
Lanpostuen
zerrenda onartu
dau Udalak 
AAttxxoonnddoo  ••  Udalaren aholkularitza
zerbitzuak egindako azterketaren
ondorioz  lau lanpostu desagertu
eta beste bost lehiaketa publikoan
jartzea jasotzen dauen zerrenda
onartu dabe. 

••DDuurraannggaallddeeaa
Haizeteak argindar zerbitzuan
arazo ugari sortu dau 

••EElloorrrriioo
Kirol zerbitzuari buruzko azterketa
egingo dau Udalak

••GGaarraaii
Espaloia herrigune osora
zabaldu gura dabe 
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Elorrion 30 urte
daroez bizikletarako
grina pizteko lanean
KKIIRROOLLAA  ••  Elorrioko Txirrindulari
Elkarteak 30 urte beteko ditu aur-
ten. Ziklo-krossean zein errepidean
korritzen dabe kadeteek, eta balei-
teke aurten belodromorako pau-
soa be emotea. 23

Joshua Froufe
Hiltegiko oholtzara
igoko da berriro
KKUULLTTUURRAA  ••  Abenduan, Hiltegixe
gaztetxean jantzi eban Joshua Frou-
fe berriztar gazteak bere abestiak dis-
ko batean grabatzeko saria. Gaur eta
otsailaren 6an berriro igoko da 
Hiltegiko oholtzara. 13
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Barrenetxea-Arandok
alkate kargua itziko dau

Alkate kargua itziko dauen arren, Igor Barrenetxea-Arandok zinegotzi izaten jarraituko dau. Iban Gorriti

Zaldibarko EAJk Idoia
Mendiolagarai proposatu
dau Barrenetxea-Arandoren
lekukoa hartzeko. 

EAJk proposatutako kargu
aldaketari udalbatzarrak
oneritzia emotea da
hurrengo pausoa. 

Azken 10 urteotan alkate
izan den Igor Barrenetxea-
Arandok Bizkailur sozietate
publikoan jardungo dau.
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Aho batez onartu eben joan zen
egueneko udalbatzarrean Uda-
lean ordezkaritza daukien alder-
diek  herrirako sarbidean egiten
dihardueen lanak finantzatzera
bideratzea Tokiko Inbertsioetara-
ko Estatu Fondoko diru-laguntza-
tik jasotzea itxaroten daben dirua. 

Estatu espainiarrak esleitzea
itxaroten daben 511.000 euroko
diru-laguntza herrirako sarbide
barria egokitzeko Udalak daukan
proiektua aurrera eroateko bide-
ratuko dabela jakinarazo dau
Gobernu Taldeak. Holantxe ados-
tu eben Udaleko alderdi politiko

guztietako ordezkariek, aho batez.
Hain zuzen be, herrirako sar-

bideko lanen hirugarren fasea da
diru kopuru horregaz finantza-
tzeko bideratu dabena. Guztira
(hiru faseen kostua batuta), 6
milioi euroko aurrekontua daukien
lanak dira aitatu doguzenak. 

Hiru fasetan banatutako
lanon bigarren zatia bukatzen
dabilz orain. Horreei ekin eutsien
azaroan, eta belar artifizialeko
Solobarria futbol-zelaia joan zen
urrian inauguratu ebenetik hon-
darrezko zelai zaharra zegoen
lekuan biribilgunea egiten dabilz. 

Tokiko Inbertsinoetarako
Estatu Fondotik diru-laguntza
izango dabela aurreikusi dabe Ola-
zar, Zubiaurre, Autonomia eta
Foru kaleak sarbide barriagaz
lotzeko, eta amaitutzat emongo
ditue horrenbestez herrirako sar-
bideko lanak. I.E.
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HERRIRIK HERRI

Idoia Mendiolagarai eta Igor Barrenetxea-Arando, eguazteneko agerraldian. I.Gorriti

Idoia Mendiolagarai, alderdi jel-
tzaleak hauteskundeetara aur-
keztu eban zerrendan hirugarren

joan zen emakumea proposatu
dau jeltzaleen Zaldibarko batzor-
deak. Herriko batzokian egindako
agerraldian, azken 10 urteotan
alkate izan den Igor Barrenetxea-
Arando, Nerea Garitagoitia alka-
teordea, EAJko batzorde buru
Alberto Aranzibia, eta alkate iza-
teko aurkeztuko daben Idoia Men-
diolagarai izan dira.

Azkenengo hamarkada hone-
tan Zaldibarko alkate karguan jar-
dun dauen Igor Barrenetxea-Aran-
dok berrikuntza eta sustapen eko-
nomikoa bultzatzeko sortutako
Bizkaiko Aldundiko Bizkailur
sozietatean jarduteko eskaintza
onartu dauenez, “Udaleko kar-
guen berrantolaketa” egin dabe-
la azaldu dau, prentsaren aurrean,
EAJko udal batzordearen izenean
Alberto Aranzibia presidenteak. 

ZALDIBAR

Mendiolagarai
proposatu dabe 
alkate kargua
hartu daian 
Kargua izteko arrazoiak azaldu ditu hamarkada
batean alkate izan den Barrenetxea-Arandok 

Ilusinoz eta lanerako gogoz
Azkenengo legegintzaldi honetan
Zaldibarko Udalean bete dauen
zinegotzi karguagaz lez, “ilusinoz
eta lanerako gogoz” hartuko daue-
la alkatetza azaldu dau Mendiola-
garaik. Azken urteetan egin daben
moduan, talde lana oinarri hartu-
ta jardungo dauela aurreratu dau
Idoia Mendiolagaraik. 

Udaleko Batzorde jeltzaleak
beragan jarritako konfidantza
eskertu gura izan dau alkate barria
izango den eta horretan lanaldi
osoko dedikazinoaz jardungo
dauen 47 urteko emakume zaldi-
bartarrak; Bizkaiko Batzar Nagu-
sietan be badiharduenak.

Herrigunerako sarbideko
lanak finantzatzeko dirua
Tokiko Inbertsinoetarako Estatu Fondoko diru 
laguntza herrirako sarbidera bideratuko dabe

Herrigunerako sarreran egiten
dihardueen lanen hirugarren
faseko lanetara bideratuko
dabe Estatuaren diru-laguntza

“Udaleko karguak
berrantolatu” egin ditueela
azaldu dau jeltzaleen udal
batzordeko presidenteak

Udaleko Gobernu Taldea osa-
tzen daben beste alderdiekin ados-
tu dabenez, udalbatzarrean aur-
keztuko ditue bai Barrenetxea-
A ra n d o re n  k a rg u  i z t e a  b a i
Mediolagarairen kargu-hartzea

be. Kargu-iztea asteon aurkeztu
daben Barrenetxea-Arandok
“herriagazko konpromisoa bar-
din mantenduko” dauela dino, eta
zinegotzi lez arituko dela aurre-
rantzean be. I.E.

Bizkailur sozietatearen
eskaintza onartu eta alkate
kargua itzi dau Igor
Barrenetxea-Arandok

IURRETA

Barriztutako webgunea
aurkeztu dau Udalak

Udalaren webgunea erabarritu
dabe “erakargarriagoa” eta “dina-
mikagoa” egin guran. Webgunea
herritarrengana hurreratzeko
“beste bide bat” dela ikusita egin
ditue aldaketak, herriari buruz-
ko informazinoa eskuratzeko eta
hainbat tramite “erosotasunez”
egiteko aukera eskainiz. Asteon
egin dabe aurkezpena.

Herriko albiste nagusiak
jasoko dituen sarrera pantaila
ikusiko dau erabiltzaileak
www.iurreta.net helbidean sar-
tzerako momentuan. Era berean,
orrialdearen ezkerraldean eta

goikaldean hainbat atal batzen
dituen menu nagusia bistaratu-
ko dabe. Besteak beste, zerbitzuei,
azpiegiturei eta garraioei buruz-
ko informazinoa batu dabe Bizi
atalean, eta, herriari buruzkoa
Ezagutu atalean. Udalari buruz-
ko informazinoa eta horregaz
hartu-emonean jartzeko aukerak
batu ditue, barriz, Udalaeta Tra-
miteak sailetan. 

Linkak eta agenda
Bestelako zerbitzuen artean aita-
tu daigun hainbat erakundetara-
ko linkak —Osakidetza, Duran-
galdeko Mankomunitatea, Bizkai-
bus…— be topatuko dituela
erabiltzaileak. Era berean, Uda-
lak ez eze herriko elkarteek anto-
latutako ekintzak, ikastaroak…
batzen dituen agenda bisitatze-
ko modua be izango da. A.B.

Udaleko zein herriko hainbat informazino 
batu dabe www.iurreta.net orrialdean

Egindako aldaketek webgune
“erakargarriagoa” eta
“dinamikoagoa” egitea izan
dabe helburu nagusi

Usurpazinoa
egotzi deutsie
gazte bati
Bilboko adin txikikoen epaite-
gian epaituko dabe, astelehe-
nean, Iurretako gazte bat,  “usur-
pazino delitua” egotzita. Ustez
frontoi alboko etxola usurpa-
tzea egozten deutsie. 2007ko
udabarri inguruan okupatu eben
etxola hori Iurretako hainbat
gaztek, herriko gaztetxe barria
haxe izateko asmoz.  

Gazte Asanbladako 10 kidek
deklaratu eben orduan Duran-
goko Auzitegian, “usurpazino
delitua” egotzita; arrazoi bera-
gaitik adin txikiko gazteak be
deklaratu eban, Bilbon. Gane-
rako 10 bat gazteren kontrako
prozedurak artxibatu ditue.

Elkarretaratzea
“Gazteon aurkako kriminaliza-
zinoa” salatu eta “elkartasunik
beroena” adierazteko, astelehe-
nean 11:00etan kontzentrazi-
noa egingo dabe Iurretako mon-
toian; gero Bilbora joango dira.



Ibaiek gainezka egin ondoren, Bil-
bo aldean estu ibili ziren marti-
tzenean. Durangaldean be, Ibai-

zabal eta Mañaria erreketan urak
haserre jaitsi ziren egun osoan,
baina ez eben aparteko arazorik
sortu. Hemen gehiago eragin eban
asteburuko haize zakarrak. 

Iragarritakoa betez, bariku
gaua eta zapatu goizaldea oso hai-
zetsuak izan ziren. Orduantxe joan
zen argindarra herririk gehiene-
tan. Toki batzuetan zapatu eguer-
dirako bueltatu zen. Mallabian,
Mañarian, Garain, Oromiño
auzoan eta Zelaietan, ordea, luza-
roago egon ziren argindarrik barik.

Mallabiko herrigunean argi
barik egon ziren domeka goizera
arte. Auzoetako etxebizitza batzue-
tan, barriz, eguaztenean oraindi-

Haizeak euriak baino kalte
handiagoa eragin deusku
Mallabiko eta Garaiko toki batzuetan, esaterako,
lau-bost egunetan egon dira argindar barik

no argindar barik zegozen. Eguaz-
tenean zehar etorri zen argia Garai-
ko toki batzuetan be; Goierri
auzoan, esaterako. 

Iurretako Oromiño auzoan
astelehen iluntzera arte ez zen
argirik etorri. Mañarian be aste-
buru osoa egon ziren argi barik.
Abadiñori jagokonez, Matienan
zapatu goizean zehar itzuli zen,
baina ez zen halan gertatu Zelaie-
tan eta Muntsaratzen, domeka
arratsaldera arte ez zen-eta buel-
tatu. Berrizko Andikoa auzoan

Iberdrolak argindarra epe
laburrean berrezarriko ebala
esan arren, toki batzuetan
egunetan egon dira argi barik

martitzen goizean berreskuratu
eben argia eta Sarriako etxebizi-
tza batzuk, aldiz, martitzen gauen.

Guztira, argindar arazoek
200.000 laguni eragin deutsie.
Herritar asko kexu ziren, Iberdro-
lak arazoak epe laburrean konpon-
duko zituela agindu arren, eguno-
tan egon zirelako argi barik. 

Javier Zalbidea Iberdrolako
arduradunaren esanetan, “eguen
goizerako argindarra berrezarrita
egon da toki guztietan. Baleiteke
etxebizitza jakin batzuk geratzea;
horreek egin behar dabena da dei-
tu, kaltea identifikatu eta kon-
pondu daigun”. 600 lagun ibili ei
dira konponketa lanean.

Haizeak pinuak be bota zituen.
Esaterako, Trabakutik Mallabira-
ko bidea trabatu eben. Zorionez,
ez eben kalte pertsonalik eragin,
pinudiko jabeak hartuko eban dis-
gustua aparte itzita. Hori bai, bidea
itxita egon zen zapatu osoan. J.D.
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Trabakutik Mallabirako bidera pinu asko jausi ziren haizeak botata. M.Gonzalez

DURANGALDEA MALLABIA

Pagaldai abenduan
kartzelan sartu dabe

Juan Luis Pagaldai Barruetabeña,
1987tik 1995era bitarteko Malla-
biko alkatea (EAJ), kartzelara sar-
tu dabe, hiru urte eta erdiko zigo-
rra betetzeko. Horrezaz gainera,
Espainiako Auzitegi Gorenak zor-
tzi urteko inhabilitazinora eta
ostutako 391.303,12 euroak (inte-
resak eta epaiketako kostuak gehi-
tuta) bueltatzera zigortu dau alka-
te ohia. Udaleko behargin Maria
Gloria Suberbiola Rubiok zigor
bera jaso dau.

Espainiako Auzitegi Gore-
nak egiaztatu ahal izan dauenez,
Pagaldaik 391.303,12 euro ostu
zituen alkate izan zen bitartean.
Horreetatik, 3.154.504 pezeta jus-
tifikatu barik gastatu zituen,
685.884 pezeta Udaletxean era-
bili ez zen material informatikoa
erosteko erabili zituen, 9.937.447
pezeta errealitateagaz bat ez zeto-
zen parte-hartze gastuetan emon
zituen, eta, azkenik, 30.904.060
pezetaren faktura faltsuak aur-
keztu zituen.

HBk, oposizinotik, Pagaldai-
ri kontuak argitzeko eskatu
eutsan, "Madrilgo ikastaro baten
fakturak eta Bilboko afari bate-
nak egun bera zeukielako". Orain-
go epaia, horren ondorio da.
Mallabiko Udalak 1995ean Pagal-
dai EAEko Kontu Auzitegian sala-
tu eban, Jose Ramon Olalde (EAJ)
alkatetzara heldu zenean.

Hamalau urte geroago
EAEko Kontu Auzitegiak 1996an
Pagaldairi Mallabian zituen onda-
sun higiezin batzuk (pisuak eta
lonjak) enbargatu eutsazen.
Ustelkeria kasua jakitera emon
zenean, Pagaldaik EAJn baja eska-
tu eban. Ondoren, aldi batez Eus-
ko Jaurlaritzan lanean egon da.

Maria Gonzalez

Orain hamalau urte mallabitarrei ostutako 
391.303,12 euroak ez ditu oraindino bueltatu

OTXANDIO

Plazatik Kultur Etxerako
zatia atondu egingo dabe

Espainiako Gobernuak Tokiko
Inbertsinoen Estatu Fondoeta-
rako errege dekretuan batutako
diru-laguntza jasotzeko egitas-
moa landu eta onartu dau Uda-
lak. Denera, Otxandiori 209.000
euro jagokoz, eta hori aintzat har-
tuta, Kultur Etxearen eta Enpa-
rantza Nagusiaren artean dagoen
ingurua konpondu gura dabe.
Egitasmoa aho batez onartu dabe
azken udalbatzarrean. 

Aritz Otxandiano alkateak
zehaztu dauenez, Bolatokiaren,
Pasealekuaren, Kultur Etxearen
eta Vulcano iturriaren artean
dagoen zatia urbanizatu gura

dabe; orain hartxintxarra dago
bertan. Espainiako Gobernutik
eratorritako laguntzak urte honen
barruan garatzeko herri-lanak
aurrera ataratzeko dira;  %100eko
laguntza izango dabe inbertsi-
nook onartzen badira. Besteak
beste, lanpostuak sortuko dituen
herri-lanak izan behar dira, eta
urteko aurrekontuan jasota ez
dagozenak. A.B.

Espainiako Gobernuak batutako diru-laguntzen
baitan 209.000 euro jagokoz Otxandiori

Orain hartxintxarra dagoen
zati hori guztia urbanizatu
gura dabe udal arduradunek

Udaleko behargin Maria
Gloria Suberbiola Rubiok
zigor bera jaso dau
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ATXONDO

Jente asko batu zen azoketan, dantza
erakustaldian eta herri kiroletan

San Anton jaiei errematea emon eutseen joan zen asteburuan.
Barazki eta Fruitu Azokara zein Artisautza Azokara erruz hurre-
ratu zen jentea. Iremiñe dantzataldeak frontoian eskaini eban
erakustaldia eguraldi txarragaitik, eta arrakastatsua izan zen:
jesarlekuak beteta eta zutik be asko. Herri kiroletan ikuskizun
dotorea eskaini eben harri-jasotzaileek zein trontzalariek.

Udaleko bost lanposturako oposaketak egingo ditue. J.Fernandez

Prozesu “oso luze eta gatxa-
ren ondoren” hartutako era-
bakia dela eta udalbatza-

rrean koadro batean islatuta azal-
dutako lanpostu eta zenbakien
atzean pertsonak dagozela kon-
tuan izanda hartutako erabakia
da udal lanpostuen berrantolake-
ta ekarriko dauena, Cobos alkateak
nabarmendu ebanez. Udaleko lau
lanpostu desagertu eta beste bost
lehiaketa publikoan jarriko dituee-
la aurreratu eban.

Udaleko aholkularitza zerbi-
tzuak egindako azterketatik ondo-
rioztatzen denez, azkenengo
urteetan Udalean jardun dabe-
nak baino lanpostu gitxiago dira
beharrezko. Holan jaso dabe
Gobernu Taldearen botoekin onar-
tu eben Udaleko lanpostuen bal-
dintzak jasotzen dituen zerrendan.
Orain arte, Udaleko kontratazi-
noak adimnistrazino publikoak
behar dauen moduan ez direla
egin nabarmendu eban ezker aber-
tzaleko alkateak, “orain arte Atxon-
doko Udalean oposaketarik seku-
la egon denik ez dot gogoratzen”,
azpimarratu eban; zehaztu eba-
nez, orain arte 14 langile izan dira
Atxondoko Udalak kontratatuak
eta oposizino bidezko hautaketa
lau kasutan bakarrik egin da. Alka-

Udaleko lanpostuen
zerrenda onartuta dago
Aholkularitzaren 
gomendioari jarraituz, 
4 lanpostu gitxiago 
jaso ditue zerrendan

tetzan dagozenetik langileen zor-
tzi erreklamazino izan ei ditu Uda-
lak, eta 12.000 euro baino gehia-
goko isunak ordaindu behar izan
ei ditu Udalak. Ikuspuntu labora-
letik, Udalaren egoera onartezina

zela dino Gobernu Taldeak.
Jeltzaleek “langileak zigor-

tzea” leporatu eutsan Gobernu
Taldeari, eta udalbatzarrean pro-
posatutako udal langileen zerren-
daren kontra bozkatu eban. I.E.

BERRIZ

Garapenaren inguruan
jardungo dabe Hiltegixen

Hiltegixe gaztetxeak hamarkada
beteko dau otsailaren 13an, eta
hori ospatzeko ekitaldi sorta anto-
latu dabe, asteetan luzatuko dena.
Gaur, 19:00etan, Desarrollismoa-
ren eraginak Durangaldean izen-
burupean, AHTa, Durango-Bea-
sain autobidea zein kanterak lako
proiektuen egokitasunari eta era-
giten daben inpaktuari buruz
dossierra aurkeztuko dabe. Ondo-
ren, txokolatada eta AHTaren gai-
neko bideoemanaldia izango

dira. Azkenik, 22:30ean, hasita
kantautoreen kontzertua dago.

Bihar, 11:30ean, erresisten-
tzia tailerra dago. 14:30ean baz-
kariaren bueltan batuko dira.
Jarraian, 17:30ean hasita, Borro-
ka antidesarrollisten eskarmen-
tuak eta aurreikuspegiak izene-
ko hitzaldia emongo dabe Mikel
Alvarezek eta Julio Villanuevak.
Azkenik, 22:00etan hasita antzez-
lan bi dagoz:  El Trinomio Kaoti-
ko (Teatro Terror) eta Klonstro-
fobiak mendian (Zurrumurru
antzerki taldea). 

Ekitaldiak otsail osoan zehar
egingo ditue. Esaterako, hilaren
6an Zea Mays eta Xarma taldeek
zuzenekoa eskainiko dabe. J.D.

AHTak, Durango-Beasain autobideak eta 
harrobiek eragindako inpaktua aztertuko dabe

Ikuspuntu laboraletik,
Udaleko langileen orain
arteko egoera onartezina zela
nabarmendu eban alkateak

Bihar hitzaldi bat eta
antzezlan bi izango dira,
arratsaldean hasita

K.Aginako
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Espaloia herrigune osoan zehar
zabaldu gura dau Udalak, eta horri
aurre egiteko egitasmoa aurkeztu
dabe Espainiako Gobernuak Toki-
ko Inbertsinoetarako Estatu Fon-
dotik diru-laguntza jasotzeko.
Garairi 54. 689 euro jagokoz onar-
tuz gero, eta lanak aurten garatu-
ko litzatekez. Aurrera darraien
herriko plazagaz lotutako 2. fase-
ko lanen barruan, begiratokia ez
eze metro batzuetan espaloia egi-
tea be badago aurreikusita. Espai-
niako Gobernutik eratorritako
laguntzekin espaloi hori 100 metro
luzatzea gura dabe herrigunea
amaitzen den guneraino, Abadiño-
rako noranzkoan. Horrek errepi-
dea apur bat mogitzea ekarriko
dau; “zuzentzea”, Gontzal Sarriu-
garte alkatearen berbatan.

Errepidearen beste alboan
dagoen aparkatzeko gunea asfal-
tatzeko be erabili gura dabe dirua.
“Ilaran aparkatzeko lekua ordena-
tu eta margotuko dogu; 13-14 leku
geratuko dira. Halan be, atzekal-
dean be aparkaleku handia dago”,
dino alkateak. A.B.

Espainiako Tokiko Estatu
Fondotik 54.689 euro jagokoz
Garairi, onartuz gero

Igerilekuaren estalkiaren zati bat eroan egin eban urtarrilaren 23ko haizeteak. I.E.

Joan zen asteburuan izan zen hai-
zeteak eragindako kalteak kon-
pontzen ditueen bitartean, itxita
egongo da Astolako igerilekua. 

Udaleko teknikariak egin
beharreko konponketen iraupena
zehazteko lanean dabilzela eta
itxiera zenbat denporakoa izan
leiteken ezin dabela jakin azaldu
dau alkateak, “aste edo hilabetee-
tako kontua” izango dela uste
dabela be aitatu daben arren. Ban-
do baten bitartez emon dau itxie-
raren barri, asteon, Udalak.

Asteburuan indartsuen Eus-
kal Herriko kostaldea astindu
dauen haizeteak eskualdean izan
dituen ondorioetako bat da Asto-
lako igerilekukoa: azaldu deus-
kuenez, estalkiaren zati bat eta
kristalezkoa den igerilekuko albo-
ko horma apurtu zituen haizeak.

Astolako kirolguneko gaine-
rako zerbitzuak martxan dagoz, eta
Gobernu Taldeak nabarmendu
dau albait arinen izango dela ige-
rilekua herritarrendako erabilga-
rri. Dena dela,  igerilekua hartzen
dauen eraikinaren egiturak –hala-
ko haizeteagaz batez be– arazoak
izatea ahalbidetzen dauela nabar-
mendu gura izan dau Jose Luis
Navarro alkateak. I.E.

Astolako igerilekua itxita
kalteak erreparatu arte
Igerilekuaren estalkia eta alboetako beiratea apurtu zituen haizeteak

ABADIÑOGARAI

MAÑARIA

Igerilekua asteetan edo
hilabeteetan egongo dela
itxita azaldu dau alkateak,
zehatz ezin esan arren

Haurtzaindegian izena emoteko
azkenengo egunak dira

IZURTZA

Apaingarriak egin eta
memoria lantzeko saioak

Durangaldeko Mankomunitateak
antolatzen dituen tailer  bi ditue
herriko 55 urtetik gorako izurtza-
rre aukeran. Urteko lehenengo
hiruhilabeteetan da zita. Astean
birritan, herriko adinekoendako
aproposak izan leitekezen taile-
rrak izango dira. Astean behin,
martitzenetan, Memoria lantze-
ko tailerra izango dabe. Martitze-
netan dabe 55 urtetik gorako
guztiek, 17:00 eta 18:30ak arte,
memoria lantzeko eta lantzen

ikasteko hitzordua. Bestetik, adin
tarte bereko izurtzarrei zuzendu-
ta,  apaingarrien tailerra egingo
dabe barikuetan, 17:00etan hasi
eta 19:00ak bitartean.

Frontenis txapelketa
Otsailaren 6, 7 eta 8rako fronte-
nis txapelketa antolatu dabe biga-
rren urtez  herriko gazteek. Par-
te hartu gura duenak gazte loka-
lean emon leike izena datozen
egunetan. I.E.

Lehenengo hiruhilabetekoan izango dira 55
urtetik gorakoei zuzendutako ikastaro biakHaurreskolan izena emon gura dabenei ahalik 

eta arinen egin daiela eskatu deutse Udalak

Orain dela aste batzuetatik eta
hiru hilabeteko epe mugagaz, obre-
tan dihardue Haurtzaindegia har-
tuko dauen eraikina atontzeko hel-
buruz Mañarian. Haurtzaindegia
martxan dagoenerako euren seme-
alabak bertara eroan gura leukie-
zen guztiei gogorarazo deutse Uda-
lak otsaileko lehenego honeek dire-
la azkenengo egunak Mañariko
Haurreskolan izena emoteko. Uda-
letxea herritarren arretarako zaba-

lik dagoen ordutegian (7:30-11:00a)
edo Liburutegian (15:00-19:00)
izango ditue interesdunek izena
emoteko orriak eskura, jakitera
emon dabenez; 94-6818998 tele-
fono zenbakia be baliatu leikie. 

Horregaz batera zabaldu dau
Udalak lanak amaitzen dituee-
nean Haurtzaindegiak izango
dauen egituraketa eta antolaketa
jasotzen dauen planoa: guztira, 100
metro karratu izango ditu.

Zerotik bi urtera bitarteko
hamar ume hartzeko lekua izan-
go dau Haurreskolak; erabilera
anitzeko gela, bulegoa, aldagela,
bainugela, logela, gela eta harre-
ra-gela sortuko ditue 100 metro
karratu horreen banaketatik. Esan-
dako moduan, urtarril bukaera
eta otsail hasikeran izena emote-
ra deitu dabe. I.E.

Hamar ume hartzeko lekua
izango dau 100 metro karratu
inguruko Haurreskolak

Herrigune osora
zabalduko dabe
espaloia



Manifestazinoa egin eban hainbat herritarrek, Durangon, atxiloketak salatzeko. K. Aginako
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EAJk gehiengoa “zapaldu”
gura dauela dino PSE-EEk
Otsailean udal aurrekontu proposamena aurkeztea eskatu dabe sozialistek

Udal aurrekontua bigarren
urtez jarraian luzatu dela-
eta, Gobernu Taldeagazko

“etsipena” agertu dau PSE-EEk.
Udal kontua urtarrilaren 1a ordu-
ko ez lotzera, automatikoki luza-
tu da aurrekontua. Horren aurrean,
“gitxiengo jeltzaleak” udalbatzarra-
ren gehiengoa “zapaldu” gura
dauela dinoe sozialistek: “Esku-
duntzak saihestuz, atzeko atetik,
jarduteko gaitasunik eza bistara-
tuko ez dauen aurrekontuaren
luzapena bilatuz”. 

Otsaileko bilkuran proposa-
mena aurkeztea eskatu dabe,

DURANGO Hamarkada
ospatuko dau
Gara-k gaur 
Sortu zenetik hamarkada bete
dela ospatzeko jaialdia antola-
tu dau Gara egunkariak Duran-
gon. Gaur da hitzordua, Landa-
ko erakustazokan. Irakurle, akzi-
nodun, hornitzaile, langile,
laguntzaile eta lagunei luzatu
deutsee gonbita urteurrena
ospatzeko jaialdian parte hartze-
ko, eta sarrera doanekoa izan-
go da. 1999tik gaur arte eginda-
ko ibilbidea ospatzeko ‘Libre’
leloa aukeratu dau Garak.

Landako erakustazokarako
ateak 19:30ean zabalduko ditue,
eta 19:45ean hasiko dabe jaial-
dia; Igor Elortza eta Jon Maia ber-
tsolariak gonbidatu ditue horre-
tarako. Horren ondotik, hainbat
izango dira prestatutako ekital-
diak. Zenbait bideo emonaldi
eskainiko deutsez Garak berta-
ratuko direnei. 

Berbaldia eta luntxa
Horrezaz gainera, egunkariaren
Donostiako erredakzinoagaz
zuzeneko konexinoak egingo
ditue, azaldu dabenez, eta ber-
baldia eskainiko dabe bai Mer-
txe Aizpuruak Garako zuzenda-
ri-ohiak bai gaur egun zuzenda-
ri den Josu Juaristik. Halan jakin
eragin dabe arduradunek. Ondo-
ren, bertaratutakoei luntxa eskai-
niko jake, 20:15 inguruan izan-
go da, arduradunek adierazo
dabenez. A. B.

Irakurle, akzinodun, langile,
hornitzaile, laguntzaile eta
lagunei luzatu deutsee 
parte hartzeko gonbita

Landako erakustazokan
izango da urteurren jaialdia,
eta hainbat ekitaldi batuko
ditu bertaratuko direnentzat

PSE-EE: “EAJk eginbeharrak ez
ditu betetzen eta interes
elektoralak jartzen ditu
herritarren interesen aurretik”

Atxiloketak
salatzeko
manifestazinoa
Errepresioa ez da bidea. Euskal
Herria aurrera begira zinon pan-
kartari eutsiz manifestazinoa egin
eben, joan zen barikuan, Duran-
gon, Amparo Lasheras, Agurtzane
Solaberrieta, Hodei Egaña, Eli
Zubiaga, Iker Rodrigo, Imanol Nie-
to, Iñaki Olalde eta  Arantza Urka-
regiren atxiloketak salatzeko. D3M
plataforma bultzatzeagaitik atxi-
lotu zitueen, eta asteon espetxera
bidali ditu Baltasar Garzon epai-
leak; D3Men bitartez hauteskun-
deetara aurkezten saiatzea egotzi
deutse, hori “ETAren estrategia-
ren barruan” kokatu eta erakunde
armatuko kide izatea leporatuz.

Durangaldean be Demokra-
zia 3.000.000 plataforma sortze-
ko hainbat sinadura batu ditue.
Askatasuna eta D3Men zerrendak
galarazteko dena egingo dauela
iragarri izan dau Fiskaltzak. A.B.

mozino bitartez, sozialistek. “Elek-
toralismo hutsari” egotzi deutsie
EAJk aurrekontua ez onartu izana:
“Eginbeharrak ez ditue betetzen
eta interes elektoralak jartzen ditue
herritargoaren interesen aurretik,
denporaz eta bere eran zirriborroa
aurkezteko kapaz izan barik”. 

Jeltzaleek, barriz, “nahaste-
borraste, kaos eta aurreikuspen fal-
taz” jarduten sozialistek “disfru-
tatu” egiten dabela emoten daue-
la dinoe: “Gehiago oraindino,
obsesionatuta dagoz. Eta dinoe-
zen guztiak ‘opozisino konpro-
metitu, parte-hartzaile eta posi-

tibo’ batetik esaten ei ditue”. Ildo
berean, Ermua lako udal sozialis-
tei “legaltasuna ez betetzeagai-
tik” halako salaketarik egiten deu-
tsien galdetu deutso EAJk PSE-EEri.

“Ikasle alferra lez”
Sozialistek dinoe “kudeatzaile era-
ginkorragoa” balitz EAJk ez leuke-
zela Tokiko Inbertsinoetarako Esta-
tu Fondoko laguntzak “atxaki” lez
jarriko: “ezta eurek sortutako balia-
bide falta edo kualifikatutako per-
tsonal eskasia be”. Udala “ikasle
alferra lez” azterketa prestatu barik
harrapatu ei dabe, PSE-EEren ustez,
“guk lanerako aurretiko jarrera
agertu arren, oraingo egoera
gatxean aurrekontua edukitzeko”.

EAJk gogoratu dau PSE-EEren
emendakin gehienak onartu eta
gero Arau Fiskalen kontra egin
ebela: “Zelan leiteke orain lanera-
ko asmoa agertzea? Diru barik
aurrekontua izan leiteke?”. “Inte-
res elektoralak” itzita, Durangoren
“mesederako” lanean hasteko
eskatu deutsie PSE-EEri. A.B.

EAJk: “Obsesionatuta dirudie
nahaste-borraste, kaos eta
aurreikuspen faltaz jarduten”
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ELORRIO

Kirol azpiegitura zerbitzua 
hobetzeko modua aztergai 

Elorrioko kirol azpiegiturak
“txiki” geratu direla dinoe
udal ordezkariek. Elorriok

gaur egun herritarren zerbitzura
daukazen azpiegiturak kiroldegia,
frontoia eta eskoletako kantxak
dira; aspaldian, eskaria hazi egin
denez, guztiak asetzeko ez ei dira
nahikoa. Ondorioz, zerbitzu hori
hobetzeko asmoz enpresa bat kon-
tratatu dabe gabeziak identifika-
tzeko eta horreek zelan hobetu
leitekezen aztertzeko.

Niko Moreno alkateak azal-
tzen dauenez, “aspaldian ohartu

gara kiroldegia txiki geratu dela
beharrizanei erantzuteko. Horri
irtenbidea emateko beharrezko
ikusi dogu arlo horretako hutsu-
neak azaleratuko dituen azterke-
ta bat egitea”.

LKS izeneko enpresak kirol
azpiegiturei buruzko kirol proiek-
tua garatuko dau. Alde batetik,
lehenengo fase batean, egungo
egoera zein den eta zer premina
dagozen jasoko dau. Gabeziak
identifikatu ondoren, zerbitzua
hobetzeko euren ustez jarraitu
beharreko ildoak zehaztuko ditu. 

Lan hori burutzeko, 25.400
euroko atala esleitu deutso Uda-
lak eta proiektua hiru hilabetean
prest izatea itxaroten dabe. 

Behin LKSk egindako lana
esku artean daukienean hasiko
da Udala asmoa gauzatzeko
proiektua osatzen. J.D.

LSK izeneko enpresak hiru
hilabetetan bere diagnosia
jakitera emongo dau; gero,
proiektua osatzen hasiko dira

Goieta eta Amileta arteko
espaloiak egokituko ditue
Kale horreetako oinezkoendako tartea barriztatu
eta irisgarritasun eskakizunetara ekarriko ditue

Goieta eta Amileta kaleen artean
dagoen oinezkoendako tartean
urbanizazino lanak egingo ditue.
Kale horreek eskola publikora doa-
zenak dira. Gune horretan hain-
bat kale batzen dira, eta lotura
hori hobeto ordenatu gura dabe.
Bestalde, irisgarritasun arazoak be
badagoz –eskailerak, esaterako–
eta horri be irtenbidea emongo

deutsie. Azkenik, Musika Eskola-
rako sarrera be barriztatuko dabe.

Proiektua osatzeko 63.800
euro erabiliko ditue. Lanak laster
hasi eta sei hilebeteko epean amai-
tuko ditue. 

Argiteria San Josetik gora
Bestalde, San Jose kaletik gora
doan bidean argiteria ipiniko dabe.
Horrez gainera, bide batez, Bue-
nos Aires izeneko etxebizitza blo-
kera doan bideko argiteria barriz-
tu egingo dabe. 

Lanak Artape enpresari eslei-
tu deutsiez. 144.669 euro bidera-
tu ditue egitasmoa gauzatzeko.
Lanak laster hasi eta bi hilabete-
ko epean amaituko ditue. J.D.

J.Fernandez

San Anton errifako lehenengo
saria 1.623 zenbakiarentzat

DURANGALDEA

DURANGO

Atxondoko Gaztetxean eraberritze
lanak hasteko dira eta  gaur Despe-
dida egunaantolatu dabe. 18:00etan
Gaztetxearen 10 urteko ibilbidea
errepasatutako dabe eta  aurrera
begirako asmoen barri emon. 

19:30erako Gaztetxeak nahi
ditugulako izeneko ekimena pres-
tatu dabe. Ondoren, 20:30ean poteo
herrikoian eta afarian batuko dira.

Despedida Gaztetxe zaharrari
ATXONDO

ABADIÑO

Martxoaren 26an abiatuko da aurten, Tuteran (Nafarroa),
hamaseigarrenez Korrika. Ongi etorri euskaraz bizi nahi dugu-
non herrira lelopean, apirilaren 4an zeharkatuko dau Duran-
galdea, eta datorren astean Korrika Batzordea osatzeko batza-
rra egingo dabe AEK-Abarrak euskaltegian. Otsailaren 4an, eguaz-
tenean, 19:30ean izango da elkarte eta eskolei begira antolatu
daben batzarra. Parte hartzera deitu dabe.

Korrika Batzordeak batzarra
deitu dau eguaztenerako 

Usadioari eutsiz, San Anton errifa egin dabe aurten be Urkiolan
eta lehenengo saria 1.623 zenbakiak jaso dau. Halan jakin era-
gin dabe Santutegiko arduradunek. Bigarren saria 1.889 zenba-
kiak lortu dau, eta hirugarrena, barriz, 2.482 zenbakiak. Horren
ondotik, laugarren, bosgarren eta seigarren sariak honako zen-
bakientzat izan dira, hurrenez hurren: 2.461, 2.786 eta 1.280. Urta-
rrilaren 17an ospatu eben San Anton eguna Urkiolan; bihara-
munean dantzarien saioa ez eze, San Anton errifa be egin eben.

Durangoko eta Elorrioko bi
erakusleiho saritu ditue 
Bizkaiko XXV. Erakusleiho Lehiaketak Durangaldean be bana-
tu ditu sariak. Bizkaiko 38 herritako 650 komertziok parte har-
tu dabe lehiaketan, eta, Elorrion eta Durangon sari bana gera-
tu dira. Tokiko erausleiho onenaren saria lortu dau Elorrioko
Ditare mertzeriak, eta Durangoko Atxilea arropa dendak, barriz,
ehun eta jantzigintza sektorean emondakoa jaso dau. Bestal-
de, Zornotzan hiru sari banatu ditue: bertako erakusleiho one-
naren saria lortu dau Zumiller Delicatessenak, liburu eta paper-
gintza sektorean Udalostek, eta, Boroa jatetxeak Ostalaritzako
Cafés Baqué saria jaso dau.

AEK

Udal kiroldegia erabili gura dabenen kopurua asko hazi ei da azken aldian. J.Fernandez

San Jose kaletik gora argiteria
ipiniko dabe eta  Buenos Aires
blokerakoa barriztatu

Elorrioko Musika Eskolarako
sarrera be barriztatu egingo
dabe lan horreen barruan

J.F.

Eskaria asko hazi denez, kiroldegia “txiki” geratu dela dinoe; ondorioz,
kirol arloko zerbitzua zelan hobetu jasoko dauen azterketa agindu dabe
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BERBAZ

“Israelek auzi politikoa gatazka
humanitario bihurtu gura dau “

Gazatik heldutako kro-
nikek nazinoartea
Palestinara begira jarri

dabe aste batzuetan. ‘Berun
Urtua’ operazinoak egunkarie-
tako azaletara ekarri dauen
gatazka aspaldikoa da, halan
be. Anis Hawari palestinarrak
Durangaldean bizitza erdia
daroan arren, ez ditu bere
erroak ahaztu.

Jaiotzez libanoarra, baina biho-
tzez palestinarra.
Bai.  Gure gurasoak 1948an
Libanora erbesteratu zitueen.
Gu Haifakoak gara, eta hara
itzultzea gura dogu. Horrexe-
gaitik, bizi garen lekuan bizi
garela, ez doguz sekula sus-
traiak errotuko. 

Zelan bizi izan dozue Gazan ger-
tatutakoa? 
Tristura eta inpotentzia senti-
menduarekin. Halan be, pales-
tinar herriarengan fede han-
dia daukagu. Garbiketa etni-
ko bat izan da: genozidioa. 

Gazan oraindino be egoera
larrian bizi dira.
Setioa ez da amaitu. Ez dabe
ingurua berreraikitzerik gura.
E g o e r a  h o r i  m a n t e n d u z ,
herriak amore emoteko ahale-
g i n e a n  d i h a r d u e .  X a n t a i a
horregaz jarraitu gura dabe. 

Laguntza humanitarioa heltzeko
arazoak dagoz.
Gatazka humanitarioa bihur-
tu gura dabena auzi politikoa
da. Laguntza humanitarioa
kontrolatuz,  palest inarren
askatasun goseagaz amaitzen
saiatzen dabilz.     

Obamagaz konponbidea gertua-
go egon leiteke? 
AEBen presidentearen kolore
aldaketak, oraingoz, ez dau
p a l e s t i n a r re n g a n  a l d a k e t a
nabarmenik eragin. Hasieran
keinu onargarriren bat egin
eban, baina ez palestinarren
a l d e.  K a l k u l u  e l e k t o r a g a z
Israelek bere interesak defen-
datzeko botere aldaketa apro-
betxatu dau.

Nazinoarteak izan dauen jarre-
rari zer deritzozu? 
Munduko potentzia handiek,
Ekialde Ertainean interes han-
diak ditue eta honen ondo-
rioz,  Israel babesten dabe;
horixe da AEBren kasua, esa-
te baterako.

Komunikabideek gai hau lantze-
ko daukien moduari zer deritzo-
zu?
Jakin badakigu informazino
iturri garrantzitsuenak lobby
judutarren eskuetan dagozela.
Israelek biktima errudun bila-
katu gura dau: horixe da bere
estrategia, Israel bakezaletzat
emon, palestinarrak errudun
bihurtuz. Egoera guztiz kon-
trakoa da, baina. Osloko akor-
dioetatik Israelek asentamen-
du gehiago sortu ditu. Gaine-
ra, Zisjordania isolatzen behin
eta berriro ahalegindu da, eta
akuiferoak bereganatzen be
bai. Palestinar herriak, bien
b i t a r t e a n ,  n e g o z i a z i o e k i n
bakea lortuko ebela pentsa-
tzen eben.

Batzuek Gazan gertatutakoa
Holokaustoagaz alderatu dabe.
Ez neban sasoi ha ezagutu,
baina gatxa izango da gertae-
ra hareek Israelek egindakoa
gainditzea. Sasoi barriak bizi
d o g u z ,  e t a  o r a i n  t e k n i k a
m o d e r n o a g o a k  e r a b i l t z e n
ditue sarraskiak eta torturak
aurrera eroateko.

Zirrikituren batetik bakea ikus-
ten  da? 
Ez dirudi erraza denik. Kon-
ponbiderako Israelek zabal-
kundeari uko egin beharko
leuskio, 500 kontrol inguru
kendu, 10.000 preso askatu eta
legez kanpokoa den harresia
be bota egin beharko leuke.

Eta bakerako bidea zelan eraiki? 
Justuena estatu multietnikoa
sortzea litzateke. Bi estatu sor-
tzeak gaur egun Israelgo nazio-
tasuna daukien palestinarren-
tzat beste estatura kanpora-
tuak izatea suposatuko leuke;
hau da, garbiketa etnikoa. 

Jone Guenetxea

“Gazan azken
asteotan gertatu
dena garbiketa
etnikoa izan da:

genozidioa”

Anis 
Hawari •
Biladi kultur elkarte
palestinarreko kidea da.

58 urte ditu. Orain  30
urte etorri zen 
Durangaldera

“Israelek erabiltzen
dauen estrategia
biktima errudun
bilakatzea da”

Biladi kultur elkarteko kideek Palestinan bizi daben egoera ezagutzera emotea dabe helburu.
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EKONOMIA
kolaborazinoa

Aitor Iturriaga
LAB sindikatua

Elkartasun amarauna

Aspaldi honetan, ekonomiaren
haize gaiztoak bortizki ari dira
astintzen langileria. Bizi dugun
zurrunbiloaren ondorioz,
teoria ekonomiko guztiak
“missing” daude, neoliberalak
interbentzionista bilakatu ditu,
ezkertiarrak kontsumoaren
sustatzaile... akabo ideologiak.

Agintariak egun argiz eta
katamalorik gabe mezu
pozoituak jaurtitzen ari dira
etengabe .PNVren “Think gaur
Euskadi 2020” famatua,
Ibarretxen erreguetan laburbil-
dua: langile jaun-andereak,
izan zaitezte otzanak eta joan
txintxo enpresarien eskutik…
amildegira bada ere. Bitartean,
Jaurlaritzaren eskumena den
lan delegaritzak (bere esku
dago enplegu-erregulazioko
espedienteak baimentzea)
enpresek eskatutako opari
guztiei amen. Bost axola
enpresak aurreko urteetan
eskandaluzko etekinak pilatu
dituen edo ez. Ez dago gure
lanpostuak defendatuko
dituen agintaririk, merkatuko
legea fede , langileak ezabaga-
rri diren kostu soilak gara.

Beste behin ere, ordain
dezala langileak. Enpresa -
langile binomioa, atzo familia
handi zena, loturarik gabeko
erlazio da gaur. Langileak
beraien kaltetan diseinaturiko
legediaren hankapean abando-
natuak. Kalteordain miserable-
ak musuzapi. 

Egunotan haizeteak gure
herrietan barrena egin duen
txikizio bera antzeman liteke
eskualdean, egoerari aurre
egiten ez badiogu. Borroka
ideologikoaren beharra dugu. 

Dena ez du halabeharrak
gidatu. Estatuen eta agintarien
arduragabekeria eta kontrolik
eza, ezin da isilean lurperatu.
Subentzio publikotan milioiak
patrikaratu dituzten enpresa-
rien  “jendartearekiko ardura”
neurtzeko ordua da. Enpresari
edo epe laburreko espekula-
tzaile, irauteko bokazioa edo
irabaziak pilatzekoa soilik:
hautatu dezala bakoitzak bere
lekua.

Gaur inoiz baino gehiago
langileon amarauna elkarta-
sun-hari trinkoekin osatu
behar dugu. Gure lanpostuak
defendatu eta desideologizazio
uholde horri ateak itxiz.  Gure
lanpostuak defendatu ditza-
gun! Etorkizuna dago jokoan.

ZORNOTZA

Automotive Intelligence
Center inauguratu dabe

Automotive Intelligence Cen-
terren (AIC) lehenengo fasea
inauguratu barri dabe Zor-

notzan. Egoitza nagusiaz gaine-
ra, bi garapen unitate ditu. Aldun-
diak bere gain hartu dau fase
horretarako egindako 42 milioi
euroko inbertsinoa. Zornotzako
Udalak 50.000 metro koadroko
lurra itzi dau. Fase horretan,
Ermuan bost garapen unitate
eraikitzen dihardue. 

Jakin eragin dabenez, auto-
mozino zentro honen eredua
bakarra da munduan. Balio eran-
tsiko jarduerak espazio berean bil-
tzea da zentroaren ezaugarri

nagusia. AICen helburua bertan
kokatutako sektoreko enpresen
arteko lankidetza sustatzea da,
lehiakortasun handiagoa izan
daiten. Instalazino horreetan tre-
bakuntza, ikerketa eta industria
garapenerako unitateak ezarriko
ditue. Hurrengo fasean egoitza
nagusia handituko dabe.

Automozino sektoreko hain-
bat profesional batu ziren joan zen
barikuan Zornotzan AIC zentroa-
ren inaugurazinoan; Juan Jose
Ibarretxe lehendakariak eta Jose
Luis Bilbaoa ahaldun nagusiak be
ekitaldian parte hartu eben.

Jone Guenetxea

Nazinoarteko 18 erakundek ekimen honegaz bat egin dabe. Eraikin honetan
trebakuntza, ikerketa eta industria garapenerako unitateak ezarriko ditue.

MZn 44 behargin
kaleratzearen
aurkako hainbat
mobilizazino
Mendiguren Zarraoa (MZ) enpre-
sak Abadiñon eta Berrizen dauka-
zen lantegietako beharginek mobi-
lizazinorako deia egin dabe.
Zuzendaritzak eta akzinodunek
martxan jarri gura daben erregu-
lazino espedientearen kontra ager-
tu dira eskualdeko lantokietako
330 beharginak. Izan be, enpre-
sak hartu gura dituen neurrien
artean, 44 langile kaleratzea aurrei-
kusi dabe, eta baita soldatak %15
jaistea be. Gainera, 2010-2011
urteetan soldatak ez igotzeko eska-
tu dabe.

Enpresak proposatutako pla-
nak 50 eguneko erregulazino espe-
dientea eskatzen dau, onartuko
leukienetik uztailaren 30a bitar-
tean. 

Sindikatuetako ordezkariek
erregulazino espedienteari onar-
tezina deritzoe. Irtenbide legez,
lanpostuak mantentzea eta baz-
kideek kapitala jartzea eskatu
dabe. Bazkideek, baina, konpon-
bide horri ezezkoa emon deutsie.
Sindikatuek jakin eragin dabenez,
“langileei enpresa aurrera atera-
tzeko ahalegina eskatzen deutsee,
baina bazkideak ez dagoz ezer
emoteko prest. Gainera, enpresa-
ren gestinoa ez da ona izan”. 

Jone Guenetxea

ZORNOTZA

Otsailaren 7an MZko
beharginek Eibarren
manifestazinoa egingo
dabela azaldu dau LABek.

Bigarren faseko lanei
laster ekingo deutsee.
Aldundiak beste 20 milioi
euro inbertituko ditu

Automozino sektoreko
enpresak espazio berean
batzea da AIC zentroaren
helburu nagusia

Joan zen barikuko inaugurazinoan berbaldia emon eban lehendakariak. Iban Gorriti

Enplegu-erregulazinoa
onartezintzat jo eta neurri
denak langileek
ordaintzen ditueela dinoe
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KULTURA

ANTZERKIA

Teatre Nu, 
JJooaanneenn  IIllaarrggiiaa
Elorrion islatzen

E uren ametsezko mundu
eta fantasiak sortzen
a b i l a k  i z a t e n  d i r e n

umeengan pentsatuz sortu-
tako testu bat oinarri hartu-
ta egindako antzezlana da Joa-
nen ilargia; katalanezko La
Lluna d’en Joan bertsioaren
euskararako itzulpena. Carme
Solé Vendrell autoreak 1982an
idatzi eta ilustratutako ipui-
na da  domekan E lorr ioko
Arriolan taularatu zutena.

T xo t xo n g i l o e k i n  u m e e i
zuzenduriko antzezlanak egiten
dituen Teatro Nu taldeko gazteek
azaltzen dutenez, eurak umeak
zirenean irakurri eta imajinatu
zuten ipuina da gaur egun ume
direnentzako eskaintzen dutena.

Martxoan Korrika abiatu aurreko hilabete
bietarako askotariko kultur ekitaldiak antola-
tu ditu AEK-k Korrika Kulturala ekimenarekin.

Joshua Froufek maketa lehiaketa irabazi zuen
oholtza berean emango ditu kontzertuak
asteburu bitan: Berrizko Hiltegixe gaztetxean.

Ipuinean agertzen diren ilus-
trazioen eta bertako berben ohol-
tzaratzea Arriola antzokian egin
zuten joan zen domeka arratsal-
dean. Aita arrantzalea gaixotzen
zaion ume baten istorioa da Joa-
nen ilargia kontatu zutena. 

Joanen emozio eta sentipe-
nak, bere aita, eta, bizi den leku-
ko itsasoa, ilargia eta zerua bera
ere badira  ikuskizun honetan pro-
tagonista; horien arabera uztar-
tzen dituzte ikuskizuneko gaine-
rako balibideak egileek. Txotxon-
giloak eta ipuinean jasotako
objektuak dira Joanen ilargia
antzezlanean erabiltzen dituzte-
nak, eta, naturatik hartutako iru-
diak eta ikustera doazen ume guz-
tien imajinazioa ere bai. I.E.

13 Aldapako maketaren irabazlea12 Korrika Kulturalaren aurkezpena

Kepa Aginako



Euskal Herrira, euskararen
herrira etorri, eta gure hizkun-
tzara gerturatzera datozenei
zein etorriko direnei ongi eto-
rria ematearen garrantzia ardatz
lez duen 16. Korrikaren kanta-
ren berbak egitea Jon Maia ber-
tsolari eta idazleari eskatu dio-
te aurten.  Inmigrazioaren gaia-
re n  i n g u r u a n  R i o m u n d o
izeneko liburua idatzi zuenari.
Maiaren berbak musikatzea,
berriz, Gasteizen sortutako
Betagarri taldeari eskatu dio
aurten AEK-k, Korrika Gasteizen
bukatuko delako aurten eta
euren musika oso apropos iku-
si dutelako. Emaitza, erritmo
bizia eta alaia duen abestia da.

Kanta “dantzagarria eta
kantagarria” sortu gura izan
dutela azpimarratu dute abes-
tiaren sortzaileek, eta “kanta
jostagarria” izango dutela bide-
lagun Euskal Herrian Korrika
arituko diren euskaltzaleek.

Korrika iragarriko duen
bideoklipa, bestalde, abenduan
Plateruena antzokian eta Lan-
dako inguruan hartutako irudi
batzuen gainean sortu dute.
Euskara ikasiz gure kultura eza-
gutu eta egunero-egunero bizi-
tzeko esfortzua egiten duten
guztiei euskaldunon esker ona
adierazteko, “hemengo eta han-
go” inmigranteak dira bideokli-
pean protagonista nagusi. 

Kanta eta bideoa
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KORRIKA EGITARAUA

Korrika Kulturalari ongi etorria
emateko batu dira Landakon

Jon Mirande idazlearen bizitzako
pasarte bat abiapuntu hartuz, Txu-
ma Murugarren musikariarekin
sortutako ikuskizuna da hori.

Hegoaldean lehenengoz
Gatazka politikoari buruzko
gogoetarako gaia ematen duen
Piarres Larzabal idazle lapurtarra-
ren Ibañeta antzezlanaren Ander
Lipusen bertsioa ere izango da
Korrika Kulturalaren parte; urrian
Iparraldean estreinatu zuten 18
antzezleren lana Hegoaldean lehe-
nengoz ikusgai izango dena. Ander
Lipus bera antzezle eta bertsola-
ri bat eta gai jartzailea protagonis-
ta dituen Erregea eta bufoia bapa-
teko saioa ere badago AEKren egi-
tarauaren barruan: bertsolariaren
eta antzezlearen arteko erronka eta
Lipus antzezlea pertsonaiak inpro-
bisatzen ikusteko aukera izango
da ikuskizuna. 

Euskararen herrian sortzen
den kulturaren oholtza izango da
Korrika Kulturala, eta bi hilabete
geroago etorriko da martxoaren
26tik apirilaren 5a arte herririk
herri ibiliko den 16. Korrika. I.E.

Benito Lertxundiren kontzertuak abiatuko du aurtengo Korrika Kulturala

Urtarrilaren azkeneko egunerako
programatu du AEK-k urte birik
behingo Korrikaren osagarri den
Korrika Kulturalaren abiapuntua.
Benito Lertxundi izango da bihar
Gasteizko Mendizorrotzan. 

Korrikaren 16. emanaldi
honetan ere, martxoaren 26an
Korrika Tuteratik abiatu aurreko
bi hilabetetan egingo da, eukaraz-
ko arte eszenikoak bultzatzeko
eta sortzaile berriei euren lanak
erakusteko baliabideak eskain-
tzeko helburuz, AEK-k martxan
ipinitako Korrika Kulturala. 

‘Anitzak’ Durangon
Aurtengo Korrika Kulturalaren
programazioko eskaintza bere-
zienetako bat Durangoko Platerue-
nan izango da martxoaren 28an:
gurera etorritako inmigranteek
sortutako Anitzak elkarteak bul-
tzatutako ikuskizuna da Durangon
estreinatuko dutena: musika, ber-
tsolaritza eta hip-hopa uztartzen
dituena. Xabier Silveira bertsola-
ria eta MC Invert eta MC Barakal-
do hip-hop abeslariak sortutako
ikuskizuna da Anitzak Hitzak.

Duragon ez ezik, Euskal Herri-
ko beste txoko askotan ere estrei-
natuko dituzte Korrika Kulturala-
ren programazioaren barnean har-
tutako antzezlan, kontzertu,
dantza emanaldi eta askotariko
kultur ekimenak. Tartean, umeen-
dako bereziki sortutako hainbat
ikuskizun ere bai.

Durangoko Landako erakus-
tazokan bildu ditu AEK-k, aste-
lehen honetan, Korrika Kultura-
lean euren lanak erakutsiko dituz-
ten alor anitzetako artistak. Euren
lanen aurrerapen txikia egin dute
artistek, Edurne Brouard-ek Mikel
Laboa  sarrera hitzaldian gogoan
hartu eta gero. Politikoki ez zuze-
na, ausarta eta lotsagabea den
Mirande Kabareta ikuskizuna aur-
keztu du Edorta Jimenez idazleak;

Arte eszenikoak

bultzatzea du Korrika

Kulturalak helburu

Euren lanak eskainiko

dituzten artistak batu

dituzte Landakon

Bertsolaritza eta 

hip-hopa batzen dituen

‘Anitzak Hitzak’

izango da Durangon

Ziortza Onaindia
Bibliotekaria

GEURE
DURANGALDEA

Irakurleen
klubak
Klub hauen helburua irakurlea-
ri  literaturan nolabaiteko era-
gina izan duten lanak ezagutze-
ko aukera ematea da. Irakurlea
liburura joan beharrean, libu-
rua dator irakurlearengana,
aukeraketa guztiz kontzientea
bilakatzen delarik. Irakurketak
proposamen zerrenda batetik
aukeratzen dira.

Klub hauek, literaturan oro
har, harrobi bihurtzen dira,
hainbat eta hainbat harribitxi
berreskuratzen direlarik  apa-
lategietatik. Agian nabarme-
nena euskal literaturaren kasua
da: askotan negar asko entzu-
ten da euskal literaruraren egoe-
raren inguruan, baina ezagu-
tzen al dugu benetan eskain-
tza zer nolakoa den? Edo
Durangoko Azokako nobeda-
deekin funtzionatzen dakigu
bakarrik? Taldetan argi geldi-
tzen zaiguna, behintzat, zera da:
nahiz eta gauza asko hobetu
beharrean dagoen, euskal lite-
raturan eta euskaraz badagoe-
la zer irakurri, letra larriz ida-
tzitako literaturaz ari gara. 

Taldean norbere inpre-
sioak elkarbanatzeko parada
daukagu, idazlea hobeto eza-
gutzeko, irakurritakoa ulertze-
ko; irakurketaren plazerrari
zukua atera, liburuaren ñabar-
durak ikusi, irakurketa ezber-
dinak egin, norberaren eritzia
beste ikuspuntu batzuekin abe-
rastu... laburbilduz: gozatu. 

Irakurtzen ikasteko auke-
ra bat ere bada; beti ere, Daniel
Pennac-ek aldarrikatzen dituen
irakurlearen eskubideak erres-
petatuz, noski.

Mikel Laboa gogoan

izan dute

aurkezpenean

Apalategietatik hainbat
harribitxi berreskuratzen
dira irakurle klubetan
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MUSIKA ELKARRIZKETA

“Estudioan grabatzeko dodan aukera 
ondoen zelan aprobetxatu pentsatzen nabil”

Hasita zagoz Aldapa lehiaketan
irabazitako maketaren graba-
zinoa egiten?
Ez, oraindino ez. Lorentzo Record-
sen lanpetuta dabilz, eta Aste San-
tua eta gero hasteko asmoa dau-
kat, azaroa dago grabazinoa egi-
teko muga moduan ipinita.
Grabazinoa zelan egin pentsatzen
nabil orain: grabazino estudioan
daukadazen orduak ondoen zelan
aprobetxatu pentsatzen.

Saria jasotzerakoan,oso hunki-
tuta ikusi zintugun. Saria apro-
betxatuko dozula izan zen esan
zenduen bakarra...
Ez neban saria itxaroten, eta Arrik
nire izena esan ebanean asko emo-
zionatu nintzen. Gainera, bedera-
tzi taldek jo ondoren izan neban
kontzertua: azkena izan nintzen
kontzertua emoten... Aurretik bi
bider parte hartu neban Aldapan,
eta nire herriko gaztetxean irabaz-
le izatea berezia izan zen, bai.

Eta badaukazu pentsatuta zer
kanta batu diskoan?
Sei kanta grabatzeko asmoa dau-
kat. Aldapan jo nituenetariko
batzuk kanpoan itziko ditut, eta
oraintxe egiten nabilen barri bi be
sartzea gura neuke. Oraindino,
letra batzuk egiteke daukadaz.

Bakarlari moduan ez eze, tal-
deetan be jarduten dozu...
Bai, Zain eta Xarma taldeekin
jotzen dot. Gaur arratsaldean, esa-
terako, Xarma taldeagaz entsegua
daukat Azpeitian, hurrengo kon-
tzertua prestatzeko.

Sariak,baina,Abadiñoko Basoa
tabernan eta Aldapan,bakarla-
ri moduan jaso izan dozuz...
Bakarlari moduan bakarrik ez, tal-
deekin; Aldapa maketa lehiaketa-
ko bigarren saria Zainegaz eta
Noisex taldeagaz Euskadi Gaztea-
ko entzuleen saria jaso doguz.

Noiz hasitakoa zara musikaren
munduan murgiltzen?
Musikagaz lehenengo hartu-emo-
na bateria jotzeari ekitea izan
neban, 14 urte inguru nituenean.
Gitarra jotzen, barriz, taldekide
nagusiekin izan ditudan entse-
guetan, lagunek eurek erakutsita
joan naz ikasten. Bi urte inguru
daroadaz gitarra jotzen.

Eta gitarra joaz kantatzeko gogoa
noiz sortu jatzun?
Hasikeran kantatzeko ideiarik be
ez neban, baina, gitarra joaz, apur-
ka-apurka joan naz kantatzen ikas-
ten. Kantuko, bateriako, saxoko eta

pianoko klaseetara joan izan naz
Durangora. Baina orain lan barik
nago, eta  itzi egin behar izan deu-
tsat joateari.

Klaseetara joan ez arren,baina,
zure kontura jarraituko dozu
instrumentuak jotzen, ezta?
Bai, bai... Eta diru nahikoa doda-
nean klaseetara joateari berriro
ekiteko asmoa daukat. Dena dela-
la, oraintxe bertan gustukoen
dodana gitarra da: gitarra jo eta
kantatzea. Taldeekin daukadazen
entseguetan, barriz, bateria jotzen
dot; nire kontura gitxiago jotzen
dot bateria orain.

Eta zelako kantakera daukazu-
la esango zeunke?
Lehenago, bateria jotzen neba-
nean makarradak bakarrik jotzen
nituen, baina egia esan, gitarra-
gaz kantatzeko, abesti melodikoa-
goak ditut gogokoago; lasaiagoak
direnak, zelanbait.

Zer da musikaren alorrean
gehien betetzen zaituena?
Gaur egun, gitarra jo eta kantatzea
da gehien betetzen nauena. Halan
be, bateria jotzen be asko disfru-
tatzen dot. Baina esandakoa, azke-
nengo aldi honetan gehien egiten
dodana gitarra jotzea da: ez naz
gitarra jotzeaz aspertzen.

Urtarrilaren 30ean bakarlari lez eta otsailaren 6an Xarma taldean bateria jotzen arituko
da 20 urteko Joshua Froufe berriztarra, bere herriko Hiltegixe gaztetxean. Bertan irabazi
eban, abenduan, maketa bat grabatzea sari dauen Aldapa Maketa Lehiaketa.

Abesti bat zelan sortzen dozu?
Gehienetan musika ateratzen dot
lehenengo, eta azkenengoa letra
pentsatzea izaten da. Batzuetan,
aldi berean be egin izan dot: gita-
rragaz melodia ateratzen dodan
bitartean paperean idazten joatea.
Kantatzerakoan, berba bako melo-
dia bategaz sortzen ditut abestiak
gehienetan. 

Zeuk egindako abestiak konpo-
satzeko gogoa zelan sortu jatzun?
Gitarra jotzen eta kantatzen hasi
nintzenean sartu jatan behar hori.
Dena dela, lehenengo abestia
Matienako Basoa tabernako lehia-
keta irabazi baino gitxi lehenago
sortu nebala aitortu behar dot:
abesti bi kantatu behar ziren lehia-
ketan, eta arrebak “Apuntatu zai-
tez!” esan eustanean, orduantxe
amaitu barri neban bigarren kan-
ta. Hortik aurrera, azken hilabe-
teetan joan naz kanta gehiago sor-
tzen: Basoako bigarren emanaldi-
rako abesti barri  bat izatea zen
baldintza, eta hortik abiatu nin-
tzen. Zazpi bat kanta daukadaz
orain neuk sortutakoak.

Eta zelakoak direla abesti horrek
esango zeunke?
Letrei jagokenez, egiten dodana
pertsonaia batzuk asmatu eta
euren azalean ipintzea izaten da:

“Nire lehenego kanta

Basoako lehiaketa

irabazi baino gitxi

lehenago sortu neban”

“Oraintxe sortzen

nabilen kanta barri 

bi be sartu gura 

ditut maketan”

“Letrak ez dira

autobiografikoak izaten,

pertsonaia batzuk

sortzen ditut”

kontatzen ditudanak ez dira iza-
ten niri gertatutakoak. Amodioa-
ri buruzkoak dira hiru kanta, dro-
gei buruzkoa beste bat... Bakotxa-
ren interpretazinora zabalik
dagozen letrak izaten dira.

Taldeagaz edo bakarka egoten
zara lasaiago eszenatokian?
Bakarrik egoteak errespetu han-
diagoa emoten dau: ez da gauza
bera bateriaren atzean egotea edo
eszenatokiaren aurrekaldean ego-
tea. Baina, egia esanda, ez naz
zuzenekoetan oso urduri ipin-
tzen diren horreetarikoa, oholtza-
ra igotzerakoan tripan halako
zirrara bat beti eduki arren. 

Egunean zenbat denpora dedi-
katzen dozu musika egitera?
Asko... Gaur, esaterako, goizean
jaiki eta Fitoren abesti bi atera-
tzea izan da egin dodan lehenen-
go gauza. Bertsinoak eta kanta
barriak ateratzen ibiltzen naz.

Eta talde finkoa osatzeko asmo-
rik badaukazu?
Gustatuko litxakit... Uste dot gita-
rra bategaz baino osotuagoa dela
bandagaz. Lekuaren arabera
–tabernen baten, esaterako–,
espaziora moldatzeko nik baka-
rrik gitarragaz be jo neike, baina
bestelakoetan taldeagaz. I.E

“Zuzenekoak osotuago

geratzen direlako gura

dot beste musikari

batzuekin taldea sortu”

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

✑

Azokako kartelari buruz
Txarto ulertuak argitzeko asmoz, gutun hau idazten
diegu Aitor Egiari eta irakurle guztiei. Beharbada,
aurreko gutunean gauzak ez genituen ondo azaldu,
eta bazterrak nahiko nahastuta daudenez, ondoren-
go hau argitu nahi dugu:

Durangoko Liburu eta Disko Azoka Euskal Herri-
ko garrantzitsuenetakoa izanik, Gerediaga Elkarteari
eta editorialei, genero ikuspegia txertatzeko pausu
berriak emateko proposamena egin genien: alde bate-
tik, emakumeen parte hartzea aztertzea, eta, bestetik,
kanpo jardueran genero ikuspegia kontutan izatea. Pro-
posamen hauek urtero egin dizkiegu, orain dela lau
urtetik hona.

Badakigu Gerediagak ez dituela argitalpenak auke-
ratzen; guk ez diogu horrelakorik eskatu, lan hori edi-
torialei dagokie. Baina genero ikuspegiaren zeregine-
an, funtsezko ekarpena egin dezakeela uste dugu, eta
gu horretan laguntzeko prest egon gara.

Argi adierazi nahi dugu Gerediagak 40 urtetan arlo
kultural eta sozialean egindako lan eredugarria ez dugu-
la inoiz zalantzan jarri. 

Azokako kartelaren inguruan sortutako ika-mikan,
guk balorazio positiboa egin dugu. Izan ere, Geredia-
gak telebistan atera zuen iragarkia ez da kasualitatea
izan. Honen haritik, Durangoko Udaleko Emakume
eta Gizonen Berdintasun Planean parte hartu du,
beraz, parekidetasunaren aldeko pauso bat gehiago
eman duela esan genezake, eta hori zoriondu beha-
rrekoa da.

Amaitzeko, berdintasunean bizi garela saltzen
diguten munstro eta mamuz josita dago gure jendar-
tea, norberaren etxetik hasita kaleko esparru guztie-
tan. Bilgune Feministak, berriz ere, parekidetasune-
an eta berdintasunean oinarritutako Durango nahi du,
eta emakumeok ikusezintasunetik atera eta dagoki-
gun lekua hartu behar dugu.

Gure eskubideak defendatzearren hedabideetan
protagonismoaren bila gabiltzala aurpegiratu digute.
Argi dago gure lana ez ezagutzeaz gain,  guk dugun
filosofia feministarekin ez duela bat egiten! 

Durangoko Bilgune Feminista

Ikasketak
1992ko udazken aldera Policia Nacional Civil izenekoa
sortu zen El Salvadorren.  Bake akordioen ondorengo
urte haietan egin beharrekoak gogorrak izango zirenez,
irakasleak behar zituzten, eta Espainiako Polizia Nazio-
nala (uniforme urdin estreinatu berriarekin) eta Pino-
txet jubilatu berriaren Txileko Karabineroak hautatu zituz-
ten. Ezaguna da klaseetako batean ikasleetako bat zuti-
tu eta irakaslearen aurrean oldartu zela, ez zirela hara
torturatzen ikasteko joan esanez.

Ertzaintzak ez zuen haiengandik ikasi. Israel alde-
an aurkitu zituen garai hartan irakasle hobeak; bai Espai-
nian eta bai Txilen irakasten ibilitakoak, eta Nigeria
aldean, Amerikako Estatu Batuetan... curriculum ede-
rrekoak.

Israeldarrak izan ziren aurrekoan, hilaren 17an,
Urbinan ibili ziren biolentoen irakasleak.  Lurrean ese-
ritako jendea egurtu  eta etxerantz zihoazenen kontra
kargatzean dozenaka zauritu eragin zituztenak, auto-
buskada osoak hormara begira jarrita zigortu zituzte-
nak, metrailetak eskuetan jendeari alde egiten utzi ez
zietenak (minutuko 700 tiro botatzen dituen metrai-
leta erabiltzeko asmoz izan ote ziren, edo jendea kikil-
tzeko baino ez zeuzkaten?)

Egun berean, baina arratsaldez, manifestazioa
izan genuen berriz Durangoko kaleetan, herriko ara-
biar taldeek antolatuta. Palestinaren alde, Gazako
genozidioaren aurka. Ertzaintzaren irakasleak dira
Israelgo ejertzito eta poliziaren irakasle ere, egun
hauetan hain eraginkor lanean ikusi ditugun berbe-
rak, haien Krav Maga, segurtasunarekin, fosforo zuri
lehergailuarekin, harrotasunarekin, munduko gober-
nuen konplizitatearekin.

Bake eta demokraziaz ahoa beteta biolentzia eta
zapalketa nola erabili. Eskola ofizialerako matrikulak
irekita jarraitzen du, demokrata omen direnentzako,
biolentzia guztia (beraienak ez du kontatzen) atoan
kondenatzen dutenentzako.

Aitor Sarrionandia (Durango)

Abadiño San Blasetan

Euskal Herriaren historia arrantzale, abeltzain eta neka-
zariek idatzi dute. Euskal Herriak arrantza, abeltzaintza
eta nekazaritza izan ditu oinarri gaur egun arte. Gure
historia herritar xume horiek egin dute. 

Hala ere, orain sektore garrantzitsu hau gainbe-
heran jarri digute gure herriko agintariek. Izan ere, sek-
tore hau eta bertako langileak bultzatu beharrean, ito
egiten dituzte.

Alde batetik, ekoizpen sistema molde jakin bat bul-
tzatzen dute soilik; nekazaritza produkzio txikiak,
nekazaritza ekologikoa, nekazari, abeltzain eta arran-
tzaleen aldeko enpresa politikak… lagundu beharre-
an, horiek oztopatu eta nekazari, abeltzain eta arran-
tzaleak babesten ez dituzten politika eta enpresa mol-
deak sortzen dituzte.

Honen guztiaren adierazle da EITBko Sustraia
programa; Eusko Jaurlaritza eta Bizkaia, Gipuzkoa eta
Arabako Foru Aldundien babesturiko publizitate iraun-
korra. Programa horrek irauten duen denbora guztian,
aipatutako instituzio horiek sortutako marken propa-
ganda besterik ez digute egiten: horra hor Gure Oke-
la, Bizkaiko Txakolina, Idiazabal Gazta, Kalitatea Fun-
dazioa… Sustraia programa horren ikusentzuleek
erraz pentsatu dezakete Euskal Herrian ez dagoela bes-
te arrantzale, abeltzain eta nekazaririk; hau da, Gure
Okela, Bizkaiko Txakolina, Idiazabal Gazta eta Kalita-
tea Fundazioa direla lehen sektoreko ekoizle bakarrak.

Nekazaritza eta abeltzaintza gure herriaren eta eus-
kal kulturaren oinarria eta sustraia izan dira. Gaur egun,
gero eta arazo gehiago ditugu merkatuan produktu
naturalak erosteko. Arazo hori gure agintariek sortu
dute: Euskal Herria ingurune berde eta natural bat iza-
nik, porlanez beteriko ingurune bat egiten ari dira: auto-

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. 

DATUOK BARIK EZ DA GUTUNIK ARGITARATUKO

pistak, errepideak, zubiak, zabortegiak, harrobiak,
trenbideak… Azpiegitura hauek guztiak hainbat neka-
zal-lur eta nekazaritza-ustiakuntza desagertarazi dituz-
te; arrantza gero eta zailagoa da itsasoaren egoera bizi-
ki larriagatik…

Urtero lez, Sustraia programan ziur aski otsaila-
ren 3ko Abadiñoko San Blas Azoka erakutsiko dute;
nekazal produktu eta abere ezin hobeak egongo diren
azoka, zuhaitz eta landare ezin hobeak salduko dituz-
ten azoka. Baina zer lurretan landatuko ditugu, gure
Euskal Herria berdea hormigoiz betetzen badigute?

Otsailaren 3an azokara hurbiltzea gomenda-
tzen dizuet; era berean, talo, sagardo, gazta eta txako-
lin trago artean burua altxatu eta Mendiola auzoan,
nekazaritza eta abeltzaintza hain “sutsuki” defenda-
tzen duten PNVko agintari horiek zer sarraski egiten
ari diren ikustera gonbidatzen zaituztet. Hurbildu
bertara, ongietorri beroa egingo dizuete, urtarrilaren
17an Urbinan egin ziguten ongietorri ezin beroagoa-
ren antzera.

Gorka Erdoiza (Durango)

Putzuz betetako bidea 
Astekariko irakurle batek Garaira doan bidearen egoe-
raz ohartarazi gaitu. Argazkia ateratzera joan gare-
nean, urez betetako hamaika zulo topatu dogu.
Abadiñoko Gerediaga auzoko bizilagunek eta garai-
tarrek bide hau behar den moduan jartzeko “sarri
eskatu dabela” jakitera emon deuskue. 

Klik batean @
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zurekin
ABADIÑO

Ondo pasau
San Blas jaietan!

Barikua, urtarrilak 30
21:30ean, Bertso afaria: Igor
Elortza eta Unai Iturriaga,
Gaztetxean. Txartelak Larrano
tabernan eta Oregi jatetxean
salgai.
22:00etan, Idi-probak.

Domeka, otsailak 1
09:00etan, “Abadiño auzorik
auzo” ibilaldia. Urten Geredia-
gako baselizan eta amaitu
13:00etan, Zelaietako Txan-
porta kultur etxean. Urtekeran
argazki bat egingo jako ibilta-
rien talde osoari.
10:15ean, San Blas 2009
Pilota Txapelketako final
laurdenak, esku-huska (muti-
lak) eta pala (neskak), Torno-
solo trinketean.
11:00etan, Eskola arteko
krosa (Bizkaiko txapelketa)
Astola auzoan.
17:00etan, Idi probak

Martitzena, urtarrilak
3. SAN BLAS EGUNA
- AZOKA: 

Ganadua, baserri-tresneria,
burdineria, ortuariak, frutak,
gaztaia, txakolina, ogia, eztia,
artisautza eta landarak. 
XVII. ABELBURU ERAKUS-
KETA.
9:00etan, Herriko txistularien
kalejira.
9:00etatik aurrera, XIII.
argazki rallya.
10:30ean, Umeentzako
tailerrak Txanporta kultur

etxeko arkupean.
11:00etan, Meza nagusia
San Trokaz elizan.
12:00etan, Bertsolariak
Ferialeku plazan: Etxahun
Lekue, Peñagarikano eta
Eñaut Uruburu.
12:30ean, Herri-kirolak
probalekuan eta ondoren
nekazal sari banaketa.
16:30ean, Erromeria Feriale-
ku plazan: Lotxo taldea
17:00etan, Idi-probak.
22:00etan, Idi-probak.

Eguaztena, otsailak
4.SAN BLAS TXIKI
EGUNA
17:00etan, Idi-probak.
19:30ean, Abadiñoko Done
Zezili abesbatzak Santa Age-
daren koplak abestuko ditu
kalerik kale.

Barikua, otsailak 6
18:00etan, San Blas 2009
Pilota Txapelketako finalerdiak
esku-huska Tornosolo trinkete-
an.
22:00etan, Idi probak.

Zapatua, otsailak 7
14:00etan, Emakume base-
rritar eta artisauen bazkaria
Soloa jatetxean. Izena emote-
ko deitu telefono zenbaki
honetara: 94 466 94 20. Azke-
neko eguna: otsailaren 4a.
17:00etan, Idi-probak.
18:00etan, Korri eta Xalto
pailazoen saioa Txanporta

kultur etxean.
22:00etan, Idi-probak.

Domeka, otsailak 8
10:30ean, San Blas 2009
Pilota Txapelketako finalak
esku-huska eta palan Tornoso-
lo trinketean.
17:00etan, Idi-probak.

Astelehena, otsailak 9
21:30ean, Idi-probak.Ondo-
ren, Txapelketaren sari bana-
keta.

Zapatua, otsailak 14
10:00etan, XXI. Burduntziko
bildots txapelketa.Txakolin
erakusketa.
14:00etan, Bildots bazkaria
probalekuan. Bazkalondoa
Oihergi taldeak alaituko dau.
17:00etan, Euskadiko kluben
arteko pilota txapelketa: Atxar-
te (Abadiño)- Txukun-Lakua
(Vitoria-Gasteiz) Zelaietako
frontoian.

ABADIÑOKO  
GAZTETXEA  ETA
TXOSNAGUNEA

Urtarrilak 30, barikua
18:30ean, Kubako iraultzaren
50. urteurrenari buruzko hitzal-
dia.
21:30ean, Bertso afaria: Unai
Iturriaga eta Igor Elortzarekin
(txartelak ohiko lekuetan salgai)

Urtarrilak 31, zapatua
18:30ean, Antzerkia, Etxe berri
de luxe.
22:30ean, Kantautorea, Jabi
Gutierrez.

Otsailak 3, martitzena
10:00etan, Txosnen irekiera.
13:00etan, AHTaren aurkako
manifestazioa.

Otsailak 6, barikua
22:30ean, Kontzertua gazte-
txean. Gorroto, Golpe de
estado eta Nuevo Catecismo
Católico.

Otsailak 7, zapatua
14:00etan, Bazkaria.
18:00etan, Trikipoteoa.
19:00etan, Txosnen irekiera.
22:00etan, Kontzertua txosna-
gunean. Des-kontrol eta Sko-
vers (rock bertsioak)
22:00etan, Jaialdia gaztetxe-
an. Egurre eta kitto eta Dj Bull.

Otsailak 8, domeka
18:00etan, Dokumentala.
Hautsitako Leihoa.

SSaann  BBllaass  22000099  eeggiittaarraauuaaSSaann  BBllaass  22000099  eeggiittaarraauuaa

OHARRA

Otsailaren 14tik 16ra,
XII. Argazki Rallyko
argazkien erakusketa
egingo da Txanporta
kultur etxean.
ORDUTEGIA: 
Astegunetan: 15:00eta-
tik 20:00etara.
Zapatuan: 12:00etatik
14:00etara.
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N
ekazarien eta artisauen lana-
ren emaitzak ikusi, dastatu,
usaindu eta erosteko aukera
eskainiko dau, urteroko ohi-
turan, Sanblasetako feriak.

Durangaldeko hainbat herritan landutako
nekazal produktuak herrian saltzera batu-
ko dira baserritarrak otsailaren 3an
Abadiñora. Guztira, 92 baserritan landuta-
ko ortuariak izango dira San Blas
Feriarako atonduko ditueen 84 erakus-
mahai kolorez betetzen: gaztaia salduko
daben 14 postu, ogi eta pastelen 13,
labeldun eztidun 7, denetariko ortuariak
salduko ditueen 10, sagardoa eta txakoli-
na eroango daben 8 eta bestelako produk-
tuak izango ditueen beste 20 erakus-

mahai inguruk osatuko dabe azoka. 
Postuetariko zazpitan izango dira aur-

ten Abadiñoko baserrietan ekoitzitako
produktuak; Abadiñoko eztia, gaztaia eta
piperrak eroango ditue, besteak beste.

Baserritarren hartu-emonerako
plaza aproposa
Ganaduari jagokonez, Abadiñoko baserrie-
tatik kalera eroango ditue erakusketarako
-eta kasua balitz, saltzeko- hainbat arra-
zatako 200 buru. Beste hainbeste izango
dira kanpotik ekarritakoak. Salerosketak
egiteko baino, abeltzainen arteko hartu-
emona sustatzeko plaza izaten da
Sanblasetako Feria: tratua abiatzeko lekua
da baserritar askorendako.

Ikusi edo erostera joaten direnendako
be askotariko aukerak izango dira
Sanblasetako Ferian: adibide baterako,
Arbaso elkarteak antolatutako Artisautza
Azokan 30 artisau izango dira euren lana
erakutsi eta saltzen. 

Baserrian ekoitzitako
produktuak kalera

Jg

Ortuariak, ganadua, landareak, makinak eta artisauek 
landutako produktuak erakutsi eta saltzeko gunea

92 baserritan landutako
ortuariak izango dira 
Sanblasetako Nekazal 

Azokan salgai

Durangaldeko usaina ezin
deutsugu transmititu,
 baina Durangaldea

 entzun, ukitu eta ikusteko...

Bla
Jatetxea

“Arrati 2000”

946 814 200 - 946 814 516
Faxa: 946 814 200

Bilbo-Donosti errepidea 32. Km
48 220 MATIENA - ABADIÑO

TXIRRI-  TXIRRITXIRRI-  TXIRRITXIRRI-  TXIRRITXIRRI-  TXIRRITXIRRI-  TXIRRITXIRRI-  TXIRRITXIRRI-  TXIRRITXIRRI-  TXIRRITXIRRI-  TXIRRITXIRRI-  TXIRRITXIRRI-  TXIRRI
txutxes denda

Zeletabe 8, behea. Abadiño
Tel.: 649 40 49 80

zabalik asteburu eta jaiegunetan

Iban Gorriti
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S
anblasetan Tornosolo trinketea
kirol ekitaldien erdigune bihur-
tuko da. Domeka honetan, San
Blas Pilota Txapelketako final
laurdenak jokatuko ditue muti-

lek esku-huska eta neskek palan.
Sailkatuek finalerdietako lehiak izango
ditue datorren barikuan, eta finalak,
modalitate bietan, otsailaren 8an jokatu-
ko ditue, 10:30ean hasita.

Esku-pilotak be izango dau bere tar-
tea Zelaietako frontoian. Izan be, otsaila-
ren 14an Euskadiko Kluben Arteko Pilota
Txapelketari jagokon jardunaldia jokatuko
dabe han. Abadiñoko Atxarte pilota esko-
lako ordezkariek Gasteizko Txukun-Lakua
eskolakoak izango ditue aurkari. 

Sanblasetako kirol egitarauan, pilotaz
gainera, beste hitzordu gomendagarri bi
be badaukaguz. Etzi, eskola arteko krosa
jokatuko da Astola auzoan eratuko daben
zirkuituan, 11:00etan hasita. Hantxe era-
bakiko da aurtengo Bizkaiko txapelduna
nor den. Azkenik, martitzen eguerdian,
herri-kirolak izango dira ikusgai
Zelaietako Probalekuan.

Pilota protagonista
nagusi kirol arloan

Tornosolon esku-huskako
eta palako lehiak jokatuko

dira; kluben artekoa be
jokatuko da frontoian

San Blas Txapelketako azken txanpa jaien barruan 
jokatuko da; finala otsailaren 8an da Tornosolon

 Miota, 6 behea - 48230 ELORRIO
Tel.: 94 623 18 92 - Faxa: 94 682 06 51

S
an Blas jaietako
egitarauak gustu
guztiak asetzeko
aukerak eskain-
tzen deuskuz.

Hamabi Harri auzo elkarte-
ak Abadiño auzorik auzo
ezagutzeko ibilbidea anto-
latuko dau urtarrilaren
1ean, 08:30ean
Gerediagako baselizatik
abiatuta. 

Musikak be bere txokoa
izango dau jaietan.
Gaztetxeak antolatuta, Jabi
Gonzalez kantautoreak
emanaldia eskainiko dau
urtarrilaren 31n. Bigarren
asteburuan Gorroto, Golpe
de Estado, Nuevo
Catecismo Catolico, Des-
control, Skovers, Egurre eta
kitto eta DJ Bull arituko

dira. Otsailaren 4an,
Abadiñoko Done Zezili
Abesbatzak Santa Agedako
koplak abestuko ditu herri-
ko kaleetan zehar. 

Korri eta Xalo pailazoen
emanaldiak umez beteko
dau Txanporta kultur etxea
otsailaren 7an.  

Ohiturari eutsiz, XXI.
Burduntziko bildots txapel-
keta eta txakolin erakuske-
ta antolatuko ditue otsai-
laren 14an. Txapelketako
bildotsekin bazkaria egingo
dabe Probalekuan.

Ondo pasatzeko
hamaika aukera

Unai Iturriaga eta
Igor Elortzagaz

bertso afaria dogu
gaur gauean

Kepa Aginako
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AMALURRA

Dibertsinoa, Urkiolako ingurua
zaintzeko arduragaz lotuta
Toki-Alai interpretazino zentroak kanpaina berezia hasi dau jentea kontzientziatzeko, elur
sasoiaren ondoren Urkiola zaborrez beteta agertu ez daiten; oraingoz erantzun ona izan dau

Azkeneko hilabeteetako egu-
raldiak arazo ugari ekarri
ditu gurera, baina guztia ez

da txarrerako izan. Ohi den legez,
elurra agertu da gure mendi eta
landetan, eta askok dibertsinora-
ko atxaki moduan erabili dabe.
Gure eskualdean be jente ugarik
jo dau mendi magaletara zakuak
edo lerak hartuta; Urkiola da horren
adibide argiena. Jente kopuru han-
di horrek, baina, ezusteko batzuk
sortu ditu: jolaserako erabilitako
hainbat tresna agertu da bazterre-
tan botata. Hori dela-eta, kanpai-
na berri bat abiatu dabe Urkiolako
Toki-Alai zentrokoek.

Zarama leku askotan

Ehunka pertsona hurbiltzen da
Urkiolara elurra egiten dauenean,
eta kanpaina honen helburua
hurrengo baten datozenei ingu-

rua zaintzeko neurriak azaltzea
da. Izan be, bertaratzen den jen-
teak edozein tramankulu hartzen
dau jostailu moduan elurretan
behera joateko: eskiak, errake-
tak, lerak, zabor-poltsak edo
beste plast iko mota batzuk.
Dibertsinoa amaitzen denean,
horreetako askok ez dabe ezerta-
rako balio, apurtu edo egoera
txarrean geratu direlako. Ondo-
rioz, batzuek bertan izten ditue,
baina ez zaborrontzietan.

Egoera aldatu guran

Elurrak irauten dauen bitartean,
zabor hori guztia nahiko ezkutuan
geratzen da; kontua aldatu egiten
da, baina, elurra urtzen hasten
denean, eta jenteak itzitako zara-
ma leku askotan agertzen da:
landetan, hesietan, basoetan,
aparkalekuetan...

Urteetan zehar, Urkiolako
parke naturaleko inguruak zabo-
rrez beteta ikusi izan doguz elur-
teen ondoren, eta martxan jarri-
tako kontzientziazino kanpaina
honek egoera hori aldatzea dau
helburu.

Askotariko kartel eta eskuo-
rrien bitartez, elurra urtutakoan
parke naturala zelan geratzen
den azaldu gura jako jenteari.
Horren inguruan hausnarketa
egin eta erabiltzen ditueen plasti-
ko zein bestelakoak edukiontzie-
tara botatzera edo eurekin eroa-
tera animatu gura ditue antola-
tzaileek bisitariak.

Erantzun ona

Aurtengo azken elurtean kanpai-
na honen eragina nabaritu dabe.
Izan be, inoiz baino jente gehiago
ibili da Urkiolan; batez be, aste-

Publierreportajea

buruetan. Egun horreen ondoren,
erabil itako tresnek sortutako
zabor gehiena zaborrontzietan
agertu da, han eta hemen botata
be aurkitu ditueen arren plastiko
edo lera batzuk. Hori bai, azken
urteekin konparatuz gero, askoz
be gitxiago.

Beraz, kanpaina honek eran-
tzun ona izan dau azken astee-
tan. Toki-Alai zentrokoek, eske-
rrak emoteagaz batera, bide
beretik jarraitzeko eskatu gura
deutse etorkizunean Urkiolara
hurbilduko direnei. Datozen aste-
etan be, ez da arraroa izango
parke naturala zuriz jantzita ikus-
tea, eta, beraz, aukera aparta
izan leiteke elurretan ibili eta
jolasteko. 

Guztion ardura da, naturagaz
gozatzeagaz batera, ingurumena-
gazko errespetua izan eta zentzuz
jokatzea.

Urteetan zehar,
Urkiolako Parke
Naturaleko
inguruak
zaborrez beteta
ikusi izan doguz
elurteen ondoren

Plastiko zein
bestelakoak
edukiontzietara
botatzera edo
eurekin eroatera
animatu gura
ditue bisitariak



ANTZERKIA
BERRIZ
›› Umeendako antzerkia: ‘Kartoi

Biraka’
(Marke-
liñe).
Urtarrilaren
30ean,
17:30ean,
Kultur
Etxean.

DURANGO
›› ‘Abraham y

Samuel’
(Karmakros
antzerki taldea-
Gipuzkoa),
otsailaren 1ean,
19:00etan, San
Agustin kulturgunean.

ERMUA
›› ‘Humor al dente’ (Luciano

Federico), urtarrilaren 30ean,
22:15ean, Lobiano kulturgunean.

›› Umeendako antzerkia: ‘Ateak
edonon sortzen direnean’
(Pasadas las 4), urtarrilaren 31n,
17:00etan, Lobiano kulturgunean.

ZORNOTZA
›› ‘Los ángeles no tienen hélices’

(Dani Perez), urtarrilaren 30ean,
21:00etan, Zornotza Aretoan.

BERTSOAK
ABADIÑO
›› Bertso-afaria, urtarrilaren 30ean,

21:30ean, Abadiñoko Gaztetxean.
Unai Iturriaga eta Igor Elortza
bertsolariek jardungo dabe.
Tramagile lanetan, barriz, Josu
Goikoetxeak. Txartelak Larrano

›› ‘Zure antsietatea kontrolatzen
ikasi gura dozu?’, emakumeenda-
ko antsietatea kontrolatzeko
ikastaroa. Otsailean hasita. Astean
behin izango diren hiru orduko 15
sesino egingo dira, Durangoko
Landako osasun zentroan. Eskolak,
astelehen edo eguenetan izango
dira, 16:00etatik 19:00etara 
(94 620 05 20).

DURANGO
›› Dendaketan Merkatariendako

euskara ikastaroak. Hainbat
mailako taldeak osatuko ditue, bai
zerotik bai maila bategaz hasi gura
dabenei zuzenduta. Udaleko
Euskara Sailak eratutako ikastaroak
dira. Izena emoteko epea zabalik
dago otsailaren 6a bitartean 
(94 603 00 16 /
gukeuskaraz@durango-udala.net).

›› Ostalariendako euskara ikasta-
roak. Merkatariendako azken hiru
urteetan eratutako ikastaroen
emaitzak ikusita, euskara ikasteko
interesa daukien ostalarien beharrei
erantzuteko asmoz antolatu ditu
eskolok Udaleko Euskara Sailak.
Hasita dago matrikulatzeko epea,
otsailaren 6a bitartean. Durangoko
ostalaritza establezimenduren
batean lanean diharduen edonork
parte hartu leike, eta hainbat
mailako taldeak osatuko ditue, bai
zerotik bai maila bategaz hasi gura
dabenei begira (94 603 0016 /
gukeuskaraz@durango-udala.net).

›› Adinekoendako ikastaroak:
‘Argazkigintza digitala’, ‘Osasun
naturalaren tailerra: landare
osasungarriak eta prestakinak’,
‘Landare eta baratzeak ekologiko-
ki hazteko’, ‘Aretoko dantzak’,
‘Lurrinterapia’ eta ‘Internet’. Izena
emoteko, Adinekoen Udal Egoitzan.
(94 620 03 21 / 94 603 00 00 Luz.
1710).

IURRETA
›› Ikima tailerrak: Komiki tailerra

(Anartz Aranguena), urtarrilaren
30ean, 17:30ean, Liburutegian.

IPUINAK
DURANGO
›› Virginia Imaz ipuin-kontalaria,

urtarrilaren
31n, Udal
Liburute-
gian: 3-5
urte
bitarteko
umeendako
saioa, 17:00etan; sei urtetik
gorakoendako saioa, 17:30ean.

ibiltaria’(AIKO taldea). Otsailaren
3an, 19:30ean, Plateruenean.

DEIAK
DURANGO
›› Korrika Batzordea. Eskola eta

elkarteei begira, otsailaren 4an,
19:30ean, AEK-Abizari 
euskaltegian.

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

›› Bost eurogaz saritutako +Dendak
elkarteko establezimenduetan
banatutako Gabonetako loteriaren
68.258 zenbakiaren 19.600
partizipazinoak kobratzeko,
Nafarroako Aurrezki Kutxaren
sukurtsalean.

ERAKUSKETA
BERRIZ
›› ‘Basoak klima aldaketaren

aurrean’. Basoko injineru
teknikoen elkartea. Kultur Etxean. 

DURANGO
›› Geroa antzerki taldeari omenaldi

erakusketa. Otsailaren 7a bitar-
tean, San Agustin kulturgunean.
Egunero, 18:00etatik 20:00etara.

›› ‘La aventura con el otro. Bestea-
rekin abentura’. Leo Simoesen
argazkiak. Otsailaren 1a arte, Arte
eta Historia Museoan.

ERMUA
›› Margoak. Mugartea taldea.

Urtarrilaren 31 bitartean, Lobiano
kulturgunean.

ZORNOTZA
›› ‘Muros de la vergüenza’. Sonia

Ruedaren argazkiak. Urtarrilaren
31 bitartean, Zelaieta zentroan.

IKASTAROAK
DURANGALDEA
›› Guraso Eskolak, otsailaren

lehenengo astean hasita 
(90 minutuko zortzi sesino),
Durangaldeko hezkuntza zentroko
udal lokaletan. Durangaldeko
Mankomunitateko Drogomenpeko-
tasun Prebentzinorako Sailean
(Durangon) emon leiteke izena, 
(94 620 05 20).

›› Helduendako ipuin-kontalariak:
‘Munduko ahotsak’: Mercedes
Carrión (Peru), urtarrilaren 31n,
20:00etan, Udal Liburutegian.

IURRETA
›› Helduendako ipuin kontalaria: ‘El

hombre avión’ Ze Jam Afaneren
eskutik (Camerún), urtarrilaren
30ean, 20:00etan, Liburutegian.

ZALDIBAR
›› ‘Itsaminez’

(Rosa
Martinez
ipuin
kontalaria)
txotxongilo ikuskizuna, urtarrilaren
30ean, 18:00etan, Udal Liburute-
gian (Lau eta bederatzi urte
bitarteko neska-mutilei zuzenduta).

JAIAK
ABADIÑO

San Blas
›› Idi-probak, urtarrilaren 30ean

22:00etan, eta otsailaren 1ean
17:00etan. Otsailaren 3an, San
Blas egunez, 17:00etan eta
22:00etan izango dira idi-demak,
San Blas Txiki egunez, hilaren 4an,
barriz, 17:00etan.

›› Kubako iraultzaren 50. urteurre-
nari buruzko berbaldia, urtarrilaren
30ean, 18:30ean, Gaztetxean.

›› ‘Etxe berri de luxe’ antzerkia,
urtarrilaren 31n, 18:30ean,
Gaztetxean. Jabi Gutierrez
kantautorea, 22:30ean.

›› ‘Abadiño auzorik auzo’ ibilaldia,
otsailaren 1ean, 09:00etan.
Gerediagako Salbadore baselizatik
irtengo dabe eta Txanporta kultur
etxean amaitu, 13:00ak inguruan.
Familia argazkia egingo da
irteeran. 

›› San Blas 2009 Pilota Txapelketa-
ko final laurdenak, otsailaren 1ean,
10:15ean, Tornosolo trinketean:
esku-huska (mutilak) eta pala
(neskak). Eskola arteko krosa
(Bizkaiko Txapelketa), Astolan.

›› AHTaren aurkako manifestazinoa,
otsailaren 3an, 13:00ean, 
Gaztetxean.

›› Nekazaritza, ganadu, baserri
tresneria eta artisautza azoka,

tabernan eta Oregi jatetxean lortu
leitekez. Abadiñoko Bertso Eskolak

eta Abadiñoko Udalak eratuta, San
Blas jaiak direla-eta. 

BESTEAK
DURANGO
›› Txiki Parka, Landako erakustazo-

kan. Hainbat jostailuz hornitutako
espazio egokitua 3. moduluan,
17:00etatik 20:00etara. Urtarrileko,
otsaileko eta martxoko asteburue-
tan Udaleko Kultura Sailak eratuta.

ERMUA
›› ‘Ermuan kantuan’ kalejira.

Urtarrilaren 31n, 12:30ean, Orbe
Kardinala plazatik irtenda. Euskal
Birusa euskara elkarteak eratuta.

›› Agata Deunaren kalejira.
Otsailaren 4an, 18:00etan.

IURRETA
›› Santa Ageda bezpera. Etxez etxe

kopla-kantari irtengo dabe Aita San
Migel plazatik, 18:00etan. Mikel
Deuna kultur elkarteak antolatuta. 

ZORNOTZA
›› ‘Erdu olgetan’: Umeentzat aisialdi

programa (6-10 urte). urtarrilaren
30ean, Zelaieta zentroan. 

DANTZA
DURANGO
›› Dantza tailerra: ‘Dantzaldi

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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Urtarrilaren 30ean, 21:00etan

BIZIPENAK UMORE
BILAKARAZIZ
Era zorrotzean, ironia eta umorez
beteta, bere autobiografia erakutsiko
dau Dani Pérezek Zornotza Aretoan.
Ispiluaren beste aldera pasatuko da,
geroago eta konplikatuagoa den
munduaren ikuspegi berezia erakuste-
ko. Baleiteke Los ángeles no tienen

hélices bere lanik pertsonalena izatea;
ondoen identifikatzen dauena. Izan be,
oroitzapenetara jo dau, bizipenak,
magiaz lez, umore bilakarazteko.

AGENDA

"Une honeetan familiaren 
saminagaz bat egiten dogu" 

Mallabia, 2009ko urtarrilaren 26an

Larraitz Alonso Amezua

Orraittio Euskara Elkartea



LITERATURA
IURRETA
›› Munduko emakumeen literatur

tailerra, maiatzaren 25a bitartean,
astelehenetan, 18:30etik 20:30era,
Udal Liburutegian. Haurtzaindegi
zerbitzua be eskainiko dabe,
aurretik eskatuz gero. 
(94 681 27 26 / 
biblioteka@iurreta.net). 

MUSIKA
DURANGO
›› Los Coronas, urtarrilaren 31n,

22:00etan, Plateruena kafe
antzokian. 
Lam Rim,
otsailaren
5ean.

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
Matiena ..................606 459 988 
Durango Geltokia ....946 811 001
Goco Tour ..............946 202 860
Tele Taxi ................944 102 121
Radio Taxi Bizkaia ..944 269 026
Elorrio Geltokia ......946 820 040 

J.L. Uriarte ..670 402 002
I. Estebez ....670 678 273

M Galeano..............946 582 854
Iurreta ..................946 201 565

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

-1

EGURALDIA

7o

5

16o DOMEKA

-1

8o ASTELEHENA

7

16o ZAPATUA

9

19o BARIKUA

MARTITZENA

Hodeiak eta ostarteak
tartekatuko dira, halan be, ez da
euririk espero. Egunaren
amaieran areagotu egingo dira,
fronte berri bat hurbilduko da-eta.
Hego-haizea bizi ibiliko da eta
tenperaturak gora jarraituko dau.

Fronte hotz batek hodeiak
ugaritu eta euria itziko dau. Elur-
kotak behera egingo dau
berriro, 1.200m inguruan
kokatuz. Tenperaturak behera
egingo dau. Mendebaldeko
haizea ibiliko da.  

BOTIKAK
Barikua, 30
09:00-09:00
• Etxebarria (Montebideo 2 - Durango)
09:00-22:00
• Bengoa (Jose Antonio Agirre 1 -
Atxondo) 
Zapatua, 31
09:00-09:00
• Campillo (Montebideo 24- Durango)
09:00-13:30 (*14:00)
• Etxebarria / Gaztelumendi / Unamunzaga
/ Sagastizabal / De Diego / San Roma /
Balenziaga (Durango)
• Bartolome (Gabiola 2 - Berriz)  
• Irigoien (Bixente Kapanaga 3 -
Iurreta)*
• Balenciaga (Berrio Otxoa 12 -
Elorrio)*
Domeka, 1
09:00-09:00
• Gaztelumendi (F.J. Abasolo 2 -
Durango) 
09:00-22:00
• Deleuze Jiménez (Erreka 6 - Elorrio) 
Astelehena, 2
09:00-09:00
• SanRoma (Uribarri 5 - Durango)
Martitzena, 3
09:00-09:00
• Gaztelumendi (F.J. Abasolo 2 -
Durango) 
Eguaztena, 4
09:00-09:00
• Unamunzaga (Murueta Torre 2C -
Durango)
09:00-22:00
• Bartolome (Gabiola 2 - Berriz) 
Eguena, 5
09:00-09:00
• Mugica (Andra Mari 9 - Durango)

ZINE-KLUBA 
ELORRIO
›› Hilean behin.dok: ‘1973 

revoluciones por minuto’,
otsailaren 5ean, 19:30ean, Iturri
kultur etxean.

ERMUA
›› Umeendako zinema: 

‘Mamma Mia’, otsailaren 1ean,
17:00etan, Lobiano 
kulturgunean. 

›› Zine erotikoaren zikloa:
‘Shortbus’, otsailaren 5ean,
21:30ean, Lobiano 
kulturgunean

ZORNOTZA
›› ‘De la escena y de la música al

cine’ zikloa: ‘No direction home:
Bob Dylan’ pelikula, otsailaren
3an, 20:15ean, Zornotza 
Aretoan. 

otsailaren 3an, goiz osoan. Era
berean, XVII. Abelburu erakusketa.

›› Herriko txistularien kalejira,
otsailaren 3an, 09:00etan, eta,
10:30ean, umeendako tailerrak,
Txanporta kultur etxeko arkupeetan.

›› Meza nagusia, otsailaren 3an,
11:00etan, San Trokaz elizan, eta,
12:00etan, Ferialeku plazan
bertsolariak: Etxahun Lekue,
Angel Mari Peñagarikano eta
Eñaut Uruburu.

›› Herri-kirolak, otsailaren 3an,
12:30ean, Probalekuan. Gero,
Nekazaritza Azokako sari
banaketa. Ferialeku plazan, Lotxo
taldeagaz erromeria 16:30ean.

›› Abadiñoko Done Zezili abesbatza-
ren eskutik Santa Ageda koplak,
otsailaren 4an, 19:30ean.

JARDUNALDIA
BERRIZ
›› Desarrollismoari buruzkoak:

‘Desarrollismoaren eraginak
Durangaldean: AHT, Durango-
Beasain, harrobiak, trenaren
lurperatzea…’ txostenaren
aurkezpena, urtarrilaren 30ean,
19:00etan, Hiltegixe gaztetxean.
Gero, txokolatada eta AHTari
buruzko bideoa. Kantautoreen
kontzertua, 22:30ean. 

›› Desarrollismoari buruzkoak:
Erresistentzia tailerra, urtarrilaren
31n, 11:30ean, Hiltegixen.
Bazkaria 14:30ean, eta 17:30ean,
berbaldia: ‘Borroka antidesarro-
llisten eskarmentuak eta aurrei-
kuspegiak’ (Mikel Alvarez + Julio
Villanueva). 22:00etan, antzerkia:
‘El Trinomio Kaotiko’ (Teatro
Terror) eta ‘Klonstrofobiak
mendian’ (Zurrumurru).

LEHIAKETAK
ABADIÑO
›› San Blas eguneko XIII. Argazki

Rallya, otsailaren 3an, 09:00etan.

Txartelen deskarga, Txanporta
kultur etxean, 13:00etatik 14:00eta-
ra. Kopurua mugatua da: 21 lagun.
Izen-emotea 3 euro. Sariak: 200
euro eta garaikurra gai bakotxeko
onenari; herriko onenari 150 euro.

BERRIZ
›› Emakumeen nazinoarteko

egunerako kartel iragarlea
aukeratzeko lehiaketa. Lanak
aurkezteko azken eguna otsailaren
16a: Udaleko erregistroan edo Udal
Liburutegian. Saria: 300 euro.
DBHko ikasleen artean irabazleak
argazki kamara digitala lortuko dau
(94 682 40 36-(6) / 
berdintasuna@berriz.org).

ERMUA
›› 2009ko ihauteriak iragartzeko

kartel lehiaketa jarri dabe
martxan. Lanak aurkezteko azken
eguna otsailaren 5a, Udaleko
Kultura Sailean. Saria: 450 euro.
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ZINEMA
DURANGO

Zugaza
Valkiria
Zuzendaria:
Bryan 
Singer

barikua 30:
19:00 /22:00
zapatua 31:
19:30 / 22:30
domeka 1:
19:30 / 22:30 
astelehena 2: 19:00 / 22:00
martitzena 3: 20:00 

Umeendako zinema

City of Ember
zapatua 31: 17:00
domeka 1: 17:00

ELORRIO

Arriola antzokia
Appaloosa
Zuzendaria: 

Ed Harris

zapatua 31:
22:30
domeka 1:
20:00
astelehena 2:
20:00

Umeendako zinema

Madagascar 2
domeka 1: 17:30

ZORNOTZA

Zornotza Aretoa
Cuestion
de honor
Zuzendaria:
Gavin
O'Connor

zapatua 31:
22:00
domeka 1:
20:00
astelehena 2: 20:00

Umeendako zinema

El valiente
Desperaux 
domeka 1: 17:30

Urtarrilaren 31n, 22:00etan

LOS CORONAS,
AZKEN DISKA
KALERATU BARRI

‘El baile final…’ urte barriagaz  batera argitaratutako azken lana
aurkeztuko dau Durangoko Plateruena kafe antzokian Los Coronas
taldeak. Bittersweet Recordsen bitartez kaleratu dabe Andoaingo
Garate estudioetan grabatutako diskoa. Nahasketak egiteko Amerika-
ko Estatu Batuetara jo dau taldeak. Kanta barri eta zaharrez gozatze-
ko aukera izango dabe, bihar, taldearen jarraitzaileek. 
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harpidedun egiteko, deitu
94 623 25 23 telefonora edo
�������	
�����	�����-ra
zure izen-abizen eta helbidea bidali

durangaldeko astekaria

doan
Egin zaitez harpidedunEgin zaitez harpidedun

durangaldeko
bherriak

ezagutzeko
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Durangoko Kulturalak zazpi partidu zeramatzan irabazi
gabe. Alavesen filialaren kontrako garaipena bolada on eta
oparoaren mugarri izatea nahi dute Txintxurretaren mutilek.

Jaitsiera fasea jokatu beharko du Tabirakok. Hori ekiditeko
geratzen diren lau partiduak irabazi beharko lituzke eta
arerioen hutsak astero itxaron. Ez dirudi gertatuko denik.

25 Tabirakok agur esan dio igoerari24 Hilabete bi eta gero, garaipena

KIROLAK

Txirrindularitza
sustatzen 30 urtean
Elorrioko Txirrindulari Elkarte-

ak 30 urte beteko ditu aur-
ten. Bide luze horretan gaz-

teengan txirrindularitza sustatzen jar-
dun  du t e ,  e k i n  e t a  e k i n ,
Gaursa-Renault bidelagun zutela
(29 urte babesletzan). Eta lanak
bere fruituak eman ditu. Esatera-
ko, iaz ziklo krossean taldekako
Spiuk Torneoa irabazi zuten; eurak
izan ziren denboraldiko talderik
erregularrena. Errepidean ere garai-
pen bi lortu zituzten.

Elorrio Txirrindulari Elkarteak
kadeteen mailan bakarrik du tal-
dea. Gaztetxoekin lan egin nahi
du. Aspaldi gazte mailako taldea
ere bazuten, baina Ermuko talde-
arekin adostutako akordioa eta
gero, lana banatzea erabaki
zuten. Ermuak Elorriora bidaliko
zituen bere kadeteak, eta alde-
rantziz. “Emaitza onak “ eman
dituen sistema dela adierazi du
Joseba Gorostiza txirrindulari
elkarteko lehendakariak.

Errepidean eta ziklo-krosse-
an, modalitate bietan parte har-
tzen dute. Iazko urtean Peio Goi-
koetxeak lasterketa bi irabazi
zituen; ziklo-krossean, aipatu
dugun moduan, talderik onena
izan ziren. Bizkaitik kanpora ere
ibiltzen dira sarritan. Esaterako,
Valladolideko Espainiako Txapel-
ketan parte hartu dute oraintsu,
eta Gipuzkoan eta Araban ere
izaten dituzte lasterketak, noizetik
noizera.

Ziklo-krosseko denboraldia
oso gogorra izan denez, datorren
aste bietan atseden hartuko
dute; ondoren hasiko dira denbo-
raldi berria prestatzen. Aurten iaz
baino lau txirrindulari gehiago
daude taldean.

Belodromoan probak egiten
Aurten baliteke modalitate berri
bati ekitea: belodromoari. Entre-
namenduei ekiten dietenean,
Berrizko belodromoan probak
egingo dituzte: “Gazteak gustura
badabiltza eta moldatzen badira,
polita izango litzateke belodro-
man ere korritzea. Pausu berri
bat ematea litzateke. Gainera,
konfidantza dut ondo moldatuko
direla”, dio Gorostizak.

Aurreikuspenak betetzen
badira, Zallako, Trapagarango
eta Berrizko belodromoetan joka-
tzen diren lasterketetan parte
hartzeko asmoa dute. J.D.

Kadete mailako
taldea dute, eta
errepidean zein
ziklo-krossean
aritzen dira

Kepa Aginako



Garaipenari jarraipena ema-
tea da Leioaren aurka bihar
duten lehiaren helburua. Horreta-
rako, ate aurrean gehiago asma-
tzea komeni da. Alavesi, esatera-
ko, penaltiz irabazi zioten.

Dena dela, Txintxurretak ez
du uste taldeak taktika defentsi-
boa darabilenik: “Aukerak izaten
ditugu, baina asko kostatzen zai-
gu gola egitea. Alaves Bren aur-
ka hiru aukera garbi izan geni-
tuen. Liga hasieran sartu egiten

genituen, baina orain ez”. Landu
beharrekoa golegilearen usaime-
na da, Txintxurretaren ustez.

Jakina da konfidantza oso
faktore garrantzitsua dela edo-
zein kiroletan. Futbolean ere bai.
Konfidantzarik gabe dagoenaren-
tzat ateak pospolo kaxaren
tamaina izaten du; konfidantza
duenak, aldiz, saskibaloian ere
jokatuko luke hankekin. Alavesen
kontrako garaipenari hortxe aur-
kitu behar diote balioa. Jokalariek
biziberritu egin behar dute barru-
tik, eta sekula falta izan ez den
prestutasunari sinesmena gehitu.

Durangarrak sailkapenaren
erdian daude, 27 punturekin.
Beheko postuak bezain urrun
dituzte goikoak. Leioa atzetik
dute, baina partidu bat gutxiago-
rekin, Arenasen kontra jokatu
beharrekoa bertan behera geratu
zelako haizearen ondorioz. J.D.
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Defentsan gotor eta erasoan
kamuts dabil orain Kulturala
Zazpi jardunaldi irabazi barik egon ondoren, Alaves Bren aurka
bolada txarra hautsi zuten. Bihar, Leioaren kontra jokatuko dute

Gasteizen hamarrekin aritu ziren minutu askoan. Judit Fernandez

Denboraldi hasierako eta oraingo
Kulturalak ez dute zerikusirik.
Lehen erasokorrak ziren eta bel-
durrik gabe egiten zuten gora;
gol asko egiten zituzten, baina
baita jaso ere. Ate aurrean
gehien asmatzen zuena, huraxe
garaile. Igartzen da harrezkero
defentsako lana asko landu dute-
la, baina horrek, nahita edo nahi
gabe, eragina izan du erasoko
jokoan. Gol gutxi jasotzen dituzte,
baina jada ez dira hain golegileak.

Emaitzei dagokionez, Txin-
txurretaren mutilak tunel beltzetik
argitara irten ziren iragan astebu-
ruan. Alaves Bri 0-1 irabazi
aurretik, zazpi jardunaldi zerama-
tzaten jarraian hiru puntuak batu
gabe (lau porrot eta hiru berdin-
keta). Beraz, Gasteizen partidua
amaituta, Txintxurretak “mutilak
aldagelan pozik eta aldarte one-
an” zeudela esatea ez da harri-
tzekoa. Hilabete biko lehorteari
amaiera eman zioten.

“Taldeak ez du joera
defentsiboa; kontua da
ate aurrean ez dugula
lehen adina asmatzen”

Kulturalak zazpi lehia
zeramatzan irabazi
gabe; lau porrot eta
hiru berdinketa

Azken urteetan areto-futbola nabarmen alda-
tu da, bai komunikabideetan emondako
hedapenean bai arautegiari jagokonez. Alda-
keta horreen ondorioz, futbolaren ‘anai txikia’
ikusgarriago eta erakargarriago bilakatu da,
eta bere jarraipena gero eta handiagoa da.

Durangaldea ez da alde batera geratu,
eta aldaketa horren ondorioz fitxa federatibo
asko egin da, talde berri asko sortuz, eta,
orain, duela hamarkada bi zegoenaz konpara-
tuta, egoera oso desberdina da. 

Orain Bizkaitik kanpora jokatzen dabilzen
taldeak daukaguz: (Sasikoa A eta Elorrioko
Buskantza A Nazional B mailan; Sasikoa B
Euskal Ligan) eta beste asko bere pausoak
jarraitzeko ahaleginetan dabilz (Elorrioko B
eta Kurutziaga A Preferenten; Presion Break,
Mallabia Bastida, Abadiñoko Gaztetxie eta
Abadiñoko Lagun 1. Erregionalean; Gu
Lagunak, Kurutziaga B, Dantxari, Hasi
Durango eta Mendibeltz 2. Erregionalean). 

Gainera, emakumezko talde bategaz
gozatzeko aukera daukagu (Kurutziaga izan-
dakoa, orain Kulturala). Gogoratu orain urte bi
Bizkaiko Kopa irabazi ebela: lorpen itzela.

Zutabe honegaz, areto-futbola irakurle-
engana hurbiltzen saiatuko gara; bide batez,
Durangaldeko taldeak animatzen joateko
gonbita luzatzen deutsuegu. Mila esker  are-
to- futbolaren alde lan egiten dozuenoi be
(komunikabideak, babesleak, udalak…).A
di

tu
ar

en
tx

ok
oa

IkerSaenz de la Cuesta
•Areto-futbol entrenatzailea

Areto-futbolaren garapena

Sasikoak, berriz
ere, latz sufritu
du irabazteko
Sasikoak Ohorezko B Mailako
lider darrai, beste astebetez,
baina ez sufritu gabe. Beheko
postuetan dabilen Ortziri Como-
donek uste baino buruhauste
gehiago eman zizkion Durango-
ko taldeari (8-6). Lasaitasuna-
ren zortzigarren gola partidua-
ren hondarrean lortu zuten, bil-
botarrak atezain-jokalariarekin
zebiltzala.

Asteburuan Tecuni Bilbo
azkenek sailkatuaren kontra
jokatuko dute kanpoan. Bilbo-
tarrek oraindik ez dute garaipe-
nik lortu; hiru berdinketa baka-
rrik. Hanka eta erdi Euskal
Ligan dute.

Sasikoa B, bere aldetik,
txukun dabil Euskal Ligan. Zor-
tzigarren daude eta hurrago
dituzte goiko postuak behekoak
baino. Preferentean Kurutziaga
eta Elorrioko ere bolada onean
dabiltza, euren partiduak iraba-
ziz. Lehen Erregionalean Pre-
sion Break hirugarren jarri da
joan zen asteko garaipenarekin.
Mallabiak ere goian darrai lide-
rrarengandik hiru puntura. 

Frontenis
Txapelketa
Mallabian
Iaz hasitako bideari jarraituz,
Mallabiako II. Frontenis Txapel-
keta antolatu du Mallabia Futbol
Taldeak. Parte hartu nahi dute-
nek otsailaren 22a arte dute
izena emateko aukera.

Parte-hartzaileek martxoa-
ren bian ekingo diote lehiari.
Txapelketako lehenengo fasean
ligaxka formatuan jokatuko
dute. Ligaxkan sailkatzen dire-
nek kanporaketa faseak jokatu-
ko dituzte ondoren. Interesatuta
dagoen orok honako telefono
honetara deituta eman dezake
izena: 669 028 718.

Asteburuan Tecuni
azken sailkatuaren
kontra jokatuko dute

Bixente Kapanaga 19, behea 
48215 IURRETA (Bizkaia)

Tel.: 946 816 673 
Faxa: 946 817 636

construcciones@zarateyelexpe.biz
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Joan zen asteko porrotak durangarren bolada ona errotik hautsi zuen. J. Fernandez

Tabirakoren azken asteotako
erreakzioa neguko eguzkiaren
antzekoa izan da: epela eta gus-
tura hartzen dena, baina, indarrik
eta jarraipenik gabekoa. Joan
zen astean itxura benetan txarra
emanda galdu zuen Arabako
EHUren kontra (92-72), eta igo-
era fasea ia ezinezko jarri zaio;
beste era batera esanda, aurten
jaitsiera fasea jokatu beharko
dute durangarrek.

Egia da bigarren zat iko
hasieran epaileek Tabirakoren
aurka hartutako erabakiak bere
eragina izan zuela; bederatzi pun-
tu azpitik zirela, epaileak, Tabira-
koko jokalari bati egindako agre-

sioa ez zigortzeaz gainera, jokala-
riari berari teknika adierazi zion
protesta egiteagatik. Baina ger-
taera horrek ezin du durangarren
partidu eskasa ezkutatu. “Partidu
negargarr ia jokatu genuen.

Aspaldiko partez, espir i tur ik
gabeko taldea izan ginen, eta
une batean ere ez genuen eraku-
tsi hil ala biziko partidua irabazte-
ko behar den tentsiorik”, diote

Miraririk ezean, jaitsiera
fasean ariko da Tabirako

Derbi bi jokatuko dira
bigarren erregionalean
Bihar arratsaldean Extremeño-
Elorrio eta Ezkurdi-Berriz B der-
biak jokatuko dira bigarren erre-
gionalean. Lehenengoan elorria-
rrak faborito dira. Bigarrenean,
pronostikoa ez da oso garbia.

Joan zen asteburuan parti-
durik gehienak bertan behera

geratu ziren, haize zakarra medio
(180 Bizkaian). Extremeñorena
izan zen jokatu zenetako bat, eta
Amorebietaren zelaian hiru puntu
baliotsu eskuratu zituen (1-2).
Durangarrek puntuak behar
dituzte hirugarren erregionala
ekiditeko, eta behar hori izan dai-
teke Elorrio ahaltsuari aurre egi-
teko dohainik pizgarriena. 

Berriz eta Ezkurdi ere egoera
berean daude. Berriz txukun
dabil, baina ez dago fidatzerik.
Galduz gero, Ezkurdi puntu baka-
rrera jarriko litzaieke. J.D.

FUTBOLA
HIRUGARREN MAILA
KKuullttuurraallaa  --  LLeeiiooaa
Zapatuan, 17:00etan, 
Tabiran
OHOREZKO MAILA 
BBeerrrriizz  --  SSaann  PPeeddrroo  
Domekan, 11:30ean, 
Berrizburun
LEHEN ERREGIONALA
(gizonak) 
ZZaalldduuaa  --  IIbbaarrssuussii  
Zapatuan, 16:00etan, 
Solobarrian
BIGARREN ERREGIONALA
(gizonak) 
EExxttrreemmeeññoo  --  EElloorrrriioo  
Domekan, 17:00etan, 
Tabiran
EEzzkkuurrddii  --  BBeerrrriizz    
Zapatuan, 17:30ean, 
Arripausuetan
LEHEN ERREGIONALA
(emakumeak) 
IIuurrrreettaakkoo  --  LLaa  MMeerrcceedd  
Zapatuan, 18:00etan, 
Larrakozelain
BIGARREN ERREGIONALA
(emakumeak) 
EElloorrrriioo  --  AAmmoorreebbiieettaa  
Zapatuan, 16:00etan, 
Eleizalden

ARETO-FUTBOLA
LEHEN NAZIONAL B MAILA
EElloorrrriiookkoo  BBuusskkaannttzzaa  --
OOrriiookkoo  TTaabbeerrnnaakk
Domekan, 12:00etan, 
Elorrioko kiroldegian
EUSKAL LIGA
SSaassiikkooaa  --  
KKaanniikkaass  IInnffrraaccoommaann
Zapatuan, 19:00etan,
Landako kiroldegian
PREFERENTE MAILA
EElloorrrriiookkoo BBuusskkaannttzzaa  BB  --
KKuurruuttzziiaaggaa
Domekan, 10:00etan, 
Elorrioko kiroldegian
LEHEN ERREGIONALA
AAbbaaddiiññookkoo  GGaazztteettxxiiee  --
MMaallllaabbiiaa
Zapatuan, 17:00etan, 
Elorrioko kiroldegian
PPrreessiioonn  BBrreeaakk  --  
AArraabbeellllaa
Zapatuan, 17:00etan, Berrizko
kiroldegian

SASKIBALOIA
LEHEN MAILA (gizonak)
TTaabbiirraakkoo  --LLooggrrooññoo
Zapatuan, 17:00etan, 
Landako kiroldegian

Agenda

SAILKAPENAK

Durangoko Kulturalak 29 gol sartu 
eta 28 jaso ditu orain arte

Saskibaloia / 1.maila /
Euskadi/ gizonak

1- Vitoria...................11 (+239)
2- Ardoi....................... 10 (+114)
3- Baskonia Fund..... 10 (+111)
4- Logroño.................9 (+138)
5- Arabako EHU.........8 (+36)
6- Bide Bide................8 (-18)
7- Tabirako.................  5 (-47)
8- Pamplona UPNA....4 (-79)
9- Goierri-Verkol..........2 (-316)
10- Getxo....................2 (-190)

Futbola /3. maila /
4.taldea / gizonak

1- Amurrio .................45
2- Portugalete ...........43
3- Lagun Onak...........41
4- Elgoibar.................39
5- Gernika...................38
6- Zamudio.................36
7- Beasain..................35
8- Santurtzi.................30
9- Amorebieta............28
10- Kulturala .............27
11- Laudiio.................27
12- Arenas .................26
13- Zalla......................26
14- Leioa....................25

15- Baskonia..............25
16- Alaves B...............21
17- Ordizia..................21
18- Zarautz................18
19- Eibar B .................18
20- San Ignacio..........14

Saskibaloia / 1.maila /
Euskadi/ emakumeak

1- Bera Bera....... 14 (+290)
2- Abaroa.................13 (+170)
3- Gernika.............12 (+202)
4- Ardoi................11 (+82)
5- Obenasa..........10 (+47)
6- Getxo...............10 (+69)
7- Tabirako.......... 9 (+84)
8- Atletico SN.......9 (+29)
9- Uni. Navarra......6 (-14)
10- Las Gaunas.... 6 (-132)
11- Artieda............6 (-73)
12- Arabako EHU. 6 (-25)
13- Irlandesas.......5 (-154)
14- Easo....................4 (-149)
15- Loiola..................3 (-147)
16- Astigarraga....2 (-242)

Aitor Perugorria eta Tomas de
Castro entrenatzaileek. “Talde
honen arazorik handiena jarrera
da. Eta okerrena da, azken hilean
irabazitako sinesgarritasun osoa
ordu eta erdian galdu dugula”.

Matematikak kontra
Liga amaitzeko lau jardunaldi fal-
ta dira, eta Tabirakok matemati-
kak ez ditu oso aldeko. Lau parti-
duak irabazi behar ditu eta beste-
ek zer egin zain geratu. Arabako
EHU eta Bide Bide zortzi garaipe-
nekin daude. Donostiarrekin alde
dute averagea, eta arabarrekin
aurka. Bihar Logroñoren aurka
jokatuko dute etxean. J.D.

Logroñori derrigor
irabazi behar diote
esperantzari eusteko

Extremeño-Elorrio eta
Ezkurdi-Berriz dira
futboleko derbiak

Tiraldi denak
irabazita, txapela
abadiñorentzat 
Abadiñok 640 kilo arteko goma
gaineko txapela berritu zuen
joan zen asteburuan, Zelaietako
probalekuan. Tiraldi guztiak ira-
bazi zituzten (12 puntu), eta
nagusitasun osoz eutsi zioten
txapelari. Bigarren Amaiur izan
zen (9 puntu); Abadiñoko talde
nagusiaren kontra bakarrik gal-
du zuten. 

Hirugarren posturako
desenpatea jokatu zuten Abadi-
ño Bk eta Ñapurrakek, eta
azken horiek irabazi zuten.
Ustaritz azkenengo geratu zen,
tiraldi guztiak galduta.

Bihar 600 kilo arteko txa-
pelketa hasiko da Lesakan.
Hantxe izango da Abadiño A;
Berriozar, Sokarri eta Amaiur
taldeekin, besteak beste.
Biharkoa jokatu beharko dituz-
ten hiru jardunaldietatik lehe-
nengoa izango da. 640koan
legez, Abadiño da txapela janz-
teko faborito nagusia. J.D.

Kurutziaga eta
Elorrioko aurrez
aurre domekan
Preferente mailan ditugun gure
ordezkari biak, Elorrioko Bus-
kantza B eta Kurutziaga, aurrez
aurre izango ditugu etzi, Elorrio-
ko kiroldegian.

Kurutziaga laugarren dago
sailkapenean 27punturekin, eta
liga txukuna osatzen ari da.
Zoritxarrez goragoko postuak
urrun ditu. Altamira liderrak 40
puntu ditu, eta Santurtzi biga-
rrenak 37.

Elorrioko Buskantza B tal-
dea, berriz, zortzigarren dago,
20 punturekin; beste hainbeste
puntu dituzte aurretik dauden
Meatzarik eta Ibaizabalek ere. 
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Mª JESUS LUQUE

EDERTASUN GIDA
Ileapaindegiak

• Mª Jesus Luque

• Ileapaindegia
dauka Durangon

Estetika Zentruak

Kurutziaga 
9 behea
94 681 43 89

48200 Durango

•ileapaindegi unixesa•

Tindagai 
organikoak

Produktu naturalak eta 

organikoak berdinak dira?

Ez dago definizino zehatzik,
baina produktu naturalak ezin-
bestekoak diren tratamendu
kimikoak jasan dituen produk-
tuak dira, eta organikoak era-
kunde ofizialek emondako
arauak betetzen ditueenak 
direla esan geinke.

Erabiltzen dozuezen produk-

tuek osagai kimikoak daroez?

Bai, baina horreen portzentaia
%10 baino gitxiago da.
Gitxieneko osagai kimiko horre-
ek emaitzarik onenak lortzeko
asmoz erabiltzen dira; gaur
egun hain garrantzitsua den
ingurugiroaren sostengagarrita-
suna alde batera itzi barik.

Produktu honeekin lortzen

diren emaitzak eta produktu

kimikoekin lortzen doguzenak

berdinak dira?

Kasu batzuetan bai, beste
batzuetan ez. Ile zuri asko dau-
kan pertsona batek, produktu
kimikoekin ile kantitate gehiago
eta denpora gehiagorako estal-
tzea lortuko leuke, adibidez,
produktu organikoek amoniako-
rik ez daroelako. Batzuetan,
gura dogun emaitza lortu ahal
izateko produktu kimikoak erabi-
li behar doguz.

Zelako harrera izan dabe pro-

duktu honeek jente artean?

Berriak direnez, ezin dogu
balantzerik egin. Halan be,
beste sektoreetan harrera ona
izan dabenez, gurean be hala-
koxea izatea itxaroten dogu.



anboto 2009ko urtarrilaren 30a, barikua PPublizitatea 27



IN
M

O
B

IL
IA

R
IA

K

IRAGARKIAK
Eguazten arratsaldeko 18:00ak
arte jasotako iragarkiak soilik
argitaratuko ditugu. Mezuak
jaso eta hurrengo alean publi-
katuko dira.

Zure iragarkia argitaratzeko:
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 euskalduna behar da dendari
lan egiteko. 
Tel.: 943 77 00 34 / 943 77 13 52

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

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

Durango. Aseguru merkataria behar
da. Ordezkaritza eta bezeroen bilaketa.
Derrigorra da diploma izatea,
esperientzia izatea eta inguruan
bizitzea. Erreferentzia: 74. SARTU.
Tel.: 94-620 04 49. Lanbiden alta
emonda egon behar da.

LANA

Durango. Modelatzailea behar da 3Dn
egingo den animazino luzemetrai
batean lan egiteko. Lan egun osoa.
Erreferentzia: 78. SARTU. Tel.: 94-620
04 49. Lanbiden alta emonda egon
behar da.

Durango. Blend Shapes teknikoa
behar da 3Dko luzemetrai batean lan
egiteko. Lan egun osoa eskaintzen da.
Erreferentzia: 79. SARTU. Tel.: 94-620
04 49. Lanbiden alta emonda egon
behar da.

Durango. Set Up teknikoa behar da
3Dko luzemetrai baterako. Lan egun
osoa. Erreferentzia: 81. SARTU. Tel.:
94-620 04 49. Lanbiden alta emonda
egon behar da.

Durango. Testurizatzailea behar da
3Dko luzemetrai baterako. Lan egun
osoa. Erreferentzia: 87. SARTU. Tel.:
94-620 04 49. Lanbiden alta emonda
egon behar da. 

Durango. Aseguru merkataria behar
da, bezeroak bilatu eta mantentzeko.
Derrigorra da gaztelera menperatzea
eta Durangaldean bizitzea. Erreferen-
tzia: 153. SARTU. Tel.: 94-620 04 49.
Lanbiden alta emonda egon behar da.

Mallabia. Kamioi gidari eta biltegizain
lanetarako pertsona behar da.
Bezeroen eskaerak prestatu, materia-
lak kargatu eta deskargatu... Derrigo-
rra da C motako karneta edukitzea eta
Durangaldean bizitzea. Erreferentzia:
476. SARTU. Tel.: 94-620 04 49.
Lanbiden alta emonda egon behar da.

Zornotza. Automozino mekanikaria
behar da. Hozkailu sistemadun
ibilgailuen konponketa. Derrigorra da
3 urteko esperientzia izatea. Errefe-
rentzia: 599. SARTU. Tel.: 94-620 04
49. Lanbiden alta emonda egon behar
da.

Zornotza. Logopeda behar da
ordezkapena betetzeko. Lanaldi erdia.
Derrigorra da diplomatura izatea eta
euskara menperatzea. Erreferentzia:
656. SARTU. Tel.: 94-620 04 49.
Lanbiden alta emonda egon behar da.

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 36 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. 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.

ESKAINTZAK

Neska gaztea Elorrion portala
garbitzeko edo etxeko lanak egiteko
prest. Tel. 657 461 674

Mutil euskalduna umeak zaintzeko
prest, arratsaldetan eta asteburuetan.
Tel.: 660 464 851

Turismo ikasketadun neska turismo
eta ostalaritza arloan lan egiteko prest:
hotelak, agentziak, tabernak... 
Tel.: 646 841 206

Neska umeak zaintzeko, etxeak
garbitzeko edo tabernan lan egiteko
prest. Tel.: 690 370 178

Denda eta enpresen kontabilitate eta
fiskalitatea eramateko prest nago.
Ekonomikoa. Tel.: 635 715 928

Neska gaztea portala garbitzeko prest
dago. Tel.: 666 691 003

Lan Harremanetan diplomadun neska
durangarra administrari, kometzial,
harreragile... moduan lan egiteko
prest. Esperientziaduna.
Tel.: 677 153 135

Garbiketan edo/eta ume zein
adinekoak zaintzeko prest nago. Egun
erdiz edo osoan. 
Tel.: 680 302 861

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

SALGAI

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

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

ETXEBIZITZAK

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.

Berbaro elkarteak
Gazte arlorako

laguntzailea behar du.
Lanaldi erdiko kontratua,

berehala hasteko.
Tel.: 94 620 19 18

berbaro@berbaro.com

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, 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. 
• San Fauston: Halla, sukaldea, egongela-jangela, 3
logela, komuna, despentsa eta ganbara.

EETTXXEEBBIIZZIITTZZAA  BBEERRRRIIAAKK

EETTXXEEBBIIZZIITTZZAA  SSAALLGGAAII
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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

ERRENTAN EMAN

Durango. Gela handi bi alokagai
Durango erdialdean. 
Kontaktua: luganok@gmail.com

Berriz. Pisua alokagai. 87m2. Tren
geltokitik hurbil. 20:00etatik aurrera
deitu. Tel.: 94 622 56 73

Torreviejako Bungalo bat alokagai. 3
logela, terraza, solariuma, igerilekua
eta gune berdeak. 
Tel.: 615 779 622

Durango. Pisu bat alokagai. 2 logela,
saloia eta sukalde hornitua. 
Tel.: 620 773 947

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

ERRENTAN HARTU

Durango. Bikote gaztea alokatzeko
pisu bila.Hilean 500 euro inguru.. 
Tel.: 647 897 647

Durangaldea. Alokairuan hartzeko
baserri baten bila nabil. 
Tel.: 671 098 553

Durango. Konpartitzeko pisu edo etxe
bila nabil.Tel.: 666 202 273

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

Fiat Grande Punto 1.4 salgai. 75 zaldi
Gasolina. 2006 urtekoa. Egoera
onean. 5.000E. Tel.: 695 594 105

Renault Megane 1.9 TDa salgai.
1996 urtekoa. Oso ondo dabil.
1.400E. Tel.: 600 611 601

Fun roller autokarabana salgai. 2003
urtekoa. 54 km. Motorra Fiat 2.8 JTD.
127 zaldi. 24.000E. 
Tel.: 690 827 252 / 94 622 50 78

Lancia Libra SW (familiarra) salgai.
Egoera onean. 8 urte. 4.500E. 
Tel.: 94 622 56 73

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

SALGAI
Alemaniar artzai-txakurrak. Kumak
salgai ditut, pedigreearekin. 
Tel.: 655 749 239

OPARI
Epagneul breton arrazako txakurra
oparitzen dut. Bost urte ditu.
Paseorako aproposa. 
Tel.: 622 266 911

ERRENTAN EMAN

Elorrio. Garaje itxia alokagai Nizeto
Urkizu kalean. 60 euro hilean. Tel.:
676 018 586

Durango. Garajeko plaza alokagain
da, Jesuiten inguruan.
Tel.: 94 655 06 04 / 667 201 516

LOKALAK

ANIMALIAK

Elorrio. Kafetegi bat alokagai. 
Tel.: 610 883 670

Abadiño. Garagea alokagai Muntsara-
tzen. Tel.: 634 403 450

SALGAI
Mendiko bizikleta. 2008ko dirt
jumpeko scott voltage yz. 0so egoera
onean (behin erabilia), 475 eurotan.
Tel.: 655 706 713

Mendiko bizikleta. 2008ko scott
gambler fr10 (DH/free ride). Oso
egoera onean (goitik behera berriku-
sia). 2.375 eurotan. Tel.: 655 706 713

Bi technics sl-clz 1.200 (cd platoak)
berriak salgai. Garantiarekin. 1.200
euro biak. Negoziatzeko aukera. 
Tel.: 616 095 655 
(deitu 18:00etatik aurrera)

Sutarako pago eta haritz egurra.
Edozein neurritan salgai. Etxerako
bidalketa. 
Tel.: 644 194 722

Trikitixa. 1.000 eurotan. 
Tel.: 687 281 981 (Iñaki)

Telebista. 32 pulgadakoa, SANYO
marka. TDTa badauka. Oso egoera
onean. Tel.: 655 739 792

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

EROSI

Basoa. Lur zati bat erosiko nuke
Durangon edota Durango aldean. Ez
zait axola txikia izatea edota leku ez 

BESTEAK

oso erosoan egotea. 
Tel.: 676 685 052 eta 
660 369 973

BEREZIAK

Autoa 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

Ezkontza edo antzeko ospakizunak
musikatzea nahi badozu deitu zenbaki
honetara: 605 744 945

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

KONPARTITU

Abadiño. Baserri berriztatua  konparti-
tzeko etxekide bila gabiltza. 
Tel.: 678 019 005

Durango. Pisua konpartitzeko
pertsona baten bila gabiltza. 
Tel.: 661 847 937

EMAN

Mutil euskalduna LH-n klase partiku-
larrak emateko eta euskarazko
errefortzua emateko prest dago. 
Tel.: 620 247 159 

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

HARTU

Italiera klaseak hartzeko interesa
daukat. Tel.: 620 218 271

SALGAI

Peugeot 205 diesela salgai. 
1.000 euro. Tel.: 679 475 785

Seat Altea 2005 TDIa salgai. Aukera
onekoa. Tel.: 675 212 960 / 696 135
954

Maxiscooter Yamaha Tmax 500 ABS
salgai. 2006 urtekoa. Extra guztiekin.
5.600E. Tel.: 628 413 848

MOTORRA

IRAKASKUNTZA

ELORRIO
18 TXALET ADOSATUEN PROMOZIO BERRIA NIZETO
URKIZUN. ERAIKITZEN HASITA. PLAZATIK 200 M-
TARA.

BERRIZ
PROMOZIO BERRIA. 2 eta 3 logelako 20 etxebizitza. 
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: 85m2. 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.
P77: 68 m2. Guztiz barriztatuta. 2 logela, egongela-
sukaldea eta bainugela. Jantzia. Oso polita. Berogailu
radiantea. 90m2-ko lorategia.
ß P76: 44 m2. Berria. Atikoa igogailuarekin. Logela
bakarra, egongela, sukaldea eta bainugela. Gas
naturaleko berogailua.
ß P65: 30 m2. Ia berria. Atikoa: logela 1, sukalde-
egongela eta komuna. Igogailua. Prezio ona. Gas
naturaleko kalefakzioa.
ß P69: 63 m2. Atikoa jauregi berritu baten.Logela bat,
sukaldea, egongela eta komuna. 
ß P72: Alde zaharrean. 3 logela, egongela, sukaldea eta
komuna. Guztiz berriztuta. 

EETTXXEEBBIIZZIITTZZAA  SSAALLGGAAII
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.
• Franzisko Ibarran: Logela bakarreko apartamentua.
Garaje aeta ganbara. Berriztatuta.
• Askatasun Etorbidean: 125 m2. 3 logela, 2 komun,
sukaldea eta egongela. Ganbara, garajea eta
trastelekua. 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.

IURRETA

• 2 logela, komuna, sukaldea eta egongela balkoiare-
kin. Igogailua. Gas naturaleko berogailua. Prezio
interesgarria.

MATIENA-ABADIÑO

• Txinurrisolo: 3 logela, 2 komun, sukaldea eta
egongela. Ganbara, garajea eta trastelekua. Guztiz
kanpora ematen du.

EETTXXEEBBIIZZIITTZZAA  SSAALLGGAAII

• Zaldibarren: Etxebizitzak garajearekin. Zozketa egin
gabe tasatutakoak. 138.000€-tik aurrera.
• Zaldibarren: 2 eta 3 logelakoak. 2 komun. Trastele-
kua eta garajea. 228.400€.
• Ermodo kalean: Eraikuntza berria. 105 m2. Guztiz
kanpora ematen du. Ganbara, garajea eta trastelekua.
• Tabiran: Promozio berria. Luxuzko etxebizitzak.

• Andra Marin: Apartamentua. 162.000€.
• Monago Torren: 3 logela. 175.800€.
• Alde Zaharrean: Berriztatua. 3 logela. 186.000 €.
• Mikeldi kalean: Apartamento berria. Garajea eta
trastelekua. 
• Tronperri kalean: 100 m2. Garajea eta trastelekua.
Terraza eta txokoa. 
• San Ignazio kalean: 2 logela,2 komun eta egongela.
Guztiz berria. Estreinatzeko.
• Landako-Txibitena kalean: 98 m2. 3 logela eta 2
komun. Ganbara eta garajea. Erdi berria.
• Askatasun Etorbidean: 3 eta 2 logela. 2 komun,
egongela eta sukaldea. Berriak. Garajea eta trastele-
kua. 
• Komentu Kalean: 90 m2. 3 logela eta 2 komun.
Ganbara eta garaje itxia.
• Intxaurrondo kalean: Apartamentu polita. 2 logela,
egongela eta komuna.
• Murueta Torren: Berria. 3 logela. Ganbara eta
garajea. 360.000€.
• Artzetagan kalean: Apartamentu berria garaje eta
trastelekuarekin.
• Plateruen Plazan: Pisu altua. Erdi berria. Egongela
beheko suarekin. Garajea eta trastelekua.
• Durangon: Txaleta. Estreinatzeko. 410 m2,4
solairutan banatuta. Lorategiarekin.
• Matienan: Pabilioi berria. 400 m2. 10 m2-ko altuera.
( Eroski ondoan )
• Oiz kalean: Garaje itxia. 29.900€.

EERRAAIIKKUUNNTTZZAA  BBEERRRRIIAAKK

EERRAAIIKKUUNNTTZZAA  BBEERRRRIIAAKK

• Tabira: Luxuxko etxebizitza berrien promozioa.
• Mañaria: Etxebizitza berriak estreinatzeko, erosi ia
alokairu gisa.
• Durangaldea: Baserriak eta txaletak aukeran. 
• Zaldibar: Lur saila salgai. Eraikitzeko aukera.
• Aramotz: 2 logela, egongela eta komuna. Bizitzen
sartzeko prest.
• Aramotz: 3 logela, egongela eta 2 komun. Garaje
bikoitza 28 m2 kanpoaldera ematen duena.
• Ezkurdi: 3 logela, egongela, sukaldea eta barriztatu
beharreko 2 komun.
• Askatasun Etorbidea: 3 logelako etxebizitza dotorea,
egongela-sukaldea eta 2 komun. Garajea eta
trastelekua.
• Durangon: 4 logela, jangela, egongela, 2 komun eta
bainugela. 2 ganbara eta graje bikoitza. Eguzkitsua. 
• Askatasun Etorbidea: Duplexa. 2 logela, egongela,
sukalde jantzia eta komuna. Eguzkitsua.
• Landako: 3 logelatako etxebizitza dotorea.2 komun,
egongela, sukalde jantzia eta 2 terraza.Garaje eta
trastelekua.Bizitzen sartzeko prest.
• Fray Juan de Zumarraga: Duplexa.Ezin-hobea.
• Zabale: 90 m2-ko etxebizitza polita. Garajea eta
ganbara. Eguzkitsua. 
• San Inazio: 2 logela. Azkeneko solairua. 80 m2-ko
TERRAZA. Eguzkitsua. Prezio interesgarria.
• San Inazio: Beheko solairua. Pertsona nagusientza-
ko 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.
• Tronperri: Ezin-hobea. 3 logela, egongela, sukalde
berria jantzia eta 2 komun. Garaje itxia eta ganbara.
Prezio onean.Bizitzen sartzeko prest.
• Murueta Torre:Leku-aldatzea dela eta etxebizitza
ezin-hobea saltzeko premia. 3 logela, egongela,
sukaldea eta 2 komun. Balkoia. Garajea eta
trastelekua. 
• Landako Txibitena: 2 eta 3 logela. Ezin hobeak.
• Txibitenan: 3 logela, egongela, 3 komun, sukaldea
eskegitokiarekin. Balkoia. Garaje aeta trastelekua.

EETTXXEEBBIIZZIITTZZAA  SSAALLGGAAII
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DENPORAPASAK

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

Izan zenduen amets harek kezkatu-
ta itzi zaitu. Saiatu horren arrazoiak
argitzen; sarritan ametsak gure
gurarien araberakoak izaten dira.

Aries
martxoak 21 - apirilak 20

Maitasuna ez da egun zehatzekoa,
ezta pertsona bakarrekoa be.
Sentipen barriak izango dozuz
hurrengo egunetan.

Taurus
apirilak 21 - maiatzak 20

Egia da krisi garaian gagozela,
baina horregaitik ez dago zertan
obsesionatu. Jokatu lasaitasunez.

Gemini
maiatzak 21 - ekainak 20

Itxaroten ez dozun pertsona batek
zuregana joko dau. Ondo ezagutu
ez arren, aukera polita izan leiteke
lagun barri bat egiteko.

Cancer
ekainak 21 - uztailak 20

Ordenagailuaren aurrean denpora
larregi emoten dozu, interneten
bueltaka. Kalera irten eta jenteagaz
zuzenean be erlazionatu zaitez.

Leo
uztailak 21 - abuztuak 23

Aurreko asteburuko denporaleak ez
zaitu aurretik eroan, baina ez jako
asko falta izan. Gehixeago jan
beharko zeunke!

Virgo
abuztuak 24 - irailak 23

“Neskazaharrak bentanetan,
mutilzaharrak engainetan”. Sanblas
jaietan egizu buelta bat Abadiñotik,
kantak arrazoia eduki leike-eta.

Libra
irailak 24 - urriak 23

Gauza garrantzitsu bat jakin dozu,
eta ez dakizu baten bati kontatu ala
ez. Aukera egokiena egiten jakingo
dozu.

Scorpius
urriak 24 - azaroak 23

Urtarrila hilabete gogorra izan da;
ez da erraza izaten urtea ondo
hastea. Gauzak beste era batera
ikusiko dozuz otsailagaz batera.

Sagitarius
azaroak 24 - abenduak 23

Bikotea izateko ahalegin handiak
egiten dozuz, oraingoz ezer lortu
barik. Trankil hartu, gauzak bere
kabuz etortzen dira-eta.

Capricornus
abenduak 24 - urtarrilak 20

Adinean goraka zoazelako ardura-
tuta zagoz. Ez zaitez larritu,
gaztetasuna barruan eroaten dogun
gauza da-eta!

Aquarius
urtarrilak 21 - otsailak 18

Hasi zara karnabaletarako mozo-
rroa prestatzen? Betiko lez, aurten
be azken momentuan ibiliko zara.

Piscis
otsailak 19 - martxoak 20

HITZ GEZIDUNAK SUDOKU HOROSKOPOA

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

Eider Garcia Jareñok lau
urte egingo ditu otsailaren
3an. Zorionak eta mosuak
Muntsaratzeko neska
politenari gurasoen partez.

Leire Preguntegik gaur,
urtarrilaren 30ean, sei
urtetxo egingo ditu.
Zorionak, ahizpa Maria eta
etxekoen partez. 

Joan  zen eguaztenean,
urtarrilaren 28an, Inharrek
urtetxo  bi egin zituen.
Zorionak eta mosu handi-
handi bat, familia osoaren
partez.

Haitz Ortiz de Zarate
Zenikaonandiak domekan,
otsailaren 1ean, urte bat
egingo dau. 
Zorionak eta besarkada bat,
den-denon partez. 

Peio Arresek Santa Ageda
bezperan bederatzi urte
egingo ditu. Dilistazko mila
mosu familiakoen partez.
Maite zaitugu.
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AKUILUAN Markel Onaindia    Argazkia: Iban Gorriti LAUHORTZA

Xabier Amuriza
Idazlea

Azkena
Gehienean, azkena zer gogor-
tzat, definitibotzat hartzen
da. ‘Munduaren azkena’. Sarri-
tan iragarri izan da, kasik ger-
ta zeiten desiatuz, baina, orain
arte, munduak gainetik pasa-
tu gaitu. Ni ez nau ikaratzen
munduaren azkenak, norbe-
re azkenak baino. Oraintxe
mende erdi, hain zuzen, 1960.
urterako, iragarpen ilunak
zabaldu ziren. Gure aitaren-
tzat zain mamintsua izan zen,
kantatzen ebala: “Año sesen-
ta, mal se me presenta”. “Zer-
gaitik, ba?” itauntzen ebenei,
historia bildurgarriak konta-
tzen eutsezen. 

Gauza askoren azken egu-
na ederra izaten da. Semina-
rioko azken kurtso-eguna,
esaterako. Biharamonean,
etxera! Oraingo kasuan, azken
zutabea izango da hau. “Ez
dok izango! No jodas!”, entzun
gurako leuke nire egoak. Ez da
izango horretarako motibo-
rik, irabazten urtengo dozue
eta. Egia da penatxoa emoten
deustala, baina Anbotoren
hasiera errukarri samar hare-
tatik, pentsa zenbat ondu eta
aurreratu den produktua, eta
proiektua. 

Zuzentzaile hasi nintzen
(ez zuzendari, eh!), eta jubi-
latu nintzenean, ondorengo
hobea gelditu zen. Bizkaiko
bosgarren txapela irabazi
barri dauen bat baino ez! Gero
zutabegile jarraitu izan dot,
eta ziklo honi be heldu jako
‘azkena’, baina egon ziur
oraingoan be ez dozuela gal-
tzen urtengo. Laster aurkez-
tuko jatzue ondorengo hobea.
Beste barik, onari tira, txarra-
ri albo. Kontrakoa nork eka-
rri ez da faltako. Ez dozue
onegiak izan beharrik, baina
bai ahalik ondoen.

Gainera, lan handia izango da,
ezta?

Bai, San Blas egunean
topera ibiltzen gara.

Normalean gu
g o i z e k o

6:00etan has-
ten gara, eta
i l u n t z e r a

arte ego-
ten gara.
D e s k a n -

tsu batzuk
b e  e g i t e n

doguz, txandaka.

Herritarrak jaietan dago-
zen bitartean, zu lanean…
Bai: hor ikusten dozuz koadrila-
koak tragoak hartzen edo ferian,
eta norbera lanean. Baina, dagoe-
neko, ohituta gagoz. Lana amai-
tuta, trago pare bat seguru hartu-
ko dodala aurten be.

Zer nabarmenduko zeunke San-
blasetan?
Nik eguneko giroa azpimarratu-
ko neuke; batez be, eguerdi ingu-
rukoa. Kaleko giroa da; Gernika-
ko Azokagaz konparatuz gero,
tabernetan baino kalean egoten da
anbientea.

Anekdotarik izango dozu konta-
tzeko...
Normalean kalbarioan egoten naz
kotxeak kontrolatzen, eta behin
kotxe bategaz arazoa eduki neban.

Txoferrak pasea zeukala esaten
eustan, baina horretarako

beste sarrera bat zegoen.
Gainera, eguerdia zen,

e t a  j e n t e  p i l o a
zegoen. Nik ezetz

eta ezetz: ez zire-
l a  p a s a t u k o.
Azkenean, kotxe-
ko atzeko atetik

j a i t s i  z e n  b a t .
Diputazinokoa zen,

Ana Madariaga, uste dot. Denon
moduan, oinez joan behar izan
eban probaleku ingurura.

Abadiño ez da herri haundia. Ez
da  gozoa izango ezagun edo lagun
bati multa ipintzea...
Ez, ez da erraza izaten. Baina txa-
rrena, zera izaten da: asko apro-
betxatu egiten da gure arteko kon-
fidantzaz.  Nik, normalean, jabea
gertukoa bada edo inguruan ikus-
ten badot kotxea hortik kentzeko
abisua emoten deutsat, lehenen-
go saiakera bide horretan egiten
dot. Traba kendu eta punto. Bai-
na grabea bada edo inguruan ez
badago, ez dago beste erremedio-
rik: papeleta ipintzen deutsat. 

Lanean be ez dozu umorea gal-
duko, ala? 
Ahal dela, beti umore onagaz ari-
tzen naz beharrean. Inoiz San Blas
egunean be baten bategaz txiste
kontetan ibili izan naz. Izan be, jen-
te asko ETBko Txiskola saioan
egon nintzela akordatzen da.
Harrigarria da, saio hori orain dela
10 urte baino gehiago emon zela
jakinda. Lehen abilidade handia-
goa neukan, orain ez dakit edadea
edo zer izango den (barrez).

Neskazaharrak bentanetan,
mutilzaharrak engainetan…
Hori, uste dot jadanik ez dela
halan. Abadiñon ez da bape liga-
tzen!

“Ahal dela, beti umore onez
jarduten dot beharrean”

G abonetako Balkoien
Lehiaketa irabazi dau
Eneko Iturriagaetxe-

barriak, baina Abadiñon eza-
gunagoa da udaltzain lana-
gaitik; baita sasoi baten ETB-
ko ‘ Txiskola’ saioan parte
hartu ebalako be. Sanblase-
tan lanez lepo ibiliko ei da;
prest daukaz txapela eta
t x i l i b i t u a , h e r r i a n
o r d e n a  j a r t z e k o .
Hori bai, umorea
ez dau albo bate-
ra itziko.

Zelan animatu
zinen Balkoien
Lehiaketan parte
hartzera? 
Ekainean loba bat
jaio jakun, eta etxean
geunkanez, Olentze-
ro bat egitea pentsa-
tu genduen. Auzoko
bat koadrilakoa da, eta
berak be lagundu eus-
kun. Sekulako panpi-
nak urten eban, eta
balkoian ipini eta
lehiaketan aurkezte-
ra animatu ginen.

Itxaroten zendueen
irabaztea?
Parte batetik bai, ele-
gante geratu jakun-
eta.  Gainera, herrian
argiak bai, baina ez
zen aparteko balkoirik
ikusten. Ez nintzen ins-
pekzinoan ibili e! 

Sanblasetan be parte hartuko
dozu ala lana izango
dozu? 
Lana izango dot, baina
noski parte hartuko
dodala. Gauza bat lana
da, baina nire bizimo-
dua be badaukat.

Jairako be tartea hartuko dauen arren, Sanblasetan lanean ikusiko dogu Abadiñoko udaltzaina

Abadiñarra da, 34 urte
daukaz.

Udaltzaina da.

Eneko 
Iturriagaetxebarria

Oraingoan, azken 
zutabea izango da hau
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