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Nicolas Zimarro
idazleak liburu bi
argitaratu barri ditu
KKUULLTTUURRAA  ••  Durangoko Azokan
aurkeztu zituen joan zen eguen
goizean Nicolas Zimarro idazle
abadiñarrak plazaratu barri
dituen euskarazko olerki liburua
eta gaztelerazko nobela luzea.
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Lehenengo fasean, 1553tik 1832ra
bitarteko agiriak digitalizatu ditue. 

Bigarren ekinaldian Erdi Aroko
dokumentuen txanda izango da.

Durangoko udal artxibo
digitala sarean ikusgai 

Arte eta Historia Museoan dagoen artxiboa Kalebarriko liburutegi barrira lekualdatuko dabe. Judit Fernandez
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HERRIRIK HERRI

Artxibo historikoan milaka agiri dagoz. Astola aldizkaria. T. Angoitia

Udal Artxiboa osatzen daben
jatorrizko agiriak digitaliza-
tzen hasita dago Durango,

horreek zaintzea eta eskuragarri-
tasuna zein kontsulta erraztea hel-
buru hartuta. 1553tik 1832ra arte-
ko osoko bilkuren akta-liburuak
kronologikoki digitalizatu ditue
dagoeneko, beren beregi sortu eta
2009an erabilgarri egongo den web
orrian ipintzeko. Denera, 12.000
irudi inguru aztertzeko aukera
eskainiko dabe; irudi bakotxak
liburuetako folio bat islatzen dau.
Gainera, kontsulta errazteko datu-
basea sortu dabe, bilkura bako-
txean landutakoa laburtuz. 

Bigarren ekinaldi baten, artxi-
boan gordetako Erdi Aroko doku-
mentazinoa digitalizatzea da hel-

DURANGO

Udal artxiboa
digitalizatzen
Udal Artxiboa osatzen daben jatorrizko agiriak 
digitalizatu eta internetean jasoko ditue 2009an

burua; horrek 18.000 irudi ingu-
ru  izango ditu eta kontsulta erraz-
teko datu-basea be bai. Ondoren,
artxiboko gainerako dokumenta-
zinoa digitalizatuta eskaintzea da
asmoa, Jose Angel Orobio-Urru-
tiak azaldu dauenez.

1820tik 1980ra bitarteko akta-
liburuak eta herriko elizetako,
ermitetako eta kofradietako fabri-
ka-liburuak be jasoko ditue inter-
netean, kontu-liburuak ez eze,
Orobio-Urrutiak argitu dauenez;
eta, Durangoko hainbat aldizkari

zein II. Errepublikako, Guda Zibi-
leko eta Gerraosteko agiriak be bai. 

Artxibo historiko oparoa
Udaletxean den administrazino-
artxiboak —kudeaketa administra-
tiboa lagunduz udaleko sailei zer-
bitzua emoteko— eta 1985az
geroztik Arte eta Historia Museoan
dagoen artxibo historikoak osatzen
dabe Udal Artxiboa. Orobio-Urru-
tiak azken horren garrantzia gogo-
ratu dau: “Fondo aberatsa izateaz
gainera, bakarrenetakoa da XVI.
mendetik aurrera akta eta kontu-
liburuen sail osoak dituena”.
1405etik 1820ra arteko 8.763 espe-
diente dagoz: “1554an Durango
erre bazen be, Andra Marin gor-
detako agiriak be badaukaguz”.

Jaurlaritzatik 7.700 euro ingu-
ruko laguntza lortu dabe, eta, gura
leukie bide beretik jarraitzea. Udal
Artxiboa Kalebarriko liburutegira
eroango dabe: “Azterketarako
mahaiak jarriko ditue, baina, behin
digitalizatu eta gero ezingo dira
jatorrizko agiriak erabili”. A.B

Artxibo historikoa XVI.
mendetik aurrera akta- eta
kontu-liburuen sail osoak
dituen bakarrenetakoa da

1553tik 1832ra arteko osoko
bilkuren aktak kronologikoki
digitalizatuta dagoz jadanik
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AHT Gelditu Elkarlanak manifestazinoa deitu eban; Etxeratek elkarretaratzeak. J.Fernandez

Pochutako hainbat ikaslek Zelan
i k u s t e n  d o z u  z u  b e z a l a k o
neska/mutil baten bizitza Pochu-
tan/Durangon? gaiagaz egindako
marrazkiak be erakutsiko dira. 

Donazino eta besoetakotzeen
bitartez edo unean uneko lagun-
tza zein bolondres lanagaz eskai-
nitako laguntasuna eskertuko
dabe; baita zer premina dagoen
ikusi eta egitasmoak aurrera ate-
ratzen Pochutan diharduen Apsa-
dec erakundearen lana be: “Eurak
ditugu begi eta esku han”. 

Lankidetza-jolas eta tailerrak
eta txokolatea izango dira, txikie-
nendako puzgarriak eta nagusien-
dako bidezko merkataritza mahaia
ez eze. Pochutako umeen gabo-
netako zorion agurrak be helara-
ziko deutseez aita eta ama besoe-
takoei, eta, Oihulari Klownen Otia-
ticicoh ikuskizunak agurtuko dau
kooperazinoaren jaia izan gura
dauena. A.B.

Bateginezek 15. urteurren
jaia ospatuko dau gaur
Landako Gunean izango da, 16:30etik aurrera

Eskerrik asko,Durangaldea!goibu-
ru horren babesean ospatuko dau
Bateginezek 15. urteurrena, gaur.
Landako Guneak batuko dau hain-
bat jarduera batu eta elkarte asko-
ren babesa izan dauen jaia. 

Ekimenak helburu bikotxa
dauka: gobernuz kanpoko era-
kundeak 1993an jaio zenetik egin-
dako lana erakustea, eta, Duran-
galdeko herritarrei San Miguel de
Pochutako (Guatemala) erreali-
tatea hurreratzea. Sentsibilizazi-
no lan handia egin dela gogoratu
dabe, “azken urteetan jente falta-
gaitik aukerarik izan ez arren”. 

Udalaren laguntza be jaso
dauen jaialdian Durangoko eta

Lankidetza-jolas eta tailerrak
ez eze Oihulari Klownen
‘Otiaticicoh’ ikuskizuna
batuko ditu jaialdiak

Aldarrikapenerako
be izaten dira
Azokako egunak

Hormigoizko bidoi batera
kateatu ziren bi lagun aste-
lehenean Durangon, auto

zein trenen joan-etorria trabatuz,
Ezkurdiko pasaguneko langetan,
Abidura Handiko Trenaren aurka
protesta egiteko. Kulturaren era-
kusleiho zabala dogu Durangon
Euskal Liburu eta Disko Azoka iza-
ten den egunotan. Baita aldarrika-
penerako be. 

Ertzaintza eta suhiltzaileak
bertaratu ziren kateak moztera
eta ordu bi ingururen barruan
atxilotuta eroan zitueen. Aske gera-
tu ziren ondoren, baina epailea-
ren aurrean agertzeko deia jaso-

AHTaren kontrako 
aldarria egin dabe;
independentziaren
aldekoa be bai

Gorabidek
bolondresak
behar ditu
Adimen urritasunak jotako per-
tsonen alde lanean diharduen
Gorabide elkarteak bolondre-
sen lankidetza behar dau, aisial-
di taldean jardun eta neguan
Durangaldean hainbat jardue-
ra garatzeko. Horretara, hainbat
jardueraz disfrutatzeko aukera
izango dabe adimen urritasuna
daukien 38 lagunek. 

Gaitasun ikastaro baten
ondoren, begirale barriek adi-
men urritasunak jotako pertso-
nendako astialdi talde bat har-
tuko leukie kargu. “Aisialdia era
dibertigarri eta gogobetean iga-
rotzeko aukera eskainiz, euren
intregrazinoa bultzatu gura
dogu aisialdi taldeagaz, autono-
mia eta autoantolaketa gaitasu-
na bultzatuz”. Pedro Pablo Astar-
loa 1ean daukie Durangon
aisialdi zentroa. Bolondres iza-
teko 18 urte izatea baino ez da
behar. Ume eta gazteen aisial-
dirako begirale titulua be lortu
leiteke: 94 443 12 10. A.B.

ko dabe. EuskoTren eta Renfe
AHTaren proiektuan “parte-har-
tzaile nagusietakoak” direla sala-
tu dau Durangoko AHT Gelditu!
Elkarlanak. Manifestazinoa be dei-
tu eben domekan. Aitatu daigun
Etxerat-ek deituta egunero egin
direla elkarteratzeak euskal pre-
soen eskubideen alde.

Abenduaren 6an, Autodeter-
minazioaren bidetik independen-
tzia lelopean manifestazinoa egin
eben, ezker abertzaleak deituta,
Durangoko kaleetan. Goizean,
Azokako kartela aukeratzean gene-
ro ikuspuntua ez zela aintzat har-
tu salatzeko, elkarretaratzea egin
eban Bilgune Feministak. A. B.

Landako erakustazokako
aparkalekua merkeagoa eta ordu-
tegi malguagodun gune berde
bihurtzea be eskatu dabe: “Hile edo
urteko bonoekin —90 eurotik
behera— alokatzeko 25 leku gor-
de leitekez lanera datozenentzat”.

Hirugarren gunea
“Etxetik gertu aparkatzeko, baina,
mogimendua mugatzeko” 3. gune
bat sortzea be aztertu dabe, eta,
merkatariei biztanleen tratamen-
dua emotea: “Ibilgailu komertzia-
la edo jarduera ekonomikorako
beharrezkoa bada”. Irekiera baime-
nagaz lotuta, urtean 80 euro litza-
kez. Etxez etxeko medikuek doan
aparkatzea eta elbarrien gaia azter-
tzea be eskatu dabe. 

Mogikortasun jasangarrirako
tresna deritzoe TAOari: “Baina pla-
nifikazinoa falta da eta beharrez-
koak dira aparkaleku disuasorioak,
bizikleta-karrilak eta abar”. A.B.

TAOa berraztertzea
eskatu dau Aralarrek
Hainbat proposamen luzatu ditu horren baitan

2007ko apiriletik etenda dagoen
trafiko eta aparkamenduaren
ordenamenduaren (TAO) berraz-
terketari ekiteko eskatu deutso
Aralarrek Gobernu Taldeari.
“Urtea amaitu aurretik horregaz
hasteko konpromisoa hartu
eban EAJk azken udalbatzarrean.
Abendua badoa, eta ez dakigu
ezer. Igazko urritik dago Udalean
Leberri eskatutako txostena”.

TAOagaz lotuta hainbat pro-
posamen egin ditu Aralarrek.
Gune laranjak urdin bihurtzea,
batetik: “Urtean 55 euro ordain-
duta, bai gune laranjan bai urdi-
nean aparkatu leiteke; gainera,
gune laranjak hutsik dagoz”.

Gune laranjak urdin izatea
eta Landakon gune berdea
sortzea proposatu dabe

Bilgune Feministak
elkarretaratzea deitu eban
Azokaren aurrean
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OTXANDIO ZALDIBAR

Lokaletan etxebizitzak
egiteko arautegia

Udalean ordezkaritza dau-
kien lau alderdiek, aho
batez adostutakoa da

herriko hainbat lokal etxebizitza
bilakatzeko baldintzak arautuko
dituen ordenantzaren hasikera-
ko onarpena. 

Zehatz esateko, herriko 10
lokal dira ordenantza horrek
arautzen dituenak: Udalaren
balorazinoaren arabera,  urtee-
tan erabilera jakinik izan ez
daben lokalak dira –kokapena-
gaitik edo bestelako arrazoien-
gaitik, komertziorako edo bes-

Udalak ezarritako baldintzak betetzen ditueen 
10 lokal dira etxebizitza bilakatu leitekezenak

telakoetarako balio ez dabenak.
San Andres eta Kooperatiba auzoe-
tan eta Iturriotz kalean dagoz. 

Aitatutako lokalok Udalak
etxebizitza tasatuen ordenantzak
zehazten dituen prezio eta baldin-
tzak bete beharko ditueela nabar-
mendu dabe udalbatzarrean.
Ordenantza horretan jasotzen

Nekazaritza eta
Artisautza
Azoka domekan
Sasoiko baserriko produktuen —
Idiazabalgo gaztaia, ahuntz gaztaia,
ogia, pastelak…— eta artisau-
lanen erakusleiho bihurtuko da,
domekan, Enparantza Nagusia.
Hamarkada bete dauen azokak 40
erakustoki inguru batuko ditu —
baserriko produktuek beteko ditue
25 inguru— eta Otxandioko ekoiz-
le eta artisauak ez eze, Arratia,
Durangaldea eta Lea-Artibaikoak
be etorriko dira. Iparraldetik foie
ekarriko dabe. Nekazaritza eta Arti-
sautza Azoka 10:00ak inguruan
zabalduko dabe eta 15:00ak arte
iraungo dau. 

Moxala burduntzian
Aizkolarien saioak eta trikitilariek
berotutako jai giroak ez dabe hutsik
egingo domekan. Gainera, nobe-
dade lez, moxal pintxoak eta razi-
noak eskainiko ditue, 12:00ak eta
13:00ak bitartean: “Bezperan,
22:00etan, hasiko gara moxala bur-
duntzian erretzen. Biharamunean
pintxoak eskainiko doguz, eta razi-
noak be bai etxera eroateko zein
Pasealekuan egokituko doguzen
mahaietan jateko”. Bazkaltzeko
gonbita luzatu dabe.

Azokaren harreragaz pozik
dagoz, antolatzaileetako bat den
Felix Ajuriak azaldu dauenez, ebo-
luzinoa ikusita, batez be: “Herri-
tarrak pozik dagoz eskaintzagaz,
eta baserritarrak be behar beste
saltzen dauela ikusten dau; erra-
za ez dena”. Herriaren “neurriko”
azoka antolatu guran hasi ei ziren:
“Gabonetako kontsumorako era-
kargarri izan leitekezenak ekartzea
eta baserritarrek eurek produzitu-
takoak saltzeko aukera izatea zen
eta da orain be helburua”. A.B.

San Andres zein Kooperatiba
auzoetan eta Iturriotz kalean
dagozen lokalak arautu ditue

MALLABIA

ATXONDO

denez, merkatu librean etxebizi-
tzek daukien prezioa ordaindu
ezin baina babeseko etxebizitze-
tako bat eskuratzeko markatuta-
ko diru-sarrerak gainditzen
ditueen herritarren arazoari eran-
tzuteko sortutako ordenantza da
10 lokalok be arautuko dituena.
Prezioaren gainekoa ez eze, Uda-
lak markatutako beste baldintze-
tako bat saldu gura leukenak Uda-
lari jakinazo beharrari jagokona da.

Lokalok be ekainean onartu-
tako bizileku tasatuen ordenantza-
ren bidez arautzea dabe helburu:
“Infraetxebizitzaren hedapenari
aurre egitea eta sortu leitekezen
erabilera aldaketak ordenatzea”,
ordenantzaren araebra. I.E.

Berdintasun
Plan barria
aurkeztu dabe 

Mallabiko andra-gizonen ber-
dintasuna bultzatuko dauen
2008-2011 Plana aurkeztu dau
Udalak. Planaren alea Udale-
txean hartu leiteke eta  horri
iradokizunak egiteko epea urte
amaierara artekoa da. 

Berdintasunak “Udaleko
sail guztiak” hartuko dituela ira-
garri dau Aitor Loiola alkateak.
Hirigintza Sailak, besteak bes-
te,  “andrentzako seguruak ez
diren herriko lekuak” identifi-
katuko ditu eta konponbidea
emongo deutse. Berdintasun
Planak gizarte bizitzako alor
guztiak kontuan izango ditu.
Hasteko, eskolaumeen artean,
“joko, jostailu eta ipuin ez sexis-
tak” bultzatuko ditu. Bigarrenik,
herriko enpresetan sexu-jazar-
pen kasuetarako protokoloa lan-
duko dau Udalak. Genero indar-
keria pairatu daben andrak aten-
ditzeko beste protokolo bat
garatuko dau. 

Azkenik, andra nagusien
beharrizanak arretaz aztertuko
ditu Udalak. “Herri bizitzan par-
te hartzeko” hainbat ekimen gara-
tuko dau, eta “bakardadea gain-
ditzeko laguntasuna” eskainiko
deutsee. Andra zaintzaileen zama
arintzeko, eguneko zentro bat
martxan jartzea aurreikusi dau
Planak. Maria González

Andra zaintzaileen zama
arintzeko, eguneko zentro
bat aurreikusi dau Planak

Andrentzako seguruak ez
diren lekuak identifikatu
eta konponbidea emongo
deutse Hirigintza Sailak

Enparantza Nagusian 40
erakustoki inguru batuko dira
10:00etatik 15:00ak arte

XII. Nekazal Azoka hartu eban 
joan zen domekan Apatako plazak

Eguraldia lagun izan eben domeka goizetik Atxondoko Nekazal
Azokaren XII. edizinoan. Baserritarrek landutako ortuariak eros-
tera eta domeka goizerako Apatan antolatu zitueen ekitaldiekin
goiza pasatzera hurreratu ziren, eguraldi onak bultzatuta, ehun-
ka bisitari. Frontoia ikuslez bete eben pilota partiduak izan ziren
Nekazal Azokaren egunerako beste proposamena. 

Mendi Asteko
ekitaldietan
eskalada nagusi
Gaztetxeak eta Udalak antolatuta-
ko II. Mendi Asteari hasiera emo-
teko, Willy Bañales eskalatzaileak
Escaladas en diferentes cumbres del
mundo berbaldia emongo dau
gaur, arratsaldeko 19:00etan, ple-
no aretoan. 

Zapatu goizean, barriz, bizi-
kleta martxa eta pilota patiduak
antolatuko ditue. Rokodromoa
egokituko dabe frontoira bertara-
tzen diren guztiendako. Arratsal-
deko 19:00etan, eskalada txapel-
ketan eskualdeko eskalatzaileek
jardungo dabe. 

Domekako mendi martxan
parte hartu gura dabenendako
goizeko 10:00etarako jarri dabe
hitzordua.   Memaia mendiko gai-
lurrera abiatuko dira.

J. Fernandez



anboto 2008ko abenduaren 12a, barikua PPublizitatea 5



Herririk herriH 2008ko abenduaren 12a, barikua anboto6

IURRETA

IZURTZA

ELORRIO

Mendigain dantza taldearen
argazkiak erakusketan batuta

Nikaragua ardatz hartuko
dauen elkartasun jaialdia
Kainaberak antolatuta, domekan Arriolan

GARAI

Erakusketan dagozen argazki zaharrenetarikoetako bat.

Desadostasunak
Fundigelen eta
Udalaren artean

Fundigelek igaz Arriandin enkan-
tean hartutako lursailaren pre-
zioaren gaineko desadostasunak
ditue Udalak eta enpresak. Azken
horrek dino ordainduta dituela
jagokozen urbanizazino gastuak,
eta Udalari 530.000 euro eskatzen
deutsaz horren kontra aurkeztu-
tako demandan. Bide zibiletik sar-
tutako erreklamazino-demanda
horren aurrean, Udala aurkeztea
onartu barri dau udalbatzarrak. 

Udal agintarien ustez, bal-
dintza-orrian argi agertzen da lur-
saila hartzen dauenak zama-urba-
nistikoiei be aurre egin behar deu-
tsela. Fundigelen ustez, barriz,
hori ez da argi agertzen. A.B.

Abenduko lehenengo asteburuan
–abenduaren 6an, 7an, eta 8an–
Jubilatuen Elkartean ikusgai ipini-
tako argazkiak ikustera batu da
hainbat herritar. Abenduaren 6a
San Nikolas eguna izanik, gaine-
ra, mezaren, Mendigain dantza
taldearen emanaldiaren eta lutxa-
ren ondoren, herritar ugari hurre-
ratu zen erakusketa ikustera. 

Izan be, Mendigain dantza tal-
dearen eta herriaren historiaren
isla be badiren argazkiak erakus-
ketarako izteko, hainbat izurtzar
hurreratu dira. Bando batean egin
eben jenteak etxean daukazen
argazkiak erakusketarako itzi dai-
zen deialdia, eta askok erantzun
dabe. Batu ditueen argazkiak
gehiago izan arren, espazio falta
dela-eta, 130 argazki inguru ipini
ditue erakusketan. Argazkien
alboan herriko dantza taldearen
kronologia-oharrak ipini zitueen
bisitarien gidari izan zeitezen.
Argazki zaharrenetarikoak 1850.
urte ingurukoak direla azaldu dabe
erakusketaren antolatzaileek.  I.E.

Gaztaña Erre
Eguna bihar,
frontoian
Orain hiru urte antolatu eben
lehenengoz Gaztaña Erre Egu-
na Garain, eta harrezkero ez
deutsie hutsik egin hitzorduari.
Oraingoan be gonbita luzatu
dau Udalak gaztainak erre eta
elkarregaz jateko. Zapaturako
egin dabe hitzordua, frontoian,
17:00etan. 

Errepidea moztuta
Ordurako egun osoz zabalik
izango da Garai gurutzatzen
dauen foru errepidea. Herriko
plazagaz lotuta begiratoki barria
egiteko hasi diren lanen eragi-
nez aste osoan moztuta egon da
ibilgailuendako errepide hori;
08:30etik 17:30era ezin izan dabe
bertatik igaro. A.B.

Sendabelarrei
buruzko zikloa
udabarrian be
Euskal Herriko Nekazarien
Elkarteak eskainita sendabela-
rren eta preparatuen inguruan
azaroan izandako ikastaroak
hainbat lagun batu ditu hiru
barikutarako antolatutako saioe-
tan. Belarren askotariko erabi-
leren inguruko informazinoa
jaso dabe ikastarora hurreratu-
takoek, eta azken egunean hain-
bat preparatu egiten be ikasi
dabe: pomadak, olioak eta
alkoholak egiten ikasteko auke-
ra izan dabe. Azaroan egindako
hiru saioetan parte hartu dauen
jentea oso gustura aritu denez,
udabarrian ikastaroa berresku-
ratuko dabe, eguraldia lagun
izanda, belarren bila osteratxoak
egin ahal izateko. I.E.

MAÑARIA

Azken urteotako ohiturari
eutsiz, Elkartasun Jaial-
dia antolatu dau Kainabe-

ra gobernuz kanpoko erakun-
deak, Denon artean, baietz etxe
bat! lelopean. Arriola antzokia
izango dau agertoki 12:00etan
hasita. Aurten, Nikaraguako
Mozonte herrixkan garatzen
dihardueen etxe “duinak” egite-
ko egitasmoa dau ardatz. Bertan
bolondres jardun dauen Kaina-
berako Inma Escribanok hango
arazoen barri emongo dau.

Musika, dantza eta kantua
izango dira nagusi bertako ume,
gazte eta helduen eskutik. Izan

tzen ei dau gaitxotasun larri horrek.
“Nerbio sisteman, bihotzean eta
liseriketa aparatuan eragiten dau,
eta tratamendurik barik hilkorra
izan leiteke”, Kainaberakoek azal-
du dabenez: “Sufritzen dabenak
behartsuak direnez, enpresa far-
mazeutikoek ez deutsie garrantzi-
rik emoten”. 

Etxe bakotxa, 3.600 euro
Osasunerako kaltegarri diren bes-
te faktore batzuk be badira Mozon-
ten: tximinirik bako ezkaratzak,
desnutrizinoa, familia handiak
espazio txikian… Horren aurrean,
Kainaberaren bitartez, etxe “dui-
nak” egiteko egitasmoa abiatu
dabe, apurka-apurka aurrera doa-
na: “Etxe eta inguru egoki bat ez
da pentsatu leitekeen besteko
garestia: 3.600 euro dira. Elorrion,
7.200 lagun izanik, bakotxak 50 zen-
timo jarrita etxe bat eraikitzeko lain
izango geunke”. A.B.

be, herriko hainbat elkarte eta kolek-
tibok parte hartuko dabe. Jaialdian
batutako dirua, barriz, Mozonten
etxeak eraikitzeko erabiliko dau
Kainaberak.

Mozonte eta inguruetako herrix-
ketako arazo handienetakoa Chagas
gaixotasuna da; etxeetako horme-
tako arrakaletan bizi den zomorro
bat da sorburua. Jente asko kutsa-

Mozonte herrixkan bolondres
izan den Inma Escribanok
hango arazoak azalduko ditu
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BERRIZ

ABADIÑO

Herri bideetako
trafikoa arautzeko
ordenantza onartuta
Eguazteneko udalbatzarrean Udaleko langileen 
Udalhitz hitzarmena be onartu eben 

Gai asko izan zituen eguaz-
ten arratsaldeko udalba-
tzarrak. Besteak beste, hiri-

ko bide publikoetan trafikoa, era-
bilerak eta segurtasuna arautzen
dituen ordenantza onartu eben,
aho batez. Ordenantzak txarto
aparkatutako ibilgailuei eragingo
deutse, besteak beste. Orain arte,
txarto aparkatuta zegozen ibilgai-
luei –bigarren ilaran lau argiekin
zegozenei, esaterako– oharrak
bakarrik ipintzen eutseezen. Otsai-
laren hasieratik aurrera, isunak
jarriko deutseez. Beraz, hobe aurre-
rantzean kotxea horretara bidera-
tutako tokietan iztea.

Bestalde, Udaleko langileen
2008/2010 Udalhitzeko hitzarme-
na be onartu eben EAJren botoe-
kin. Ezker abertzaleak testu horri
zuzenketa bi proposatu eutsazen,
onartu ez zirenak. Batetik, hitzar-
mena urtero-urtero errebisatzea.
Bestetik, soldaten urteko igoera
KPIa gehi %1ekoa izatea jasotzen
dau hitzarmenak. Karmen Ame-
zuak proposatu eban %1 horren
igoera lineala izatea: “Bestela,
gehien eta gitxien kobratzen dabe-
nen aldea urterik urtera handitzen
doa. Justuagoa dela uste dogu”.

Jabier Azpitarteren esanetan,
“Udalhitz EUDEL eta sindikatuek
adostuta dago; gainera, neurri
horrek etorkizunean desorekak
eta arazoak sortzen ditu”. Horren
adibide batzuk emon zituen J.D.Ibilgailu bat Berrizen, behar ez den tokian aparkatuta.

Konpromisoa bete daian
eskatu deutsie Udalari
AHTaren gainean orain urtebete aurkeztutako 
mozinoko puntuak bete barik dagozela dinoe

Duela urtebeteko udalbatzar
batera eroan zitueen hiru eska-
riak bete ez izana egotzi deutso
AHTGelditu Elkarlanak Abadiño-
ko Udalari, eta nabarmendu,
“herriko baso eta zelaiak erres-
petatzen ez ditueen bitartean,
Udala eta bere dinamika” ez
ditueela errespetatuko. Abiadu-
ra Handiko Trenaren kontrako
taldearen berbetan, orain urte-
beteko udalbatzarrean, ezker
abertzaleko aldeko bozkagaz eta
Talde Independientearen abs-
tentzinoagaz onartu egin eben

aurkeztutako mozinoa: infor-
mazinoa eta eztabaidarako
foroak zabaltzea eta proiektua-
gaz ez kolaboratzea jasotzen
eban mozinoak. Idatzi hori bete
barik geratu dela, eta euren ber-
betan, “Udalak hartutako kon-
promisoa bete ez dauela ikusi-
rik” burutu eben “protesta”: Men-
diola auzoko eraikitze-lanetako
materiala ipini eben pleno are-
toko mahai gainean, eta AHTa-
ren kontrako aldarriak zabaldu.
Udalbatza bertan behera itzi
eban ondorioz alkateak. I.E.

Parisera eroan
dabe Eneko
Zarrabeitia 
Goi Pirinioko Gerde herriko pla-
zan atxilotu eben astelehenean 27
urteko Eneko Zarrabeitia abadiña-
rra, etakide izatea egotzita. Polizia
frantzesak galdekatu dau terroris-
moaren aurkako zuzendaritzaren
egoitzan. Barri agentziek zabaldu
dabenez, Baionako komisaldegi-
tik Parisera eroan zitueen eguaz-
ten honetan Zarrabeitia eta beste
bi atxilotuak (Iriondo eta Artetxe),
eta epaileak gaur deituko ditu
deklaratzera.

Bitartean, atxiloketaren barri
izan zenetik, egunero manifesta-
zinoak izan dira Abadiñoko Zei-
laieta auzoan zehar, 19:30ean
Txanporta plazan hasita, Eneko eta
besteak askatu lemapean. 

Informazino-pantaila
elektronikoa martxan dago

DURANGALDEA

Santo Tomas eguna ospatuko dabe aurten be Durangoko Frai
Juan de Zumarraga Institutuan. Azokaz gainera, bestelako eki-
taldiak be izango ditue. Besteak beste, mus txapelketa azkarra
zortzi erregetara eta esku-pilota erakustaldia. Futbito eta soka-
tira txapelketa eta herri-kirol saioa be izango dabe ikasleek,
aerobick erakustaldia ez eze, jakin eragin dabenez. Aitatu dai-
gun sariak be banatuko ditueela eguerdian.

Santo Tomas eguna ospatuko dabe
Frai Juan de Zumarraga institutuan

DURANGO

Tindufeko (Aljeria) kanpamendu sahararretara bideratzeko
jakiak batzeko kanpaina abiatu dabe Herria auzo elkarteak eta
Durangoko Udalak. Arroza, lekaleak, pasta, azukrea, atuna, sar-
dinak eta konpresak batu eta eroango ditu aurten Elkartasun
Karabanak. Halan be, galkorrak ez diren bestelako produktue-
kin laguntzea be badago. Landako, Kurutziaga, Nevers eta San
Antonio-Santa Rita ikastetxeetan zein Frai Juan de Zumarra-
ga Institutuan eta Jesuitetan, hilaren 16a arte luzatuko da kan-
paina. Sabecon eta Eroskiren saltokietan, barriz, hilaren 20a
arte. Abadiño, Atxondo, Berriz, Garai, Iurreta, Izurtza, Malla-
bia, Mañaria eta Zaldibarren be egingo dabe bat.

Elkartasun karabana prestatzen

Informazino pantaila elek-
tronikoa jarri dabe Bixen-
te Kapanaga kaleko urba-
nizazinoaren barruan, eta,
28.000 euroko inbertsinoa
eskatu dau. Eguneko 24
orduan izango da martxan,
askotariko informazinoa
zabaltzea dauela helburu:
kultur ekintzak, deiak, inte-
reseko informazinoa… Udalaren eta herritarren artean “infor-
mazino iraunkorra mantentzeko bideak” sortu guran Tokiko Agen-
da 21eko ekintza planean batutako jarduera da.

Ikasleak mendekotasunaz
jabetzeko ekimena
Eskolaumeak adinekoen mendekotasunaz jabearazteko Neuk
ere zaindu ditzaket aitita eta amama egitasmoa abiatu dabe,
Zaindu egitasmoaren baitan. Durangaldeko LHko 2. eta 3. ziklo-
ko 1.786 eskolaumek parte hartuko dabe adinekoen balizko men-
dekotasunak normalizatzea eta horri buruz hausnartzea hel-
buru dauen ekimenean. Durango, Elorrio, Abadiño, Iurreta,
Atxondo, Zaldibar eta Otxandioko 13 eskolek parte hartuko dabe. 

Ikasgelan gaia lantzeko bereziki sortutako ipuin edo isto-
rio baten irakurketa dramatizatua da ekimenaren oinarria; horre-
tarako, La Papa antzerki taldekoen laguntza izango dabe. Gero,
marrazki edo idazlanen bitartez, laguntza behar daben eta ingu-
ruan ditueen adinekoei laguntzeko erak adieraztea eskatuko
deutsee eskolaumeei. Erakusketa irekia be aurreikusi dabe. 

IURRETA
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Krisiak ez dau Azokan eragin
Gerediaga elkartea "pozik" agertu da 43. Euskal Liburu eta Disko Azokak
izan dauen harreragaz. Antolatzaileek salmenten gaineko datu zehatzik ez
daukien arren, argitaletxeek eta diskoetxeek jakinarazitakoaren arabera, kri-
siak ez dau lar eragin. Abenduaren 5etik 8ra bitartean Durangon ikusitakoa
iruditan batu dogu.  
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BERBAZ
“Etorkizunean izango doguzen erronkei
ilusinoz heldu gura deutsegu”
Kurutziaga Ikastola sortu zela 40 urte bete dira aurten. Datorren domekan ospakizunak kalera aterako ditue.

Judit Fernandez

Urko
Rodriguez •

Kurutziaga Ikastolako
zuzendaria

Ondarrutarra da

2002tik ikastolako zuzendaria

buruari tinko eusten deutsa-
gu. Geure abiapuntua horixe
da; beti be, munduko ikuspe-
gi batetik. Hizkuntzetan be
aintzindariak izan gara.  13
urtegaz DBHko 3. mailan ira-
kasgai bat ingelesez emoten
dabe. Lau urtegaz hasten den
prozesua da. Eleanitz proiek-
tuaren helburua ikastolatik
euskara, erdara eta ingelesa
menperatuz irtetzea da. 

Zer erronka daukazuez? 
Kalitateko hezkuntza eskain-
tzen jarraitzea, geure izaera-
ren barruan. Datozen proiek-
tuei ilusinoz ekin gura deutse-
g u .  E u s k a l  c u r r i c u l u m a ,
konpetentzietan oinarritutako
irakaskuntza.... Hausnarketa
estrategikoa egiten dihardugu.

40. urtemuga dela-eta, hainbat
ekitaldi antolatzen diharduzue.
Maiatzean, ikasle ohien baz-
kari erraldoia egin genduen.
450 lagun elkartu ginen, eta
oso ondo joan zen. Domeka-
rako ekitaldi gehiago antola-
tu dogu. J. Guenetxea

L ehenago ikasle izanda-
koak orain irakasle eta
guraso dira. Zikloak ete-

nik barik barritzen dihardu.
Lau hamarkadatan milaka ikas-
le hartu ditu Kurutziagak. Aro
barri honetan, Urko Rodriguez
da ikastolako zuzendaria.

40 urteko ibilbidea bete dozue.
Bai, agirien arabera, 1968ko
otsailean ikastolari jarduteko
baimen ofiziala emon eutsien.
Dokumentu horreetan, gaur
egun irakasle diharduen Isa-
b e l  A s t o r e k a  a g e r t z e n  d a
zuzendari ofizial legez.

Geroago, kooperatiba sortu zen-
dueen.
1 9 7 2 a n  h a i n b a t  g u ra s o re n
artean Kurutziaga kooperati-

ba moduan eratu zen. Herri
ekimen bat izan zen, eta izae-
ra horregaz jarraitzen dau gaur
e g u n  b e.  Z u z e n d a r i a  i z a n
arren, gurasoek erabakitzen
dabe.

Gaur egungo azpiegiturara hel-
du arte,Kurutziaga ikastolak bide
luzea egin dau.
Kurutziaga izena jarri eutsien
Kurutziaga kaleko lokal baten
hasi zirelako eskolak emoten.
Hortik gaur egungo kokaleku-
ra etorri ziren. Lehenengo txa-
letera, eta, gero, gaur egun

haur hezkuntza dagoen erai-
kinera. Hortik hazkunde pro-
zesu guztia martxan jarri zen.
Frontoia  eraiki, beste pisu bat
be bai, eta ondoren azpiegitu-
ra barria. 

Haurtzaindegi zerbitzu aintzin-
daria izan zendueen.
1996ko ikasturtean zerbitzu
hori eskaintzen hasi ginen.
Orokorrean, hezkuntza mai-
lan beherakada demografikoa-
ri erantzun gura izan geun-
tsan. Gaur egun, ez dago zer-
bitzu hori eskaintzen ez dauen

ikastetxerik. Alde horretatik
sasoi  hartan ausartak izan
ginen.

Ondorengo hazkunde demogra-
fikoari, barriz, hirugarren lerro-
agaz erantzun deutsazue.
2000. urtetik hazkunde demo-
grafikoa nabaritu genduen.
Gurasoen eskaerari erantzute-
ko, hirugarren lerroaren alde-
ko apustua egin  genduen.
Proiektu hori martxan jarri
ahal izateko, Ibilaldia antola-
tu genduen. Hiru mila metro
koadroko eraikin barria egin
dogu. Horregaz batera, haur-
t z a i n d e g i k o  i n s t a l a z i n o a k
hobetu doguz.   

Zer ezaugarri nagusi daukaz
K u r u t z i a g a k o  h e z k u n t z a  
proiektuak?
Kalitateko zerbitzua eskainiz,
euskal kultura bultzatzeko hel-

“Kalitateko hezkuntza zerbitzua eskainiz,
euskal kultura bultzatzeko helburuari

tinko eusten deutsagu ” 
• 12:00etan, lasterketa
herrikoia Santa Ana plazatik
abiatuta. .
• 13:30etik 15:00etara, txahal
saiheskia erreta eskainiko
dabe, Goienkaleko goiko
partean. 
• 17:30ean, Antzerkia Plate-
ruenean. ‘Amama Pantxikaren
altxor ezkutua!’ (Ane Monna,
Oskola eta Karramarroi)

Abenduaren 14ko 
egitaraua
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EKONOMIA
kolaborazinoa

Enrike Hoz
CNT sindikatua

Langileen batzarra

Azaroaren amaieran Juancar
laguna hurbildu zaigu,
eskiatzailea bera, itsasoan
yatean ibili ohi dena, eskuaz
agurtzen duena eta Estatua-
ren buruzagitza ardura
jainkotiarra okupatzen duena.
Confebaskek bere 25. urteu-
rrena ospatzen zuen, eta, nola
ez,gertaera entzutetsu
horretara lanaren bandera-
ontzi dena gonbidatu du;
eginahalak egin behar izan
dituena zutoihal izateko,
guztien artean zintzoena eta
maitekorrena dena, pertsona
apala eta herritar xumeena. 

Argi zegoen, Juancarrek
derrigorrez egon behar
zuela.Eta ez zen bakarrik
Euskalduna jauregira jen-
deaurreko ekitaldira joan,
gainera, monarka bisitagatik
egunkari batek emozioz
beteriko kronikan agertzen
zuenez, “erregeren jantziak
(traje grisa eta gorbata fuksia
marra zuriarekin) antzeztoki-
ko morearekin elkartu/
konbinatzen zuen”. Izan ere,
gure Juancar maiteak, iragarki
ezagun batek dioen bezala,
“edonon arrakasta izaten
du”.Hantxe zain egon ziren,
bildutako jendetza artean,
lehendakaria, Bizkaiko, Araba
eta Gipuzkoako ahaldun
nagusiak, Confebaskeko
presidentea, Patronalaren
idazkari nagusia, CEOEren
arduradun nagusia, Teleko-
munikazioen estatu idazkaria,
Bilboko alkatea, Iberdrolako
Presidentea, BBK, Kutxa eta
Vital Kutxaren presidenteak,
Petronorreko presidentea,
Mondragon Korporazioaren
presidentea, Circulo de
Empresarios Vascos eta
Tubacexeko arduradun
nagusia, Euskalteleko presi-
dentea, CAFeko buruzagiak,
El Correoko kargu gorenak,
Vocentoren lehendakariorde
lehena, Euskadiko PNV, PP eta
PSOEren buruzagiak eta UGT-
Euskadikoa ere bai…

Laburbilduz: beharginen
zerrenda bukaezina. Nork
esan du langileak ez direla
batzartzen euren gauzei
buruz berba egiteko?

DURANGALDEA

Ardao barri bi
aurkeztu ditu 
Launa upategiak

Teo’s 2006 eta Launa Plus 2004
ardao barriak aurkeztu ditu
Launa upategiak, oraintsu,

Plateruena kafe antzokian. Upa-
tegi barrian “kapritxoz” landua
eta 18 hilabetez haritzezko kupel
barrietan ondu dauen %100 ‘trem-
pranillo’ barietateko ardaoa dogu
Teo’s 2006; Launa Plus 2004 krian-
tza, barriz, %100 ‘tempranilloz’
landu eta haritzezko upel barrie-
tan ondua. Halantxe azaldu eben
upategiko arduradunek Platerue-
nera hurreratutako 53 lagunen
aurrean. Ardao barrion aurkez-
penean, urteko Oiz 2007a eta mer-
katuratzeko prest dagoen 2006ko
Launa kriantza dastatzeko auke-
ra be eskaini eben. 

Sei habeartetan zatituta, 2.000
metro koadroko lurrazpiko azale-
ra hartzen dauen upategia eraiki
barri dabe Laguardian, eta horren

barri emonez bideoa eskaini eben
dastaketa hasi aurretik. Egoitza
Berrizen daukan Launa upategiak
urtean 290.000 botila ardao pro-
duzitzen ditu. 

Ondoren, Mikel Garaizabal
enologo eta somelier elorriarrak
dastatutako ardao bakotxaren gai-
neko nondik norakoak azaldu
zituen. Antolatutako dastaketa
gustura jarraitu eben parte hartu
eben 50 bat lagunek, eta Platerue-
nak prestatutako afari-merienda-
gaz nahikoa ardao edateko auke-
ra be izan eben. A.Basauri

Teo’s 2006 eta Launa Plus 2004 kaleratu
ditue, Laguardiako upategian ondutakoak

Upategiko arduradunek jardun eben aurkezpenean. K. Aginako

Confebasken urtemugan
behargin zerrenda
bukaezina batu zen

Plateruena kafe antzokian
antolatutako aurkezpen eta
dastaketan 53 lagunek
parte hartu eben

Soldatak parekatzea,
udalen garbitasunean
diharduenen aldarria

Elorrion ez eze, Zornotzan, Ger-
nikan eta Ondarroan be Udaletxe-
ko garbitasuneko langileek sol-
daten parekotasuna eskatzen
dihardueela denpora da. Halan
gogoratu dau ELAk. Aldarri horri
eutsiz, mobilizazinoak deitu ditue. 

Gaur, elkarretaratzea izango
da Zornotzako Udaletxearen
aurrean, 12:30ean. Datorren aste-

rako, barriz, hiru greba egun aurrei-
kusi ditue. Urtebete da Udalak eta
Impacto enpresak parekatze-itu-
na egin zeien negoziatzen hasi
zirela. Oraingoz ez dabe erantzu-
nik jaso. Udalaren eta Impacto
enpresaren kontratupeko behar-
ginak dagoz garbitasunean Zorno-
tzan. ELAk dinonez, urtean 6.000
euroko aldea dago. A.B.

Zornotzan elkarretaratzea deitu dau gaur
ELAk; datorren astean, hiru greba egun

Bizkaiko Bildotsa,
kalitatearen sinonimo

Erralde hiltegiak, EHNE sindika-
tuak, Bizkaiko Artzainen Elkarteak
eta 300 bat harategik Bizkaiko
Bildotsaren kanpaina abian jar-
tzen dauen hitzarmena sinatu

dabe. 4.000 bildots jarriko ditue
merkatuan, igaz baino mila gehia-
go. Era berean, baserritarrek igaz
baino %4,2 gehiago jasoko dute. 

Bildotsak baldintza guztiak
betetzen baditu, kalitate maila-
rik altuena onartzen deutsan eti-
keta bi jarriko deutsiez; bestela,
etiketa bakarra. Era berean, urta-
rriletik aurrera Bizkaiko Bildotsa
ezagutzera emongo dabe Bizkai-
ko hainbat udalerritan. J.D.

Erraldek, artzainek, harategiek eta EHNEk 
igaz hasitako bidean aurrera egin dabe

Bixente Kapanaga 19, behea 
48215 IURRETA (Bizkaia)

Tel.: 946 816 673 
Faxa: 946 817 636

construcciones@zarateyelexpe.biz

Igaz legez, aurten be
kanpainak harrera ona
izatea itxaroten dabe
sinatzaileek
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KULTURA

POESIA ERREZITALDIA

Lau poeta  
Errotan
errezitatzen

Durangaldeko Vicente Moreno,
Arrate Bañeras, Peru Magdalena
eta Barbara Vera poetek, eurek
sortutako zein beste batzuek ida-
tzitako poemen errezitaldia egin-
go dute  abenduaren 18an,
19:00etan hasita, Abadiñoko Erro-
ta kultur etxean. 

Orain zazpi urtetik egin izan
duten eran, Abadiñoko Moreno
idazleak antolatu eta Abadiñoko
Udaleko Kultura Sailak babestu-
tako errezitaldian batuko dira
eskualdeko lau poetak. Aurrekoe-
tan ez bezala, baina, udazkeneko
iluntze batean egingo dute, Gabo-
nen atariko arratsalde batean.
Azken zazpi urteetako errezitaldi
gehienak udaberri partean anto-

Kristina Mardarasek idatzitako kronika jaso dugu
joan zen asteburuan Getxon jokatu zen azken
finalaurrekoaren eta finalaren arteko alean

Durangoko Azokan aurkezturiko nobedadeetako
bik daramate Nikolas Zimarro idazle abadiñarra-
ren sinadura; olerki liburu bat eta nobela bat dira

latu izan dituztela azaldu digu
Morenok, “idatzi ere, udaberrian
gehiago idazten dugulako askok”.
Ekitaldia udazken ingururako
antolatzeko enkargua egin dio
aurten Udalak, eta horrenbestez,
abenduaren 18rako egin dute erre-
zitaldirako hitzordua.

Errota kultur etxeko emanal-
dian, Hutsik poema liburua aur-
keztu berri duen Peru Magdale-
na, Vicente Moreno bera, Barba-
ra Vera eta Arrate Bañeras arituko
dira poemak irakurtzen. Horren
aurretik, Baqué kafe-dastaketa
izango da Abadiñoko kultur etxe-
ko atarira gerturatzen diren herri-
tarrentzat, errezitaldiko entzule
izango direnentzat. I.E.

13  Azokako nobedade biren egile12 Bizkaiko bertsolari finalistak

Iazko poesia errezitaldian hartutako irudia. Judit Fernandez



KulturaK 2008ko abenduaren 12a, barikua anboto12

BERTSOLARITZA TXAPELKETA

Iturriaga eta Elortza dira
Durangaldeko finalistak
Finalerako bidean azken geltokia
izan zen Santa Eugenia plazako
abenduaren 7ko saioa. Xabi Paya
egungo txapelduna, Etxahun
Lekue txapeldunordea, Gorka
Ostolaza, Eñaut Intxaurraga, Igor
Elortza eta Unai Iturriaga aritu
ziren bertan. Berezia izan zen
saioa, bertan jakin zelako zer ber-
tsolari izango diren Bizkaiko ber-
tsolarien BECeko finalean. 

Angel Zelaieta
Idazlea

GEURE
DURANGALDEA

Meza euskaraz
Karmelo Etxenagusiak Francisco
Ballester Viurekin topo egin eban
Derioko Seminarioan, 60ko hamar-
kadan. Francisco Ballester Viu, eus-
karaz meza emoten lehenengoa
izan zen, nahiz eta oraindik ez
zegoen horretarako baimenik Men-
debaldeko elizetan. Viu, baina,
Ekialdeko Elizaren Melkitar Rito-
koa zen; hots, Bizantiar Ritokoa,
baina arabiar hizkuntzaz dihar-
dueen horreetarikoa. Hau dela-
eta, baeukan ahalmenik euskaraz
be jarduteko, meza emote orduan. 

Viu, Gurpide Gotzainak kan-
potik ekarria, latin eta grekeraza-
le amorratua, Derioko semina-
rioan zen irakasle, eta 1959an meza
osoa euskaraz ipini zeion eskatu
eutsan Karmelo Etxenagusia ira-
kasle-kideari. Lagunarteko mezea
orienteko kristiñauen eraz izen-
buruarekin argitara be emon eban,
bizkaieraz, A.C. Omaetxebarriak
zuzentzen eban Bilboko Delega-
ción Misional Diocesana zeritzo-
nak. Gurpide Gotzainaren baime-
na zekarren, zinoela: “Flaviobrigae,
18 januarii 1959,Paulus Episcopus
Flaviobrigae”.

Aldi haretan, Jose Antonio
Retolaza zegoen abade Arrazolan
eta berari otu jakon meza horre-
tan emotea. Baita eskatu be Viuri
eta honek baietz erantzun. Edozein
hizkuntza menderatzeko berebi-
ziko erraztasuna zeukan, eta meza
euskaraz irakurri eta zati batzuk
buruz ikasteko ez jakon gatx egin,
beti be Karmeloren gidaritzapean. 

Herri osoak parte hartu eban.
Tartean, Karmelo Etxenagusia eta
Juan Maria Uriarte irakasle kideak,
eta Klaudio Gallastegi San Anton-
go erretorea, besteak beste. (Bada
dinoenik, Arrazolan baino lehen be
emon ebala euskaraz meza, hala
nola Mallabiko Gerean).

Viu 2006an hil zen Madrilen:
Gotzainen bilerara joan be Karme-
lo, eta bisitan joan jakon hil aurre-
txoan. Orain Karmelo bera joan
jaku: Sit tibi terra levis!

Unai Iturriagak batu

zuen Getxoko saioan

puntuaziorik altuena:

575 puntu t’erdi

575 puntu eta erdi lortu zituen
Iturriagak, eta finalerako zuzene-
ko  txartela. Finalean egoteko auke-
ra izango dute Igor Elortza, Xabi
Paya, Iratxe Ibarra, Fredi Paya,
Arkaitz Estiballes eta Onintza
Enbeita bertsolariek ere.

Urriaren 12an Mendexan izan
zen 2008ko Bizkaiko Bertsolari
Txapelketako lehenengo saioa.
Eneko Abasolo “Abarkas” izan zen
bertan garaile. Guztira, Durangal-
deko herrietako zortzi bertsolari
aritu dira Bizkaiko txapelketan:
Uruburu, Sarriugarte, Salaberria,
Lazkano, Iturriaga, Elortza, Amu-
riza eta Abasolo.

Eneko Abasolo Mendexan,
Igor Elortza Zeanurin, Miren Amu-
riza Larrabetzun eta Unai Iturria-
ga Zaldibarren garaile atera ziren
kanporaketetan. Orain, duela bi
urteko txapelketan parte hartu ez
eta aurten bueltan diren duran-
gar biak, Unai Iturriaga eta Igor
Elortza, izango dira finalean
Durangaldeko ordezkariak.

Abenduaren 20an Barakaldo-
ko finalean zortzi bertsolariok
egingo duten lana ikusteko dato-
rren eguena arte erosi daitezke
sarrerak, bertsolari elkartearen
www.botasarean.biz webgunean
edo BBKren kutxazainetan.

UNAI
ITURRIAGA

•Puntuak: 575,5
•Herria: Durango
•Adina: 34 urte

IGOR
ELORTZA

•Puntuak: 563,5
•Herria: Durango
•Adina: 33 urte

XABI
PAYA

•Puntuak: 551
•Herria: Algorta
•Adina: 26 urte

IRATXE
IBARRA

•Puntuak: 540
•Herria: Markina
•Adina: 34 urte

•Puntuak: 537,5
•Herria: Galdakao
•Adina: 31 urte

ETXAHUN
LEKUE

•Puntuak: 529
•Herria: Larrabetzu
•Adina: 28 urte

FREDI
PAYA

•Puntuak: 524,5
•Herria: Algorta
•Adina: 27 urte

ONINTZA
ENBEITA

•Puntuak: 514
•Herria: Muxika
•Adina: 29 urte

Azaroaren 30ean jaitsi ziren txapelketako tre-
netik Abarkas eta Miren. Saio erregularra. Gus-
tuko bertso asko eta urduritasuna be bai.
Miren, zortziko txikian. Asko gustatu jatan
Joseba Artzagaz. hamarreko txikian be ondo.
Kartzelan, barriz, ederto. Biba zu!  Enekok
ez zeukan bere egunik onena, erdi gaixorik
zegoen eta... Hurrengoan beharko dau.

Joan den domekan, barriz, Unai eta Igor
primeran ibili ziren. Saioa finalaren parekoa.
Unai, Igor, Xabi Paya eta Etxahun finalera
pasatu baziren be, Gorka Ostolaza “Potxis”-

ek eta Eñaut Intxaurragak ez eben eskas egin.
Baina onartuko deustazue Erromoko saioan
hiru maila bazegozela. Agurrean Eñautek argi
itzi eban Igor, Iturriaga eta Payari zuzendu-
takoaz. Minifinala deitu eutsan Ostolazak
saioari, dinosauroak eta hasibarriak aipatu
aurretik, eta Mikel Laboa zendu barria be
gogoratu eben behin baino gehiagotan.

Esateko moduak, gauza bakotxari bere
izenetik deitzeak, ironiak, insinuazioak...
azaldu ziren saioa hasteagaz bat. Zortziko
nagusian Eñaut eta Unai “edadeko biko-

teak” zukua atera eutsien
“barriro ohe berean lo egi-
t e a r i ”.  E g o n  a r re n  b e
“mahaspasatuta eta zar”,
zinotsan Unaik, “gozau egin
geinke alkar”. Eñauten gel-
di egoteko abisuei “kasu egi-
nez” beretik eroan eban
durangarrak konklusinorai-
n o :  “ A z e r t a u  Pe l l o
Zabala/aurten negua luzea
eta hotzagoa joango dala”.
Distantzia larregia, denbo-
ran zein espazioan, ez da ona

maitasuna bero mantentzeko, noizik behin
egurra bota beharko leiako.

Zortziko txikiko freskoa eskaini euskuen
Unaik eta Xabik, turismoa egitera joan eta
Venezian belaunetarainoko uretan. Ateral-
di onak: “Ikusirik uraren gorako asmoa/las-
ter egingo dogu submarinismoa”, Xabik.
“Gorputza itsasoaren jitera zuk laga/igual por-
tu zarrean agertuko gara” Unaik. Hamarre-
ko txikian eta  kartzelakoan bikain egin eban.

Igorri buruz, barriz, beste hainbeste
esan leiteke. Zortziko nagusian Ostolazagaz
gustura eta animoso ikusi neban; indartsu,
esateko modu erakargarriekin. Etxea aspal-
di itzi eta bueltan datorren 40 urteko semea
zen: “neure semeak mantenitzeko/neu be
zuengana nator” zinotsan aitari, hipoteka
pagatu ezinik zebilela azalduta. Aitaren
ezkortasunari “inoiz damutzen baldin baja-
tzu/ondoko hostalean nago” erantzunez.

Bikain Olentzeroren kasuan Eñautekin
zortziko txikian. Arrazoi onak eta ondo gara-
tuta bata bestearen atzetik, eta hamarreko
txikian bardin. Kartzelako lana itzel. Doinua
despistagarria zela iruditu jatan, baina Laboa-
rena zen eta ...

Kristina Mardaraskronika

ARKAITZ
ESTIBALLES
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LITERATURA OLERKIGINTZA

“Intuizinoz, umil,
eta apaltasun
osoz idatzi 
ditut olerkiok”

Zelan joan zen ‘Maitasunez
blai. Preso baten laztan gal-
duak’ eta ‘¿Por qué lloran las
niñas?’ liburuen Durangoko
Azokako aurkezpena?
Ondo... Bertan egon nintzen, eta
13:00ak arte liburu sinaketa be
bertan izan zen. Azokan libu-
rua aurkezten laugarrenez izan
naz 43. edizino honetan. Ikas-
leendako eguna izan zen, eta
ume ugari ibili zen Azokan. Bai-
na nire liburuak ez, beste inte-
res batzuk zitueen, liburuetako
bat bereziki euren interesekoa
izan zeitekeen arren.

Ikasleendako apropos?
¿Por qué lloran las niñas? nobe-
lako protagonistak nerabeak
dira, eta nobela luzeagaz izan
dodan lehenengo esperientzia
izan da. Ongizate gizarte hone-
tan, ondasun materialei jago-
kenez guztia daukien nerabeek
bizi ditueen barne prozesuak
-inkomunikazinoa, maitasun
eza- aztertu gura izan ditut.
Neska gazteek bizi daben bakar-
dadea eta euren ametsen gale-
ra kontatzen dot nobelan; haur-
tzaroan bizitako fantasiazko
munduaren bukaera.

Nerabeen mundu horregaz
hartu-emonik izan dozu?
Makina bat urtean Batxilergoan
eta unibertsitatean irakasle iza-
na naz, eta 15 urte egin barri
dituen alaba daukat. Arreta apur
bat ipinita euren jarrera eta psi-
kologia behatu izan ditut sarri-
tan. Halan be, pertsonak uste
dogun baino elkarren antze-
koagoak gara; zirkunstantziak
eta esperientzia indibidualak
bereizten gaitu, baina esentziaz
elkarren antz handia dogu. Oso,
oso, oso alegorikoa da liburua,
eta, tragedia oso handia konta-
tzen den eta jentea hiltzen den
arren, ez da bape biolentoa. Ez
da denpora-pasarako liburua.
Ahalegin erreflexibo bat eska-
tzen deutsat irakurleari.

Olerki liburua be argitaratu
dozu, zertan ardaztuta?
Aurrekoarengandik guztiz
ezberdina den errejistroan egi-
na dago Maitasunez blai. Preso
baten laztan galduak olerki libu-
rua. Bakotxak norbere barrura
begiratzeko proposamen litera-
rioa da, hamairu olerkik osatzen
dabena. Bakotxak, bakarka har-
tuta, bere esanahia dauka, bai-
na orokorrean kontatzen den
istorioa, maitasun esperientzia
baten prozesua da. Dena kartze-
la bateko hormen barruan ger-
tatzen da. Egoera hori bizi dauen
pertsonaren azalean ipini, eta
hori era estetikoan kontatzea da
egindako saiakera. Espetxea,
metafora bat da: espetxea geu
gara, bakotxa.

Barikuan aurkeztu dau euskarazko
lehenengo olerki liburua Nicolas Zimarro
Abadiñoko idazleak Durangoko Azokan.
Gure baitara begiratzeko gonbita da.

Erabaki kontzientea izan da
nobela gazteleraz eta olerki
liburua euskaraz idaztea?
Guztiz kontzientea. Euskara-
gazko dodan begirunearen
ondorio be bada; ama hizkun-
tza dodan arren, euskal forma-
zino intelektualik ez dodalako
izan, ez dot orain arte euskaraz
argitaratu. Asko ikasi eta iraku-
rri ostean emon dot pausoa.
Intuizinoz, umil, eta apaltasun
osoz idatzi ditut olerkiok.

Erreflexino horreek guztiak
idatzi eta gero egiten dozuz?
Argi izaten dot zer gura dodan
kontatu. Zer mezu helarazo gura
dodan, edo zer erreflexino sorra-
razi gura ditudan aurrez pentsa-
tzen dot beti. 

Zer dozu orain esku artean?
Batetik, Plectometro titulua izan-
go dauen liburua prestatzen
dihardut, poesiaren inguruko
erreflexinoak hartuko dituena;
poesia zer den aztertzeko, saia-
kera edo artikulu bat idatzi beha-
rrean, poemario bat osatuko
dot. Bestetik, orain urtebete
inguru idatzitako narrazino
laburrak berrikusten be bana-
bil. La soledad cuelga el gancho
de la puerta izenburua izango
dau: arrazoi bat edo bestegai-
tik, amore emon daben pertso-
nen istorioak. Beste proiektua,

orain sei urtetik esku artean
darabildana da: 50 nobela kla-
siko zein garaikideren inguru-
ko kritika literarioa.

Argentinan argitaratu izan
dozu hainbat lan...
Liburu bi argitaratu nituen, eta
sari literario bi jaso ditut han.
Hegoameriketako hainbat idaz-
legaz sortu genduen www.poe-
maria.com  gunea be. Han dagoz
nire merkatua eta hartu-emo-
nik gehienak.

“Asko ikasi eta 

beste hainbeste

irakurrita gero emon

dot euskaraz

argitaratzeko pausoa”

“Nerabezaroan izaten

den ametsezko

munduaren galera

kontatzen dot nobelan”

“Oso alegorikoa 

da liburua, eta tragedia

oso handia kontatu

arren, ez da bape

biolentoa”

Nobela gazteleraz eta olerki liburua euskaraz kaleratu barri ditu Nicolas Zimarrok.
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DANBAKA

Danbaka III. Musika Lehiake-
tako azken txanpa geroago
eta gertuago dago. Bi kon-

tzertu besterik ez dira falta lehe-
nengo faseari bukaera emateko.
Hortaz, laster jakingo dugu zein-
tzuk izango diren finalera joango
diren taldeak. Batzuek faboritoak
izango dituzte dagoeneko, baina,
guztiak entzun eta ikusi arte ezin
da dena esan. Izan ere, ezusteko
asko ematen dira Danbakako kon-
tzertuetan, eta taldeak uste baino
prestatuago datoz lehiaketara.

Gaur, barikua, folk-rockak hasi-
ko du gaua. Are gehiago,Ermua-
Eibartik datorren Flipin Folk taldean
Ni_Neu proiektuko Aitor Sologaiz-
toa musikari dabil, besteak beste.

ABY-KEMEKO BATERIA OHIA
Bigarrena Oñati eta Donostia artean
osatutako Rock Privado izango da.
Pop-rocka egiten dute. Horien
ondoren, Mutrikutik datorren The
Wet Band taldeak funkya eta rock
gogorra landuko ditu melodia itsas-
korrekin. 

Eta gaua bukatzeko, Aby-Kem
taldeko bateria-jotzaile ohiaren tal-
de berria izango dugu Elgetako
Espaloian: Turboshit. Metaletik
zeharo aldenduta, amorru handiko
punk-rocka egiten dute.

Danbakako bosgarren
kontzertuan
Debabarreneko eta
Debagoieneko bina
talde igoko dira
Espaloiko agertokira

FLIPIN FOLK I Ermua-Eibar

Folka eta rocka batzen dituen talde hau 2001ean sortu zuten Eibarko
eta Ermuko kideek. Hasieran Galizia eta Irlandako folka rockarekin uztar-
tzen zuten, baina 2005ean egin zuten aldaketatik gerora estilo gehiago
lantzen dituzte: rocka, reggaea, ska eta beste. Ordutik, gainera, taldea
honako lagunek osatzen dute: Iñaki, Jorge, Aitor, Paulino eta Txema.
Ohiko rock instrumentuez gainera (gitarra, bateria, baxua), akordeoia,
mandolina, gaita eta txirula ere erabiltzen dituzte.

ROCK PRIVADOI Oñati-Donostia

Rock Privadok hanka bat Donostian dauka eta beste bat Oñatin, Ando-
ni bateria-jotzailea hangoa da-eta. Gazteleraz abestutako pop-rocka egi-
ten dute ñabardura askorekin, eta denbora laburrean izen geroago eta
handiagoa dute. Donostiako XVII. Pop-Rock lehiaketako epaimahai gaz-
tearen saria jaso zuten, eta 2008ko Madrilgo Audiciones lehiaketarako
sailkatu ziren. En todo este tiempo diskoa autoekoitzi berri dute Germa-
nek, Juanek, Rociok, Iñakik, Dafnisek eta Andonik.

THE WET BAND I Mutriku

The Wet Band taldea Mutrikun jaio zen 2007. urtean, eta beste talde
askoren moduan, hastapenetan inoren kantuak interpretatzen hasi ziren:
bluesa, punka, soula, rocka, hard-rocka eta beste. Gerora, euren kan-
tak egiteari ekin zioten, eta gustuko dituzten musika estiloak gehiago
finkatu zituzten. Hala nola, gaur egun, rock, funk eta pop-rocka egiten
dute, tarteka stoner ukituak ere batzen badizkiote ere. Taldea Ainarak,
Endikak, Aitzolek eta Iñigok osatzen dute.

TURBOSHIT I Bergara

Bergarako hirukote honek aurten lehenengo aldiz parte hartuko du
Danbaka lehiaketan, baina taldeko abeslari eta gitarra-jotzailea birritan
izan da Espaloiko agertokian, eta behin, gainera, lehiaketa irabazi zuen
Aby-Kem taldearekin. Iñigo Ibarzabalek, orain arte bateria izan bada ere,
oraingoan gitarra eta mikrofonoa hartu ditu, Mikel Gallastegi eta Mikel
Martinezekin batera Turboshit punk-rock taldea osatzeko. Hirurak
eskarmentudun musikariak dira, eta ondo pasatzea gura dute.

Iker Barandiaran >Arrasate

KONTZERTUA
Gaur, barikua. 22:30
Elgetako Espaloia
5 euro (Gaztekutxa, 3 euro)
> Fliping Folk
> Rock Privado
> The Wet Band
> Turboshit

Folk, reggae eta rocketik funk-pop-rock
kokteleraino, punk-rockaren amorruan 
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Ikusezinen Azoka

Euri eta lanbropean joan jaku
43. zita. Eskerrak, aterpe
ederra izan dogun, behinik
behin.Lehenengo egunean
Amurizaren Orain ezin naiz hil
liburua erosteko asmoz
hurreratu nintzan, baina ezin
izan neban aurkitu, ez zegoela
Azokan esan eusten. Holako-
rik! Ikusezinen Azoka ete da ba
hau?  

Horretan, hara non,
Amuriza bera aurrez aurrez:
“Interneten jarri jonat. Hiru
mila sarreratik gora ei dagoz
nire blogean”.  Irakurle! ez
dakizula zer den bloga?
Sentitzen dot, benetan, baina
Torreburun jaiotako bertsolari
handiaren liburua, oraingoz,
Interneten baino ez dago. “Ez
ete dau Azoka eder honetan
Amurizak lekutxo bat merezi?”,
Pentsatu neban neure kautan.

Aurrera jarraitu eta,
azokan Sarri be ezin izan
neban aurkitu. Bera ete da
Azokako gizon ikusezina?
Eskerrak, zintzo-zintzo bere
Gau ilunekoak eta Munduko
zazpi herrialdetako ipuinak
lan txukunak bialdu deusku-
zen, behintzat.   Toti bai, Toti
hantxe,  inbisibilitate arazo
barik, jo eta ke bere liburuak
sinatu eta sinatu, jende ilara
itzela bere dedikatoriaren zain
zeukala. Haren Otalorea
liburuaren itzultzailea, ostera,
enpresaren izenak ikusezin
bihurtu dau. Lastima!

Halan be, hori ez da izan
dena, aurten batzuentzat
ikusezina izan den emakumea
be izan dogu Durangoko
Azokan. Bai,  hantxe izan da,
bataz jantzita, plastikozko
poltsa beltza esku batean eta
bestean erratza zeukala.
Zertan ibili den? Ba, Azokara
joaten den askok eta askok
lurrera botatzen dituen paper
eta ingurumariak batzen.

Zorionak Gerediagako
arduradunei, besteak beste,
garbiketa arloan Azoka
modernoen eredua jarraitze-
gaitik. Ea datorren urtean,
kartel kontuan be berdintasu-
nari eta haize barriei tartetxo
bat egiten deutsegun. 

Anbotok ez dau bere gain hartzen kolaboratzaileen zutabeetan, eritzi artikuluetan edo gutunetan adierazotako esanen eta eritzien erantzukizunik.
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ERITZIA
kolaborazinoa

Gutunak @

✑

AHT! Kultur ondarearen aurkako erasoa
Abiadura Handiko Trena Euskal Herrian inoiz egin den azpie-
giturarik txikitzaileena, garestiena eta kaltegarriena da. Urteak
daramatzagu, oztopoak gaindituz, munstro horren aurkako
arrazoiak gizartean zabaltzen, hainbat ikuspuntutatik: ekono-
mia, gizartea, ingurumena... Horiek dira, beharbada, orain arte
agerien jarri ditugun arrazoiak, baina gutxitan aipatzen den bes-
te batekin egin dugu topo Durangaldean azkenaldian: kultur
ondarea. 

Zalantza gutxi utzi digute gure agintariek euren enpresen pol-
tsikoak beteko dituen negozioa egiteko dauzkaten mugen ingu-
ruan. Argi dugu dirua usaintzen dutenean ez dutela ezer errespe-
tatzen, eta beste behin ere berretsi digute normalean izan ohi duten
jarrera. Euskal Herri osoan hainbat baserri bota gura dituzte AHTa
eraikitzeko, eta Durangaldean, zehazki, hamar bat: batzuk zuze-
nean proiektuan hala agertzen delako, eta beste batzuk zeharka,
jabeei beste aukerarik utziko ez dietelako. Guztiak ehunka urte-
koak.

Horietatik, Abadiñoko Mendilibar Erdikoak dauzka oraintxe
bertan lanak gertuen (metro gutxira). Baserri horretan familia ber-
bera bizi izan da belaunaldiz belaunaldi –XIX. mendearen amaie-
ratik, gutxienez– eta orain, betiko etxetik bota behar dute han bizi
den bikote adinekoa. Pertsona horiei zor diegun errespetua dela-
eta ez dugu berbarik egingo azken urteotan jasaten ari diren egoe-
raz, baina pentsatzekoa da ez dela batere gozoa; ondo baitakigu,
gainera, zelako informazio eskasa eman dieten orain arte modu
ofizialean. Mendilibar Erdikoa baserria 1660 inguruan eraiki zuten
gutxi gorabehera. Jatorrizko egitura ia osorik dauka oraindik, jato-
rrizko zutoinak bertan baitaude ganbaratik kortaraino. Aurreko
horma zarpiatuta dago orain, baina horren azpian jatorrizko itxu-
ra igartzen zaio. Alboetako batean ikus daitekeenez, baserriaren
horman, jatorriz, adobezko adreiluak zeuden (eta batzuk bertan
daude orain ere), eta Durangaldean oso baserri gutxitan gorde dira
adobezko adreiluak gaur egun arte. 350 urte inguruko historia duen
lekuan, urte batzuk barru zementuzko munstro bat egongo da guk
saihesten ez badugu; izan ere, baserriko sukaldea dagoen lekuan
gutxi gorabehera, AHTaren biadukturako zutabe bat eraiki gura
dute.

Beharbada, gure agintari burutsuek, guk baino gehiago jakin
ohi dutenez, esango digute Mendilibar Erdikoa eta AHTak bota-
ko dituen beste baserriak ez daudela ondare gisa katalogatuta.
Ados, baina katalogo horietatik kanpo, orduan, ez dago kultur abe-
rastasunik? Duela hainbat hilabete banatu zuten propaganda orri
batean Y grekoaren ibilbidea ageri zen EAEko Parke Naturalen arte-
tik igarotzen, eta AHTak ez dituela Parkeak ukituko zioten... Oso
ondo, baina parke horietatik kanpo ez dago mendirik ala? 

Baserriak, ordea, ez dira izango kaltetutako ondare bakarra.
Abadiñoko Mendiola auzoan, Mendilibar Erdikoa baserriaren
ondoan, uztailean hasi zituzten AHTaren lanak. Bertan egin zuten
lehenengo gauzetako bat zuhaitzak botatzea izan zen, eta inon-
go arazorik gabe bota zituzten bertan zeuden haritz zaharrak due-
la urte gutxi landatutako pinu gazteekin batera. Nagusi gure ingu-
ruko mendietan. Lanak hasi dituzten lursailaren ondo-ondoan,
gainera, Mendiolako galtzada ere badago. Galtzada hori, gaur egun
ezagutzen dugun moduan, XIX. mendearen erdialdetik dago, bai-
na berez zaharragoa da, lehenagoko galtzada baten konponketa
baita. Oraindik ez diote kalterik egin, baina obrak bertan daude-
la ikusita, arduratzeko moduan gaude…

Harrigarria da zelan ausartzen diren gure politikari eta tekni-
kari jakintsuak historia horrela iraintzen, gure kulturari barre egi-
ten, gure ondare kolektiboa horrela mespretxatzen. Miren Azka-

rate Gasteizko Gobernuko kultura sailburuak ere ez du ezer esan-
go gure ondare kulturala horrela izorratzen dutela ikusita? Aba-
diñoko Udaleko Luis Miguel Kanalaetxebarria kultura zinegotzia-
ri ere ez diogu horren inguruko ezer entzun orain arte. Durangal-
dean, gainera, badugu zorionez aspaldi-aspalditik eskualdearen
kulturaz arduratzen den elkarte bat, erakundeetatik kanpokoa, Eus-
kal Herri osoan ezaguna eta oso errespetatua. Etsipen handiz dio-
gu, ordea, elkarte horrek, tamalez, orain arte ez duela ezer egin nahi
izan Mendilibar Erdikoa baserriaren alde (agian erakundeen erre-
presalien beldurrez?).

Zeren zain daude horiek guztiak zer edo zer egiteko? Zeren zain
gaude beste guztiok? Egunen batean gure baserriak eta baserrita-
rren bizimodua hiri handietako museoetan ikustera kondenatuta
gaude, baina bost axola zaigula ematen du. Gure esku dago! Zure
esku dago!

Durangoko AHT Gelditu! Elkarlana

Kutxen bat (des)egitea

Bategite proiektua gauzatuz gero, estatu mailan ondare garbiaren
rankinean 3. postuan kokaturiko aurrezki kutxa berria sortuko litza-
kete. Kutxa berriak beste merkatu eta bezero batzuengana heltzea
ahalbidetuko luke, eta eskainiko liratekeen produktua eta zerbi-
tzu sorta zabalduko lirateke. Erakunde txikiek geroago eta arazo
gehiago dituzte aldakorrak diren eskakizunetara egokitzeko, eta
modu honetan lehiakorragoa izango litzateke. Bizi dugun testuin-
guru ekonomikoan beste tresna potentzial bat litzateke Euskal Herri-
tarrei laguntzeko.

Gure baietza kritikoa izan da. Aukera paregabea galdu dugu
bategite hori parte-hartze handiagoz egin eta kutxa publiko baten
izaera indartzeko. Eztabaida soziala falta izan da. Obra sozialera
irabazien %50 bideratzea proposatu dugu bat egiteko proiektuan
proposatzen zen %30etik haratago.Baina kritika horiek guztiak kutxa
lehiakor berri batera eramatea aukera onena zela aurreikusi
genuen.

Hego Euskal Herrirako, dauden lau aurrezki kutxen bat egitea
zen gure proiektu ideala, baina gure ezezko botoarekin ezin geni-
tuen zigortu bide horretan hasten ziren kutxak. Baina, oraingoan
ere, alderdikeri politikoak herritarren interesen gainetik jarri dira.

Alderdi "sozialistaren" jarrera harrigarria izan da, inongo
argudio ekonomikorik azaldu barik, bat egite proiektua hautes-
kundeetarako lehenengo round bihurtu dute, euren indar guztiak
jarriz proiektua zapuzteko. Gainera, hurrengo egunean azaldu zute-
nez, martxotik aurrera berriro jarriko litzateke proiektua martxan.
Jakina, EAEko hauteskundeak iragarrita daude martxoan, eta
euren ustez, gobernatzetik oso hurbil geratuko dira. Beraz, euren
kudeaketa ereduaren berri ematen ari dira: "Egidazu lekua zure
aulkian, zure ondoan jesarriko naiz eta pastela bion artean bana-
tuko dugu".

Dani Maeztu, BBK-ko asanblada orokorrean Durangoko udal ordezkaria

Zure eritzia, gutuna edo fotodenuntzia helarazteko helbideak: 
Santa Ana Plaza 6, 48200 Durango - astekaria@anboto.org

Izen-abizenak, telefonoa, helbidea eta NAN
zenbakiagaz batera bialdu behar dira. 
Alderdi, elkarte edo taldeko eritziak kide 

baten izenean sinatuta eta ANBOTOren erizpideak
jarraituz zuzenduta publikatuko dira. 

DATUOK BARIK EZ DA GUTUNIK ARGITARATUKO
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DANTZA
DURANGO
›› Dantza eta ‘cante’-a, abenduaren

13an, San Agustin kulturgunean.
Andaluziako zentroak antolatuta.

›› Durangon Folk, abenduaren 20an,
19:30ean, Plateruenean. Kriskitin
dantza taldeak eratuta.

›› Dantzaldia: Trio Hakker Orkestra,
abenduaren 27an, 22:00etan,
Plateruenean. Hirugarren adine-
koendako gabonetako dantzaldia.

DEIAK
BERRIZ
›› ‘Gizonduz’ programaren informa-

zino eta sinadura bilketa, Udaleko
erregistroan, Kultur Etxean eta
Kiroldegian. Urtea amaitu bitartean.

DURANGO
›› Genero biolentziaren kontrako

elkarretaratzea. Eguenero,
20:00etan, Andra Mariko elizpean.
Bilgune Feministak eta Andereak
elkarteak deituta.

ERAKUSKETA
DURANGO
›› ‘Siempre de noche y por carrete-

ras secundarias’ (Alberto Gracia
“Eskerri”).
Abenduaren
31ra
bitartean, Arte
eta Historia
Museoan.

›› Jesus Mari Agirreren margoak.
Abenduaren 16tik 30era, Ezkurdiko
erakustaretoan. Durangaldeko
Artisten Elkarteak eratuta.

ERMUA
›› Giza eskubideen nazinoarteko

adierazpenaren 60. urteurrena.
Abenduaren 13a bitartean, Lobiano
kulturgunean. Ermuko gobernuz
kanpoko erakundeek antolatu. 

›› Javier Areitoaurtenaren margoak.
Abenduaren 15tik 30era bitartean,
Lobiano kulturgunean.

ZORNOTZA 
›› ‘Sentimenduak’. Jose Mari

Cantero, abenduaren 15a arte,
Zelaieta zentroan.

›› Zornotzako Pintzelak Elkartea.
Abenduaren 16tik urtarrilaren 2ra
bitartean, Zelaieta 
zentroan.

19:30ean, Gaztetxean. Euskara
Batzordeak eta Gaztetxeak eratuta.

ZORNOTZA
›› ‘Sexo gratis’ (Kunka), abenduaren

12an, 21:00etan, Zornotza aretoan.
Titereak: ‘Inmundo hesi-puska-
tzailea’ (La enana naranja),
abenduaren 20an, 18:00etan.

BERBALDIA
DURANGO
›› ‘Las necesidades del niño y la

niña a medida que crece’ (La liga
de la leche de Euskadi), hilaren
22an, 18:00etan, Pinondo Etxean.

ELORRIO
›› ‘Zientzia, baloreak,

sorkuntza eta
hezkuntza’ (Pedro
Miguel Etxenike),
abenduaren 16an,
19:00etan, Arriolan.
Txintxirri ikastolak eratuta 40.
urteurrena dela-eta.

ZORNOTZA
›› ‘Ahozkotasuna’ (Andoni Egaña),

gaur, 19:00etan, Zelaieta zentroan

BERTSOAK
DURANGO
›› Urteko azken saioa: M. Lujanbio,

S. Colina, X. Paya, U. Iturriaga eta
Igor Elortza. Abenduaren 31n,
22:00etan, Plateruenean.

BESTEAK
OTXANDIO
›› Nekazaritza Azoka, abenduaren

14an, 10:00etan hasita, plazan.

ZALDIBAR
›› Neguko Azoka , abenduaren 14an,

11:00etatik 15:30era, Euskal Herria
kalean. Askotariko produktuak
izango dira 29 erakustokitan.

ZORNOTZA
›› Zex: Sexu aholkularitza, abendua-

ren 12an, 17:00etatik 19:00etara,
Gazteen Informazino Bulegoan. Zuk
zeuk: drogomenpekotasun
aholkularitza, hilaren 19an,
18:00etatik 19:00etara.

›› Gazte diskoteka, abenduaren 13an,
20:00etatik 23:00etara, Zelaieta
zentroan. Gauero: Gaztetxoendako
gaueko aisialdi programa, 19an
eta 20an, 20:00etatik 23:00etara.

IKASTAROAK
ELORRIO 
›› ‘Emakumea eta generoa’

ikastaroa, otsailaren 17a arte,
martitzenero, 15:30etik 17:30era.
Emakumearen Sustapenerako
Bizkaiko Fundazinoaren eskutik,
Iturri kultur etxean. Izena emotea: 5
euro. Elorri-Lore andren elkartea. 

IPUINAK
DURANGO
›› Anduriña Zurutuza eta Txefo

Rodriguez ipuin-kontalariak,
abenduaren 20an, Liburutegian:
17:00etan (3-5 urte) eta 17:30 
(6 urtetik gora).

›› ‘Munduko ahotsak’ helduendako
ipuin-kontalariak: ‘Cuentos y
fábulas de Africa Negra’ Boniface
Ofogoren eskutik
(Camerún),
abenduaren 20an,
20:00etan,
Liburutegian.
Inmigrazino Sailagaz eratuta.

IURRETA
›› Virginia Imaz ipuin-kontalaria,

abenduaren 12an, Liburutegian:
17:30ean (3-4 urte) eta 18:00etan
(5 urtetik gora).

›› ‘El sexo no bendito’ Albert
Astengre ipuin-kontalariaren
eskutik, abenduaren 19an,
20:00etan, Liburutegian.

ZORNOTZA
›› Begoña Gomez ipuin-kontalaria

(Kandelen Argipean), abenduaren
20an, 12:00etan, Liburutegian.

JAIALDIAK
DURANGO
›› Bateginezen 15. Urteurren

Jaialdia, gaur, 16:30etik 21:00eta-
ra, Landako erakustazokan .

ELORRIO
›› Kainaberak antolatutako Gabone-

tako jaialdia, abenduaren 14an,
12:00etan, Arriola antzokian.

LEHIAKETAK
BERRIZ
›› Mari Domingi eta Olentzerori

gutun lehiaketa. Abenduaren 16a
arte da Udaletxean jarritako

ANTZERKIA
BERRIZ
›› ‘Zer duzu, negarrez, Marie?’

(Marie de Jongh), abenduaren
12an, 17:30ean, Kultur Etxean.

›› ‘Grönholm Metodoa’ (Txalo
produkzioak), abenduaren 19an,
22:00etan, Kultur Etxean.

DURANGO
›› ‘Sexo gratis’ (Kunka antzerki

taldea), abenduaren 14an,
20:00etan, San Agustin kulturgu-
nean.

›› Umeendako antzerkia: ‘Amama
Pantxikaren altxor ezkutua’ (Ane
Monna, Oskola
eta Karramarroi),
abenduaren 14an,
17:30ean,
Plateruena kafe
antzokian. Berbaro
elkarteak eta
Kurutziaga
ikastolak eratuta.

ELORRIO
›› Dantza-antzerkia: ‘Papiro…Flexia’

(Circle of Trust&Logela Multime-
dia), abenduaren 19an, 22:00etan,
Arriola antzokian.

ERMUA
›› ‘En ocasiones veo armarios’ (Las

Grotesques), abenduaren 12an,
22:15ean, Lobiano kulturgunean.

›› Haurrendako antzerkia: ‘Cyrano’
(Gorakada), abenduaren 13an,
17:00etan, Lobiano kulturgunean.
Hilaren 20an, ‘Lorategian’ (Paraiso
Teatro).

›› Haurrendako antzerkia: ‘Ametsen
museoa’ (Eidabe), abenduaren
27an, 17:00etan, Lobiano kulturgu-
nean. Hilaren 30ean, ‘Adarkabar
urdina’ (Bihar).

OTXANDIO
›› ‘Euskara senci-

lloaren manifes-
toa’ (Bikoteatro),
abenduaren 19an,

ANBOTOko agendan ezer iragarri gura
badozu, agenda@anboto.org helbidera
idatzi edo 94 623 25 23 telefonora deitu
egiguzu, eguazten eguerdi aurretik.
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Abenduaren 12an eta 14an

SEXUA, UMOREZ
ZIPRIZTINDUTA
Gasteizko Kunka antzerki taldeak
komedia “beroa” dakar, asteburuan,
Zornotza eta Durangora. Sexua eta
bere inguruko pertzepzino eta jarrerak
ditu ardatz ‘Sexo gratis’ antzezlanak.
Hori bai, umorez zipriztinduta. Tabu eta
konplexurik barik jardungo dabe
sexuaz oholtza gainean: “Umore ona
jente gaiztoarentzat!”. Gaur ditugu
Zornotza aretoan; domekan, San
Agustin kulturgunean.

AGENDA



TELEFONO INTERESGARRIAK

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

GARRAIOAK

Euskotren ..............902 54 32 10
Durango ..............94 681 02 32 
Bizkaibus ............94 448 40 80
Pesa ....................902 10 12 10
Continental Auto ....945 286 466

TAXIAK

Abadiño ................946 814 470
Atxondo ................946 821 305
Berriz ....................946 824 461
Durango Geltokia ....946 811 001
Goco Tour ..............946 202 860
Tele Taxi ................944 102 121
Radio Taxi Bizkaia ..944 269 026
Elorrio R. Tejerina ..946 820 040 
M Galeano..............946 582 854
Garai ....................946 812 483
Iurreta ..................946 201 565
Mañaria ................946 818 278

UDALAK

Abadiño ..............94 621 55 30
Atxondo ..............94 682 10 09
Berriz ....................94 682 45 84
Durango ..............94 603 00 00
Elorrio ..................94 658 27 12
Garai ....................94 681 63 93
Iurreta .................. 94 620 12 00
Izurtza ..................94 681 35 48
Mallabia ................943 17 14 61
Mañaria ................94 681 89 98
Otxandio .............. 945 45 00 20
Zaldibar ................94 682 70 16

UDALTZAINGOA

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

BESTELAKOAK

Arriola ..................94 658 31 92 

San Agustin ..........94 603 00 21
Zornotza Aretoa .....94 630 01 68
Gazte informazioa 94 603 00 30

Txanporta KE ......94 620 36 47
Errota KE ..............94 466 94 16
Gorabide ..............94 681 24 35
Alkoholiko Anonim. 94 415 07 51
Nekazal bulegoa ....94 681 15 20
Uren Partzuergoa ..94 681 74 86
Butanoa (UME)......94 681 08 77
Araztegia ..............94 620 28 00
Foru Ogasuna........94 681 07 42
INEM Durango .......94 681 12 96
Gizarte Segurantza 94 681 49 58
Epaitegiak..............94 603 00 51

KIROLDEGIAK

Igerilekua
Astola ..................94 620 29 29
Igerilekua
Atxondo ..............94 623 14 38
Berriz ..................94 682 43 74
Durango
(Landako)..............94 621 51 30
Durango 
(Tabira) ................94 621 51 50
Elorrio ..................94 682 10 27
Zaldibar ................94 682 73 74 13o

6

EGURALDIA

7o

6

8o DOMEKA

6

6o ASTELEHENA

7

7o ZAPATUA

3

8o BARIKUA

MARTITZENA

Egoerak hobera egingo dauela
itxaron leiteke. Euri gitxi egingo
dau, eta une askotan ateri
eutsiko deutso. Termometroa
igotzen hasiko da elur-maila
1.000 metrotik gora kokatuz.
Giro lasaia izango dogula
emoten dau.

Eguna ia euriririk barik hasiko
dogu, baina, arratsalde eta
gauean, fronte baten eskutik,
giro euritsua bueltatuko da.
Azken orduetan zaparradak
ugariak izango dira. 
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BOTIKAK
Barikua, 12
09:00-09:00
• Mugica (Andra Mari 9 - Durango)
09:00-22:00
• Bartolome (Gabiola 2 - Berriz) 
Zapatua, 13
09:00-09:00
• Unamunzaga 
(Murueta Torre 2C - Durango)
09:00-13:30 (*14:00)
• Campillo / Mugica / Sagastizabal / De
Diego / Navarro / San Roma / Balenziaga
(Durango)
• Bartolome (Gabiola 2 - Berriz)  
• Irigoien 
(Bixente Kapanaga 3 - Iurreta)*
• Balenciaga 
(Berrio Otxoa 12 - Elorrio)*
Domeka, 14
09:00-09:00
• Campillo (Montebideo 24- Durango)
09:00-22:00
• Balenciaga 
(Berrio Otxoa 12 - Elorrio)
Astelehena, 15
09:00-09:00
• De Diego (Intxaurrondo 22 - Durango) 
Martitzena, 16
09:00-09:00
• Irigoien 
(Bixente Kapanaga 3 - Iurreta)
Eguaztena, 17
09:00-09:00
• Balenciaga (Ezkurdi 8 - Durango) 
09:00-22:00
• Eguren, Cristina 
(Trañabarren 15 - Matiena)
Eguena, 18
09:00-09:00
• SanRoma (Uribarri 5 - Durango)

eta 21ean, 19:30ean, Kultur Etxean.
Umeendako saioa, 17:00etan.

DURANGO
›› Durango Zineman zikloa: ‘Eligió el

infierno’ pelikula, abenduaren
17an, 20:15ean, San Agustin
kulturgunean. Gerediaga elkarteak
eratuta.

ERMUA
›› Umeendako zinema: ‘Cuentos de

Terramar’ filma, abenduaren 14an,
17:00etan, Lobiano kulturgunean.
Abenduaren 21ean, ‘Santa Claus:
por una navidad sin frío’ filma.
Beste alde batetik, Dokumentalen
zikloa: ‘Sanfermines 78’, 
abenduaren 18an, 21:30ean.

ZORNOTZA
›› Roman zikloa: ‘Occidente’

pelikula, abenduaren 16an,
20:15ean, Zornotza 
Aretoan. 

postontzi berezietan gutunak
sartzeko epea. Hiru sail dagoz: LH,
DBH eta 16 urtetik gora. Sariak:
liburu, jolas, musika, mp4 eta
afaritarako txartelak (94 682 40 36
/ 94 682 45 84).

MUSIKA
ABADIÑO
›› Aurora Beltrán, abenduaren 14an,

19:00etan, Errota kultur etxean.
Emakumeen Aurkako Indarkeriaren
Kontrako Nazinoarteko Eguna dela-
eta eratutako kantaldia.

DURANGO
›› Biolin, biola eta biolontxelo

kontzertua, abenduaren12an,
Bartolome Ertzilla musika eskolako
aretoan. Gabonetako kontzertuak,
abenduaren15etik 18ra, 18:00etan. 

›› The Adolescents (USA) + Fucked
Up (CAN) + Trigger Travis
(Orereta),
abenduaren
12an,
22:00etan,
Plateruenean.

›› Dagoba + Cuernos de Chivo +
A.D., abenduaren 13an, 21:00etan,
Plateruenean.

›› The Marzipan Man, abenduaren
18an, 22:00etan, Plateruenean.
Hesian + Trapatoni Circus Band,
19an, 22:00etan.

›› XIX. Musika Hamabostaldia:
‘Karabas’ umeendako musikala
(Golden Apple Quartet & Kanpin-
gags), hilaren 21ean, 18:00etan,
San Agustin kulturgunean.

›› Gabonetako kantak, abenduaren
20an, San Agustin kulturgunean.
Palentziako zentroak antolatuta.

›› Su Ta Gar, abenduaren 26an,
22:00etan, Plateruenean. 20.
urteurren ospakizun bira. Hilaren
27an,
Esne
Beltza.

ELORRIO
›› Gazteneo Dantz. Abenduaren 20an,

disko festa, 18:30etik 21:00etara,
Ateneoan (13 urtetik gorakoentzat).

›› ArriolanRock: The Sermonds +
Namen Planet, abenduaren 26an,
23:00etan, Ateneoan. ‘Karabas’
haurrentzako musikala (Golden
Apple Quartet & Kanpingags),
hilaren 28an, 17:00etan, Arriolan.

ERMUA
›› Alboka musika eskolako ikasleak

+ Javier Fernandez soinujolea +
Zumake taldea. Abenduaren 13an,
20:30ean, Lobiano kulturgunean.
Alboka musika eskolako ikasleak,
hilaren 17an eta 18an, 19:30ean.

›› Fadoak:
Ventos de
Saudade.
Abenduaren
26an,

22:15ean, Lobiano kulturgunean.
Hilaren 27an 12:30ean, Ermuan
kantuan kalejira, Orbe Kardinala
plazatik urtenda.

MALLABIA
›› ‘Oizpeko ohitura, kantu eta

dantzaz’ : Jasokune eta Mendibil
abesbatzak + Iurretako dantza-
riak. Abenduaren 27an, 19:00etan,
frontoian. 

ZORNOTZA
›› Terela Gradin +

Gem Trio.
abenduaren 18an,
21:00etan,
Zelaieta zentroan. 

ZINE-KLUBA 
BERRIZ
›› Zine emanaldia, abenduaren 14an

Abenduaren 21ean eta 28an

KARABAS, BOTADUN
KATUA

Umeei zuzendutako antzezlan musikatua dakar abenduak. Durangon
lehenengo eta Elorrion gero, ‘Botadun katua’ ipuin klasikoaren
egokitzapen musikatua jatorku Golden Apple Quartet&Kanpingags-en
eskutik: ‘Karabas’. ‘Galipotx’ lanagaz ekindako bideari eusten
deutsie, ipuinen alderik dibertigarriena hartu eta abeslari laukote on
batek lagunduta, antzerki eta musika produktu on bat eskainiz.

ZINEMA
DURANGO

Zugaza
Ultimatum a la Tierra
Zuzendaria: Scott
Derrickson

barikua 12:
19:00 /22:00
zapatua 13:
19:30 / 22:30
domeka 14:
19:30 / 22:30 
astelehena 15:
19:00 / 22:00
martitzena 16: 20:00 

Umeendako zinema

Atrapado en un 
pirado
zapatua 13: 17:00
domeka 14: 17:00

ELORRIO

Arriola antzokia
Los niños de Huang
Shi
Zuzendaria:
Roger

Spottiswoode

zapatua 13:
22:30
domeka 14:
20:00
astelehena 15: 20:00 

Umeendako zinema

Lepel
domeka 14: 17:00

ZORNOTZA

Zornotza Aretoa
Red de mentiras
Zuzendaria:
Ridley Scott

zapatua 13:
22:00
domeka 14:
20:00
astelehena 15:
20:00

Umeendako zinema

Street dance
domeka 14: 17:30
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Mª JESUS LUQUE

EDERTASUN GIDA
Ileapaindegiak

• Virginia Ansorena

• Estetizista da

• Estetika zentroa  

dauka Durangon

Estetika Zentruak

Kurutziaga 
9 behea
94 681 43 89

48200 Durango

•ileapaindegi unixesa•

Fotogaztetzea

Zer lortzen da tratamendu

honen bitartez?
Orokorrean, azalaren itxura gazte-
tzea da tratamendu honen helbu-
rua: zimurrak leuntzen doguz, aza-
leko orbainak ezabatu egiten
doguz edo behintzat disimulatzea
lortzen dogu ...

Aurpegian bakarrik egin 

leiteke?
Ez, aurpegian bakarrik ez: eskue-
tan, lepoan eta eskotean be egin
leiteke.

Zenbat denpora irauten dau

tratamenduak?
6-8 sesino egin behar dira urte
bateko epean. Lehenengo bi sesi-
noak 15 eguneko epean egiten
dira, baina beste guztiak –hau da,
gelditzen diren 4 edo 6 sesinoak–
hilean behin egiten dira.

Nori zuzenduta dago trata-

mendua?
Printzipioz, edozein pertsonari
dago zuzenduta. Halan be, trata-
mendua hasi baino arinago espe-
zialistagaz berba egin behar da,
tratamendua egin ahal dogun ala
ez baieztatzeko, eta, gero, trata-
menduaren nondik norakoak
zehazteko. Izan be, bakotxaren
azala eta egoera konkretuaren
arabera produktu ezberdinak
erabiltzen dira.

Beste gaztetze metodo

batzuekin alderatuta, zer

abantaila dauka tratamendu

honek?
IPL argia erabiliz egiten den trata-
mendua da, ez dau minik emoten
eta lehenengo sesinotik ikusi leite-
kez emaitzak.Izan be, argiagaz tra-
tatutako azala lehenengo sesinotik
hasten da birsortzen. Oso emaitza
onak emoten ditu.
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abantaila eta deskontu pila

atera gorria!
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KIROLAK

Indarrak
parean

Ligan helburu guztiz ezberdinak
dituzte Sasikoak eta Elorrioko Bus-
kantzak. Durangarrek mailaz igo
nahi dute; elorriarrek, berriz, dute-
nari eutsi nahi diote, ahalik gutxien
sufrituta. Sailkapenak, ordea, ez du
helburuetan dagoen alderik islatzen.
Sasikoa goian dabil, espero zen
legez, lidertzatik puntu bira. Baina
Elorrioko Buskantza ere bolada
onean dago, oso golegile, gaine-
ra, eta zuloa baino hurrago dute
zerua. Beraz, bihar Elorrion joka-
tuko duten derbiak parekotasuna
du ezaugarri nagusi.

Iñigo Astarloa Elorrioko joka-
lariak Sasikoaren kalitatea azpima-
rratzen du: “Aldea markatzen duten
hiru-lau jokalari dituzte, eta gutxien
espero duzunean partidua hautsi
dezakete”. Nola aurre egin horri?
“Talde lanarekin. Horrek izan behar
du gura arma nagusia partidua ira-
bazi nahi badugu”.

Nabari denez, talde biak gole-
gile dabiltza. Hala ere, litekeena da
partidua ezberdin planteatzea.
Ligan, orain arte, Sasikoak beti era-
man izan du partiduen pisua. Aur-
kariek kontraerasora jokatu izan die-
te. Ematen du etziko derbiak ere
eskema horixe jarraituko duela. 

Irailean, Elorrioko jaietan, adis-
kidantzazko partidua jokatu zuten,
eta Sasikoak 3-7 irabazi zuen. Iaz,
berriz, bakoitzak derbi bana iraba-
zi zuen, etxean jokatu zituzten par-
tiduak, hain zuzen ere. J.D.

Aitor Olivares Sasikoako joka-
lariak ere elorriarren blokeari erres-
petua dio: “Talde legez oso indar-
tsuak dira; batez ere, etxean. Etxe-
ko partiduetan grina handiz jokatzen
dute eta gol asko sartzen dituzte.”

Biak bolada onean
Talde biek irabazi egin zuten joan
zen asteburuan. Sasikoak garaipen
handia lortu zuen orduan lider zego-
en Laudioko Izkepot taldearen aur-
ka (4-2). Partidua azken 35 segun-
doetan erabaki zen. Bina zihoaze-
la, aldeko penalti bikoitza baliatuz
aurretik jarri ziren. Laugarrena segi-
tuan iritsi zen, Laudioko atezain-
jokalariarekin etsi-etsian zebilela.

Elorriokok etxetik kanpora aur-
tengo hirugarren garaipena lortu
zuen Urretxun, Goierriren kantxan
(2-5). Partidu osoan aurretik joan
ziren eta merezimendu osoz iraba-
zi zuten.

Iaz bakoitzak derbi
bana irabazi zuen,
zeinek bere etxean
jokatutakoa

Kepa Aginako
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Perezek jantzi zuen txapela
emozioz betetako finalean
Sekulako partidua jokatu zuten Ibai Perez eta Gorka Estebanek XXIII. Cafés Baqué
Txapelketako finalean; borrokatua, parekatua eta tanto on askokoa izan zen

Kadeteetan Tainta nafarrak Galarza galdakoztarra menderatu zuen. Judit Fernandez

Pilotari elorriar bi
Olazarko
finalerdietan
Zaldibarren jokatzen ari den XXI.
Olazar Txapelketa azken txanpan
sartuta dago. Atzo gauean lehe-
nengo finalaurrekoak jokatu ziren.
Lau’terdian Jauregi arabarra eta
Perez sestaoarra lehiatu ziren;
binakakoan, berriz, Ollo eta Keralt
nafarrak Mendizabal eta Jauregi
gipuzkoarren kontra izan genituen.
Partidu bi horietako emaitzak eta
kronika www.anboto.orgorrialde-
an daude ikusgai.

Datorren eguenean jokatu-
ko dira bigarren finalerdiak. Lau
t’erdian zein binakakoan duran-
galdeko ordezkari bana izango
dugu: Jaunarena eta Larrinaga
elorriarrak. Landaburuk Jaunare-
na nafarraren kontra neurtuko ditu
indarrak. Binakakoan, berriz, Larri-
nagak eta Urrutikoetxea zarata-
moarrak Erauzkin II.a lemoarra-
ren eta Lopez ortuellarraren aur-
ka jokatuko dute. Partiduak
21:30ean hasiko dira.

Zesta-punta txapelketa
Sei bikoterekin abian da Zesta
Puntako Elite Txapelketa. Lehen
jardunaldian Salaberry-Ibon eta
Navascues-Biurrun bikoteek
garaipen garrantzitsuak lortu zituz-
ten Durangon.

Salaberryk eta Ibonek 35-32
irabazi zieten Lizasoain eta Alde-
koari. Navascuesek eta Biurru-
nek ere justu menderatu zituzten
Peio eta Urbieta (35-33). 

Ibai Perez sestaoarrak eta Gorka
Esteban  errioxarrak ikuskizun ede-
rra eskaini zuten Mañarian, Cafés
Baqué Txapelketako gazteen fina-
lean. Emozioa, tanto borrokatuak,
asko ondo bukatuak, frontoia lepo…

final bati eskatu dakizkiokeen osa-
gai guztiak izan zituen. Biek mere-
zi zuten txapela, baina batentzat
behar, eta Perezek jantzi zuen (22-
20). Beraz, bosgarren urtez segi-
dan Bizkaian geratu da txapela.

Bi jokamolde guztiz ezberdin
ikusi genituen kantxan. Estebanek
atzean hautsi nahi izan zuen parti-
dua; Perezek, aldiz, dejadak izan
zituen aliatu nagusi. Sestaoarra18-
13 aurreratu zenean, txapela eskuan
zuela zirudien, baina, ustekabean,
Esteban 20-21 hurbildu zitzaion.

Tentsioa handia zen arren, Perez
ez zen kokildu eta dejada zehatz
baten bidez iritsi zen 22ra. Bien-
tzat izan ziren txaloak.

Kadeteetan Tainta nagusi  
Aurretik, emozio gutxiago izan zuen
kadeteetako finala jokatu zen. Iker
Tainta nafarrak errazago mende-
ratu zuen Kermen Galartza galda-
koztarra (18-10). Zazpinakora arte,
lanak eman zizkion, baina handik
aurrera Tainta aldetxoa hartzen
joan zen apurka-apurka. Partidua
12-9 hautsi zen behin betiko eta
txapelduna ia zuzenean joan zen
hemezortzira. J.D.

Latz defendatu zuen
Perezek, eta tantoa
zehatz bukatu

Kadeteetan Taintak
errazago menderatu
zuen Galarza (18-10)

Pilota ahalik eta leku
gehienetara eramaten
Oraintsu sortu den Eraman pilota
profesionaleko enpresak helburu
nagusi bat du: udan pilota jaialdiak
antolatzea, horretarako prest dau-
den pilotariekin. Bestelako kirol jaial-
diak ere antolatzen dituzte –herri
kirolen ingurukoak, adibidez– bai-
na, batez ere, pilota partiduak.

Eramanek pilota profesiona-
leko bi enpresa nagusiek (Aspek

eta Asegarcek) estaltzen ez duten
hutsunea bete nahi du. Eraman-
eko bultzatzaile nagusia den Miguel
Azkuneren esanetan, “eliteko pilo-
tari horiek kopuru osoaren ehune-
ko txiki bat dira, eta gu beste ere-
mu horri irtenbidea ematen saia-
tzeko sortu gara”.

Aurtengo udan antolatu dituz-
te lehenengo jaialdiak Leonen eta
Salamancan, besteak beste.
2009ko jaialdiak maiatzaren buel-
tan hasiko dituzte.

Eramanek Iurretako Pilota
Eskolarekin eta Herri Kirol Esko-
larekin ere lanean dihardu. 65 pilo-
tari daude eskolan gaur egun.

Salamancan eta
Leonen antolatu
dituzte jaialdiak

Bizkarra eta Ruiz
azkarrenak izan
ziren Durangon

Joseba Jakaren Oroimenezko VII.
Herri Lasterketa Jose Bizkarrak ira-
bazi zuen gizonetan eta Inma Rui-
zek emakumeetan. Guztira, 108
parte-hartzaile izan ziren.

Bizkarrak 22 minutu eta 37
segundotan osatu zuen zazpi kilo-
metroko ibilbidea. Bigarren Juan
Carlos Gonzalez helmugaratu zen,
irabazlearengandik zazpi segundo-
ra. Ruizek 26 minutu eta 7 segun-
dotan geratu zuen kronometroa.
Bigarren Agurtzane Argiarro izan
zen minutu eta erdi eskasera. J. Fernandez



Goierri-Verkolen kantxan jokatuko du 
Tabirakok. Ligako azkenaren aurka ez
dago barkatzerik; irabazi beharra dago.
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Konfiantza hartzeko toki aproposa behar luke azken sailkatuaren zelaiak. Kepa Aginako

Gaurko partiduan garaipenak
bakarrik balio dio Tabirakori

Gaurko neurketarekin ligako lan
erdiak eginda izango ditu Tabira-
kok. Orain arte jokatutako bede-
ratzi neurketetatik hiru bakarrik ira-
bazi dituzte. Denek goian ibiliko zela
uste zuten taldearentzat oso uzta

pobrea da. Horregatik, Urretxuko
neurketa mugarri legez hartu beha-
rra dago. Aro hobe baten abiapun-
tu moduan. Konfiantza hartzeko eta
bigarren itzuliari arnasberrituta eki-
teko tokirik eta unerik apropose-
na  izan liteke. 

Ardoiren kontrako porrota min-
garria izan zen (77-61). Nafarrek
beste munduko ezer egin gabe ira-
bazi zutelako. Nahikoa izan zuten
Tabirakok emandako erraztasunak
aprobetxatzea: behartu gabe gal-
dutako zortzi baloi, joko anarkikoa
erasoan… Azken laurdenean zer-
bait hobetu zuten, baina jadanik
berandu zen.

Artieda jasoko dute etxean
Emakumeek Autocares Artiedaren
kontra jokatuko dute bihar Landa-
ko kiroldegian. Gaur bost garaipen
eta sei porrot dituzte, eta balantza
orekatzea dute helburu; bide batez,
baita joan zen asteburuan eskaini-
tako itxura txarra hobetzea ere. Ger-
nikak nahi zien guztia egin zien (69-
52) eta durangarrek ez zuten beren
mailarik eman. J.D.

Orain arte, Goierri-
Verkolek bederatzi
partidutik bakarra
irabazi du ligan

FUTBOLA
HIRUGARREN MAILA
(gizonak)
KKuullttuurraallaa  --  IIbbaarrssuussii
Zapatuan, 17:00etan, 
Tabiran

ARETO-FUTBOLA
OHOREZKO B MAILA
EElloorrrriiookkoo  BBuusskkaannttzzaa  --
SSaassiikkooaa
Domekan, 12:00etan, 
Elorrioko kiroldegian
EUSKAL LIGA
SSaassiikkooaa  BB  --  BBeettii  AArriinn
Domekan, 10:00etan, 
Landako kiroldegian

SASKIBALOIA
LEHEN MAILA (emakumeak)
TTaabbiirraakkoo  --  AArrttiieeddaa
Zapatuan, 19:00etan, 
Landako kiroldegian
LEHEN ERREGIONALA
(gizonak)
AAnnbboottooppeekkoo  --  AArrttiieeddaa
Zapatuan, 18:00etan, 
Tabiran

ERRUGBIA
OHOREZKO MAILA (gizonak)
DDuurraannggoo  IIllaarrdduuyyaa  BB  --
UUnniibbeerrssiittaarriioo  BBiillbbaaoo
Zapatuan, 16:00etan, 
Arripausuetan

PILOTA
XXI. OLAZAR TXAPELKETA;
FINALERDIAK
LLaauu  tt’’eerrddiiaann  
JJaauunnaarreennaa  ((NNaaffaarrrrooaa))--
LLaannddaabbuurruu  ((EElloorrrriioo))  
BBiinnaakkaa
UUrrrruuttiikkooeettxxeeaa  ((ZZaarraattaa--
mmoo))--LLaarrrriinnaaggaa  ((EElloorrrriioo))
//  EErraauuzzkkiinn  IIII  ((LLeemmooaa))--
LLooppeezz  ((OOrrttuueellllaa))
Abenduak 18, 21:30ean,
Zaldibarko Olazar 
pilotalekuan 

Agenda

SAILKAPENAK

Durangoko Kulturalak 22 gol sartu 
eta 18 jaso ditu orain arte

Saskibaloia / 1.maila /
Euskadi/ gizonak

1- Vitoria.....................8 (+199)
2- Baskonia Fund.........7 (+95)
3- Ardoi.......................7 (+76)
4- Logroño..................6 (+99)
5- Bide Bide................5 (-18)
6- Arabako EHU...........4 (-25)
7- Tabirako....................3 (-42)
8- Pamplona UPNA......2 (-76)
9- Getxo.......................2 (-82)
10- Goierri....................1 (-226)

Futbola /3. maila /
4.taldea / gizonak

1- Lagun Onak...........31
2- Amurrio .................30
3- Portugalete ...........29
4- Elgoibar.................27
5- Gernika...................27
6- Zalla........................24
7- Zamudio.................23
8- Beasain..................22
9- Kulturala................22
10- Leioa....................21
11- Baskonia..............19
12- Laudio..................19
13- Alaves B...............17
14- Arenas Getxo.......17

15- Amorebieta..........15
16- Eibar B .................15
17- Santurtzi ..............13
18- Zarautz................11
19- San Ignacio............9
20- Ordizia....................4

Saskibaloia / 1.maila /
Euskadi/ emakumeak

1- Bera Bera........10 (+187)
2- Abaroa....................9 (+136)
3- Ardoi...................9 (+84)
4- Gernika...............8 (+164)
5- Obenasa.............8 (+65)
6- Getxo..................7 (+29)
7- Atletico SN..........6 (-11)
8- Tabirako..............5 (+24)
9- Uni. Navarra........4 (-2)
10- Arabako EHU......4 (-34)
11- Artieda...............4 (-66)
12- Las Gaunas.......4 (-81)
13- Irlandesas..........4 (-106)
14- Loiola......................3 (-83)
15- Easo........................2 (-51)
16- Astigarraga.......1 (-155)

Elorrio eta Anbotopeko
bolada miresgarrian
Ez da bi talde hauek goraipatzen
ditugun lehenengo aldia, baina
daramaten martxan ez da azkenen-
goa ere izango. Anbotopekok orain
arteko  partidu guztiak irabazi ditu
saskibaloiko Lehen Erregionalean;
bederatzitik bederatzi. Elorriok bes-
te hainbeste egin du futbolean eta
Bigarren Erregionalean; hamarre-
tik hamar, kasu honetan.

Lehen posturako borrokan,
Anbotopekok Centro Salmantino-
Pub Neptuno du etsai bakarra.
Barakaldarrek partidu bat galdu dute
eta eurak dira durangarren errit-
moari eusten dioten bakarrak.

Elorrioren nagusitasuna are
garbiagoa da. Partidu guztiak ira-
bazteaz gainera, oraindik ez dute
gol bakar bat ere jaso; hamar neur-
keta eta golik ez kontra. Horrez gai-
nera, 23 gol sartu dituzte; bigarren
talderik golegileena dira Abadiño-
ren atzetik eta Sondika Brekin ber-
dinduta. J.D.

Elorriok hamar
partidutan ez du gol
bat bera ere jaso
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IRAGARKIAK
Eguazten arratsaldeko 18:00ak
arte jasotako iragarkiak soilik
argitaratuko ditugu. Mezuak
jaso eta hurrengo alean publi-
katuko dira, astebetez.

Zure iragarkia argiratzeko:
Bidali ANB (tartea) eta zure ira-
garkia 7789 zenbakira.Mezu
bakoitza: 1,2 euro + BEZ

IRAGARKI PARTIKULARRAK
Ordaindutako moduloak fondo
beltzagaz eta letra zuriz argita-
ratuko dira.

IRAGARKI PROFESIONALAK
Modulo bat, astero: 7 euro (BEZ
barne)

Edozein motako iragarkiak kon-
tratatzeko honako telefonora
deitu: 94 621 79 02

ESKAERAK

Pertsona bat behar da goizetan etxeko
lanak egiteko eta umeak eskolara
eramateko. Tel.: 618 896 591

Iurreta. Jatetxe batean asteburuetan
lan egiteko lagun bat behar da.
Tel.: 94 681 78 47

Durango. Ibaizabal ikastolako
kafetegirako tabernaria behar da,
asteburuetan lan egiteko. Ordutegia:
9:00etatik 16:00etara edota 16:00eta-
tik 24:00etara. Tel.: 94 621 60 21
errota@ikasibai.com (erref. Taberna-
ria)

Elorrio. Pertsona bat behar da etxeko
lanak egiteko: garbiketak eta plantxa.
Tel.: 665 701 825 (Patxi)

Durangaldea. Durangaldeko Geu Be
elkarteak gizonezko begiraleak behar
ditu arratsaldez lan egiteko. Interesa-
tuek bidali curriculuma:
afngeube@yahoo.es. 
Tel.: 94 621 72 68

45 urtetik gorako emakumea behar da
etxeko lanak egiteko. Goizez,
08:00etatik 11:45era. 
Tel.: 617 882 884 (Nekane).
14:00etatik 15:00etara deitu.

Pertsona bat behar dut etxeko lanak
egiteko eta bi ume ikastolara
eroateko. Tel.: 651 700 695

Pertsona bat behar da 08:00etatik
11:00etara etxeko lanak egin eta
umeak eskolara eroateko. 
Tel.: 645 727 616 (arratsaldez)

Durango. Emakume euskalduna behar
dugu haur bat zaintzeko, 12:30etik
16:00etara. Urrian hasteko. 
Tel: 600 060 901

LANA

Zornotza. Aseguru teknikaria behar
da. 25 eta 45 urte bitarteko pertsona
bilatzen da. Esperientzia baloratuko
da. Erreferentzia: 11.707. SARTU.
Tel.: 94-620 04 49. Lanbiden alta
emanda egon behar du.

Iurreta. elektrikaria behar da tentsio
baxuko instalazio elektrikoetarako.
Egun osoko lan-aldi zatitua. Derrigorra
da gutxienez 12 hilabeteko esperien-
tzia izatea, gida-baimena izatea eta
Durangaldean bizitzea. Erreferentzia:
13.842. SARTU. Tel.: 94-620 04 49.
Lanbiden alta emonda egon behar da.

Durango. Zuzendaritzako idazkaria
behar da. Derrigorra da ingelesa
menperatzea eta Durangaldean
bizitzea. Erreferentzia: 13.935.
SARTU. Tel.: 94-620 04 49. Lanbiden
alta emonda egon behar da.

Durango. Aseguru-merkataria behar
da. Derrigorra da ordutegi malgua
izatea eta Durangaldean bizitzea.
Erreferentzia: 14.113. SARTU. 
Tel.: 94-620 04 49. Lanbiden alta
emonda egon behar da.

Durango. Aseguru merkataria behar
da bezeroak lortu eta mantentzeko.
Derrigorra da Durangaldean bizitzea.
Esperientzia izatea kontuan hartuko
da. Erreferentzia: 14.343. SARTU. 
Tel.: 94-620 04 49. Lanbiden alta
emonda egon behar da.

Berriz. Jatetxe batean mahaiak
zerbitzatzeko pertsona behar da.
Derrigorra da Durangaldean bizitzea,
kotxea eta karneta izatea, eta
esperientzia izatea. 
Erreferentzia: 14.427. SARTU. 
Tel.: 94-620 04 49. Lanbiden alta
emonda egon behar da.

Durango. Zerbitzaria behar da barran
eta mahaiak zerbitzatzen aritzeko.
Derrigorra da Durangaldean bizitzea
eta esperientzia izatea. Lan-egun
osoa, astean bi egun libratuz.
Erreferentzia: 14.461 SARTU. 
Tel.: 94-620 04 49. Lanbiden alta
emonda egon behar da.

ESKAINTZAK

Neska euskalduna edozein lan mota
egiteko prest, edozein ordutegitan.
Esperentzia lantegietan, zerbitzari
bezala, umeekin... Tel.: 647 008 625

Teknikari laguntzaile klinikoa adineko
pertsonak zaintzeko edo lagun egiteko
prest dago. Tel.: 636 025 493

Durangar bat dendari moduan lan
egiteko edo pertsona nagusiak eta
umeak zaintzeko prest. 
Tel.: 637 513 429

Pertsona nagusiak zaintzeko prest.
Esperientziaduna. Tel.: 650 102 636

Emakume euskalduna etxeko lanak
egiteko prest dago. Tel.: 645 701 665.

Neska euskalduna dendetan garbike-
tan edo jatetxeetan (zerbitzari
moduan) lan egiteko. Edozein
ordutegitan eta berehala lanean
hasteko prest. Tel.: 663 657 288.
Izaskun.

Enpresa Zientzietan diplomatua
dagoen neska umeak zaindu eta klase
partikularrak emateko prest. Pertsona
nagusien laguntzaile izateko be gertu.
Tel.: 666 691 003

Teknikari laguntzaile klinikoa adineko
pertsonak zaintzeko edo lagun egiteko
prest dago. Tel.: 690 286 071

21 urteko  neska euskalduna
arratsaldetan umeak zaindu edo
partikularrak emateko prest. 
Tel.: 630 233 988

SALGAI

Otxandio. Etxebizitzak salgai.
Salmenta zuzena, konstruktorearekin.
Prezio eta etxe interesgarriak. 
Tel.: 676 018 586

ETXEBIZITZAK

Elorrio. Etxebizitza salgai. 3 logela,
komuna, sukaldea, egongela eta
trastelekua. Guztiz berriztuta, oso
eguzkitsua eta polita. 
Tel.: 617 787 165

Berriz. Etxea salgai. egongela, bi
logela, sukaldea eta komuna.
Berriztuta, berogailuz eta altzariz
hornitua. Tel.: 667 064 942. Olatz.

Durango. Pisua salgai Artekalen. 6
logela, komun 2, sukaldea, despentsa
eta egongela. Etxebizitza 2 egiteko
aukera. Tel.: 657 791 028

Durangoko Plateruena
Kafe Antzokiak

jatetxean lan egiteko
zerbitzariak behar ditu.
Giro euskaldunean lan
egin gura baduzu, jarri
gurekin harremanetan.
Harremanetan jartzeko

(Maria):
Tel.: 94 603 03 00

94 681 42 78
antolaketa@plateruena.org

OHARRA
Eroski Movilek ez du
zenbaki laburretara
mezuak bidaltzeko

zerbitzua eskaintzen.
ANBOTOk, kasu horretan,

ez dauka inongo
erantzukizunik.

IBAIZABAL IKASTOLA
KOOP. ELKARTEAK

batzar nagusirako deia
egiten du. Abenduaren

17an arratsaldeko
18:30ean kooperatibaren

egoitzan

Durangon bideokluba
traspasatzen dut.

Gozokiak saltzeko gunea
dauka eta vendingeko
makina bat kanpoan.
27.000 euro

(lehen 42.000). Zonalde
interesgarria. 

Tel.: 658 724 574 

AUKERA
LANA
-Eskaerak
-Eskaintzak
ETXEBIZITZAK
-Salgai
-Errentan eman
-Errentan hartu
-Pisua konpartitu
IRAKASKUNTZA
-Klaseak hartu
-Klaseak eman
MOTORRA
-Salgai
-Erosi
LOKALAK
-Errentan eman
-Errentan hartu
ANIMALIAK
-Salgai
-Erosi
BESTEAK
-Berba egin
-Salgai

ANTZERKIA gustoko
baduzu anima zaitez

Elorrioko ‘Arrapaladan’
taldean parte hartzera

arrapaladan@hotmail.com
635 74 49 71
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• Andra-Mari: Apartamentu berriak eraikitzen.
• Zaldibar: Etxebizitzak eraikitzen. 
• Abadiño: Txalet bifamiliarra lur eremuarekin.
• Atxondo: Adosatua lursailarekin.
• Atxondo: Baserria salgai.
• Erretentxu: Adosatua eraikitzen.
• Erretentxu: Txalet bifamiliarra eraikitzen.
• Otxandion: Adosatuak. Eraikuntza berriak.
• Otxandion: Familia bakarreko etxea lursailarekin.

• Muntsaratz: Halla, egongela-jangela, sukalde jantzia,
3 logela, 2 komun, balkoia eta ganbara. Egoera oso
onean. Igogailua. Eguzkitsua.
• Muntsaratz: Halla, egongela-jangela, sukalde jantzia,
2 logela, 2 komun eta balkoia. Garajea eta ganbara (
berria  eta egoera oso onean)
• Murueta Torren: Halla, egongela-jangela, sukalde
jantzia, 3 logela, 2 komun eta balkoia. Garajea eta
ganbara. ( berria hobekuntzekin).
• Murueta Torren: Halla, egongela-jangela, sukalde
jantzia, 3 logela, 2 komun eta balkoia. Garajea
trastelekuarekin eta ganbara. ( eguzkitsua eta
ikuspegiekin).
• Murueta Torren: Halla, egongela-jangela, sukalde
jantzia, 3 logela, 2 komun eta balkoia. Garajea eta
ganbara.( berria, erdi jantzia).
• Murueta Torren: Halla, egongela-jangela, sukalde
jantzia, 4 logela, 2 komun eta balkoia. Garajea
trastelekuarekin eta 2 ganbara. ( hobekuntzekin).
• Murueta Torren: Halla, egongela-jangela, sukalde
jantzia, 3 logela, 2 komun eta balkoia. Garajea eta
ganbara.
• Plateruen Plazan: Halla, egongela, jangela, sukalde
jantzia, 4 logela, 3 komun, garajea eta trastelekua.
• Plateruen Plaza(ERMODORANTZ): Halla, egongela-
jangela, sukalde-jantokia, 2 logela eta 2 komun. 
• San Agustinalden: Apartamentu berrriak salmentan.
• San Fauston: Halla, sukalde-jantokia, 2 logela eta
komuna. Etxe jantzia. 
• San Fauston: Halla, egongela, sukaldea, 3 logela eta
komuna. 

EETTXXEEBBIIZZIITTZZAA  BBEERRRRIIAAKK

EETTXXEEBBIIZZIITTZZAA  SSAALLGGAAII



anboto 2008ko abenduaren 12a, barikua Iragarkiak 27 I

Urarka 1 behekoa • 48230 Elorrio Tel.: 94 682 00 41
Faxa: 94 623 16 30 • argineta@euskalnet.net • www.argineta.net

Askatasun etorbidea, 10                   48200 DURANGO
Tel./Faxa:94 681 66 66            inmobisd@euskalnet.net

www.inmoduranguesado.com

Abadiño. Pisua salgai. 4 logela,
sukaldea, bainugela eta egongela;
garaje itxia, txokoa eta terrazarekin.
Tel.: 94 681 70 67

ERRENTAN EMAN

Otxandio. Pisu bat alokagai. 3
gelarekin eta hornitua. 
Tel.: 94 545 00 52

Zaldibar. Apartamentua alokagai;
bikote batentzako modukoa. Leku
onean. Tel.: 665 707 664

Durango. Lau logelako pisu bat
alokagai. 750 euro hilean. Konpartitu
daiteke. Tel.: 666 691 003

Durango. Hiru logelako pisua
alokagai. 750 euro hilean. 
Tel.: 666 691 003

Apartementua alokagai Llanesen.
Tel.: 637 916 892. Deitu 14:00etatik
aurrera.

Otxandio. Apartamentu amueblatua
alokagai. Tel.: 675 717 283

Durango. Alde zaharreko etxe bat
alokagai. Guztiz barriztuta dago eta
hiru gela ditu. 750 euro. 
Tel.: 655 717 527

ERRENTAN HARTU

Durango. Alokatzeko pisu bila
gabiltza.Tel.: 659 088 185

Elorrio. Bikote gaztea gara, eta
alokatzeko etxe bila gabiltza. 
Tel.: 677 483 917

Durangaldea. Alokatzeko pisu bila
gabiltza; ama eta alaba gara. 
Tel.: 617 649 830

Elorrio. Alokatzeko pisu bila nabil.
Altzariekin. Tel.: 94 658 21 91 (Bego)

HARTU

Neska euskalduna behar dogu 10
urteko neska bati klase partikularrak
emateko (ingelesa eta beste irakasgai
batzuk). Tel.: 94 621 82 57 (Mari
Karmen)

Hizkuntza akademia batek ingeles
maisua behar du. Hasiberritik
aurreratura. Tel.: 606 878 521

EMAN

Klase partikularrak ematen dira,
euskeraz eta gazteleraz. Talde
murriztuak. Esperientzia handia. 
Tel.: 666 691 003

Elorrion eta Durangon Matematika
klase partikularrak ematen ditut. 
Tel.: 636 025 493

Berezitasunak dituzten haurrekin lan
egindako neska euskalduna eskola
partikularrak emateko prest dago. 
Tel.: 650 874 594

Ingenieritza ezagutzak dituen eta
Enpresa Zientzietan diharduen 3.
mailako ikaslea, LH eta DBHko klase
partikularrak emateko prest, 
Durangon eta Berrizen. 
Tel.: 605 763 942

SALGAI

GOLF GTIa salgai 140CV 80000Km
7000E. Tel.: 687 539 898

MOTORRA

IRAKASKUNTZA

Audi 100 2.3. salgai. 135 CV. Kotxe
segurua eta ondo zaindua. 1.100
euro. Tel.: 685 702 177

Yamaha Raptor yfm 350r quad-a
salgai. 2004. urtekoa.Extra ugari
dauzka.Oso egoera onean. 3.500
euro. Tel.: 685 798 057.

Audi A3 salgai. 1900 TDI. 130 CV.
Tel.: 659 842 171

SALGAI

Arratoi-txakur arrazako bost
txakurkume ditut salgai. 
Tel.: 94 682 74 41

Euskal artzai-txakurrak. Kumak
salgai ditut. Tel.: 619 887 513

Bulldog Ingeles kumea salgai. 
Tel.: 615 717 926 (Zuriñe).

Braco Alemaniar txakurkumea
salgai. 3 hilabetekoa.Txertoak jarrita
eta parasitoak kenduta. Prezioa
eztabaidagai. Tel.: 94 682 79 38.
Deitu 21:00etatik aurrera.

Border Collie txakurkumeak salgai.
Zuri-beltzak, urriaren 25ean jaioak.
Tel.: 699 891 096

OPARI

Artzai-txakurrak. Hilabete bateko
kuma bat oparitzen dut. Arra da. Oso
polita. Tel.: 626 113 869

ERRENTAN HARTU
LOKALAK

ANIMALIAK

Durango. Garaje itxia alokatuko nuke
Iurretan edo Alluitz kale inguruan. 
Tel.: 615 392 681

ERRENTAN EMAN

Elorrio. Garaje itxia alokagai, plazatik
gertu. 60 euro hilean. 
Tel.: 660 458 756

Elorrio. Garaje itxia alokagai,
Ferialean. 60 eurotan.
Tel.: 675 700 321

Iurreta. Ofizinarako lonja bat alokagai.
Tel.: 94 681 66 73

Otxandio. Trastelekua alokatzen da.
Tel.: 675 717 283

Otxandio. Garaje itxia alokagai. Hilean
36 euro. 
Tel.: 675 717 283

EROSI
Basoa. Lur zati bat erosiko nuke
Durangon edota Durango aldean. Ez
zait axola txikia izatea edota leku ez
oso erosoan egotea. 
Tel.: 676 685 052 eta 
660 369 973

SALGAI

Trikitixak. Berriak eta erabilitakoak
salgai. Tel.: 687 281 981

Basoa. 42.000 m-ko basoa salgai.
Orixol mendiaren azpian. 
Tel.: 600 313 200

Garbigailu eta hozkailua salgai. Oso
egoera onean. Tel.:639 740 049

BESTEAK

Zaldibar. 13.500 m-ko lusaila salgai.
Eguzkitsua eta oso ondo komunika-
tua. Lursailaren ondoan ura eta argia.
Tel.: 675 717 281

Garbigailua saltzen dot. 
Tel.: 605 724 244

Sukaldeko txapa. Lakunza Lis 7
modelokoa salgai. 
Tel.: 649 004 587

BEREZIAK

Garraioa konpartitzen dut Gasteiztik
Otxandiora joateko, astelehenetik
ostegunera. 09:30etik aurrera. 
Tel.: 945 46 14 67 edo 615 723 077

Karabana eta autokarabanak
godetzeko zerbitzua eskaintzen dugu.
Garbitokia, gurpil eta balazten
ikuskapena, uraren karga eta lanzaren
olioztatzea. Tel.: 685 752 339

Dantzariak ezkontza eta ospakizunetan
aritzeko prest. Txalapartariak eta
trikitilariak ere gehitu daitezke. 
Tel.: 617 084 902

Eskuko desbrozadorarekin garbiketak
egiten ditut. Orduko kobratzen dut.
Tel.: 619 552 202

Txistularia eta dantzaria eskaintzen
dira ospakizunetan Agurra egiteko.
Tel.: 605 732 108 edo 657 776 469

Denetariko margogintza artistikoa
egiten dugu. Altzarien eraldatzea,
margolanen erreprodukzioa eta
marrazkiak zurezko zoruetan. 
Tel.: 678 704 197

Desbrozadorarekin garbiketak egiten
ditut.Orduko kobratzen dut. 
Tel.: 650 181 443

• Goienkalen: 3 logela. Bizitzen sartzeko prest.
186.300 €.
• Durangon: Bizitzen sartzeko prest.180.000 €( 30
mill.)
• San Ignazion: 3 logela eta 2 komun. Kanpora ematen
du. Eguzkitsua. Terraza. Garajea aukeran.
• Frantzisko Ibarran: 100 m2. Eraikuntza berria. Pisu
altua. Terraza. Garaje itxia.
• Murueta Torren: Azkeneko solairua terrazarekin. 3
logela. Garajea eta trastelekua.  
• Mendizabalen: 2 logela eta 2 komun. Eguzkitsua.
Ganbara eta garajea. 
• Antso Eztegizen: 3 logela, komuna eta egongela.
Terraza. Eguzkitsua.
• Zeharkalean: 2 eta 3 logelako etxebizitzak. Komuna
eta egongela. Ganbara. 210.350 €.
• Ezkurdin: 150 m2. 4 logela, 2 komun eta egongela.
Terraza. Aire girotua. Garajea.
• Tabiran: 2 eta 3 logelako etxebizitzak. Berriak.
• Ezkurdin: 70 m2. 1.go solairua.
IURRETA
• Maspe kalean: 90 m2. 2 komun.Garaje itxia. 43 mill.
• Bidebarrietan: 75 m2. 3 logela, komuna, egongela
eta sukaldea. Despentsa. Igogailua.234.400 €.
• Maspe kalean: 70 m2.3 logela, egongela, sukaldea
eta komuna.Igogailua.235.000 € ( 39 mill ).
MATIENA
• 3 logela. 210.000 €

MAÑARIA
• 2 solairuko etxea 1.400 m2-ko lur-sailarekin.
BERRIZ
• Learreta-Markinan: Duplexa. 140 m2.
• San Antonion: Berriztatuta. 210.400 €. 
ZALDIBAR
• Eraikuntza berria: 2 eta 3 logelakoak. 2 komun.
Trastelekua eta garajea. 228.400 €-tik hasita.
ATXONDO
• Duplexa: 120 m2. 3 logela, 2 komun eta egongela.
GARAI
• Alokairuan. Errustikoa.
ABADIÑO
• Alokairuan. Baserria baratzarekin. 4 logela. 

EETTXXEEBBIIZZIITTZZAA  SSAALLGGAAII
ELORRIO
18 TXALET ADOSATUEN PROMOZIO BERRIA NIZETO
URKIZUN. ERAIKITZEN HASITA. PLAZATIK 200
METROTARA.

BERRIZ

PROMOZIO BERRIA. 2 eta 3 logelako 20 etxebizitza.
Eraikitzen hasteko.

P89: 90 m2. 3 logela, egongela, sukaldea eta 2 komun.
Trastelekua eta garajea. Eguzkitsua.

ATXONDO
PROMOZIO BERRIA.1, 2, 3 eta 4 logelako etxebizitzak.
Leku onean. 44 etxebizitza.

ABADIÑO
C20: Txaleta. 193 m2 lau solairutan. 3 logela,
egongela, sukaldea eta 4 bainugela. Garajea, txokoa eta
atikoa. Berria.
P79: 85 m2. 3 logela, sukaldea, egongela eta 2
bainugela. Atikoa. Garajea eta trastelekua. Ia berria.

DURANGO
P81: 90 m2. 4 logela, egongela, sukaldea eta komuna.
Eguzkitsua.

ELORRIO
P80: 72 m2. Ia berria. 2 logela, egongela, sukaldea eta
2 komun. Trastelekua eta garajea.
P83: 92m2. Dena barriztuta. 3 logela, egongela,
sukaldea eta 2 komun. Guztiz jantzia. Zentrikoa.
P84:85m2. Ia berria. 3 logela (1 bañugelarekin ), egon-
gela, sukaldea, beko sua. Guztiz jantzia. Garaje itxia.
P77: 68 m2. Guztiz barriztatuta. 2 logela, saloia-
sukaldea eta bainugela. Jantzia. Oso polita. Berogailu
radiantea. 90m2-ko     lorategia.
P76: 44 m2. Berria. Atikoa igogailuarekin. Logela
bakarra, saloia, sukaldea eta bainugela. Gas naturaleko
berogailua.
P65: 30 m2. Ia berria. Atikoa: logela 1, sukalde-saloia
eta komuna. Igogailua. Prezio ona. Gas naturaleko
kalefakzioa.

EETTXXEEBBIIZZIITTZZAA  SSAALLGGAAII
• Tabiran: Luxuxko etxebizitza berrien promozioa.
• Mañarian: Etxebizitza berriak estreinatzeko, erosi ia
alokairu gisa.
• Durangaldea: Baserriak eta txaletak aukeran. 
• Zaldibarren: Lur saila salgai. Eraikitzeko aukera.
• Aramotzen: 2 logela, egongela eta komuna. Bizitzen
sartzeko prest.
• Aramotzen: 3 logela, egongela eta 2 komun. Garaje
bikoitza 28 m2 kanpoaldera ematen duena.
• Frantzisko Ibarran: 4 logela, egongela, komuna eta
balkoia. Handia eta eguzkitsua.
• Ezkurdin: 3 logela, egongela, sukaldea eta barriztatu
beharreko 2 komun.
• Askatasun Etorbidean: 3 logelako etxebizitza
dotorea, egongela-sukaldea eta 2 komun. Garajea eta
trastelekua.
• Askatasun Etorbidean: Duplexa. 2 logela, egongela,
sukalde jantzia eta komuna. Eguzkitsua.
• Landakon: 3 logelatako etxebizitza dotorea.2
komun, egongela, sukalde jantzia eta 2 terraza.Garaje
eta   trastelekua.Bizitzen sartzeko prest.
• Fray Juan de Zumarragan: Duplexa.Ezin-hobea.
• Zabale kalean; 90 m2-ko etxebizitza polita. Garajea
eta ganbara. Eguzkitsua. 
• San Inazion: 2 logela. Azkeneko solairua. 80 m2-ko
TERRAZA. Eguzkitsua. Prezio interesgarria.
• San Inazion: Beheko solairua. Pertsona nagusien-
tzako egokia. Gurpil-aulkiei egokitutako ateak dituen
etxebizitza.Hego-Mendebalderuntz orientatua.
• Herriko Gudarien kalean: 100 m2. 3 logela,
egongela, sukaldea eta 2 komun. Oso eguzkitsua.
TERRAZA handia.
• Tronperrin:Ezin-hobea. 3 logela, egongela, sukalde
berria jantzia eta 2 komun. Garaje itxia eta ganbara.
Prezio onean.Bizitzen sartzeko prest.
• Murueta Torren:Leku-aldatzea dela eta etxebizitza
ezin-hobea saltzeko premia. 3 logela, egongela,
sukaldea eta 2 komun. Balkoia. Garajea eta trastele-
kua. 
• Landako Txibitenan: 2 eta 3 logela. Ezin hobeak.
• Tabiran: Beheko solairua. 2 logela, egongela,
sukalde jantzia eta komuna. 70 m2-ko lorategia.
Garaje itxia.

EETTXXEEBBIIZZIITTZZAA  SSAALLGGAAII
• Matiena–Abadiño: Taberna-jatetxe berria estreinatze-
ko. UGB BUILDING eraikuntzan. Informazio pertsonali-
zatua.

DURANGO
• Apartamento berriak eraikitzen.700 € hilero.
• Andra Mari: 110 m2. 3 logela, komuna, egongela eta
sukaldea. Leku onean.
• Erdialdean: Apartamentu berriak. Logela bat edo
bikoak. 172.000 €-tik hasita.
• Bolivar: 2 eta 3 logelako etxebizitza berrien
eraikuntza. Garaje itxiak.Durangotik 15 minutura.
174.000 €-tik hasita. ORDAINKETA MODUAK
NEGOZIATZEN DIRA.
• Barrenkalen: Azkeneko apartamentuak.
• Askatasun Etorbidean: 125 m2. 3 logela, 2 komun,
sukaldea eta egongela. Ganbara, garajea eta trastele-
kua. Guztiz kanpora ematen du.
• San Inazio auzunean: 2 logela, 2 komun, sukaldea
eskegitokiarekin, egongela. Eraiki berria. Guztiz berria,
estreinatzeko.
• Astarloa: 3 logela, egongela balkoiarekin, sukaldea,
eta komuna. Ganbara.
• Tabiran: Estreinatzeko. 3 logela, 2 komun, sukaldea
balkoiarekin eta egongela. Garaje itxia eta trastelekua.
• Fray Juan de Zumarraga: 2 logela, sukalde-jantokia,
egongela txikia eta komuna. Despentsa.
• Juan Antonio Abasolon: 3 logela, komuna, egongela
eta sukaldea. Prezio interesgarria.
• Zubiaurre: 2 logela, 2 komun, egongela, sukaldea eta
garaje itxia.Guztiz berria.Estreinatzeko.

MATIENA-ABADIÑO
• Txinurrisolon: 3 logela, 2 komun, sukaldea eta
egongela. Ganbara, garajea eta trastelekua. Guztiz
kanpora ematen du.

NNEEGGOOZZIIOOAAKK  SSAALLGGAAII

EETTXXEEBBIIZZIITTZZAA  SSAALLGGAAII
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HITZ GEZIDUNAK SUDOKU

DENPORAPASAK
ERANTZUNAK

ZORION AGURRAK agurrak: zorionak@anboto.org-ra
Santa Ana 6,  48200 durango

Martin Leanizbarrutiak
abenduaren 21ean 6 urte
egingo ditu. “Gure mutiko
jator eta maitagarriari,
zorionak, familiaren partez”.

Abenduaren 1ean Rufino
Jaiok bere urtebetetze eguna
ospatu eban.
“Zorionak... ea asmatzen
dozun noren partez”.

5
9
4 2

7
9

6
1

HOROSKOPOA

Abenduko zubia laburregia egin
jatzula? Lasai, Gabonetako oporrak
ailegatzeko geroago eta gitxiago
falta da-eta.

Aries
martxoak 21 - apirilak 20

Mukizapia zure lagun bihurtu da
dagoeneko; sekulako katarroa
daukazu. Zaindu egizu zure burua
hobeto aste honetan.

Taurus
apirilak 21 - maiatzak 20

“Maita nazazu gutxiago eta goza
nazazu gehiago” dino Anje
Duhaldek. Zure kasuan be, zelako
arrazoia daukan, ezta?

Gemini
maiatzak 21 - ekainak 20

Krisiari beldurra izatea normala da;
garai gogorretan gagoz. Dena dela,
gogan izan beste jente bat beti
dagoela krisian. Eutsi gogor!

Cancer
ekainak 21 - uztailak 20

Ai, ai, ai... zure bihotzeko Athletice-
gaz ez dago etorkizunik. Hoba
saskibaloia jarraitzen badozu, Tau
osasuntsuago dabil-eta.

Leo
uztailak 21 - abuztuak 23

Oiz, Anboto, Mugarra... gogoko
dozuz, baina leihotik begiratzeko
bakarrik. Egizu mendira buelta bat,
gorputzak eskertuko deutsu-eta.

Virgo
abuztuak 24 - irailak 23

“Fumando espero, al hombre que
yo quiero”. Ez itxaron gehiegi,
bestela, Sara Montielen moduan
amaituko dozu.

Libra
irailak 24 - urriak 23

Buruan daukazun horrek merezi
dau hainbeste buelta emotea? Ez
hartu gauzak hain gogor eta saiatu
lasaitzen aste honetan.

Scorpius
urriak 24 - azaroak 23

Zure Azoka pertsonalean ez dozu
ezer aurkitu. Ia Olentzerok gura
dozuna ekartzen deutsun aurtengo
Gabonetan.

Sagitarius
azaroak 24 - abenduak 23

Lanari jagokonez, ondo ibiliko zara
asteon. Indarrak batu eta ikusiko
dozu zelan gauzak ondo irtetzen
diren.

Capricornus
abenduak 24 - urtarrilak 20

Interneten bitartez be lagunak egin
leitekez. Hori bai, kontuz ibili
iruzurra egiten dabenekin; ez fidatu
edonogaz.

Aquarius
urtarrilak 21 - otsailak 18

Zenbat bider esan deutsue ez dela
ona sofan lo egitea? Lepoko mina
izatea gura ez badozu, egin kasu
ingurukoei.

Piscis
otsailak 19 - martxoak 20

Uretako
seinaleak

Ipar EH-n,
deabru

Atzizkia

Portuko
langile

Bat-
batean

Itsasketa

Aletegiak

*Irudiko
fruituak

5 x 2

Pl., jostailu
mota

...-tak, erlo-
juaren hots

Araua

Gizon
izena

Ugaztun
mota

Gatz usti-
ategi

Frantziako
hiria

Hari, nuke

Dokumentu
a

Bokala

Petatxu

Bokala

Uranioa

Urtaro
beroa

Lehena eta
azkena

Zilarra

Alkoholen
bukaera

Sobera

Interjekzioa

Modu
atzizkia

Kontso-
nantea

Doinu

Sortua

BK

SATAN

LARI

BZIPLO

PINAZIAK

HAMARE

ZIBAKA

TIKUDA

LEGEAAG

GATZOBI

NIZALAR

AIREKI

EKOITZIA

Hamabostero, jasotako 
zorion-agur guztien artean tarta
bat zotz egingo dogu. Horretara-
ko beharrezkoa da bialdutako
mezuagaz batera telefono
zenbakia emotea.

Zorionak Xabier eta Martin
Leanizbarrutiari.
Aste honetan zotz egin dogun
tarta zeueri egokitu jatzue.
Oparia eskuratzeko txartela gura
dozuenean jaso zeinkie.
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Toki Alai: ingurumen heziketa
Urkiolako Parke Naturalean
Programa didaktikoekin hainbat ikaslek naturari buruzko ikasgaiak jasotzen ditu Toki Alai Harrera eta Interpretazio Zentroan

Saibigain mendi-hegalean,
Urkiolako mendatetik metro
gitxira dago Toki Alai, Urkio-

lako Parke Naturaleko Harrera eta
Interpretazio Zentroa. Ingurumena-
gaz loturiko informazinoa eta hezi-
keta zabaltzea da zentroaren hel-
buruetako bat, eta, horretarako, pro-
grama eta ekintza ugari eskaintzen
dau. Heziketaren arloan, aitatze-
koak dira ikastetxeekin lantzen
diren programa didaktikoak.

Guztira, bederatzi programa
didaktiko eskaintzen ditue Toki
Alain, Haur Hezkuntza eta Lehen
Hezkuntzako ikasleei zuzenduta.
Parke Naturalagaz zerikusia dau-
kien hainbat gai dago programa
horreen oinarrian: paisaia, fauna,
gizakia... Ziklo eta mailaren arabe-
ra zehazten da gaia zelan banatu.

Txikitatik hasita ingurumena-
gazko errespetua eta kontzientzia
hedatzea da hezitzaile taldearen hel-
burua. Hori dela-eta, Haur Hez-
kuntzako ikasleak naturara hurre-
ratzea izaten da lehenengo pau-

sua. Natura zaindu egin behar dela
ulertzea da helburua.

Mari, naturaren ama
Lehen Hezkuntzako hasierako mai-
len kasuan, basoan eta animalien
munduan murgiltzea izaten da
asmoa. Lehenengo mailan, adibi-
dez, mitologia ardatz dauen pro-
grama berezi bategaz jorratzen
dabe lerro hori; Mari Anbotoko
Dama deitu deutsie ekimen horri.

Urkitxo pertsonaia be lagun-
garri izango dogu ikasterako orduan.
Urkitxorekin egun bat Urkiolanakti-
bitatea Lehen Hezkuntzako behe-
ko mailetako ikasleei eskaintzen
jake. Gaien aukera asko zabaltzen
da 5. eta 6. mailetako ikasleen-
tzat, eta gizakiak naturan daukan
eraginari garrantzia emoten jako.

Bizkaia eta Arabako ikastetxe-
ek parte hartzen dabe programa
didaktiko horreetan; 2007an 5.000
ikasletik gora egon ziren Toki Alain,
eta egindako bisita guztien artean
%90 euskeraz izan ziren.

Urkiolako Lagunak
Ingurugiro Heziketaz gainera, hilean
behin ekintzaren bat garatzen da.
Urkiolako Lagunak taldea osatzen
dabenek ekintza hauei buruzko
informazinoa jasotzen dabe etxean
-izena emon behar da horretara-
ko- , baina interesatuta dagoen edo-
nork be parte hartu leike bertan.
GEMA espeleologi taldearen zein
Aranzadi elkartearen laguntzagaz
be egiten ditue ekintzak. Aranza-
dikoekin txoriei eraztunak jartzen
jardun dabe azkenaldian, esate
baterako. Informazinorako gune
interesgarria be bada Harrera eta
Interpretazio Zentroa, eta Egoitza-
ren atzealdean dagoen Letona-kor-
ta baserria be erabiltzen da aipa-
tutako ekintzak burutzeko.

Urkiolako Parke Naturala Biz-
kaiko Foru Aldundiak kudeatzen
dau, eta Toki Alairen kudeaketa
lehiaketa publikoan egiten da. Bisi-
tatu edo programa bat garatu gura
dauen ikastetxeak bertara deitu
behar dau izena emoteko.

Publierreportajea
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Hemen agertu
gura
badozu,

DEITU
94 621 79 02
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Saioa Gallastegi
Turismo teknikaria

Distantziak laburtzen
Hamar urte baino gehiago
izango dira lehen aldiz den-
boraldi bat pasatzera atzerri-
ra joan nintzela. Garai hartan
etxekoekin kontaktua mante-
tzeko aukera bakarra gutu-
nak eta telefonoa ziren. Atze-
rrira deitzea garestia zen;
beraz, deiak beti laburrak.
Gutunak ere ez ziren bereha-
la heltzen. Euskal Herriko
berriak  irakurtzea ere ‘mission
impossible’ zen. 

Denborarekin interneta
sartzen hasi zen Europa osoan.
Eskandinabiako herrialdee-
tan interneta eta telefono
mugikorrak egunero erabil-
tzen zirenean, Euskal Herrian
oraindik jende gutxik zeukan
internetean sartzeko aukera. 

Gaur egun, distantzia
horiek asko laburtu dira. Ia
mundu guztiak dauka e-mail
helbide bat eta interneta
etxean, edo internetera sar-
tzeko aukera. Holandatik
Durangaldeko berriak irakurri
nahi ditudanean click batean
www.anboto.org-en web orrian
sartu eta Durangaldean zer
gertatzen den jakin dezaket,
telebista ikusi nahi dudala...
eitb.com-en sartu naiteke.

Telefono mugikor gabe
dabiltzanak ere ez dira asko.
Deiak egitea ere erraza da,
interneta erabiliz Skype beza-
lako webguneen bitartez lagu-
nekin dohainik hitzegiteko
aukera dugu, eta webkamara
baten bitartez hitzegin baka-
rrik ez, lagunen etxean ere sar-
tu gaitezke eta lagunak gurean;
nahiz eta milaka kilometrota-
ra egon, elkarri aurpegira begi-
ratuz  hitz egin dezakegu. 

Amamak internetik ez
duela? Internetetik telefono
finkora ere deitu genezake. 

Aukera asko daude, eta,
pixkanaka, aurrerapen tek-
nologikoak direla-eta distan-
tziak laburtzen doaz, onera-
ko edo txarrerako.

ikastetxeetan egin eben proba eta
baliogarria dela ondorioztatu
eben. Gure materiala laguntzeko
gehigarri bat da. Bestalde, Donos-
tian egindako mintegi batean
proiektua aurkeztean, jenteak
material gehiago behar dela zinon.

Euskaraz aparte gaztelera be 
erabiltzen dozu irakasteko. Zer
metodogaz dozu ikasle gehiago? 
Durangaldean euskara aukera-
tzen dau jenteak normalean.

Umeen kasuan, denak dabilz
euskaragaz. Ikasle asko dau-

kagu sistema horregaz.

Zer emaitza izan dozuez?  
Goethe-Institut-eko azterketa

ofizialerako prestatzen ditut ikas-
leak, eta gehienek gaindi-

tu egiten dabe.

Arrazoia be
izango dau

horrek… 
Gure aka-
demiako
ikasleak

oso gustura geratzen dira. Izan be,
euskaldunei gazteleraz bakarrik
dakienei baino errazagoa egiten
jake alemana ikastea, hainbat
parekotasunengaitik: menpeko
perpausak, hitz elkartuak… Gure
materialagaz, ikasle euskaldunak
euren kulturan mogitzen dira,
hemengo izenak erabiliz, adibidez.

Baina, euskara eta alemana ez
datoz hizkuntzen adar beretik…
Egia da, baina antzekotasunak
nabariak dira. Gai horregaz lotu-
ra daukan proiektu batean be mur-
gilduta nago. Ikertzaile aleman
batek, Vennemannek, euskararen
jatorriaz egindako lana itzultzen
gabilz. Nahiko eztabaidagarria
izan leiteke, baina bere teoria da
europar guztiok daukagula zeozer
euskaldunetik.

Zenbat urte daroazu hemen
bizitzen? 
17 bat urte izango dira. Orain dela
bost urte hasi nintzen euskara
ikasten; nire umeak Ikastolan hasi
ziren, eta neuk be euskara ikasi
behar nebala ikusi neban, baina
nahiko itzita daukat. Berbalagun
proiektuan nago, eta oso interes-
garria iruditzen jat.

Euskara ikastea oso gatxa dela 
esaten dau jenteak.
Ez da ingelesa besteko erraza, bai-
na ikasi leiteke. Dena dela, agian
ni ez naz hori erantzuteko pertso-
na egokiena, euskara asko gusta-
tzen jat-eta.

errazagoa euskaldunentzat. Hor-
tik abiatu zen ikasmaterial berria
sortzeko gure proiektua.

Harrera ona izan dau?
Oso ona. Hemen, Durangon, Kuru-
t z i a g a  e t a
S a n t a
Rita

“Euskaraz dakienak errazago
ikasten dau alemanez”

P ro i e k t u  b e r r i t z a i l e a
abiatu eban orain dela
b o s t  u r t e  D a u g m a r

Reuterrek Euskal Herrian:
alemana euskaraz irakastea.
Gainera, ekinbide horretara-
ko be ikasmateriala sortu
eban, Jurgen Wolffegaz bate-
ra. Orain dela 17 urtetik bizi
da hemen, Zornotzan. Euska-
ra eta alemanak guk pentsa-
tu baino antz handiagoa dau-
kiela esan deusku.

Zergaitik pentsatu zenduen 
alemana euskaraz erakustea?
Aleman irakasleok ikastaro trin-
koak izaten doguz Goethe-Insti-
tut-en, eta bertako zuzendari den
Jurgen Wolff-egaz batu
izan naz.  Biok
geunkan kezka
b e r a :  e a
zelan egin
zeitekeen
ikasketa

Zornotzan bizi da.

Aleman irakaslea da,
Durangoko The English
Language Academyn.

Daugmar Reuter

Alemana euskaraz ikasteko ikasmateriala sortu eta garatu dau Daugmar Reuter irakasleak
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