genuke gure osasun 
zerbitzua unibertsala eta parega-
bea dela, gure zerbitzu sozialen 
sistema imitagarria dela, edota 
gure bizitza kalitatea lanari eta 
aisialdiari era orekatuan lotuta 
dagoela.

Datozen hilabeteetan Siria-
tik etorriko diren errefuxiatuak 
(1.000 Erkidego Autonomora, 
200 bat Nafarroara, eta beste ho-
rrenbeste Iparraldera), ez daukat 
zalantzarik guztiak esku zabalik 
hartuko ditugula.

Baina autokonplazientzia alde 
batera utzita, eta gure gizartea 
arrazista eta insolidarioa ez dela 
onartuz, ondo egongo litzateke 
ohartaraztea gure alboan krisial-
dia dela eta, txarto pasatzen ari 
diren lagun asko bizi direla, eta 
gainera, lotsagatik ez dutela ezer 
esaten.

Duela gutxi ezagutu dut horre-
lako kasu bat, eta asko hunkitu 
nau. Azkenean, lagun batzuen 
elkartasunez lortu dugu pixka bat 
laguntzea. Berak ez zuen nahi, eta 
guk ez genekien ezer, itsuak ote 
gara? Alboan izanda, eta gure in-
teres ezagatik, lasai eta ondo egin 
ditugu gure planak, ezertaz kon-
turatu barik. Bien bitartean, eu-
rek, duintasun kontzeptuari eu-
tsiz, ez dute ezta dagokien babesa 
eta diru-laguntzarik eskatu nahi 
izan. Hau guztia gure koadrilan, 
gure lantokian edo gure familian 
gertatzen ari da. Gizarte zibila 
gutxi gorabehera ondo egitura-
tuta daukagula ematen du, baina 
sarritan gure beste giza abilezia 
batzuk guztiz galduta ditugula. 

Ni neu izan naiz horren adibi-
de adierazkorrena, benetan senti-
tzen dut gertatutakoa, eta zuei la-
gunoi erne egoteko eskatu nahiko 
nizueke, gure inguruan sufritzen 
ari diren pertsonak daude eta.
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