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Aurrekontuak
eztabaidagai
hainbat udaletan
DDuurraannggaallddeeaa  •• Durangoko udalba-
tzarrak onartutako mozinoaren
ondorioz, otsailean 2009ko aurre-
kontuak adostu beharko ditue. EAJk
dagoeneko bere proposamena
mahai gainean jarri dau. Otxandion
eta Iurretan, barriz, aurrekontuak
asteon onartu ditue. 

Kluben Arteko Pilota
Txapelketa, gori-gori
KKIIRROOLLAAKK  •• Berrizko Oizpek sailka-
tzeko aukerak ditu esku pilotan;
Abadiñoko Atxartek, aldiz, hanka eta
erdi kanpoan dauka. Zestan, Ezkur-
dik garaipena behar dau saltsan
jarraitzeko; goma-paletan Torno-
solori aldapa gora jarri jako ligax-
ka. Datozen aste bietan erabakiko
dira finalerdietarako txartelak.

••BBeerrrriizz
Astelehenetik aurrera, trafiko
ordenantza barria indarrean

••ZZaallddiibbaarr
Kale izendegi barrian oinarritutako
plakak jartzen dihardue 

••MMaallllaabbiiaa
Orraittioren urteko batzarra
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Poesia bilduma
Internetean irakurgai
KKUULLTTUURRAA  •• Hensilkin bizi da Iña-
ki Larrea zornotzarra, eta ‘Arratse-
ko meditazioak’ izeneko poema bil-
duma eman du Internetean argita-
ra. Olerkigintzaz eta idazten dituen
gogoetez galdetu deutsagu. 13

24

Kontsultategia
handitu guran
dihardu Udalak
AAttxxoonnddoo••  Osakidetzak egindako
eskariari erantzunez, Mediku Kon-
tsultategia handitzeko proiektua
prestatu dau Udalak. Lokalaren
mantenuaren gastuak hemendik
aurrera Osakidetzak hartzeko eska-
tuko deutso Udalak, orain arte bere
gain hartu dituen arren.  

6

25. urteurrena ospatu
dau Atxarte egoitzak
Gorabide elkarteak
Abadiñoko Astola auzoan
daukan Atxarte egoitzak 
mende laurdena bete dau. 

Eguazteneko ekitaldian
adimen urriko pertsonen
familiek urteotan egindako
ahalegina goraipatu eben.  

Ospakizunean Juan Maria
Aburto sailburuak eta
Abadiñoko alkate Jose Luis
Navarrok parte hartu eben.

Gorabideko presidenteak lore-sorta emon eutsan Lupe Espinosari, boluntario jarduten dabenak omentzeko. I.G.
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Elorrioko herri-ondarea barru-barrutik
ezagutzeko ibilbideak osatzen dabilz

Herririk Herri 7
Dinalot, Mafisa eta Mecánicas Mallabin
erregulazino espedienteen zain dagoz

Ekonomia 10
Iratxe Esnaola: “.eus domeinuaren
lehen pausoak ematen dihardugu”.

Berbaz 9
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HERRIRIK HERRI
DURANGO

Gobernu Taldeak 31,7 milioi euroko aurrekontu proposamena aurkeztu 
dau, “inbertsino atalean eta ekonomiaren sustapenean indar eginez” 

IURRETA

Enplegu politika bideratzeko dirua
jaso gura dabe udal kontuetan

Otsaila amaitu aurretik
2009rako udal aurrekontu
proposamena aurkeztuko

dau udalbatzarrean Gobernu Tal-
deak; 26rako iragarri dabe, asteon,
eztabaida. PPren babesagaz onar-
tutako PSE-EEren mozinoak jaso-
tako konpromisoa beteko da holan.
Abstenitu egin ziren EB-Berdeak,
Aralar eta EAJ; Talde Mistokoek,
barriz, kontra egin eben. Emenda-
kinak aurkezteko, barriz, hilaren
13a daukie epemuga udal taldeek. 

Hiru arlo nagusitan egin dau
indarra EAJk asteon aurkeztu den
eta 31,7 milioi euro batzen dituen
aurrekontu proposamenean, “bes-

teak baztertu barik”: inbertsinoen
atalean (4,7 milioi euro); komer-
tzioan (131.500 euro), turismoan
(166.209 euro) eta hainbat gizar-
te eragilegaz elkarlanean lanera-
tzea sustatzeko sortu gura daben
formazino eta enplegu politikak
garatzeko egitasmoa bultzatzen
(150.000 euro); eta baztertze-arris-
kuan direnendako sarea “finka-

tu aldarazpenekin bete dela gogo-
rarazo eban: “interes orokorraren
gainetik norberaren interesak
negoziatzeko aprobetxatu da”. Tal-
de Mistoak “oportunistatzat” jo
eban mozinoa, “luzapena bultza-
tu eta kreditu aldarazpenak nego-
ziatu direnean”. 

Aurrekontua hirutan egokitu
dela argitu eban EAJk; “zuzenketa
gehienak batu arren” onartu ez
ziren Arau Fiskaletan oinarrituta
landu ei zen lehenengoa, eta azke-
na Tokiko Inbertsinoen Estatu Fon-
doen dekretuagaitik. A.Basauri

tzen”, Gizarte Ekintza eta Koope-
razino eta Garapen arloan 2,1
milioi euro bideratuz eta koope-
razinorako %0,7 mantenduz.
“Inbertsino publikoa eta ekono-
mia sustatzea” izan ei dira lan ildo
nagusiak. 

“Oportunista”
Gestino “negargarria” berretsi eban
PSE-EEk mozinoan eta idatziaren
zergaitia, eta, aurrekontu-prozedu-
ra hilabetean gauzatu gura izatea
ulertu ez arren, alde izan eban PP. 

EB-Berdeek edukia jarri eban
epemugaren aurretik, eta Aralarrek
2008a udal-kontu barik eta kredi-

Otsailaren 13a arte aurkeztu
leitekez zuzenketak; 26an
deitu gura dabe udalbatzarra

EAJk aurkeztutako aurrekontu
proposamenak formazino eta
enplegu politikak garatzeko
egitasmo barria jaso dau

Karkabak  . . . . . . . .313.500 €
Eguzki-plakak eraikin publi-
koetan  . . . . . . . . . .120.000 €
Landako eskolako aterpea
 . . . . . . . . . . . . . . . .66.000 €

Hainbat urtetarakoak
San Frantzisko eta Antso
Estegizko urbanizazinoa
 . . . . .300.000 € (ia 1,1 milioi)
Posta Bulego zaharra
 . . . . . . . .30.000 € (1,5 milioi)
Tabirako igerilekuetako
aldagelak
 . . . . . . 59.000 € (159.000 €)

Urki-Hegoalde eta Hegoalde-
Montorreta 
 . . . . .310.000 € (ia 4,4 milioi)
Zentro Zibikoa (San Fausto)
 . . . . . . .530.000 € (4,5 milioi)
Juan Itziarkoan arrapala
mekanikoa (Merkaguneren
baitan eskatu dira laguntzak)
 . . . . 274.978 € ( ia 1,3 milioi)
Tabirako futbol-zelaiak
 . . . . . . .30.000 € (3 milioi)

Inbertsino nagusiak

Larrakozelain kiroldegia eraikitzeko lurrak eskuratzeko 900.000 euro gorde ditue. Judit Fernandez

Guztira, 15,2 milioi batzen dituen
udal aurrekontuaren ia %64 inber-
tsino atalak hartuko dau: 9,7 milioi
euro. Horren baitan, Larrakozelain
kirol azpiegitura garatzeko  900.000
euro gorde ditu Udalak, futbol-
zelai inguruan (86.200 metro koa-
dro) lurra eskuratzeko. Santa Apo-
loniako industriagunearen (3,5
milioi) eta Bideondo zerrategiko
bizitegi-gunearen garapena (2,3
milioi) dira beste ardatz nagusi bi;

kooperazino sistemaz, lanak Uda-
lak garatuko ditu, lurren ugazabek
jagoken kostuari aurre eginez.

Bideondo zerrategia lekualda-
tuta, 88 etxebizitza aurreikusi ditue
hor. “Udala da lurren erdia baino
gehiagoren jabe, eta jagokun zatian
46 etxe tasatu eraiki gura doguz”,
Iñaki Totorikaguena alkatearen
berbetan. Babesekoen “eskasiari”

Inbertsinoek
aurrekontuaren
ia %64 hartuko
dabe 2009an
Denera, 15,2 milioi euro batzen ditu udal 
aurrekontuak; inbertsino atalak, 9,7 milioi euro

aurre egin gura deutsie: “Arau sub-
sidiarioen berrikuspenagaz ezin
dogu hasi, eta ez deuskue aldake-
ta puntualik onartuko unitate
batzuk garatzeko direnean”.

“Bideragarritasun eza”
PSE-EEk horren “bideragarritasun
ekonomikoa” jarri dau zalantzan.
“Bermerik ez deuskue emon infor-
mazinoa eskatu arren, eta Udalak
bere gain hartu ezin leiken ia sei
milioiko zorra sortu leike”. EAJren
berbetan, hirubidertu egin diren
larrialdi laguntzei, barriz, “gitxie-
gi” deritze sozialistek. 

Totorikaguenaren ustez,
“zorrik ez eta gaitasun ekonomi-
ko garrantzitsua” dauka Udalak
etorri leitekeenari aurre egiteko;
“inbertsinoa egokitzeko aukera
be badaukagu”. Krisi egoeran
“geratu ez eta aurrera egin behar
da”. EB-Berdeek horixe berretsi

PSE-EE: “Udalak bere gain
hartu ezin leiken ia sei milioi
euroko zorra sortuko ez den
bermerik ez deuskue emon”

EAJk eta EB-Berdeek egin dabe
alde, Borjak eta PSE-EEk
kontra; PP abstenitu egin da

eta “ausarta” izan behar dela dinoe.
PPeta Fernando Borja zinegotziak
inbertsino nagusiok zatika gara-
tzeko aukera aitatu dabe; Larra-
kozelairi ez deritze “beharrezko”.

Inbertsinoen artean Berezi-ko
aisialdi-gunea (300.000 euro), Aba-
detxea (500.000 euro), ortu-ludi-

koen egitasmoa, Aita San Migel
plaza urbanizatzea —jolas-gunea
be bai— eta bidegorri proiektuak
be jaso ditue. Laguntzak be batzen
ditue EAJ eta EB-Berdeek onartu-
tako kontuek: hezkuntzarako, gaz-
teentzako alokairurako edo fatxa-
da barrizteko. Herrigunea, komer-

tzioa eta enplegua bultzatzeko
herrigunean kokatuko den enpre-
sa proiekturako, eta, ‘taxi-auzunea’
zerbitzurako be lotu dabe dirua. 

PP abstenitu eta Borja eta PSE-
EEkkontra egin dabe; “funtsezko ez
diren gastuak” kentzeko PSE-EEren
12 zuzenketak ez dira jaso. A.B.



Udalaren oreka ekonomi-
koan eragin dau sarrera
arruntak gitxitu izanak,

marjinak murriztera inbertsinoe-
tarako diru gitxiago izanik. Halan
be, 1,95 milioi euro batzen dituen
udal aurrekontua onartu dabe aho
batez. Aritz Otxandiano alkatearen
berbetan, aurrekontu “bideraga-
rria” lotu dabe, “ahalegin handia”
eginez, eta, ohi denez inbertsino
atalik dirutsuenak laguntzei lotu-
ta dagozela gaineratu dau.

Urbiribil (230.000) eta San
Martin inguruak(125.000) zahar-

1,95 milioi euroko udal
kontua onartu dabe
Urbiribil eta San Martin inguruak zaharbarritzera
bideratutakoak dira inbertsino atal nagusiak

Emakumeen egoerari buruzko
diagnosia egingo dabe, arlo
horretan jorratu beharreko
bidea zehazten laguntzeko

barritzeko erabiliko da diru gehien.
Ingurugiro balioak indartu eta
ondare kultural-naturala berres-
kuratzeko, hurrenez hurren. 

Ura eta energia
Bestalde, emakumeen egoerari
buruzko diagnosia egingo dabe,
arlo horretan jorratu beharreko
bidea zehazten laguntzeko. Ura-
ren kudeaketa ikuspegi orokor eta
integraletik lantzeko dirua be gor-
de dabe. Herriko aukera energeti-
koen aurrediagnosia egitera, barriz,
6.000 euro bideratuko ditue, ener-
gia iturri barriztagarriak eta era-
ginkortasun energetikoa bultzatuz. 

Gastu arruntaren barruan,
bestalde, gune berdeen mantenu-

rako atal barria (36.000) sortu
dabe; lehiaketa publikoan jarri-
ko dabe. Aitatzekoa da manteni-
mendu urbanistikorako atala gehi-
tu dabela be (45. 000 euro). A.B.
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Hainbat lagunek urten eben, eguazten iluntzean, Santa Ageda koplak abesten. Judit Fernandez

OTXANDIO

DURANGALDEA

Kopla-kantuak girotutako
Santa Ageda bezpera

MALLABIA

Orraittioren
herri-bazkaria,
hilaren 14an

Orraittio euskara elkarteak otsai-
laren 14an batzar orokorra egin-
go dau. Ondoren, Trabakugoi-
koa jatetxean bazkide zein eus-
kararen lagunentzako bazkaria
antolatuko dau.

Orraittioren urteko batzar
orokorra 11:30ean izango da,
Kultur Etxeko aretoan. Bertan,
2008ko jardueren barri emon-
go dabe, eta 2009ko asmoak
eztabaidatuko ditue.

BBaazzkkaarriirraakkoo  ttxxaarrtteellaakk
Batzar Orokorra eta gero,
14:00etan, Trabakugoikoa jate-
txean bazkaria egingo dabe.
Menuak kroketak, entsalada
(hotza edo epela), solomoa edo
eskalopea aukeran, postrea eta
kafea ditu. Bazkarira euskararen
lagun guztiak dagoz gonbidatu-

ta. Txartelak aldez aurretik Kul-
tur Etxean edo Trabakugoikoa
jatetxean bertan18 euroan ero-
si leitekez. Orraittioko bazki-
deek 16 euro ordainduko ditue. 

EErraabbiilleerraa  ssuussttaattzzeeaa
Orraittio 2005ean sortu zen,
herrian euskararen erabilera
sustatzeko asmoz. Ordutik hona,
Orraittiok Gaztainerre egunean
eta Gabonetan ekitaldiak anto-
latu ditu. Kultur Hamabostal-
dian, Andra Marietan eta Urri-
ko Jaietan egitarauei ekarpenak
egin deutsez. Gainera, berezko
jarduerak be martxan ipini ditu:
Mallabiko baselizak ezagutzeko
ibilbidea, adibidez.

Azken batean, Orraittio eus-
kararentzako esparru ludikoak
berreskuratzeko lanean dabil.

Maria González

Orraittioren urteko batzar
orokorra 11:30ean hasiko
da, Kultur Etxeko aretoan

Herri-bazkarirako txartelak
Trabakugoikoan bertan edo
Kultur Etxean aldez aurretik
erosi daitekez

Urbiribil  . . . . . . . .230.000 €
San Martin . . . . . . .125.000 €
Seinalizazinoa eta panel
digitala plazan  . . .120.000 €
Urtegi inguruko bidegorria
 . . . . . . . . . . . . . . . . .60.000 €
Gaztetxea  . . . . . . . .35.000 €
Buzoiak auzoetan . .13.825 €
Diagnosia emakumeen
egoerari buruz  . . . .12.000 €
Beka: Memoria historikoa
 . . . . . . . . . . . . . . . .12.000 €

Uraren kudeaketa estrategia 
 . . . . . . . . . . . . . . . .12.000 €

Andikona plazako egitasmoa
 . . . . . . . . . . . . . .12.000 €

Inbertsino nagusiak

Lehiaketa publikoan ipiniko
den gune berdeen mantenua
eroateko atal barria sortu da

Kopla-kantu eta makila-hotsek
lagunduta eskean urten eben
Durangaldeko hainbat txoko eta
bazterretan eguaztenean. Usa-
dioari eutsiz, Santa Ageda bezpe-
rako hitzorduari eutsi deutsie, bes-
teak beste, Abadiño, Berriz, Duran-
go, Elorrio, Iurreta eta Zaldibarren.
Mallabian, barriz, bihar urtengo
dabe. Martiriaren ohorez jarduten
dabe koplatan, aterik ate, etxeko
jaun-andrei diru edo mokadu eske. 

Mikel Deuna kultur elkartea-
ren eskutik urten eben Iurretan,
Aita San Migel plazatik; Abadiñon,
barriz, Done Zezili abesbatzako
kideek hartu eben Santa Ageda
koplak zabaltzeko ardura, eta Zal-
dibarren Coral abesbatzak. Urtez
urte egin daben lez, mesedetako
misiolarien komentu aurretik urte-
tan dabe Berrizen, eta Elorrion
Lagun Toki aurrean batu dira, Uda-
lak, Iturrizoro elkarteak eta Cari-
tasek gonbidatuta. Otxandion eta
Mañarian be urten ohi dabe.

Mallabian dogu hitzordua
bihar, Mendibil eta Jasokunde
abesbatzen eskutik. A.B.

Usadioari eutsiz, kopla truke eskean jardun dabe Durangaldeko herrietan

Esaterako, Elorrio, Abadiño,
Durango, Berriz, Zaldibar eta
Iurretan urten dabe; bihar
daukie hitzordua Mallabian
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ABADIÑO

MAÑARIA

Eguaztenean egin ditue Atxarten urteurrena ospatzeko ekitaldiak. Iban Gorriti

Adimen urriko pertsonen
alde lan egiten dauen Gora-
bide elkarteak Astola

auzoan daukan Atxarte egoitzan
bizi dira 25 eta 75 urte bitartean
daukiezen 69 erabiltzaile. 

Eguazten honetan, euren
zaintzaileekin tailerretan edo
masajeak hartzen zegozela, insti-
tuzinoetako ordezkarien eta lagu-
nen bisita jaso dabe, 25. urteurre-
naren harira antolatutako ekital-
dian. Mende laurden honetan,
egoitza eraikitzen hasi zireneko
argazkiak biltzen dituen erakus-
keta inauguratu dabe, eta, egoitzan

Gorabidek Atxarte egoitza
zabaldu ebala 25 urte dira
Adimen urriko 69 egoiliar dituen egoitzaren urteurrena ospatu dabe

zehar bisita gidatua izan da gero.
Harrera hitzaldian, Gorabideko
presidente Victor Iturburuk, Aba-
diñoko alkate Jose Luis Navarrok
eta Aldundiko Gizarte Ekintzako
sailburu Juan Maria Aburtok har-
tu dabe berba, eta orain 25 urte
hain barritzailea eta aldi berean
beharrezkoa zen egoitza hau zabal-
tzeko adimen urritasuna daukien
familiek egindako lana goraipatu
dabe, bolondresak eskertuz. 

Gogoratu dabenez, adimen
urriko pertsonen guraso talde
batek Adimen Urrikoen Aldeko
Bizkaiko Elkartea sortu eban

1962an eta ha izan zen orain Gora-
bide denaren hastapena. Zortzi
urte geroago izendatu eben elkar-
tea “herri onurakoa”. Helburu
nagusia gizartea arazoaz jabetua-
raztea eta egoitzak sortzea zen
hasikerako garai haretan. Egoilia-
rren eta euren senitartekoen bizi-
kalitatea sustatzea da, gaur egun,
Atxarteko eguneroko lana. I.E.

GARAI

Estatutuak berretsiko
ditu Otea-Loran elkarteak

Estatutu barrien azken berrespe-
na egingo dau Otea-Loran elkar-
teak domekarako deitutako ez
ohiko batzarrean. Bazkide izate-
ko behin betiko baldintzak jaso-
ko ditue  bertan, igaz onartutako
aldaketak jasoz: herrian gitxienez
sei urtean erroldatuta egon behar
dau bazkide izan gura dauenak,
eta bost bazkideren bermea be
beharko dau. Bestalde, 115 lagu-
nera arteko itxarote-zerrenda osa-
tzea be onartu dabe. Estatutu
barriak igaz onartu zituen Otea-
Loran elkarteak, Elkarteen Errol-
dan (Bilbon) jasoz. Orain azken
idatzia berretsiko dabe, zuzenda-
ritza batzordekoen berbetan. 

Horretara, araututa geratu-
ko dira azken urteotan “balio for-
malik” izan ez daben bazkide
izateko baldintzak: 2006an esta-
tutuak barriztean, zazpi urtean
erroldatuta egotea onartu eben
arren baldintza lez, erabakiak ez
eban prozedura legala jarraitu; ez
eben Elkarteen Erroldan jaso,
“balio formal barik” itziz. Agerian
geratu zen egoera 2007an urte bi

erroldatuta zeroazen herritar
batek bazkide egitea eskatzean;
2005eko estatutuen arabera egin
eban eskaria; bazkide egiteko
baldintzarik ez zenean jasotzen. 

Hautatu beharrean
Zuzendaritza Batzordea hautatu
beharrean aurkitu zen: 2006ko
erabakia aintzat hartu barik eska-
ria onartu edo erabakiari eutsi.
Azken horri heldu eutsien, eta
herritarrak prozedura judiziala
abiatu eban. Adiskidetzeko saioan
ez ziren ados jarri, eta urtarrilean
epaiketa egin eben, ebazpenak
herritarraren alde eginez; Otea-
Loranekoek apelatu egingo dabe
Bizkaiko Auzitegian, igaz proze-
dura judiziala jarraitu eta 2006ko
akordioari eustea gehiengoz onar-
tu ebela gogoratuz. 

Etzi, 12:00etan, deitutako
ohiko batzarrean dena azalduko
dabe, urteko ekintza plana eta
aurrekontua onartu ez eze. Elkar-
te izaera 2005ean arautu arren,
aurten 25 urte dira Otea-Loran
sortu zela. Lehenengo estatu-
tuetan bazkide izateko baldintza
erroldatuta egotea zen. A.B.

Bazkide izateko behin betiko baldintzak jasoko 
ditue, igaz onartutako aldaketak jasoz

Arau-hauste oso larriek 600 eurorainoko 
isuna eta gida-baimena kentzea ekarri leikie

Elkarteen Erroldan jasotzeke
zegozen estatutuak, eskaera
batek agerian itzi ebanez

Helduendako ingeles
eskolak bideratu ditue
Asteon hasi dira klaseak hartzen 20 mañariar 

Azken urteetan herriko umeenda-
ko egin daben moduan, baina kasu
honetan herriko helduei zuzendu-
ta, ingeles ikastaroa bideratu dau
Mañariko Udalak. Umeei eskolak
emotera Durangotik etortzen den
irakasle bera hartu dabe helduei
irakastera etorri daiten. 

Ikobaltzeta zinegotzi jeltza-
leak jakinarazo deuskunez, herri-
tarren eskari horixe izan dabe
Udalean, eta berorri erantzunez
bideratu ditue helduendako  inge-
les saioak. Asteon ekin deutsee 20
lagunek, talde bitan banatuta; hiz-
kuntza ezagutzeari batzuek eta
hobetzeari beste zenbaitzuek. Goi-
zez talde batak eta arratsaldez
besteak, Udaletxeko gela batean
jarduten dabe 18 eta 60 urte bitar-
teko 20 lagunek. Herrian errolda-
tuta dagozenei ikastaroa zelan
finantzatzen lagundu aztertzen
dihardueela dinoe Udalean.  I.E.

“Adimen urriko pertsonen eta
euren etxekoen bizi-kalitatea
bermatzea dogu Atxarten
eguneroko helburu nagusi”

Herritarrengandik jaso ei dabe
udal arduradunek
nagusiendako ingeles eskolak
bideratzeko eskaria

BERRIZ

Astelehenean jarriko dabe
indarrean trafiko ordenantza

Udalbatzarrak igazko urte amaie-
ran aho batez onartu eban Trafi-
ko Zirkulazinoa Arautzeko Orde-
nantza, eta otsailean indarrean
jartzea aurreikusi eben. Esan eta
egin: datorren astelehenean sar-
tuko da indarrean.

Ordenantzak larritasunaren
arabera banatzen ditu arau-haus-
teak, eta, ondorioz, isunak. Arau-
hauste arinak 90 eurorainoko
isunak jaso leikez.

Ondoren,  arau-hauste
larriak dagoz. 300 euroraino hel-
du leitekeezen isunez gainera,
gidatzeko baimenaren etetea be
ekarri leikie; hilabetetik hiru hila-
betera, kasuaren arabera. Arau-
hauste larritzat jotzen dira oinez-
koen bidea gurutzatzeko lehen-
tasuna ez errespetatzea, abiadura
mugak gainditzea eta espaloie-
tan aparkatzea.

Arau-hauste oso larriek 600
eurorainoko isunak jaso leikiez,
eta gida-baimena etetea be bai ;
hilabetetik hirura. Multzo horre-
tan dagoz baimendutako alkohol
tasa  gainditzea eta ausarkeriaz
gidatzea, adibidez. J.D.

Zallako APS enpresa
arduratuko da gestinoaz eta
udaltzainak kontrolaz

Araututa geldituko dira
azken urteotan “balio
formalik” izan ez daben
bazkide izateko baldintzak
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Joan zen zapatu eguerdian egin eben inaugurazino ekitaldia. Judit Fernandez

Osakidetza Euskadiko Osa-
sun Zerbitzuagaz hartu-
emonetan dagozela azaldu

deusku asteon Dabid Cobos alka-
teak. Udalak orain arte Mediku
Kontsultategiazko izan dituen
erantzukizunetan beharrezko alda-
ketak egitea dau Udalak helburu.
Hartu-emon hori “behar beste
arautua ez da egon”, Cobosek
nabarmentzen dauenez. 

Ezker abertzaleko alkateak
dinonez, azken urteetan Udalaren
kargu joan dira berez Osakidetza-
ren ardurapekoak behar leukien
zenbait kostu eta ardura: Mediku
Kontsultategiko harrera-gilearen

soldata eta Mediku Kontsultate-
giaren egoitzan sortzen diren zen-
bait gastu –lokalaren garbiketa
eta elektrizitatea, esaterako– Uda-
lak hartu izan ditu bere gain, eta
Gobernu Taldearen aburuz ez leu-
ke halan izan behar. Alkatearen
berbetan, “erizainen eta medi-
kuen soldaten arduradun egiten
den moduan, harreragile postua-
ri jagokon soldataz be ardura har-
tzea” eskatuko deutsie. 

Izan be, urteko kontuetan diru
asko suposatzen dabe berez Uda-
lari ez jagokozen gastu horreek
guztiek, Cobosek dinonez, eta
horregaitik eskatuko deutsala

Atxondoko Udalak Osakidetzari
horreen ardura hartzea.

Hori baino lehenago, baina,
asteon luzatu deutsagun galdera-
ri erantzunnez Dabid Cobos alka-
teak dinonez, Osakidetzagaz Uda-
lak hartutako konpromisoagaz
aurrera egingo dabe: Euskadiko
Osasun Zerbitzuak eskatu dauen
moduan, orain 100 metro karra-
tu inguru dituen Mediku Kontsul-
tategia zabaltzeko egin beharre-
ko lanak aurrera eroatea.

Espazioa irabazteko
Egoitza hori zabaltzeko lanak gida-
tuko dituen proiektua, dagoene-
ko, Osakidetzari erakutsi ei deu-
tsie eta osasun erakundeak be bere
ekarpenak egin ei ditu. Hurrengo
zeregina lanak esleitu eta urte
honetan lanak hastea izango da.
Horretarako, orain Liburutegiak,
Udal-artxiboak eta Postetxeak har-
tzen daben lekua baliatuko dabe,
obren ondoren 165 metro karratu
baliagarri izateko. I.E.

Mediku Kontsultategia
handitzeko proiektua
Urte honen barruan hasi gura ditue herriko mediku kontsultategiko lanak

ATXONDO

ZALDIBAR

Lokalaren mantenuak
eragindako gastuak bere gain
hartu daizela eskatuko
deutso Udalak Osakidetzari

Eitzagako auzo-etxearen inaugurazinoa
Urtarrilaren 31n 
egin eben Eitzagako
auzo-etxe barriaren
inaugurazinoa

Eitzaga auzoan, bere garaian
eskola izandako eraikinak har-
tzen dauen auzo-etxearen barri-
kuntza lanak –sei hilabete iraun
dabe–amaitutzat emon eta inau-
gurazino ekitaldia egin eben joan
zen zapatu eguerdian bertaratu-
tako udal ordezkari eta auzota-
rrek. Auzo-etxea zabaltzeko eki-
taldi ofizialaren ondoren bertan
batu ziren bazkaltzera barrizte-
lanen amaiera ospatzera gertu-
ratutako herritarrak. 

Hilabeteetan jardun dabe
Udalak eta auzo elkarteak berak
be, eskola izandako eraikina
barrizteko lanetan, eta guztira
108.000 euroko aurrekontua izan
dabe egindako lanek. Besteak
beste, estalkia eta komunak
barriztu eta aroztegi lanak be
egin ditue. Azken 30 urteetan
erabili izan daben auzotarren
ardura izan da elkarterako altza-
riak egokitzea; bestelako lanak
egitea Udalaren ardura izan da.

Jakinarazo dabenez, Goierri
auzoko elkartean egin eben
moduan, elkartekide legez sar-
tuko da Zaldibarko Udala. I.E.

IZURTZA

Datorren
asterako prest
espero dabe
Kontsultategia
Medikuaren Kontsultategian
irisgarritasuna hobetzeko egin
ditueen lanak bukatuta, lokala
altzariz janztea bakarrik falta
dela azaldu dau Muñoz alkateak.
Horrenbestez, otsailaren biga-
rren astetik aurrera, azken astee-
tan izurtzarrak be Mañarian
artatu dituen medikuak Izur-
tzako Kontsultategian eskaini-
ko dabe zerbitzua. Lan horree-
kin amaitutzat emongo ditue
Mediku Kontsultategia mugi-
kortasun arazoak ditueen herri-
tarrendako moldatzeko lanak;
arrapala ipini eben sarreran
lehenengo, eta barrukaldeko
komunak eta ateak zabaldu
ditue orain. I.E.

Orain 100 metrokoa da
Mediku Kontsultategia; lanak
eginda 165 metro karratu
baliagarri  izango ditu

Auzo-etxea inauguratzeko
ekitaldi ofizialaren ostean
bertan bazkaltzera batu
ziren auzotarrak

Guztira, 9.000 euroko
aurrekontua daukie kale
izendegia aldatzeko asteon
burututako lanek

Zaldibarko Udala kale izendegiko
plaka guztiak aldatzen hasi da aste
honetan. Izan be, igazko maiatza-
ren 28an udalbatzarrean aho batez
onartu eben lan horri ekitea Uda-
lean ordezkaritza daben alderdi
guztiek. Asteon egin dabe kaleen
izenak daroezen plaken aldaketa.
Guztira, 9.000 euroko aurrekontua
daukie aldaketa egiteko aurrera
eroandako lanek.  

Modu berean egin eben hon-
darrezko Olazar futbol-zelaiaren
ordezko den belar artifizialeko
futbol-zelaiari Solobarria izena
ipintzerakoan be. 

Kasu guztietan, Alberto Erraz-
tik egindako toponimia ikerketa-
ren arabera izendatuak izan dira
Zaldibarko hainbat kale, aitatuta-
ko udalbatzarrean “kale izendegia
euskaraz bakarrik izan zeiten era-
baki eban-eta udalbatzarrak”, azal-
du dabenez. I.E.

Kale izendegi
barria ezartzen
hasi dira asteon

Guztira, 108.000 euroko
aurrekontua izan dabe
Eitzagako auzo-etxean
egindako barrikuntzek



Herriguneko eraikin esanguratsuenen barri emongo dabe ibilbideetako batean.
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Herri-ondarea ezagutzera
emongo daben ibilbideak
Herrigunean zein San Agustin eta Zenita auzoetan zehar prestatuko ditue 

Elorrioko historia, historia
horren ondare diren eraiki-
nak eta monumentuak zein

elorriarren bilakaera soziala eza-
gutzera emoteko ‘Ondasun Ibilbi-
deak’ izenako ekimena lantzen
dabil Udala. Hiru ibilbide aurrei-
kusi ditue: herrigunean zeharre-
koa (udarako prest gura dabe), San
Agustin auzotik hasiko dena eta
Zenitako berezitasunak erakutsi-
ko dituena.

Ibilbideen jomuga diren erai-
kinen edo ondasunen ondoan
panel informatiboak jarriko ditue.
Horrez gainera, herrigunekoan
lurrean harlauzak ipiniko ditue

ELORRIO

norabidea markatuz. Gura daue-
nak audiogiak eskuragarri izango
ditu. Audiogiak ondasunen gaine-
ko informazinoa hizkuntza asko-
tan jasoko daben aparailuak dira.
Horrela, turistei datuak ingelesez
edo jatorrizko hizkuntzan eskai-
ni eta tokian tokiko informazino
osatua emongo dabe.

Informazino entretenigarria
Herriguneko ibilbidea alde zaha-
rretik abiatuko da. Helburua ez da
eraikinen gaineko informazino
zurruna emotea; sasoian sasoiko
testuingurua be ezagutzera emon
gura dabe; gertaerak, historia, bitxi-

keriak… Beste ibilbide biak biga-
rren fase batean osatuko ditue.
San Agustinen hasiko denak, bes-
teak beste, eliza, teileria –berres-
kuratuz gero– Kurutze Berri eta
erromatar bidea ezagutzeko auke-
ra emongo dau. Ibilbide hori auke-
ratu dabe Elorrio gaur denaren
hazia han erne zelako.

Zenita inguruak
Zenita auzoa entitate indenpen-
dente baten eredu ona da, bere
ermita, errota, burdinola, idi-pro-
bak egiteko zelaia eta abarrekin.
Auzoa zelan sortu eta garatu zen
ezagutu ahalko da. J.D.

Berbalagun berriz,
hiru urte eta gero

Hiru urte geldirik egon ondoren, barri-
ro ekingo deutsie Berbalagun proiek-
tuari Elorrion. 28 lagunek emon dabe
izena, sei talde sortuz. Oraindino emon
leiteke izena Elorrioko Abizari euskal-
tegian edo 94 658 21 11 telefonoan.

Taldeak astelehenen goizetan eta
martitzen, eguen eta bariku arratsal-
detan batzen dira. Bakotxak gura dauen
ordutegia aukeratu leike. Udala egin-
go da gastuen kargu eta ekimenean
parte hartzea doakoa da. J.Fernandez

Usurpazinoagaitiko prozedura
artxibatzea erabaki dabe

ABADIÑO

Gara egunkariak sortu zeneko 10. urteu-
rrena ospatu eban Landako erakustazo-
kan. Igor Elortzaren eta Jon Maiaren ber-
tsoen ondotik, bideo emonaldia eskaini
eben. Ondoren, Josu Juaristi (irudietan)
Garako gaur egungo zuzendariak berba
batzuk zuzendu eutsezen bertaratu zire-
nei. Ekitaldian zehar, Donostiako erredak-
zinoagaz zuzeneko konexioa be egin eben.

Gararen ospakizuna
DURANGALDEA

IURRETA

Gerediagako Hamabi Harri auzo elkarteak joan zen domekan
San Blasetako egitarauaren barruan antolatutako ‘Auzorik
auzo’ ibilbideak aurreikuspen guztiak gainditu zituen. Gere-
diagako baselizan prestatutako irteera puntuan 250 lagun bai-
no gehiagok izena emon eben. “Urterik urte geroago eta jen-
te gehiagok ibilbidean parte hartzen dauen arren, ez genduen
itxaroten hainbeste lagun elkartzea”. Gogorarazo gura izan dabe-
nez, parte-hartzaileen artean zotz egindako mendiko makila
Jon Mendizabalentzat izango da.

‘Auzorik auzo’ arrakastatsua
antolatu dau Hamabi Harrik

Astelehenean Bilboko adin txikikoen epaitegiak kargu barik itzi
eban  “usurpazino delitua” egotzita deitutako Iurretako gaztea.
Ustez frontoi alboko etxola usurpatzea egozten eutsien. Epai-
tegiek hartutako azken erabaki horregaz, prozedura guztiz artxi-
batuta gelditu da. Izan be, aurretik Gazte Asanbladako 10 kidek
Durangoko Auzitegian deklaratu eben,  horreek be “usurpazi-
no delitua” egotzita. Kasu bereko hamar gazte horreen proze-
dura aurretik artxibatu eben  arren adin txikiko gaztea “epaitu
gura izana” salatu gura izan dau Gazte Asanbladak.

Udalak joan zen asteko tratu
txar kasua gaitzetsi dau
Bariku goizaldean 27 urteko gazte bat atxilotu eben, bere biko-
tekide ohiari tratu txarrak eragin eta sexu abusuak egitea lepo-
ratuta. Biktimak salatu dauenez, tratu txarrak joan zen marti-
tzenean eta eguaztenean gertatu ziren, Abadiñoko etxebizitza
batean. Bikotea banatze tramiteetan dago.

Abadiñoko Udalak gertaera hori idatzi baten bitartez gai-
tzetsi gura izan dau. Herritarrei dei egin deutse  “horrelako bio-
lentzia  matxistarik ez onartzeko, horreek kondenatzeko eta
biktima diren emakumeei euren elkartasuna adierazteko”.

J.F.
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BERBAZ
“.eus bitarteko bat gehiago izango da
euskal kulturaren sustapenean”
PuntuEus proiektuaren bultzatzaileek Internetean ‘.eus’ domeinua sortzearen aldeko apustua egin dute.

EEKK modu esanguratsuan
ordezkatu behar duela. Hori
horrela, elkartearen etenga-
beko zabaltzea da bigarren
u r r a t s a .  Ho r r e k i n  b a t e r a ,
ICANNek, eskaria jaso eta eba-
luatuko duen erakundeak,
dokumentu bat eta ebaluazio
g a s t u a k  o r d a i n t z e k o  d i r u
kopuru bat  eskatuko digu.
Dokumentu hori ondo baino
hobeto betetzea izango da,
beraz, lorpena bitarteko azke-
nengo urratsa.

‘.cat’sortzeko proiektua jarri zuten
martxan Katalunian.PuntuEus-
ek antzeko proiektua proposatzen
du?.
Zalantzarik gabe, ‘.cat’ izan
zen hizkuntza eta kulturen
domeinu izaera definitu zue-
na.  ‘ .cat’  aurrekaria  baino
gehiago da, domeinuak hiz-
kuntza eta kultura komunita-
te txikien ikusgarritasuna lor-
tzeko tresna eraginkor bilaka-
tu baititu.  Beraz,  eskuetan
dugun proiektuak ‘ .cat’-en
b i d e  b e r b e r a  e g i n g o  d u .

Jone Guenetxea

Nabigatzaileak, Youtu-
be, Wikipedia eta blo-
gosfera aktiboa euska-

raz ditugu Interneten. Izanari
izena jarri guran, PuntuEus
elkarteak euskal domeinua
jendaurrean aurkeztu du
Durangon. Ekimen horri zabal-
kundea emateko Iratxe Esnao-
lak buru-belarri dihardu lanean.

Zelan eman ditu lehen urratsak
PuntuEus elkarteak?
PuntuEusen lehen inflexio
puntua bere eratze propioa
zen: hainbat eremutako zen-
bait elkarte bildu eta elkartea
ofizialki  eratzea zen lehen
lana. Ondoren, eremu horiek
zehaztu genituen, euskara eta
Internet uztartzeko helburua-
rekin: Euskalgintza, Hezkun-
tza eta Internet eta komunika-
zioa. Hortik aurrera, eremu
bakoitzeko elkarte esangura-
tsuak hautatu eta proiektuaren
inguruan bildu ginen. Elka-
rrizketa horietatik sortu zen
urtarrila bukaeran PuntuEus
elkartea. Hori izan da lehen
urratsa, baina orain PuntuEus
elkartea zabaltzea ezinbeste-
koa da. 

Zer helburu dauka elkarteak?
PuntuEus elkarteak helburu
n a g u s i  b a k a r r a  d u :  ‘ . e u s’
domeinua lortzea. Helburu
nagusi hori, ondoren, euska-
raren eta euskal kulturaren
sustapenean bitar teko bat
gehiago izango da. Horixe da
geure asmoa.

Orain arte zelako babesa jaso
duzue?
P r o i e k t u  h o n e n  e z a u g a r r i
nagusia aniztasuna da, baita
atxikimenduen arloan ere.
Proiektuan guztientzat dago
lekua, eta bakoitzak bere ekar-
pena egin dezake. Elkarte eta
erakundeek PuntuEus elkar-
tean parte hartuz, instituzioek
proiektuak ezinbesteko izan-
go duen diru-laguntza eskai-
niz... Azkenengo atxikimen-
duak, berriz, pertsonalak izan
dira, webgunearen bitartez
egin daitekeena. 

Zer garrantzi dauka ikur edo sin-
bolo hau sortzeak?.
Bizitzan ikur edo sinboloak
ezinbestekoak dira. Ikurrek
identifikatu egiten gaituzte,
eta gu geu identifikatzen gara
beraiekin. Interneten ere, ber-
din. Ikur horrek, ‘.eus’ domei-
nuak, euskarazko Internetari

izena jarri nahi dio. Existitzen
den Interneteko Euskara eta
Euskal Kulturaren Komunita-
teari (EEKK, hemendik aurre-
ra), izanari, izena jarri nahi dio.

Ekimena aurkeztu duzue. Zer
harrera izan du?
Erantzuna izugarria izan da.
Baina harrera ona izateaz hara-
tago, oso aktiboa eta parte-
hartzailea izan da. Erabiltzai-
leek, beraien aldetik, mezu-
kateak sortu dituzte. EEKKren
aktibotasuna eta konpromi-
soa agerian gelditu dira.

Atxikimendu gehiago lortzeko
beste ekimen batzuk antolatzeko
asmorik badaukazue?.
Gure lehen ekimena, PuntuEus
elkartearen aurkezpena izan
da. Gerora etorriko dira guk
antolatutako beste ekimen
batzuk, eta, ziur aski, baita
erabiltzaileen aldetik sortuko
direnak ere. 

Zein da jarraitu beharreko bidea
‘.eus’ sortzeko?
‘ . e u s’  d o m e i n u a  E E K K r e n
domeinua izango da. Komuni-
tateak berak eskatu behar du
eta, beraz, lehen urratsa komu-
nitate hori artikulatu eta for-
ma ematea da. Hori da Pun-
tuEus elkartearen funtsa, EEK-
K r e n  o r d e z k a r i  i z a t e a ,
komunitatearen izenean ‘.eus’
domeinua lortzeko eskaria
aurkezteko. Ordezkari izaera
horrexegatik esaten dugu, hain
zuzen ere, PuntuEus elkarteak

Iban Gorriti

Iratxe 
Esnaola •

PuntuEus 
proiektuaren
koordintzailea

Informatika ingeniaria

27 urte

“PuntuEus proiektu anitza da, eta 
guztientzako lekua dago. Bakoitzak nahi

duen ekarpena egin dezake. ” 

“Euskal kulturaren
komunitatean
proiektuak harrera
bikaina izan du”

“.eus domeinuaren
bidez euskarazko
Internetari izena
jarri nahi diogu” 
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EKONOMIA
kolaborazinoa

Augusto Uriarte
Behargintza

Nire semeak ez daki
Diotenez, umeek aurrez aurre
esaten dute egia. Hori dela-eta,
lehengo egunean nire semeari
galdetu nion zer egin dezake-
gun munduko egoera ekono-
miko txarra konpontzeko.
Normalean luze berba egiten
du azalpenak ematean, batez
ere Koikilik sarturiko golari
buruz ari denean, baina
oraingoan hauxe baino ez
zidan esan: “Ez dakit”.

Egun berean Angela
Merkelen bost aholkularietako
bati adierazpen bat entzun
nion. Hark onartzen zuenez, ez
zekiten zer egin, eta Alemania-
ko Gobernua horrexegatik ez ei
dago bankuei dirua emateko
prest. Ez dakitenez hori ona
izango ote den, ez dute egiten.

Nik “insolbentetzat”
jotzen dut nire burua, batez
ere, hirugarren fasera igaro
garenetik. Lehenengoa
emaitza ekonomiko positiboen
fasea izan zen; bigarrenean
konfidantza faltaz eta beldu-
rraz aritu zitzaizkigun; eta
orain fedea eskatzen digute.
Zerengan? Norengan? Begibis-
takoa da kultura judeokris-
tauak erro sakonak dituela
gizarte neoliberal honetan, eta
azken 2.000 urteetan bezala
jokatzen jarraitzen dute. Zer
egin eta zer esan ez zekitenean
fedean babesteko aholkatzen
zuten, eta orain ere berdin.

Badakit honek ez dituela
euren bizimodu dirudunduak
urdurituko, baina autoritate
finantziero eta politikoei
eurengatik lotsa sentitzen
dudala esan behar diet. Kirten
hutsak direla eta harria lantzen
jarriko nituzkeela, aurreikus-
penetan asmatu ez dutelako
eta ez direlako gai arazoa
konpontzeko.

Hau guztia ez da izango
nire terapiarako artikulu bat
baino, baina badakit Alfontsok
arrazoia emango didala.
Kontsolatu ninteke pentsatuz
nire semea Nazioarteko Diru
Funtseko lehendakaria izan
litekeela, egungo agintariek
beste baitaki eta haien mailan
baitago. Gainera, bera balitz
lehendakari, ederto pasatuko
lukete han.

Bixente Kapanaga 19, behea 
48215 IURRETA (Bizkaia)

Tel.: 946 816 673 
Faxa: 946 817 636

construcciones@zarateyelexpe.biz

Nazioarteko Diru
Funtseko lehendakaria
izan liteke nire semea

DURANGALDEA

Kaleratze “traumatikoen”
kontra protestak hasi ditue 

Langileok gure lanpostuen defen-
tsan zinon pankartari eutsiz, elka-
rretaratzea egin eben, astelehe-
nean, Abadiñoko Dinalot enpre-
sako langileek. Bardin egin eben
Berrizko Mafisa eta Mallabiko
Mecánicas Mallabikoek. 

Durangaldeko Alfa taldeko
enpresak dira hirurak, eta, Dina-
lot eta Mafisan enplegu-erregu-
lazino espedienteak aurkeztuz
enpresa-taldeak hartutako jarre-
ra salatu gura izan dabe; Gipuz-
koako Torrekua, Gol eta Micro-
fusion enpresetan be aurkeztu
ditue. Enpresak “kaleratze trau-
matikorik” ez gauzatzeko kon-
promisoa hartu daian aldarrika-

tzen dabe, besteak beste, langi-
leek. LAB sindikatuak nabarmen-
du dauenez, “ezelan be ez da erre-
gulazino espedienterik” adostu-
ko: “Baina, Enplegu Delegaritzak
onartuz gero, beharginen ordez-
kari lez konpromiso eta berme
batzuk segurtatu behar doguz.
Langilearen onarpen bako kale-
ratzerik ez egotea segurtatzea da
garrantzitsua”. 

Enpresak, baina, ez ei dau
konpromiso hori hartu gura. Kale-
ratzerik planteatu ez den arren,
LABen ustez, “pentsatu leiteke
epe ertainera kaleratzeak egon lei-
tekezela”. Eibarren manifestazi-
noa deitu da gaur 19:00etan. A.B.

Abadiñoko Dinalot-en urten dabe kalera, Berrizko Mafisan eta Mallabiko
Mecánicas Mallabi enpresan ez eze; hirurak Alfa taldekoak, Durangaldean

1.500 bildots
komertzializatu
ditue Bizkaiko
Bildotsa izenez
Bizkaiko Bildotsa goi mailako
sukaldaritzan sartu da, Bizkaiko
Bildotsaren Kontseiluak iragarri-
tako salmentak gaindituz. Halan
jakin eragin dau Erralde hiltegiak.
Dagoeneko, 1.500 bildots komer-
tzializatu ei ditue Bizkaiko Bil-
dots lez, “igaz data honeetan mer-
katuratuta zegoena bibidertuz”. 

Erralden merkaturatutako
Bizkaiko Bildotsak dira Euskal
Herrian eta Espainian artzainari
gehien ordaintzen jakozenak,
gogoratu dabenez: “Merkatuan
egon leitekezen bildots onenak
komertzializatzea lortu dogu.
Harakin onenak eta goi mailako
sukaldaritzak gugaz lan egitea,
hiltegiak jorratzen dauen selekzi-
no —parametro organoleptikoak
aintzat hartuz— eta ikuskapen
zorrotzen ondorio da”. A.B.

DURANGO

Sarrio Papel eta
Celulosarako
mahai propioa
berretsi dabe

Sarrio Papel eta Celulosako enple-
gu-erregulazino espedientearen
negoziazinorako mahai zehatza
sortzearen alde dagoela berretsi
dau FIA-UGTk, “Torraspapelen-
gandik bereiziriko enpresa eta
espedienteak direlako”. Zornotza-
ko lantokia ixteko eta 70 lanpos-
tu desagertzeko “arrazoi ekonomi-
ko, tekniko eta antolaketakorik” ez
dagoela dinoe, eta espedientea-
ren helburua “erabaki estrategiko
baten barruan” dagoela. 2007an,
ikuskatutako azken ekitaldian,
enpresak zortzi milioi euroko ete-
kinak lortu zituela aitatu dabe,
eta zuzendaritzak “alternatibak
aurkeztuz negoziazino zabalik”
ez dauela bideratu. A.B.

ZORNOTZA

Elkarretaratzeak egin
zitueen enpresen aurrean
astelehenean

Alfa taldeak enplegu-
erregulazino espedienteak
aurkeztuz hartutako
jarrera salatu gura dabe

Dinalot eta Mafisan aurkeztu ditue enplegu-erregulazino espedienteak. I.Gorriti
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KULTURA

KONTU KONTALARIAK

MMuunndduukkoo  aahhoottssaakk
ume eta helduen
irudimenerako

H aurrentzako ipuin kon-
taketa saioa izan zen
lehenengo Liburute-

gian: Virginia Imaz ipuin kon-
talari eta antzezleak Haserre-
tzen zen printzesa ekarri zuen.
Arnasa hartzea beste behar
duela ipuinak kontatzea dio
Imazek, eta 1984an lanbide
bihurtu zuen kontatzea. 

Beste batzuei entzundakoak,
berak asmatutakoak edo oinarri
erreal bat dutenak kontatzen ditu
Virginia Imazek. Guztiak, baina,
entzuterakoan edo kontatzera-
koan barnean zirrararen bat sor-
tu dioten ipuinak. Horrela egin du
Durangoko Liburutegiko saioan
ere; pentsarazi duena, edo barre
eragin diona edo entretenigarri

Atzo izan zen Durangoko Museoko arteari
buruzko ikastaroen lehenengo saioa: Oteiza,
Chillida eta Basterretxea dira aurten ardatz.

Olerki bilduma da Helsinkin lan egin eta bizi den
Iñaki Larrea zornotzarrak Internetean argitara
eman duen Arratseko meditazioak.

izan zaiona entzulegoarekin kon-
partitu. Ipuinek balore oso posi-
tiboak transmititzeko gaitasuna
dutela eta, umeentzako bakarrik
ez, eguneroko bizimoduaren joa-
nean helduek ahaztuta, edo, albo-
ratuta behintzat, dituzten baloreak
errekuperatzeko modua dela uste
dute kontalariek ipuinak elkarri
kontatzea, munduko ahotsek.

Horrela, umeentzako saioaren
ondoren izan da Mercedes Carrion
antzezle, idazle eta kontalari peru-
tarraren ahotsetik helduak entzu-
le izan dituen saioa ere Durango-
ko Liburutegian. Antzerkiaren,
bere amamagandik ikasitako kon-
tu zein istorioen eta magiaren
uztarketatik sortutako ikuskizuna
eskaini zuen Liburutegian. I.E.

13 ’Arratseko meditazioak’12 Arteari buruzko ikastaroak

Judit Fernandez

13
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besteak beste, Madril eta Sevilla
aldean antzerki zuzendari edo
antzezle moduan lanean edo
antzokiak kudeatzen jarduten
duten eta iraun zuen urteetan
Geroa antzerki taldeko partaide
izan ziren guztiak. Ehun lagun
inguru elkartuko dira San Agus-
tin kulturguneko bukaera ekital-
dira. Poesia eta argazki emanal-
dia izango da, eta Geroa antzerki
taldean euren pasio eta ametsa zen
antzerkiak elkartu zituen lagune-
kin egoteko aukera izango dute.

Sentsazio oso positiboa
Zapatuko ekitaldiarekin eta Geroa-
ren ibilerak biltzen dituen era-
kusketaren itxierarekin emango
dute amaitutzat 30 urte iraun zuen
eta antzerkigintzak eskualdean
izan duen proiekturik arrakasta-
tsuenari egindako omenaldia.

Lehenengo aldia izan da gisa
honetako omenaldi bat antolatzen
dutena San Agustin kulturgunean,
eta, Arrazolaren ahotik jaso dugu-
nez, bai ikusleen bai Geroako
kideen partetik jaso duten eran-
tzuna oso ona izan da; merezi
izan omen du esfortzuak. I.E.

ARTEA HITZALDI ZIKLOA

ANTZERKIA OMENALDIA

Euskal arteaz: Oteiza, Chillida
eta Basterretxea zutabe

Geroatik igarotako partaide
guztiak antzokian elkartuta

Eduardo Chillidaren lan artis-
tikoa azaltzeaz gainera, aitarekin
izandako pasarteak ere konparti-
tuko ditu Luis Chillidak, Eduardo
Chillida y la poética del límite  dei-
tu duen berbaldian. 1977an
Donostiako badiaren muturrean
Haizearen Orrazia eskultur lana

XX. mendeko euskal artera hurreratzeko aukera otsaileko hiru hitzalditan

egin zuen eta 2002an hil zen eskul-
torearengana gerturatzeko ezin
aukera aproposagoa, beraz,
semearen berbek otsailaren 19ko
hitzaldian gidatuko dutena.

Hiru hitzaldietan azkena Nes-
tor Basterretxea bermeotarraren
lanaren inguruko hitzaldia izan-
go da: EHUko estetika irakasle
den Fernando Golvanok gidatu-
ko du Nestor Basteretxea.Una tra-
vesía poliédrica izeneko hitzaldia.

Azken hamarkadetako eus-
kal artean nabarmendu diren hiru
sortzaileen lana Durangon ezagu-
tzeko aukera dugu aurtengo
zikloak eskaintzen diguna, orain
lau harmarkada ‘Gaur’ egitasmoa
sortu zuten artistena. I.E.

Solozabal toki-izenarekin batera, Solazabal be agertu ohi
da XVIII. gizaldiko fogerazinoetan, Zaldua, Bermeo, Aba-
diño eta Markiñan. Solu(m) latinetikako iturria ei dau-
ka lehen zatiak. Zenbaiten ustez, erromanikoa ei da, eta
“zoru” zaharragoa ote litzatekeen dagoz.

Dena dela, 1976ko fogerazinoetan Solozabal de Yuso
(Behekoa) eta Solozabal de Suso (Goikoa) agertzen dira
Zalduan, eta deitura horixe gelditu da bizirik Bizkaia
aldean.

Zaldua herri-deitura zaharra be aldatu egin da, Zal-
dibar deitura barriak “ezabatu” egin dau-eta aurretiaz
zeukana. Fogerazinoetan “Zaldibar, (la casa junto a la
torre caída de)” dator 1745ekoan, eta “Zaldibar (la torre
de)” 1704koan.

Aldaketa 1932an gertatu zen, Feliz Urizar Aranzibia
alkate zela, jarraiko arrazoi bi honeengaitik. Zaldibar dei-
turiko hori Peñafloridako Kondeak erosi eta inguru
horretan bainu-etxea eraiki eban 1844an. Geroago, haren
loba Manuel Maria Gortazarren eskuetara heldu zen erai-
kina, eta gaixo-etxe bihurtu ondoren Bizkaiko Diputa-
zioa egin zen beronen jabe.

Horrez gainera, Bilbotik Donostiarako trenbidearen
geltokia be inguru honetan kokatzean, jente gehiagok
zinon Zaldibar Zaldua baino. (Bilbon be jente gehiagok
Atxuri zinola-eta, trenbide bereko geltokia berton zegoe-
lako Ibeni deitura zaharragoaren gainetik jarri da).

Zaldua honen jatorria be latinezko saltu(m) ei da,
eta, segurutik, baita Zaldibar honena be.

Heraldistek dinoskuenez, hasierako Solozabal horree-
tarikoren batek armarria ei zeukan, “Quinque honorata
trifoliis” zinona; hau da, “Bost hirukoitzez ederreztatua”.
Izan be, armarriaren lau ertzetan hirukotx bana dakarz,
eta erdi-erdian bosgarrena.

GEURE DURANGALDEA

Solozabal
Zaldibarren Angel Zelaieta

IdazleaAtzo izan zen Durangoko Museoak
seigarren urtez hartuko duen
‘Artearen ezagupidea’ hitzaldi
zikloaren estreineko hitzordua,
eta Jorge Oteiza eskultorea izan zen
lehenengo hitzaldiaren ardatza:
Jorge Oteiza. Visionario, esteta y
vanguardista izenburuko hitzal-
dia eskaini zuen Euskal Herriko
Unibertsitateko arte eskultura ira-
kasle den Ana Arnaizek. 

1908an Orion jaio eta 2003an
hil zen eskultore handiaren arki-
tektura alorreko lanen inguruan
duen ezagutza sakona izan du
Arnaizek hitzaldiaren gidari, bai-
na, Oteiza bere osotasunean har-
tzeko saiakera osatu du.

Chillida, semearen ahotan
Arteari buruzko hitzaldion anto-
latzailearen, Aitor Aurrekoetxea
EHUko filosofia irakaslearen, ber-
betan, “omenaldi xumea” eskaini
nahi diete lehenengo mailako hiru
euskal artistari, eta, esan bezala,
otsaileko hiru egunetan hitzal-
diak izango dira horretarako.
Hurrengo hitzaldia, otsailaren
19an Eduardo Chillidaren seme
Luis Chilllidak eskainiko du,
Durangoko Arte eta Historia
Museoan, 19:30etatik aurrera. Aita-
ren lana biltzen duen Hernaniko
Chillida Leku museoko zuzenda-
ria da gaur egun Luis Chillida.

Jorge Oteizaren lanari

buruzko hitzaldia izan

da lehenengoa, atzo

XX. mendeko hiru

sortzaile euskaldun

omenduko dituzte

Urtarrilean zehar San Agustin kul-
turgunean Geroa antzerki taldea
izan zena gogoratzeko antolatu
duten omenaldiaren harira anto-
latutako antzezlanen azkenengo
emanaldia izan zen iragan dome-
kan, 80 ikusle inguru batu zituen
Karmakros antzerki taldearen albo-
ko irudiko Abraham y Samuel. 

Dena den, oraindik ere, otsai-
laren 7a arte, arratsaldez zabalik
izango da San Agustin kulturgune-
ko sarreran hainbat bisitari jaso
dituen erakusketa. Azken egunak
dituzue, beraz, Durangon izan den
antzerki talde profesional baka-
rraren omenez bildutako argazki
eta askotariko materialak batu
dituen erakusketa interesgarria
ikusteko. Kulturguneko kudeatzai-
le Arantza Arrazolak aurreratu due-
nez, behin erakusketa bukatuta,
material horiek guztiak San Agus-
tinen izango dira aurrerantzean
ere, Geroaren artxiboan.

Hain zuzen, zapatu honetan,
otsailaren 7an, Durangoko San
Agustin kulturgunera bilduko dira,

Luis Chillida etorriko

da otsailaren 19an,

aitaren lanaz

berbaldia eskaintzera

Zapatuan bilduko dira San Agustin kulturgunean Geroa osatu zutenak

Geroa osatu zuten

ehun lagun inguru

batuko dira bihar San

Agustin kulturgunean

Poesia eta argazki

emanaldiak izango dira

omenaldia borobiltzeko
Judit Fernandez
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LITERATURA ELKARRIZKETA

“Liburu bat osatutzat emotea zaila da; beti
dago kendu edo gehitu leitekeen zeozer”

Zure lehenengo poema liburua
argitaratu dozu.Zergaitik libu-
rua eta zergaitik poemak?
Ez dakit ondo zergaitik. Kontua
da azken hamarkada honetan
bildutako meditazinoek poe-
ma itxura hartu dabela, eta,
apurka-apurka poemak liburu
itxura hartzen zebilzela ikus-
tean, orduan esan dot: "Orain!".
Gatxa da poema bilduma bat
osatuta dagoela erabakitzea. Ni
neu oso perfekzinozalea naz, eta
beti joan gura dot koska bat
harago; beti kendu, jarri, alda-
tu gura izaten dot zeozer, exis-
titzen ez den perfekzinoaren
bila. Baina liburua osatzeko
unea zela sentitu dot. 

Zenbat poema batu dozuz?
Hiru ataletan banatu dot libu-
rua, eta atal bakotxak hamahi-
ru poema daukaz. Denera,
hogeita hemeretzi dira, luzera
ezberdinekoak. Poemak euska-
raz idatzi arren, atalen izenbu-
ruak suomieraz (finlandieraz)
jarri ditut: "ilta", "hämärä" eta
"yö"; arratsaldea, ilunabarra eta
gaua esan gura dabe.

‘Arratseko meditazioak’ da
liburuaren izenburua. Haus-
narketatik sortutako poemak
dira bildumakoak?
A i t z i n - s o l a s e a n  d i n o d a n
moduan, arratsak badauka geu-
re baitara biltzen gaituen zeo-
zer. Eguna gau bihurtzen dene-
ko tarte horrek gogoetarako
abagunea emon deust beti. Fin-
landiara bizitzera etorri nintze-
netik, gainera, garrantzia bere-
zia hartu dau niretzat arratsak,
metaforikoki be bai. Izan be, lau
hilabete irauten dau hemen
neguak, eta argia ez dogu lagun
izaten. Arrazoia behar dogu
bizitzeko, zalantzarik barik, bai-
na batzuetan bizitzeko oztopo
izatera ailegatu leiteke. Gaine-
ra, poesia pentsamendu logi-

koaren etsaia dela defendatzen
dot, urrinago ailegatzen lagun-
tzen dauen pentsamendua. 

Zer gai lantzen dozuz?
Gai askotarikoak lantzen ditut.
Gai klasikoak eta, halan be, era-
bat garaikideak direnak ditut
gustukoen; bizitzaren goraza-
rrea, heriotzaren samina, hala-
ko mistizismo gizatiarraren
aldarri bat… Euskal poesiagin-
tzan hamarkada batzuetatik
hona datorren korronte bategaz
egiten dabe bat nire poemek,
zalantzarik barik.

Lizardi, Artze eta Juaristi aipa-
tzen dozuz kuttunen artean.Zer
edan dozu bakotxagandik?
Ez dakit zehazki zer jaso dodan
bakotxagandik. Hirurengandik,
hitza eta hausnarketagazko mai-
tasuna eta poesiagazko errespe-
tua. Hiru izen horreek aipatzen
ditut nire erreferentzia litera-
rioak izateaz gainera, gurean
idazle kanonikoak direlako,
mundu guztiak onartu eta ain-
tzat hartuak. Izen gazteak be
emon neikezen, baina, ez da
oso elegantea, beti izten dozu-
lako nonor, injustuki, kanpoan.

Liburua Euskal Herrian aur-
kitzerik badago?
Oraingoz, behintzat, Interne-
tez eskuratu leiteke bakarrik,
http://inakilarrea.wordpress.co
m/ orrialdean. Autoedizinoan
sinesten dot nik, eta lanak erraz-
tu eustazen horrek be, ez neban-
eta argitaletxeetara, atez ate,
joan beharrik izan. 

Euskal poemagintza zer egoe-
ratan dagoela uste dozu? Zelan
ikusten dozu Finlandiatik? 
Ez naz nobedadeak gehiegi
jarraitzen dituen horreetakoa
eta, hemen egonda, euskaraz-
ko liburuak lortzeko aukera han-
dirik ere ez daukat. Zenbait
Internetez eskatu izan ditut,
halan be. Azken aldian publika-
tu direnen artean oso interes-
garria iruditu jatan Pello Otxo-
tekoren Goizalbaren argitan,
adibide bat emotearren. Itxuraz,
oso poesia sinplea egiten dauen
idazlea da, baina liburu horre-

‘Arratseko meditazioak’ poema bilduma
argitaratu dau Interneten Helsinkin bizi
den Iñaki Larrea idazle zornotzarrak.
Olerkigintzari buruz egin deusku berba.

tako poemen isiltasunaren
atzean, badago izateari buruz-
ko gogoeta sakon bat. Etorkizu-
nean kontuan hartzeko poeta
izango delakoan nago.

Kultura eta Hizkuntza Moder-
noetan lizentziaduna zara
Londresko College Unibertsita-
tean. Irakasle zara Helsinkin.
Euskara ikasi gura dauen jen-
te asko  dago Finlandian?
Herritar arruntak hemen euskal-
dunotaz zenbat informazino
dakien ikusiko baleu, jentea
harritu egingo litzateke. Finlan-
diako hizkuntzak, suomierak,
gorriak pasatu ondoren bakarrik
lortu eban normalizatzea, eta
beharbada horregaitik, intere-
sa daukie euskaragan; mundu
akademikoan, behintzat. Gero,
ikastera animatzen direnak ez
dira hainbeste izaten, noski.
Baina interesa sumatzen da, eta
hori oso gauza pozgarria da.

“Euskal kulturagazko

eta euskaragazko

interesa sumatzen dot

Finlandian”

“Gorriak pasatu ondoren

bakarrik lortu dau

suomierak hizkuntza

legez normalizatzea”

“Arrazoia beharrezko

jaku, baina bizitzeko

oztopo be bilakatu

leiteke sarritan”

Bizitzak Helsinkira eroan zin-
tuen eta hantxe bizi zara.Eus-
kal Herrira bueltatzeko asmo-
rik badaukazu? 
Itzultzen naz aldian-aldian Eus-
kal Herrira. Ez dakit noiz buel-
tatuko nazen behin betiko, bai-
na oraindino herrialde ugari
dagoz ezagutzen ez ditudanak,
eta hareetan denporaldi bat
behintzat pasatzea gustatuko
litxakit. Hizkuntzak irakatsiz,
gainera, beti daukazu diru apur
bat irabazteko eta aurrera egi-
teko modua. Egia esanda, ez
deutsat askoz gehiago eskatzen
bizitzari. 

Hurrengo literatur lana pen-
tsaturik daukazu? Poemekin
jarraituko dozu ala narratiba-
ra joko dozu?
Poesia idazten jarraitzen dot,
baina presarik barik, eta publi-
katzeko larritasunik barik. Orain
arteko moduan. I.E. J.D.

“Poemak euskaraz

idatzi arren, atalen

tituluak suomieraz

(finlandieraz) dagoz”

“Finlandiara etorri

nintzenetik garrantzia

berezia hartu dau

niretzako arratsak”
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ANTZERKIA

KOMIKIGINTZA

Clown izaten
ikasteko saioak
Pep Vilarekin

Gironan jaio eta 1999 urtetik Els
Joglars taldeko kide den Pep Vila
aktore ezagunak otsailaren 10a
eta 13a bitartean eskainiko du San
Agustin kulturgunean Inozokeria
ikastaroa deitzen duena: norbe-
re buruaz barre egiten irakastera
etorriko da kataluniarra Durango-
ra, eta clow teknikan barneratu-
ko ditu parte-hartzaileak. 

Ikastaro trinkoa izango da
o t s a i l a re n  1 0 e t i k  1 3 ra k o a :
16:00etan hasi eta 20:30 arte iraun-
go duena. Irakasleak berak azal-
tzen duenez, ezer egiten ez dakie-
na da pailazoa, eta ezer egiten ez
jakite hori arte bilakatzen dakie-
na: bere proposamena, aktoreak
aurrez ikasitako guztia alboratu eta
koefiziente intelektuala apalduz
“inozo” bilakatzea da. Horrek bila-
katzen duela pertsonaia libre esa-
ten du Vilak. I.E.

Otsailaren 10a eta

13a bitartean izango

da Pep Vila Durangon

Gazteak euren istorio
propioak sortzen: IKIMA

Bariku arratsaldeetan dute 14 urte-
tik gorako gazteek Iurretako Biblio-
tekan komikigintza tailerra. Anartz
Aranguena da tailer-emailea. Urta-
rrilean, 23an eta 30ean izan dituz-
te saioak, eta otsailean ere  lau saio-
tan elkartuko dira Iurretako Biblio-
tekan, komikietako irudi eta
berbekin istorioak sortzeko. 

Gazteek euren sormena lan-
du eta askotariko disziplinetan
jardunda euren istorioak sortuz
gozatzea da  IKIMA tailerren fun-
tsa; Durangoko eta Iurretako
Bibliotekek babestu, eta Atarte

Kultur produkzio eta kudeaketa
taldeak antolatu du. Dagoeneko
idazketa eta ilustrazioa landuak
dituzte, eta martxo eta apirilera-
ko musika, ahots eta grabaketa tai-
lerra (Malen Zobaranek gidatuta)
eta muntaketa tailerra (Idurre Arra-
zolarekin) izango dituzte. I.E.

Iurreta eta Durangoko Herri Biblioteketan
martxan ipinitako tailerrak dira IKIMA izenekoak.
Irudikoa Iurretako komikigintza tailerra da.

Otsailean zehar beste

lau saio izango dituzte

komikigintza lantzeko

MUSIKA

Ohiko eskaintza akademikoaz
aparteko proposamena osatzen
duten perkusio etnikoa lantze-
ko ikastaroa eta opera ezagutze-
ra ematea helburu duen tailerra
aurkeztu ditu Durangoko Musi-
ka Eskolak. Urteko lehenengo

hiruhilabetekorako proposame-
nak dira biak. Aste honetan hasi
da izena emateko epea, eta otsai-
laren 13a bitartean, Musika Esko-
lan bertan egin daiteke. Antola-
tzaileek kulturarekiko, gauza
berriekiko eta, azken finean,
musikarekiko jakinmina duten
herritar guztiak gonbidatu dituz-
te tailerretan izena ematera, eta
gogorarazi dute inolako aurreza-
gutza musikalik ez dela behar
perkusio etniko eta opera taile-
rretan parte hartzeko.

Iaz egin zuten lehenengoz
perkusio tailerra, eta badira hiru
urte operarekiko hurbilpena hel-
burutzat duena martxan ipini
zutela. Kasu bietan, Musika Esko-
lako irakasleak dira ikastaroa
gidatuko dutenak: Venezuelan
jaiotako Lerman David Nieves
kontrabaxu irakasleak eskainiko
du perkusio tailerra, eta Barto-
lome Ertzillan piano irakasle den
Ana Celia Ormaetxea izango da,
azken urteetan lez, opera taile-
rraren arduraduna. 

Mundukoak zein klasikoak
Munduko erritmo eta doinuak,
opera bezalako musika generoak
eta Musika Eskola bera ere jende
berriari zabaltzea dira ikastaro
hauek programatzeko arrazoiak.
Operari dagokionez, Ana Celia
Ormaetxeak azaldu duenez, “jen-
de gehienak dituen aurreiritziak
aldatzea da helburua, opera ez
dela zerbait luze eta aspergarria”
erakustea. 

Perkusio etniko tailerra aste-
lehenetan 19:30etik 21:00etara
izango da; opera ezagutzeko tai-
lerraren hitzordua, berriz, marti-
tzenetan izango da: 19:00etatik
20:00etara. I.E.

Perkusio etniko eta opera
tailerrak Bartolome Ertzillan 
Otsailaren 13a arte eman daiteke izena Musika Eskolako tailer bietan

Kulturarekiko, gauza

berriekiko jakinmina

duen lagun oro

gonbidatu dute Operari buruzko

aurreiritziak alboratu

eta berau ezagutzera

eman nahi dute

Munduko musiken

erritmo eta doinuak

Musika Eskolan 

I.E.

Judit Fernandez
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Durangoko San Jose Jesui-
tak ikastetxeak Zilarrezko
Q saria –Kudeaketaren Kali-

tateari Euskal Saria- jaso dau Eus-
kaliteren eskutik, azken urteetan
zehar ikastetxeak izandako gara-
penaren ondorioz. Ikastegi inazia-
rrak 1.260 ikasletik gora eta ia 100
hezitzaile daukaz, eta Durangalde-
an dagoen eskolaratze eskaera
handiari erantzuten deutso, Haur,
Lehen eta Derrigorrezko Bigarren
Hezkuntza zein Batxilergoko ikas-
ketak eskainiz. 

Horrez gainera, eskolak
berak betidanik bultzatu izan ditu
ikasleei heziketa kalitaterik ego-
kiena errazteko asmoz abiatu
diren heziketa esperientzia guz-
tiak. Saiakera horreen ondorioz
heldu jake hezkuntza munduan
hain esanguratsua den Kudea-
ketaren Kalitateari Euskal Saria.  

Euskalit

Euskalit irabazi asmorik bako
fundazinoa da. Araba, Bizkaia
eta Gipuzkoako erakundeei jar-
duerak eta emaitzak hobeak izan
daitezen laguntzen deutse. Hel-
buru hori erdiesteko hainbat eki-
men gauzatzen ditu urtean
zehar; besteak beste, hainbat
erakunderi zuzendutako ikasta-
roak eta hitzaldiak. 

Hezkuntza arloari jagoko-
nez, ehunka ikastetxeri hezkun-

tza prozesua eta ikasleen emai-
tza akademikoak hobetzen zein
ikastetxeko pertsonen arteko
barne-komunikazinoa indartzen
laguntzen deutso fundazinoak,
esaterako.

Kontzeptuak landu ondoren,
horren aplikazinoan aurrerapen
agerikoak egin ditueen ikaste-
txeei Euskalitek “kanpoko eba-
luaketa” jasotzeko aukera emo-
ten deutse, ikastetxea bera
azterketa baten bitartez ebalua-
tuz. Ikerketa horren ondorio
modura, aztertzaileek txosten bat
egiten dabe, eskolak hobekuntza
horretan aurrera jarraitu daian
aholkuak emonez. 

Gainera, eginiko azterketa-
ren emaitza kaleratu egiten
dabe. 0tik 1.000ra bitarteko
puntuazinoak Euskalit fundazino-
aren araberako balorazinoa egi-
ten dau ikastegiaren inguruan:
400 puntu gainditzen dabenek
Zilarrezko Q saria lortzen dabe,
eta 500etik gorako kalifikazino-
ek urrezkoa. 

Q saria izateak ez dau esan
gura ikastetxe sariduna hezkun-
tza zentrorik onena denik. Urtee-
tan eginiko lana saritzen dabe;
betekizunak gero eta hobeto
gauzatzeko egindako ahalegina.

Hezkuntzatik harago

Aro barrietara ondo egokitu den
ikastetxea da San Jose Jesuitak
ikastetxea, eta, gainera, gure
gizartean oinarri-oinarrizko diren
euskararen eta euskal kulturaren
aldeko apustua be egiten dau. 

Horretarako, eguneroko
zereginetan presente izaten
dabe gure herriaren kultur balioa

eta hizkuntza, egunerokotasune-
an eurekin biziz eta mantenduz.
Ikastetxeak Hizkuntza Normal-
kuntza Plana eginda dauka, eta
Hezkuntza Saileko Ulibarri pro-
gramaren barruan sartuta dago. 

Era berean, San Jose ikas-
tetxeak berea dauen ezaugarria
da beharrik handiena daukien
ikasleekiko konpromisoa; bes-
teak beste, urterik urte areago-
tzen dabilen ikasleria etorkina-
gazko laguntasuna. Azpimarra-
garria da, gainera, ikasketa
orduetan ez eze, kultur zein
kirol jardueretan be elkarrekin
jarduten dabela irakasle, gura-
so eta ikasleek. 

San Jose Jesuitak
Zilarrezko Q-aren jabe

1.260 ikasle baino
gehiagogaz
Durangaldeko
eskolaratze
eskaerari
erantzuten deutso 

Euskararen
Normalkuntza
Plana martxan
dauka San Jose
Jesuitak
Ikastetxeak

Ikasleen emaitza
akademikoak
hobetzen
laguntzen dau
Euskalit
fundazinoak 

1880. urtean Durangon sortutako San Jose Jesuitak ikastetxeak hezkuntza kalitatea hobetzea dau helburu

Publierreportajea
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Marisa Barrena

Ohiturak jagoten

Euri eta haizeari aurre eginez,
eguna luzatu dela igartzen den
sasoian, eztarria babesteko San
Blas-hari bedeinkatua jantzi
eta makila eskuan hartuta,
lurrari iratzartzeko eta fruituak
oparotasunez emoteko
eskatuz, Santa Ageda kanta-
tzen ibili dira asteon eskualde-
ko hainbat herritan; adin, sexu,
kolore, ideologia eta sinesmen
askotako herritarrak.

Aspaldiko ohitura da
gurean etxerik etxe, kalerik
kale, eskean ibiltzea. Ohitura-
ren jatorri zehatza jakitea gatxa
den arren, dakiguna da Ageda
Italian jaio zela III. mendean,
Siliziako familia aberats
batean, eta neska ederra izan
zela. Garai hartan Siziliako
nagusi zen Quintinianori
begitik sartu ei jakon. Honek
ahalegin guztiak egin zituen,
antza, neska bereganatzeko,
baina alferrik. Ageda ezin ebala
lortu ikusita, tortura gogorrak
ezarri eutsazen; ezagunena, bi
bularrak moztea izan zen. 

Nire iritziz, Agedaren
heriotzak, batetik, oraindino
bizirik dirauen emakumeen
kontrako indarkeria matxista
gogorarazoten deusku.
Bestetik,  eskean ibiltzeko gaur
egun ohitura hau jagoteak,
euskara kaleratzeko aukera
itzela eskaintzen deuskulakoan
nago. Gure herri eta hiriek,
egun batez behintzat, euskara-
gaz  kontaktu zuzena izaten
dabe-eta.  Euskararen erabilera
bultzatzeko bideak urratzen
eta asmatzen dihardugun sasoi
honetan, ekimen ezin hobea
iruditzen jat kalerik kale
euskaraz kantatzea. 

Gainera,  ezin ahaztu,
krisiak jota gagozen sasoi
honetan  talde batzuek
behartsuentzat dirua eskatzeak
egoera larrian dagozenei
laguntzeko bidea be emoten
deuskula.

Halan da ze,  antzinakoak
izan arren, ohitura batzuk
merezi dabe jagotea, gaur egun
be gure gizarte edo mundu
aldrebes honetan euren lekua
eta zeregina betetzen dabe-eta
ohiturok. 

ERITZIA
kolaborazinoa

Gutunak @

✑

Gazteon aurkako kriminalizaziorik ez!
2006ko abenduaren 30ean, Abadetxea istripu baten ondorioz
erre ostean, Iurretako hainbat elkarte, talde nahiz Gazte Asan-
blada kale gorrian gelditu ginen. Honen aurrean Udalak guz-
tiz axolagabe jokatu zuen, jada eraikin honen inguruan espe-
kulazioak eginez eta Iurretako herriaren nortasuna finkatzen
duten taldeei inongo irtenbiderik eman gabe; are gutxiago Gaz-
te Asanbladaren kasuan, nortasun juridiko baten falta dugula
argudiatuz, aurreko urteetako lanaren zilegitasuna zaborreta-
ra botaz.

Egun gutxira hutsik zegoen ‘txapa lantegia’-n sartu ginen ego-
erari irtenbidea eman nahian, elkarte zein bestelako taldeei
beraien jarduerak bertan burutzeko aukera emanez.

Lehenengo egunetik 40tik gora gazte identifikatuak izan
ginen kasko gorridunen eskutik, eta epaitegiko eskailerak igotze-
ra behartu gintuzten. Azkenik, eraikinetik desalojatuak izan ginen
hil eta erdira, gazteoi egozten ziguten usurpazio delitua bertan
behera geratu zelarik artxibatuta.

Kale gorrian gure jarduerak aurrera eramaten denbora dezen-
te eman ostean, gazteon ametsei babesa emanez, gaztetxe bat
lortzeko hainbat saiakera egin genituen. Lehenik, frontoi ondo-
ko etxolan bi hilabete eman genituen, egunero txapelgorrien bisi-
tatxoa jasotzen genuelarik, gure jarduerak oztapatuz, bertakoak
identifikatuz eta berriro ere epaitegira bideratuz. 

Behin desalojoa emanda, Udalaren lokal huts batekin egin
genuen saiakera, eta sartu eta ordubetera bultzaka atera gintuz-
ten kasko gorriek, alkatearen aginduz. Berriro ere kalean gauden
honetan, herriko baliabideak erabiltzeko aukera ere ukatu izan
digute zeozer antolatu nahi izan dugun bakoitzean. 

Egoera aldapatsu hau gutxi balitz, asteon Iurretako gazte bat
epaitu nahi izan dute Bilboko adin txikikoen epaitegian, “ustez-
ko usurpazio delituagatik”, gainontzeko beste 10 gazteren aur-
kako kasu bereko prozedurak artxibatu zirela jakinda.

Azkenean, epaiketa hasi eta berehala kargu barik utzi dute,
prozedura guztiz artxibatuz. Guri arrazoi emanez. “Delitu” guz-
tien gainetik, Iurretako gazteon beharrizan eta eskubideak ber-
matzea inongo aitzakia ez dela uste dugu jasandako gurutzebi-
dea jasateko.

Honen guztiaren aurrean, argi utzi nahi diegu gazteok kri-
minalizatzea baino nahi ez duten udal agintari, polizia zein epai-
le horiei, orain arte bezala aurrerantzean ere, jarritako oztopo
guztiak gaindituz, herria eraikiz, gazteon ametsek eta borrokek
aurrera jarraituko dutela, okupazioa eta autogestioaren bidetik,
gure helburuak lortu arte.

Iurretako Gazte Asanblada

Konturatu orduko, 10. urteurrena!

Otsailaren 12an 10 urte igaroko dira Sapuetxe gaztetxearen oku-
pazioa burutu zenetik. Lan luze eta gogorra egin da, oztopoz
betea, baina honen guztiaren gainetik, erreka gaineko etxe zahar-
kitu horretan, belaunaldiz belaunaldi sortutako borroka, amets
eta bizipen ahaztezinekin aurrera jarraitzen dugu.

10 urte hauetan etengabeko desalojo mehatxuak jaso izan
ditu Sapuetxek, honetaz gain udaltzaingoen jarrera bortitz eta
erasokorraren biktima izan da gure gaztetxea. Batez ere, azken
urteetan zehar, suzko armak soinean daramatzatenetik. Ger-
tatutakoaren aurrean, Udala mutu geratu da eta ez du inolako
erantzukizunik hartu.

1999ko otsailaren 12 hartatik, durangar zein durangar ez diren
askoren aterpe izan da Sapuetxe. Lagun askok borrokatu dugu
gure etxeak zutik eta bizirik jarrai dezan. Gutun honen bidez,
otsailaren 12tik 14ra burutuko diren ekimenetan parte hartzera
gonbidatzen dugu herritar oro; bereziki, azken 10 urte hauetan,
bertatik pasa zareten pirata eta ameslari guztiok, denon artean
ametsak aurrera darrai!

Nahiz eta 10 urte bete, lan ugari dago egiteko Durangon,
gauza asko salatzeko, ilusio asko aurrera eramateko… Badaki-
gun arren bidea ez dela erraza izango, guztiok gogor borroka-
tu behar dugu gure eskubideen alde. Horregatik, durangar gaz-
te guztiok astelehenero 19:00etan burutzen ditugun asanbla-
detara deitzen zaituztegu. Denon artean Durango berri bat eraiki
behar dugulako!

Beste barik musu eta besarkada iraultzaile asko denoi!
Bereziki, Espainiako zein Frantziako espetxeetan gatibu zein
sasi artean zaudeten gazte eta ez hain gazteoi! Aupa zuek, eutsi
gogor!

….eta urte askotarako... Gora Sapuetxe!
Otsailaren 14an denok Sapuetxera!

Durangoko Gaztetxea

Arrano beltza
Hegoak ebaki zizkioten. Ez zen gehiago txoria izango. Eta guk
txoria genuen maite, mendi tontorren askatasunak gogobetetzen
zuen arrano beltza. Hamabi urte igaro dira alde egin zuenetik.
Hamabi urte, (aske azkenean), bere buruaz beste egin zuenetik.
Bere begi ninietako Athleticen bufandak hiltzeraino estutu zion
sama, isiltasunaren eta bakardadearen ziegan, Alcala-Mecon. 

Katxuak ezin izan zuen gehiago jasan, ezin izan zuen egoe-
ra hartan biziraun. Kartzelak erahil zuen Katxua. Otsailak zazpi
zituen. Hamabi urte igaro dira eta, urtero bezala, berriro ere omen-
duko dugu aurten Elorrioko euskal borrokalaria. Hiru aldiz atxi-
lotu eta preso eraman zutena, tortura lazgarriak jasan behar izan
zituena, kaiolan bizitzera inoiz moldatuko ez zena. Sufrikario lar.

Urtero lez, zapatu goizean Anbotora igoko gara. Hantxe sen-
tituko dugu gertuen gure arrano beltza. Arratsaldean herriko kale-
etan zehar manifestatuko gara eta, berriz ere, errepresioa ez dela
bidea oihukatuko dugu, eztarriak lehertzeraino. Urtero bezala,
berriz ere helaraziko diogu Elorrioko herriari zenbat maite
genuen Katxua. Domekan, azkenik, Berriozabaletan omenduko
dugu ekitaldi xume bezain hunkigarrian. Tenplau, Katxua! Ira-
baziko juau-eta!

Urtero bezala, berriz ere, berriro gertatu ez dadin. Espainia
eta Frantziako kartzeletan 22 euskal preso hil egin dira, (hil egin
dituzte), “demokrazian bizi garenetik” gaurdaino. Demokrazia?
Mendekuan oinarritutako espetxe politika daraman estatu bat
ezin da demokratikoa izan.

Karlos Eriz (Elorrio)

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

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

baten izenean sinatuta eta ANBOTOren erizpideak
jarraituz zuzenduta publikatuko dira. 

DATUOK BARIK EZ DA GUTUNIK ARGITARATUKO
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Haur antzerkia: Cyrano. Kultur etxea. 17:30.

Otsailak 11

Udal bilkura. Udaletxea. 19:00.

Otsailak 13

Musika: Modesto Aranari omenaldia. San Juan
Ebanjelaria elizan. 20:30.

Otsailak 20

Musikala umeetzat: Xurdin. Olakueta pilotalekua.
17:30.
Tren txu-txua Berrizko kaleetan. Arratsaldez.

Otsailak 21

Anberria Txaranga Berrizko kaleetan. 17:30.
Herri afaria eta Luhartz erromeria. Olakueta
pilotalekua.

Otsailak 23

Jolas-parkea. Kiroldegia. Arratsaldez.

Otsailak 27

Haur antzerkia: Txio Txioka. Kultur etxea. 17:30.

Guraso Eskolak

Otsailak 24: 0-3 urteko umea hezi.
Haur Hezkuntza (0-3). Learreta-Markina eskola.17:00.
Otsailak 25: Disziplina nola bideratu.
Haur Hezkuntza (3-6). Learreta-Markina eskola.
17:00.
Otsailak 26: Emozioak hezi.
Lehen Hezkuntza (6-12). Learreta-Markina eskola.
17:00.
Oharra: Haurtzaindegi zerbitzua egongo da.
Izena emateko azken eguna otsailak 20.

Bestelakoak

Tailerra: Emakumeen sexualitatea. Izena ematea
udaletxean. Tailer hasiera martxoan.
Otsaileko astearteetan: “Nire izate femeninoa”
tailerra Kultur Etxean.

ANTZERKIA
BERRIZ
›› ‘Cyrano’ (Gorakada), otsailaren

6an, 17:30ean, Kultur Etxean. Zazpi
urtetik gorakoentzat.

ELORRIO
›› ‘Brokers’ (Yllana), otsailaren 6an,

22:00etan, Arriola antzokian.

DURANGO
›› Geroa antzerki taldeari omenaldi

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

ERMUA
›› ‘Eskulturak, grabatuak, collageak’

(Baroja Collet). Otsailaren 28a
arte, Lobiano kulturgunean.

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).

›› ‘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
›› ‘Curso de imbecilidad (la

búsqueda del propio clown)’
ikastaroa, otsailaren10etik 13ra,
16:00etatik 20:30era, San Agustin 
kulturgunean.

›› 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).

espazio egokitua 3. moduluan,
17:00etatik 20:00etara. Urtarrileko,
otsaileko eta martxoko asteburue-
tan Udaleko Kultura Sailak
antolatuta.

›› Olgetan: tailerrak eta jolasak,
otsailaren 8an, 17:30ean, Platerue-
na kafe antzokian. Berbaro euskara
elkarteak antolatuta.

IURRETA
›› Umeendako erromeria. Otsailaren

7an, 18:00etan, frontoian. 

DANTZA
DURANGO
›› Dantza tailerra:

‘Dantzaldi
ibiltaria’(AIKO
taldea). Otsaila-
ren 10ean,
19:30ean,
Plateruena kafe
antzokian.

ERMUA
›› Euskararen Aholku Batzordea,

otsailaren 12an, 19:30ean, Lobiano
kulturgunean. Herrian euskara
sustatzea helburu daben herritar
guztiendako batzorde irekia. Parte
hartzeko jarri hartu-emonetan
(943 179 147 /
euskara@udalermua.net).

DEIAK
DURANGO
›› 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
ABADIÑO
›› XIII. Argazki Rallyko argazkiak.

Otsailaren 9tik 14a bitartean,
Txanporta kultur etxean.

BERRIZ
›› ‘Basoak klima aldaketaren

aurrean’. Basoko injineru
teknikoen elkartea. Kultur Etxean. 

›› 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,

otsailaren 6an, 17:30ean, Udal
Liburutegian.

IZURTZA
›› Informatika ikastaroa 3. adinekoei

zuzenduta, otsailaren 10ean,
11:00etatik 13:00etara, 
KZgunean.

IPUINAK
ERMUA
›› Haurrendako ipuin-kontalaria:

Pello Añorga, otsailaren 7an,
17:30ean, Udal Liburutegian.

JAIAK
ABADIÑO

San Blas
›› Idi-probak, otsailaren 6an eta 7an,

22:00etan; otsailaren 7an
17:00etan be izango da saioa, eta,
8an be bai. Hilaren 9an, barriz,
21:30ean izango da. Amaitutakoan,
txapelketako sari banaketa egingo
dabe.

›› San Blas 2009 Pilota Txapelketa-
ko finalerdiak esku-huska,
otsailaren 6an, 18:00etan,
Tornosolo trinketean.

›› Kontzertua: Gorroto + Golpe de
Estado + Nuevo Catecismo
Católico, otsailaren 6an, 22:30ean,
Abadiñoko Gaztetxean.

›› Emakume baserritar eta artisauen
bazkaria, otsailaren 7an,
14:00etan, Soloa jatetxean. Korri
eta Xalto pailazoak, 18:00etan,
Txanporta kultur etxean. 

›› Bazkaria, otsailaren 7an,
14:00etan, Abadiñoko Gaztetxean.
Triki-poteoa, 18:00etan, Gazte-
txean hasita. 

ERMUA
›› ‘Lentas pero seguras’ (Higiénico

Papel Teatro), otsailaren 6an,
22:15ean, Lobiano kulturgunean.

ZORNOTZA
›› ‘Cyrano’ (Gorakada), otsailaren

7an, 18:00etan, Zornotza Aretoan.
Zazpi urtetik gorakoentzat.

BESTEAK
DURANGO
›› Txiki Parka, Landako erakustazo-

kan. Hainbat jostailuz hornitutako

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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Otsailaren 6an, 22:00etan

ARRAKASTA HELBURU
DAUEN LASTERKETA
Grina kontsumistaren garaian
arrakastaren bila dihardueen lau
negozio-marrazo dira Yllanak Elorriora
dakargun ‘Brokers’ obrako protagonis-
tak. Luxua, ospea, boterea, nartzizis-
moa eta estatusa ditue tik kultural.
Markako modaren, teknologia barrien,
jateko osasungarrien eta gorputzaren
kultuaren fanatiko doguz lau lagunok.
Barrea segurua da, soinu-banda
zaindu eta eszenaratze ezin hobeagaz.

AGENDA



TELEFONO INTERESGARRIAK

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

GARRAIOAK

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

TAXIAK

Abadiño ................946 814 470
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

6

EGURALDIA

8o

6

7o DOMEKA

7

16o ASTELEHENA

4

6o ZAPATUA

5

6o BARIKUA

MARTITZENA

Hego-mendebaldeko haizeak
ipar-mendebaldera egin eta
nabarmen hoztuko dau,
arratsaldean batez be. Goizetik
hasita botako ditu zaparradak.
Elur-kota 600m-tan kokatuko da
arratsalde partean.

Asteburua giro hotz eta
umelagaz hasiko dogu.
Zaparradak botako ditu. Haizea
ipar-mendebaldetik zakar samar
sartuko da. Goizean izotza
botako dau. Elur-kota 600m-tan
kokatuko da.  

BOTIKAK
Barikua, 6
09:00-09:00
• Irigoien 
(Bixente Kapanaga 3 - Iurreta)
09:00-22:00
• Balenciaga 
(Berrio Otxoa 12 - Elorrio) 
Zapatua, 7
09:00-09:00
• Etxebarria (Montebideo 2 - Durango)
09:00-13:30 (*14:00)
• Balenziaga / Unamunzaga / Sagastizabal
/ De Diego / Campillo / San Roma /
(Durango)
• Bartolome (Gabiola 2 - Berriz) 
• Irigoien 
(Bixente Kapanaga 3 - Iurreta)*
• Deleuze Jiménez (Erreka 6 - Elorrio)*
Domeka, 8
09:00-09:00
• Balenciaga (Ezkurdi 8 - Durango) 
Astelehena, 9
09:00-09:00
• De Diego (Intxaurrondo 22 - Durango) 
09:00-22:00 
• Eguren, Cristina 
(Trañabarren 15 - Matiena)
Martitzena, 10
09:00-09:00
• Etxebarria (Montebideo 2 - Durango)
Eguaztena, 11
09:00-09:00
• Campillo (Montebideo 24- Durango)
Durango)
09:00-22:00
• Eguren, Isabel 
(Torresolo 4 - Abadiño)
Eguena, 12
09:00-09:00
• Sagastizabal 
(Askatasun Et. 19 - Durango)

MUSIKA
BERRIZ
›› Zea Mays +

Xarma,
otsailaren 6an,
22:30ean,
Hiltegixen.
Gaztetxearen
10. urteurrena dela-eta.

DURANGO
›› The Rubinoos (USA) + Suzy & Los

Quattro, otsailaren 6an, 22:00etan,
Plateruenean. 

›› No Use For a Name + Only Crime
+ Read My Lips, otsailaren 7an,
21:30ean, Plateruenean.

›› The Black Dahlia Murder +
Cephalic Carnage + Pysicroptic
+ Sylosis, otsailaren 11n,
20:00etan, Plateruenean.

ZINE-KLUBA 
DURANGO
›› Zinegoak 09: Bilboko gay-lesbo

trans 6. nazinoarteko zinemaldia. 
Otsailaren 13an eta 14an,
22:00etan, San Agustin 
kulturgunean. 

ERMUA
›› Umeendako zinea: ‘Palacio Real’.

Otsailaren 8an, 17:00etan, Lobiano
kulturgunean.

›› Zine erotikoaren zikloa: ‘El sabor
de la sandia’, otsailaren 12an,
21:30ean, Lobiano 
kulturgunean

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

cine’ zikloa: ‘Fados’ pelikula,
otsailaren 10ean, 20:15ean,
Zornotza Aretoan. 

›› Rock
kontzertua:
Des-kontrol
+ Skovers,
otsailaren
7an,
22:30ean,
Txosnagunean. Egurre eta kitto +
Dj Bull, 22:00etan, Abadiñoko
Gaztetxean.

›› San Blas 2009 Pilota Txapelketa-
ko finalak esku-huska eta palan,
otsailaren 8an, 10:30ean, Tornoso-
lo trinketean.

IURRETA

Santa Apolonia
›› Meza, otsailaren 9an, 12:00etan,

Santa Apolonian.

LEHIAKETAK
ABADIÑO
›› XXI. Burduntziko Bildots Txapelke-

tarako izena emoteko epea
zabalik. Txanporta kultur etxera jo
leiteke, 15:00etatik 20:45era
bitartean. Prezioa: 10 euro. Udalak
bildotsa eta ikatza ipiniko ditu,
erretzeko trepentxu eta erremintak
norberak eroango ditu. Sariak: 1.a
60 euro, 2.a 50 eta 3.a 40, 4.a 30
eta 5.a 20. Lehenengo 18ek jasoko
dabe garaikurra. Otsailaren 14an
bertan Probalekuan izango den
bazkarirako txartelak 15 euroan
dagoz Errota eta Txanporta kultur
etxeetan salgai.

›› Emakumeen Nazinoarteko
Egunerako kartel iragarlea
aukeratzeko lehiaketa. Lanak
aurkezteko azken eguna otsailaren
16a: Errota kultur etxean edo
Udaleko Berdintasun Zerbitzuan.
Saria: 600 euro. Herriko onenaren-
tzat, barriz, 150 euro izango dira.

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).

LITERATURA
IURRETA
›› Munduko emakumeen literatur

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

›› Haurren irakurketa kluba,
otsailaren10ean, Udal Liburutegian.
Astakiloak transatlantikoan (8-10
urte), 16:45ean, eta, 17:45ean,
Ilunordeak eta argilaurdenak

(10-12 urte).
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ZINEMA
DURANGO

Zugaza
Un
Chihuahua
en Beverly
Hills  
Zuzendaria:
Raja Gosnell;

barikua 6:
18:00 /20:30
zapatua 7: 17:00 / 19:30 /
22:30
domeka 8: 17:00 / 19:30 
astelehena 9: 18:00 / 20:30
martitzena 10: 20:00 

ELORRIO

Arriola antzokia
La ola
Zuzendaria: 

Dennis Gansel

zapatua 7:
22:30
domeka 8:
20:00
astelehena 9:
20:00

Umeendako zinema

Winx: erreinu 
galduaren sekretua
domeka 8: 17:00

ZORNOTZA

Zornotza Aretoa
Una familia
con clase
Zuzendaria:
Stephan 
Elliott

zapatua 7:
22:00
domeka 8:
20:00
astelehena 9: 20:00

Umeendako zinema

Perez 2: gure 
sagutxo hori 
domeka 8: 17:30

Otsilaren 7an, 22:00etan

NO USE FOR A NAME,
KALIFORNIATIK

Kaliforniatik (AEB) jatorkun taldeak mogiarazoko dau, zapatuan,
Plateruena kafe antzokiko oholtza: No Use For A Name. Hardcord
melodikoa eta punk-rocka darabilen talde ezaguna da. Kaleratu barri
daben lanaz gozatzeko aukera izango dabe, gainera, bertaratuko
diren jarraitzaileek. Eurekin batera Only Crime eta Read My Lips
taldeek be eskainiko dabe kontzertua, 22:00etan hasita.
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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



anboto 2009ko otsailaren 6a, barikua 23 Ki

Euskal Herriko Kluben Arteko Txapelketak bigarren itzuliari
ekin dio. Oizpe eta Ezkurdi bizirik daude oraindik; Tornoso-
lo eta Atxartek oso zail dute finalerdietarako sailkapena.

Goma gaineko lehen bi txapelketak irabazi dituzte. Azkena,
600 kilokoa, Lesakan lortu zuten iragan asteburuan. Gaur
Herbehereetara joan dira hango Openean parte hartzeko.

25 Abadiñoko tiralariak, bikain24 Kluben artekoa aldapa gora

KIROLAK

Etxean
uso eta
kanpoan
otso

Tabirako etxean baino askoz
sendoago dabil etxetik kan-
pora aurtengo denboraldian.

Gaur egun, zazpigarren daude sail-
kapenean, hamar garaipenekin.
Horietatik zazpi Durangotik kanpo-
ra lortu dituzte, eta hiru besterik ez
Landakon. “Taldeak izaera bikoi-
tza duela ematen du, etxean edo
kanpoan jokatu”, dio Josu Zudai-
re entrenatzaileak.

Azaldu dugunaren adibiderik
berriena joan zen asteburuko
partidua da: Atletico San Sebas-
tian taldearen kontra kanpoan
lortu zuten garaipen handia. Tal-
de biak bederatzina garaipenekin
berdinduta zeudenez, partidu
lehiatua, gogorra eta parekatua
zegoen aurreikusita. Tabirakok,
ordea, pronostiko guztiak hautsi
zituen, eta erauntsi geldiezina

garraga azken sailkatuaren etxe-
an jokatuko dute. 

Jaitsiera fasea itxaropentsua
Lehen Erregionaleko neskek jai-
tsiera fasea jokatuko dute. Hila-
ren 14an dute lehen lehia. Lau
partidu eta porrot birekin ekingo
diote faseari. Datu onak dira.
Gainera, azken bost partiduak
segidan irabazi dituzte. Merituzko
lana da, talde oso gaztea dutela
kontuan hartuta. J.D.

izan zen (54-73). Durangarrek
erritmo itogarria ezarri zuten
hasiera-hasieratik, eta Atletico
San Sebastianek arazo handiak
izan zituen jokoa sortzeko. Bes-
talde, lehen itzuliko neurketan
Tabirakori hainbeste erasan zion
zonakako defentsa ez zen oztopo
izan bueltakoan, eta oso inspira-
tuta ibili zen erasoan.

Etorkizunari begira, erregu-
lartasuna bilatzea dute helburu.
Bihar Deusto-Loiolaren aurka
jokatuko dute Landako kirolde-
gian. Etxeko partiduetan duten
arantza kentzen saiatuko dira.
Horretarako, partidu aproposa
dirudi. Izan ere, Deusto-Loiola
azkenaurreko dago sailkapene-
an, eta hiru partidu besterik ez
dituzte irabazi denboraldi osoan.
Hurrengo partidua, berriz, Asti-

Kanpoan zazpi
garaipen lortu
dituzte; etxean hiru
besterik ez

Kepa Aginako



Durangarrak, aldiz, hirugarren
daude. Asteburuan Euskal Jai
Alairen kontra beharrezko dute
garaipena, finalerdietarako sail-
katu nahi badute.

Salaberria eta Beitia
Ibon Salaberria eta Jon Beitia
elorriarrak kanpoko eskolekin ari
dira jokatzen. Jon Beitia Galda-
kaoko Adiskide eskolarekin biga-
rren dago, eta finalerdietara sail-
katzeko aukera handiak ditu
eskuz binakako ohorezko mailan.
Ibon Salaberria Elgetako klubare-
kin ari da binakako ohorezko
mailan; hirugarren daude garai-
pen bat eta porrot birekin. J.D.
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Kluben Artekoa partidu
erabakiorretara iritsi da
Lehen itzulian nabaritu zena hasi berri den bigarrenean 
konfirmatuko da; Durangaldeak lau pilota eskola ditu lehian

Asier Aspuruk galdu egin zuen, martitzenean, faborito den Lana lizarratarraren aurka. Iban Gorriti

Euskal Herriko Kluben Arteko
Txapelketak bigarren itzuliari ekin
dio. Hemendik aurrera, ezin dai-
teke hutsik egin. Sailkapenean
goian daudenek euren nagusita-
suna defendatuko dute, eta
behekoek datozen aste biak
dituzte egoerari buelta emateko.
Durangaldeak lau ordezkari ditu

txapelketan: Ezkurdi Jai Alai zes-
tan, Tornosolo goma-paletan, eta
Oizpe eta Atxarte pilotan.

Joan zen asteburua eskasa
izan zen gure ordezkarientzat:
denek galdu zuten. Berrizko Oiz-
pe eskolak Amezketako Zazpi
Iturriren kontra 22-5 galdu zuen

22 urtez azpiko binakako txapel-
ketan, eta amezketarrek lider
jarraitzen dute; Oizpe eta Ilunpe
berdinduta daude bigarrenean,
garaipen bi eta porrot batekin. 

Esku-pilotarekin jarraituz,
Atxartek asteburuan ez ezik mar-
titzenean ere jokatu zuen, eta bi
lehiak galdu zituen. Martitzenean,
Matienako frontoian jokatutako
neurketan Lizarra erraz nagusitu
zitzaion (4-22). 

Goma-paleta eta zesta
Goma-paletan, Tornosolok ezin
izan zuen txapelketako bigarren
garaipena eskuratu. Lider dago-
en Su-Berrik 9-30 irabazi zion.
Txapelketako laugarren partidua
atzo jokatu zuten, Dulantziren
aurka. Asteburuan Oberena izan-
go dute arerio.

Zestan, nagusien ohorezko
mailan, Ezkurdi esku hutsik buel-
tatu zen Zumaiat ik (35-22).
Horrela, Zumaiak txapelketako
lehenengo garaipena lortu zuen.

Oizpe eta Ezkurdik
aukerak dituzte;
Atxarte eta Tornosolok
zail dute sailkapena

Salaberria eta Beitia
elorriarrek Galdakao
eta Elgetarekin
jokatzen dute

Futbol denboraldi erdia pasatu da eta gure
taldeetatik, beste askoren artean be bai,
gehien nabarmendu dena Elorrio izan da.

Urtero dabilz igotzeko asmoagaz, huts
egin dabe momentu konkretuetan, baina aur-
ten… Bai, aurten igoko dira; meritu guztiekin
eta errekorrak apurtzen, gainera. Baina mar-
ka honeek guztiak ez ditue despistatu behar. 

Zer ardura dau golik jaso barik egoteak,
ondo jokatzeak… igotzen ez bada! Futbolean
emaitzaren menpe bizi gara; historiarako gel-
dituko dena taldea igo dela izango da. Helbu-
rua argi eduki behar dabe, ze jenteak “zer lor-
tu da?” galdetuko dau eta ez “zelan?”.

Bestetik, gaur hamabost Eusko Jaurlari-
tzak erabaki eban partiduak ez jokatzea,
zikloiarengaitik. Ados, ontzat emoten dot:
arrisku handia zegoen, Katalunia aldean kon-
probatu den moduan, baina… Anoetan eta
Lezaman jokatu ziren partiduetan ez zegoen
arriskurik? Legea ez da berdina denontzat?

Orain datoz kontuak. Beti dago baten bat
abantaila atera gura dauena gertakizun hone-
eetatik. Hori gertatu ez daiten, Federazinoak
epea ipini behar dau lehenbailehen, eta erraz-
tasun guztiak emon partiduak aurreratzeko,
taldeak ados jarriz gero.

Kasualitatea da, baina azkenengo lau
denboraldietan hirugarrenez suspenditu dira
partiduak jardunaldi berdinean; hau da, biga-
rren bueltako lehenengoan.A
di

tu
ar

en
tx

ok
oa

AgustinAlkorta
•Futbol entrenatzailea

Helburua argi

Murgoitio 30.
mundu mailan
Hoogerheiden (Herbehereetan)
jokatu den Munduko Ziklo-Kros
Txapelketan 30. geratu da Egoitz
Murgoitio. Niels Albert belgiar
txapeldunarengandik 2.51ra hel-
mugaratu zen. Javier Ruiz de
Larrinaga, berriz, 41. sailkatu zen
4.26ra.

Albert gazteak –23 urtez
azpiko munduko txapelduna iaz–
bigarren itzulian bakarrik alde
egin zuen; inork ezin izan zuen
bere erritmoa berdindu.

Emakumeen artean Marian-
ne Vosek –21 urte ditu– irabazi
zuen bere zaleen aurreran.

Larrasoloeta lider da
xakeko goren mailan 
Durangoko Larrasoloeta Xake
Taldea lider jarri da Bizkaiko
gorengo mailan. Orain arte ber-
dinketa bat eta porrot bat zituen,
baina joan zen astean egurtu
egin zuten Zuri Baltza B (0-4)
eta lehenengo postura igo dira.
Asteburuan etxean jokatuko

dute, Zornotzaren kontra. Elo-
rrioko Zaldi Baltza, berriz, behe-
rago dago, sei punturekin. Hiru-
garren jardunaldian bina berdin-
du zuten, Barakaldoren kontra.
Asteburuko partiduan Erandio
bisitatuko dute.

Maila bat gorago, Abadiño
berpiztu egin da. Ligako lehen bi
neurketak galdu ondoren, Gros
B 3-1 menderatu zuen etxean.
Bihar erronka gogorra dute Ses-
taon, sailkapeneko hirugarrena-
ren kontra. Abadiño, berriz, zaz-
pigarren dago. J.D.

Asteburuan etxean
jokatuko dute
Zornotzaren aurka

Urrejola eta Ocerin dira
Arratia-Nervioiko onenak

Partida ederra jokatu zuten Urrejolak eta Ocerinek. J.Fernandez

Ibon Urrejola otxandiarrak eta
Ander Ocerin zornotzarrak
XXV. Arratia-Nervioi Pilota Txa-
pelketa irabazi zuten, joan zen
zapatuan, Zornotzan jokatutako
finalean. Otxandio eta Lemoa
izan ziren aurrez aurre, eta
gureek egurtu egin zituzten
lemoarrak: 22-3. Beraz, Mere-
zimendu osoz jantzi zuen txape-
la eskualdeko bikoteak.

Urrejola jaun eta jabe izan
zen atzean, eta Ocerin askoz
inspiratuago ibili zen aurrean.
Kontuan hartu behar da, gaine-
ra, lemoarrak partidurik galdu
gabe iritsi zirela finalera.

Trinketean ere ari dira
Urrejola eta Ocerin Bizkaiko
Trinke Txapelketan eta Bizkaiko
Udaberri Txapelketan ere ari
dira. Trinketeko lehenengo par-
tidua gaur jokatuko dute Lekei-
tion, 18:30ean hasita. Udaberri
Txapelketari martitzenean ekin
zioten Iurretan. Galdu arren,
oraindik badituzte aurrera egite-
ko aukerak.

Gureek erraz irabazi
zuten Lemoaren
kontrako finala (22-3)



Europatik bueltan, hilaren 14an, 680 kilora arteko txapelketa jokatuko dute Oiartzunen
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Orain arteko txapelketa biak irabazi dituzte. Kepa Aginako

Gaur goizean Herbehereetara
abiatu dira Abadiño Sokatira Tal-
deko tiralariak. Bihar, hirugarren
urtez jarraian, Herbehereetako
Openean parte hartuko dute
Abadiñoko talde biek. 2007an bi
pisutan garaitu zuten, eta iaz
600ekoan nagusitu ziren. Beraz,
Euskal Herrian ez ezik atzerrian
ere abadiñarrak goi mailan dabil-
tza, eta maila horri eusten saiatu-
ko dira bihar.

Abadiñok oso harreman
estua du hango taldeekin, eta,
hemengoak hara joaten diren
moduan, hangoak ere hona etor-
tzen dira. Horrela, sokatira zabal-
tzeaz gainera, kultur elkartrukea
ere ematen da txapelketa horie-
tan, eta hori beti da aberasgarri.

Nolanahi ere, Herbehereeta-
ko taldeak ez dira atzerrian aurki-
tu daitezkeen areriorik indartsue-
nak. Erresuma Batukoek maila
hobea izan ohi dute, eta japonia-
rrekin ere tentuz ibili beharra
dago, iaz Italian jokatutako Mun-
duko Txapelketan argi geratu
zenez. 

Euskal Herrian, ordea, Aba-
diñok aurten ere ez du parekorik.
Joan zen asteburuan goma gai-
neko 600 kilora arteko txapelke-
ta irabazi zuen Lesakan. Gainera,
tiraldi guztiak irabazi zituzten.
Amaiur izan zen bigarren, zazpi
punturekin. Berriozarrek bost
puntu batu zituen eta Sokarrik
lau. Ñapurrak izan zen azkena,
tiraldi guztiak galduta: “Beldurra
ez, baina errespetua bagenion
txapelketari. Egia esanda, espero
baino errazago irabazi genuen
txapela”, dio Edu Mendizabal
entrenatzaileak.

680koan ere faborito
Otsailaren 14an, berriz, 680 kilo-
ra arteko txapela izango da joko-
an Oiartzunen. Guztira, sei talde
ariko dira lehian; horietako bi
Abadiñokoak izango dira. Abadi-
ño A txapela irabazteko faborito
da, aspaldian goma gaineko txa-
pelketa guztietan izaten den
legez: “Zaila izango da irabaztea,
baina esparantza handiak ditugu;
pisu handietan txikietan baino
hobeto moldatzen gara, pisuzko
tiralariak ditugulako”, azaldu du
Mendizabalek. J.D.

Herbehereetan dira abadiñarrak
iazko txapela berritzeko asmoz

Elorrio nagusi, gol festa
bihurtu zen derbian 
Elorr ioko Buskantza Bk eta
Kurutziagak derbi ikusgarria joka-
tu zuten joan zen asteburuan.
Bina, launa eta seina joan ziren,
eta, azken txanpan lortutako bi
golei esker, Elorrion geratu ziren
hiru puntuak. Bi taldeen artean
“piketxoa” dago, Aitzol Arregi
Elorrioko jokalariak onartzen due-
nez, eta talde biak oso motibatu-
ta kantxaratu ziren. Beraz, bete-
beteko derbia izan zen, edonon-
dik  begiratuta ere.

Garaipenarekin Elorrio Kuru-
tziagarengandik lau puntura jarri

da. Azken hauen liga amaitu
arteko helburua “Kurutziagaren
aurretik geratzea da, zalantza
barik”, Arregiren esanetan.

Kurutziagak Euskalglass
hirugarren sailkatuaren kontra
jokatuko du asteburuan, eta Elo-
rriok Unta Ibarrekoren aurka.

SASKIBALOIA
LEHEN MAILA (emakumeak)
TTaabbiirraakkoo  --DDeeuussttoo
Zapatuan, 19:00etan, 
Landakon

ERRUGBIA
EUSKAL LIGA 
DDuurraannggoo  IIllaarrdduuyyaa  --
AArrrraattiikkoo  ZZeekkoorrrraakk
Zapatuan, 16:00etan, 
Arripausuetan
EElloorrrriioo  --  UUBBSS  CCaannttaabbrriiaa
Zapatuan, 16:00etan, 
Elorrioko errugbi zelaian

ARETO-FUTBOLA
LEHEN NAZIONAL B MAILA
SSaassiikkooaa  --  GGooiieerrrrii
Domekan, 12:00etan, 
Landako kiroldegian
PREFERENTE MAILA
KKuurruuttzziiaaggaa  --  EEuusskkaallggllaassss
Zapatuan, 19:15ean, Landakon
LEHEN ERREGIONALA
AAbbaaddiiññookkoo  LLaagguunn  --
FFrreeuunnddee
Zapatuan, 17:00etan, 
Berrizko kiroldegian
MMaallllaabbiiaa  BBaassttiiddaa  --  
HHeeggaallaarriiaakk
Domekan, 17:00etan, 
Zaldibarko kiroldegian
BIGARREN ERREGIONALA
GGuu  LLaagguunnaakk  --  
LLaagguunn  OOnnaakk  BB
Zapatuan, 16:45ean, 
Landako kiroldegian
MMeennddiibbeellttzz  --  SS..  MMuugguurruu
Zapatuan, 15:30ean, 
Landako kiroldegian
DDaannttxxaarrii  --  FFiirreessttoonnee
Domekan, 17:00etan, Lanbide
Heziketako Institutuan
LURRALDEKAKO MAILA
KKuullttuurraallaa  --  GGeettxxoo
Zapatuan, 18:00etan, 
Landako kiroldegian

FUTBOLA
LEHEN ERREGIONALA
(gizonak) 
IIuurrrreettaakkoo  --  EErrmmuuaa  
Zapatuan, 17:00etan, 
Larrakozelain
ZZaalldduuaa  --  AAsskkaarrttzzaa
Zapatuan, 16:00etan, 
Solobarrian
BIGARREN ERREGIONALA
(gizonak) 
EElloorrrriioo  --  AAmmoorreebbiieettaa  BB  
Domekan, 16:00etan, 
Eleizalden
AAbbaaddiiññoo  --  EExxttrreemmeeññoo    
Zapatuan, 16:15ean, Astolan
BBeerrrriizz  BB  --  FFrruuiizz    
Domekan, 11:30ean, 
Berrizburun
LEHEN ERREGIONALA
(emakumeak) 
IIuurrrreettaakkoo  --  UUggaaoo  
Domekan, 18:00etan, 
Larrakozelain
BIGARREN ERREGIONALA
(emakumeak) 
EElloorrrriioo  --  UUggeerraaggaa  
Domekan, 15:30ean, Eleizalden

Agenda

SAILKAPENAK

Durangoko Kulturalak 30 gol sartu 
eta 30 jaso ditu orain arte

Saskibaloia / 1.maila /
Euskadi/ gizonak

1- Vitoria...................12 (+282)
2- Ardoi....................... 11 (+121)
3- Baskonia Fund......11 (+116)
4- Logroño................10 (+162)
5- Arabako EHU.........9 (+48)
6- Bide Bide................8 (-13)
7- Tabirako...................6 (-45)
8- Pamplona UPNA....4 (-91)
9- Goierri-Verkol..........2 (-359)
10- Getxo....................2 (-221)

Futbola /3. maila /
4.taldea / gizonak

1- Portugalete ...........46
2- Amurrio .................45
3- Elgoibar.................42
4- Lagun Onak...........42
5- Gernika...................39
6- Zamudio.................37
7- Beasain..................35
8- Santurtzi.................31
9- Zalla........................29
10- Amorebieta..........28
11- Leioa....................28
12- Baskonia..............28
13- Kulturala .............27
14- Arenas Getxo.......27

15- Laudio..................27
16- Ordizia..................22
17- Zarautz.................21
18- Alaves B..............21
19- Eibar B .................19
20- San Ignacio..........15

Saskibaloia / 1.maila /
Euskadi/ emakumeak

1- Bera Bera........15 (+298)
2- Abaroa.................14  (+183)
3- Gernika.............12 (+199)
4- Ardoi................12 (+117)
5- Getxo................11 (+86)
6- Obenasa...........10 (+39)
7- Tabirako...........10 (+103)
8- Atletico SN.........9 (+10)
9- Arabako EHU......7 (-22)
10- Irlandesas......... 6 (-147)
11- Uni. Navarra.....6 (-16)
12- Las Gaunas..... 6 (-154)
13- Artieda...............6  (-108)
14- Easo.....................4  (-204)
15- Loiola...................3 (-174)
16- Astigarraga....3 (-220)

Lesakan tiraldi denak
irabaziz, txapeldun dira
600 kilora artekoan ere

Elorriok lesionatuak
errekuperatu ditu, eta
orain hobeto ari dira

Beheko postuak ez ditu
oso urrun Kulturalak
Durangoko Kulturalak joan zen
asteko distantzia berera ditu jai-
tsiera postuak; sei puntura. Hala
ere, Leioaren kontrako porrotak
(1-2) eta sailkapenean Leioak ez
ezik Baskoniak eta Zallak ere
aurrera hartu izanak, behekoeki-
ko aldea murriztu egin den senti-
pena uzten du taldekide zein
zaleengan. Hamargarrenetik
hamahirugarren postura jaitsi
dira. Alaves Bren kontrako erre-
akzioak ez du jarraipenik izan.

Gainera, datozen bost parti-
duetatik hiru igoera postuetan
dauden Lagun Onak, Elgoibar
eta Portugaleteren kontra joka-
tuko dituzte. Tartean, Zamudio
seigarren eta Zalla bederatziga-
rren sailkatuen kontra jokatuko
dute.

Leioren kontra erakutsi
zutena baino gehiago erakutsi
beharko dute durangarrek, iazko
mamuak berriro agertzea nahi ez
badute. J.D.

Derbi intentsoa jokatu zuten bi taldeek. Judit Fernandez

Herbehereetako
Openean bi pisutan
irabazi zuten 2007an
eta 600 kilokoan iaz
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Arrainentzako etxe
osasuntsua eta segurua
Arrainontziaren ezaugarriak garrantzia handikoak dira arrainak ondo zaindu eta bizirik iraun daien

izan behar da jartzen dogun ura-
ren tenperatura zein den. Arrai-
nari ur epela egingo jako atsegin;
ur hotzagaz aldaketa handia
nabaritu leike. Hotza izateaz gai-
nera, etxeko iturriko urak kloro
kopuru handia izaten dau, gure
animalientzat desegokia izanik.
Arazo hori konpontzeko, kloroa-
ren kontrako produktua botatzea
beharrezkoa da; produktu merke
eta erabilterrazak dagoz salgai.

Beste faktore garrantzitsu
bat elikadura da. Egunean bi aldiz
emon behar jake jaten uretako
apopilo horreeri, eurentzat berezi-
ki prestaturiko janariagaz.

Gauza jakina da janaria eta
zikinkeriaren ondorioz ura egoera
txarrean egoten dela, eta horri
erremedioa jartzeko iragazkiak
erabiltzen dira. Azken baten,
arreta handia ipini behar dogu
faktore horreetan guztietan. Egu-

eta berezienak delikatuak izan
leitekez, eta, kasu horretan, hoba
da akuario handiago batean ezar-
tzea arrainok.

Bizitoki osasuntsua

Arrainak zaintzeko lehenengo
baldintza, arrainontzi egokia eta
txukuna izatea da. Izan be, nahiz
eta bizirik mantentzen direla ikusi,
ezin dogu jakin zer bizi-kalitate
daukien. Horretarako, gomenda-
garria da ahalik eta urontzi han-
diena ipintzea.

Beti ezagutu izan doguz kris-
talezko ontziak, eta apurtzeko
arriskua handia dela ezin da uka-
tu. Baina, gaur egun, plastikoz-
koak be egiten ditue, euren arrai-
na zaintzen daben umeentzako
aukera ederra eskainiz. 

Arrainontziko ura sarritan
aldatzea komeni da, eta kontuan

Harritxoen funtzino
nagusia arrainak
seguruago sentitzea
da, itsasoan edo
errekan lez

Kloroaren kontrako
produktua botatzea
beharrezkoa da;
produktu merke eta
erabilterrazak dagoz
salgai

Gaur egun,
plastikozko
arrainontziak be
egiten ditue, euren
arraina zaintzen
daben umeei aukera
ederra eskainiz

Etxe askotako apopiloak dira
arrainak. Izan ohi daben bere-
zitasun eta itxura koloretsuak

jente ugari erakartzen dau; batez
be, etxeko txikienak. Animalia
horren zainketak erraza emoten dau,
eta egia da beste batzuen aldean
arazo gitxi ekarriko deuskula. Sarri-
tan, baina, gure ardurabakokeriak
eta informazino ezak ezustekoak
emoten deuskuez. Horren aurre-
an, hoba da arrainak zer behar dauen
ezagutzea. 

Etxean izan ohi doguzen
arrain gehienak errekako karpen
familiakoak dira. Txina eta Japo-
nen garatu ziren mutazino eta
gurutzatzeen bitartez, era askota-
ko espezieak sortuz. Hamaika
koloretakoak ikusi geinkez, eta
euren artean bateragarriak dira
normalean. Beraz, printzipioz ez
dago arazorik urontzi berean ipin-
tzeko. Hori bai, arrain ikusgarri

LAUHANKA

nean zehar, minutu batzuk ontzia
eta arraina ikuskatzen pasatzea
ez dago soberan, animaliaren
gaixotasun posibleak igartzeko.
Kanpoko itxuran eduki leikien
aldaketa edo deformazinoez gai-
nera, azpimarratzekoa da euren
jokabide orokorra aztertzea: jate-
ko modua, igeri egiteko era, bes-
te arrainekiko hartu-emona...

Toki segurua

Gure arrainek asko eskertuko
deuskue ontzietan harritxoak
ipintzea. Harri horreen funtzino
nagusia arrainak seguruago sen-
titzea da, itsasoan edo errekan
balegoz lez. Arrautzak ipintzeko
toki egokia dira, adibidez.

Elementu horreek guztiak
kontutan hartuz, arrainak denpo-
ra gehiagoan bizi daitezen lortuko
dogu.
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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

Abadiño. irakasle bat behar da
antzerki talde batean umeendako
tailerrak antolatzeko. Derrigorra da
euskaraz jakitea. Tel.: 666 379 572.
Deitu 13:00etatik 15:00etara. Erlantz.

Durangaldea. Eskualdean zabalduko
den hortz-klinika batean odontologia
laguntzailea behar da. Derrigorra da
euskaraz jakitea. Esperientzia
baloratuko da. Bidali CVak Abadiñoko
Txirri-Txirri gozoki dendara (Zeletabe
8c behea).

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. 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.

LANA
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.

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. Automozioko elektrizitateko
teknikaria behar da. Derrigorra da 10
urteko esprientzia izatea eta inguruan
bizitzea. Erreferentzia: 886. SARTU.
Tel.: 94-620 04 49. Lanbiden alta
emonda egon behar da.

Durango. Topografo laguntzailea
behar da.Kanpoan eta gabinetean lan
egiteko. Derrigorra da heziketa izatea
eta inguruan bizitzea. Erreferentzia:
889. SARTU. Tel.: 94-620 04 49.
Lanbiden alta emanda 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.

ESKAINTZAK

Haur hezkuntzako ikasle euskalduna
arratsaldetan umeak zaintzeko eta
lanetan laguntzeko prest. 
Tel.: 625 707 831

Andra euskalduna pertsona nagusiak
zaintzeko prest. 
Tel.: 94 620 11 85 
eta 699 745 723. Ines.

Astelehenetik ostiralera bitartean
garbiketak egin, umeak zaindu edo
pertsona nagusiak zaintzeko prest.
Tel.: 637 055 978

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

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

Apartamentua alokagai Marina
Dorren. Urtean zehar edozein
denporalditan erabiltzeko moduan.
Tel.: 670 214 924 (Miren) eta 610
539 991 (Santi)

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

ETXEBIZITZAK

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: Apartamento berriak salgai.
• Zaldibar: Eraikitzen dauden etxebizitzak salgai. 
• Abadiño: Txalet bifamiliarra lur eremuarekin salgai.
• Atxondo: Adosatua lursailarekin salgai.
• Atxondo: Baserria salgai.
• Erretentxu: Adosatuak eraikitzen.
• Erretentxu: Txalet bifamiliarra eraikitzen.
• Otxandion: Adosatuak. Eraikuntza berriak.
• Otxandion: Familia bakarreko etxea lursailarekin
salgai.

• Alluitz: Halla, sukalde jantzia, egongela- jangela, 4
logela, 2 komun, 2 balkoi.
• Montebideo: Halla, sukalde-jantokia, logela bakarra,
komuna eta balkoia. Etxe jantzia, igogailua. Eraikuntza
barria.
• Montebideo: Halla, egongela-jangela, sukaldea, 2
logela, 2 komun eta balkoia. Etxe jantzia, igogailuarekin
eta berogailua hiriko gasarekin.
• Andra Mari: Estudioak guztiz berriztuta.
• Andra Mari: Halla, sukaldea, jangela, egongela, 4
logela, 2 komun, egongelatxoa. ( 135 m2 ).
• Ambrosio Meabe: Halla, egongela-jangela, sukalde
jantzia, 2 logela,  komuna eta ganbara. 
• Montebideo: Halla, egongela- jangela, sukaldea, 5
logela, 3 komun. Terraza eta ganbara. 150 m2.
• Abadiño: Halla, egongela-jangela, sukalde jantzia, 3
logela, 2 komun. 2 Garaje. Etxea guztiz jantzia. 
• Abadiño – Matiena: Halla, sukaldea, egongela, 2
logela, komuna eta ganbara.
• Abadiño: Berriztatzeko. 3 solairuko etxea. 
• Bedia: Halla, egongela-jangela, sukalde jantzia, 3
logela, 2 komun eta balkoia. Hobekuntzekin. 
• Berriz: Halla, sukalde jantzia, egongela-jangela, 2
logela, eta  komuna. Balkoia. Garajea eta trastelekua.
Guztiz jantzia.
• Berriz: Halla, egongela-jangela, sukalde jantzia, 4
logela, 2 komun. 2 balkoi eta ganbara. Eguzkitsua.
Kanpora ematen du.
• Ermodo: Halla, egongela, sukalde-jantokia, 2 logela,
2 komun.

EETTXXEEBBIIZZIITTZZAA  BBEERRRRIIAAKK

EETTXXEEBBIIZZIITTZZAA  SSAALLGGAAII
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www.inmoduranguesado.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

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

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

Berriz. Garaje itxia alokagai. Kotxe bat
sartzeko modukoa. 
Tel.: 94 622 56 73 

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

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

LOKALAK

ANIMALIAK

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

SALGAI
Lur-saila. Zornotzako Larrean lur-saila
salgai. Laua, uragaz eta bideagaz.
Argindarra bertan. Oso polita,
errekagaz. 
Tel.: 94 622 51 75

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

BESTEAK

EROSI

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

BEREZIAK

Atxondo. Karabanak gordetzeko
zerbitzua. 900 m2-ko lokala.
Tel.: 618 608 908

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

EMAN

Ingeles eta aleman klase partikularrak
ematen ditut. 
Tel.: 678 019 005

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

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

MOTORRA

IRAKASKUNTZA

• 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

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.

ZALDIBAR
P90: 72 m2. 3 logela, egongela, sukaldea eta komuna.
Despentsa eta trastelekua.

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.

EETTXXEEBBIIZZIITTZZAA  SSAALLGGAAII
DURANGO

• Apartamento berriak eraikitzen.700 € hilero.
• Andra Mari: 110 m2. 3 logela, komuna, egongela eta
sukaldea. Leku onean.
• Erdialdea: 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.
• Barrenkale: Azkeneko apartamentuak.
• Franzisko Ibarra: Logela bakarreko apartamentua.
Garaje eta ganbara. Berriztatuta.
• Askatasun Etorbidea: 125 m2. 3 logela, 2 komun,
sukaldea eta egongela. Ganbara, garajea eta
trastelekua. Guztiz kanpora ematen du.
• San Inazio auzunea: 2 logela, 2 komun, sukaldea
eskegitokiarekin, egongela. Eraiki berria. Guztiz berria
estreinatzeko.
• Astarloa: 3 logela, egongela balkoiarekin, sukaldea,
eta komuna. Ganbara.
• Tabira: 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 Abasolo: 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
• 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.
• 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 trastele-
kua. 
• Landako Txibitena: 2 eta 3 logela. Ezin hobeak.
• Txibitenan: 3 logela, egongela, 3 komun, sukaldea
eskegitokiarekin. Balkoia. Garaje aeta trastelekua.
• Tabira: Beheko solairua. 2 logela, egongela, sukalde
jantzia eta komuna. 70 m2-ko lorategia. Garaje itxia.
• Tabira: 3 logela, egongela, sukalde jantzia eta 2
komun. Garajea, trastelekua eta ganbara. Eguzkitsua.

EETTXXEEBBIIZZIITTZZAA  SSAALLGGAAII
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HITZ GEZIDUNAK SUDOKU

DENPORAPASAK
ERANTZUNAK

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

Eihar Igartua Areitiok
otsailaren 5ean urtetxo bat
egin eban. Zorionak, familia
osoaren eta, bereziki, aitatxo
eta amatxoren partez.

Aitte ta ama espetxean,

beste askoren antzean, 

argitasunan itxaropenaz

kartzela baltzean, 

ta Eihar zoriontzean

herrian eta etxean, 

zelako poza sentitzen dogun

gure bihotzean. 

HOROSKOPOA

Badakizu aurten Korrika 16
datorrela? Hasi zaitez gorputza
prestatzen, bestela, lehenengo
kurban erretiratuko zara!

Aries
martxoak 21 - apirilak 20

“Emongo bozu emoizu,bestela
joateko esaizu” dino Santa
Agedako koplak. Zeuk be eskuza-
balagoa izan beharko zeunke.

Taurus
apirilak 21 - maiatzak 20

Trenak astiro-astiro joaten dira,
baina askotan hoba da lasai ibiltzea
presaka baino. Ez itzi joaten laster
jatortzun trenari.

Gemini
maiatzak 21 - ekainak 20

Athletic bolada onean dagoela?
Inguruko taldeen jarraitzaile be izan
behar da. ANBOTOko kirolen
atalean izango dozu informazinoa!

Cancer
ekainak 21 - uztailak 20

Oraingoz itzi alde batera etxea
erosteko burutazinoak. Ez dozu
igartzen poltsikoan hasi jatzun
zuloa?

Leo
uztailak 21 - abuztuak 23

Ez jatzu lar gustatuko zure bikoteak
esango deutsuna. Zer uste
zenduen! Maitasunean dena ez da
poza eta algara.

Virgo
abuztuak 24 - irailak 23

Ai, marimalkos! Ogi gogorrekoa
zarela sinestarazi guran, eta
madalenak baino bigunagoa zara.
Ez zaitez lotsatu!

Libra
irailak 24 - urriak 23

Telebistak hipnotizatu egiten zaitu.
Hari begira zagozenean ez
deutsazu beste inori kasurik egiten;
ez al zara konturatu?

Scorpius
urriak 24 - azaroak 23

Dena emoten dozu daukazun
harremanagaitik. Zuretzako be
gorde egizuz indarrak, beti besteen
gainean egon beharrean.

Sagitarius
azaroak 24 - abenduak 23

Beti zagoz ilargian. Halan jarraituz
gero, astronauta bihurtzea be ez da
arraroa izango; noizean behin lur
hartzea ez legoke txarto.

Capricornus
abenduak 24 - urtarrilak 20

Normala da zalantzak edukitzea,
pertsonak ez gara-eta robotak.
Hartu egizu lasaitasunez, eta ondo
pentsatu ezer erabaki aurretik.

Aquarius
urtarrilak 21 - otsailak 18

Oraindino be hotza eta euria da
nagusi geurean. Eskegi Sanblas
kordela samatik eta ia bedeinkazi-
noak gripetik salbatzen zaituen!

Piscis
otsailak 19 - martxoak 20

TE

TXARA

ILAR

IANTZE

EGIRAZT

UDALATX

TROKATUA

IRAETB

IKOTIEA

IUKOL

UMEANUE

EVEREST

UNARAZIA

Liher Ortiz de Zarate
Zenikaonandiak datorren
eguaztenean, otsailaren
11n, hiru urte egingo ditu.
Zorionak eta mosu asko
familia osoaren partez. 

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

Beso
estalkiak

Olatuak,
uhinak

Halako
mailan

Zipotza

Lurpeko
igarobide

Zalu
bihurtu

Ergelkeriak

Ahal dute

Pl., soinbe-
ra mota

Bizkaieraz,
porrota

Akuri

Alkohol
mota

Su

Higuina

Ahul,
motel

*Bizkaiko
mendia

Rutenioa

Omen

Kaleko

Ostiko

Utik!

Tona

Talka egiten
du

IndioaBokala

Gantz,
koipe

Arerio

Una,
neka

Uztai

H2O



anboto 2009ko otsailaren 6a, barikua I31

OSAGAIAK:

• Eusko Labela daukan  
esneko bildots erdi

• Gatza eta piper-hautsa
• 6 baratxuri ale
• Baso bete ardao zuri

Arkumea gogoko dabenek adi-
adi irakurri daiela ondorengo
errezeta. Ez dauka osagai bere-
zir ik, eta oso erraz egiteko
modukoa da. 

Ardao zuriak labeldun arkumeari
emoten deutsan ikutua ezin
hobea da.

1. Lehenengo eta behin, Labe-
ko ontzi edo erreti lu batean
arkumea jarriko dogu, gatza eta
piper-hautsa bota ondoren.

2. Ontziaren hondoan ur dezen-
te eta baratxuri zurituak jarriko
doguz.

3. Labean sartuko dugu 200º-
220º-tan eta apurka-apurka
egiten itziko dogu kolore gorria
hartu arte. 

4. Erretzen den bitartean, zatiak
jiratu eta labeko ontzian dagoen
likidoa gainetik botako deutsa-
gu.

5. Amaieran, arkumea ia erreta
dagoenean, ardao zuri apur bat
bota eta labean itziko dogu zer-
bitzatu arte.   

On egin! 

Mikel Garaizabal
Enologoa

Arkumea
ardao zuriagaz 

Azken urteotan txakolin mundua asko aldatu dela esan leiteke.Denpora gitxian txakolinak izan
dauen garapena ikusgarria izan da. Gaur egun txakolina den moduan definitu eta zerbitzatzen
da: ardao legez. Halan be, oraindino batzuek hori ez dabe horrela ikusten, edo ez dabe horre-

la ikusi gura, eta, bigarren mailako ardao moduan tratatzen dabe. Esate baterako, batzuetan taber-
netan txakolina kopan beharrean sagardo edalontzietan zerbitzatzen dabela ikusi geinke. Beste batzue-
tan, gainera, botilari sagardaoa apurtzeko tapoia jartzen deutsie. Badagoz metro batetik txakolina
apurtzen dabenak be. Hainbat ostalarik, jatetxeetako ardao kartetan txakolina ardao sailkapenetatik
kanpora itzi gura izaten dabe, gauza “arraro” lez itziz. 

ARDAOAREN NEGARRA    “Txakolina. Bigarren mailako ardaoa?”

Euskadi kanpotik sartzen
den bildots kopuru handia-
ren aurrean, Kalitatea Fun-

dazinoak dei egiten dau Eusko

Labelagaz identifikatuta dagoen
esne bildotsa kontsumitzeko. 

Azkenengo urte honeetan
kanpot ik produktua sartzen
bazebilen be (Frantzia, Eskozia,
Gales, Grezia, Zelanda Berria,
Txile, Italia…), aurten egoera
oraindino gatxagoa da kr is i
ekonomikoagaitik, eta, ondo-
rioz, gezurra badirudi be kanpo-
ko bildotsaren sarrera handia-
goa da Euskadiko z i rku i tu
komertzialean. Horri guztiari
kontsumoan gertatzen dabilen
jaitsiera gehitzen badeutsagu,
benetan egoera gordinagaz
egiten dogu topo: artzainak
egoera oso gatxean aurkitzen
dira merkatuan euren bildotsak
saltzerako orduan.

Egoera horren aurrean,
Kalitatea Fundazinoak dei egi-
ten deutse kontsumitzai leei
Eusko Label bereizgarriagaz
identifikatutako bildotsa kon-
tsumitzeko; horrela, erabat ber-
matuta gelditzen da erosten ari
garen arkumea Euskadikoa,
kalitatezkoa eta bertako arraza
autoktonoenatik eratorritakoa
dela, errotik saihestuz egon lei-

tekeen iruzurrerako edozein
aukera.  

Gainera, kontuan eduki
behar dogu Euskadin daukagun
paisaia zoragarri hau artzainek
egiten daben lan jarrraituaren
eta sakrifizioaren ondorio dela,
eta, beraz, aktibitate hori modu
duin batean mantendu behar
dela uste dogu.

Ezaugarriak

Eusko Labela daukan benetako
Esne Bildotsa garaiko produk-
tua da, azarotik maiatza bitarte-
an ekoizten dena, %100 natu-
rala, Euskadi bertako arrazeta-
koa: “Latxa” eta “Karrantzana”.
Bere amaren esneaz elikatzen
da, eta 3 eta 5 aste bitartean
daukazenean hiltzen da; horrek,
haragi samur eta zapore bikai-
nekoa dakar emaitza moduan.

Eusko Labeldun Esne Bil-
dotsak Eusko Labelaren logoti-
poa daukan zenbatutako 4 kon-
trol etiketa daroaz, bat laurden
bakotxean. Etiketotan hiltze
data eta hiltegiaren izena ager-
tzen da.

EUSKO LABELA
Kalitatea Fundazioak Labeldun esne
bildotsa kontsumitzeko deia egin dau

Eusko Labelduna arraza autoktonoa da EUSKO LABEL
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Jon Artza
Soziologoa

Kanpaina ataria
Hauteskunde kanpainaren
atarian gaude. Oraingoan ere,
Alderdien Lege tamalgarri
honen mehatxuak azken unea
arte baldintzatuko ditu kan-
paina eta hauteskundeak. Eti-
ka eta legalitatea nahastu eta
botere judiziala momentuko
interes politikoen menpe jar-
tzearen ondorioa. Ez konde-
natzea omen da gakoa. Israe-
lekin hain abegikor agertu ohi
den Alderdi Popularrak ere ez
du Gazako sarraskia kondena-
tu. Hori bai, juduei armak sal-
tzeagatik Espainiako gober-
nua kritikatzen du. Behin Jon
Sarasuari irakurri nion, neu-
rri baten, ideologia guztien
arrazonamenduak uler zitza-
keela, baina zaila egiten
zitzaiola PPko gazte baten
larruan jartzea. Gaztetasune-
tik heldutasunerako igarobi-
detik ere nekeza egiten zait.

PSE bestelako jarrera bat
erakusten ari da. Aurreko hila-
beteetan sareak euskalgintza-
ra bota ditu. Niri iritziz, zulo
nabarmenak zituzten sareak
ziren, aldi berean marrazoa eta
antxoa harrapatzeko eginak.
Nago, ordea, kulturgileekin
egin zuten aurkezpen publi-
koa ikusita, arrainak ez dire-
la sartzen ausartu, edo zulo
horietatik ihes egin dutela.

Ur gazitako kontuekin
jarraituz, EAJk Basurko mari-
nelarekin kanpaina atarian
egin duena ez zait zilegi iru-
ditzen. Izugarrizko diru-
laguntza publikoa eman, Bil-
bao jaunak bere argazkitxoa
atera, eta itsasotik bueltan
Sabin Etxeko kaian lur-hartze-
ra behartu. 

Itsasoa nola dagoen iku-
sita, ni martxoaren 1ean men-
dira joango naiz. Azkenaldi-
ko ohiturari jarraituz, Aralar
aldera. Oraingoan, gainera,
bertan aurkituko ditudan
artzainak ondo ezagutzeak
ematen didan konfidantza-
rekin.

eban, eta, hortik izan dot beti
kuriositatea.

Zelan egiten dozuz neurketak? 
Neurtzeko aparatua ortuan dau-
kat ipinita, eta egunero joaten naz
bera ikustera. Egutegi baten egu-
neko euriak apuntatzen joaten
naz, eta urte amaieran datu guz-
tiak batzen ditut.

Zelakoa izan da 2008a?
Oso euritsua. 2007agaz konpa-

ratuta, 200 litro baino
gehiagoko aldea egon da.

Udazkena ez da txantxe-
takoa izan.

Ez, euri asko egin dau; batez
be, azaroan. Neurtu

beharreko asko izan
dot. Euritea hasi zen
eguna gogoan dau-
kat:  Gernikako
urriko azken aste-
l e h e n a ,  h a i n
zuzen be.

Emaitzak publi-
koki aurkezteko

ohitura daukazu.
Urtebarri egunez
i p i n t z e n  d i t u t
d a t u a k  S a n t a -
mañezarren. Goi-
zean goiz joaten
naz, jentea igotzen
hasi baino lehena-
go. Jenteak intere-
sa agertzen dau;
aurten argazkiak be
egin ditue, gero
etxean edukitzeko
informazinoa.

Egun batzuetan
nabarmentzeko
datuak jasoko zen-
duzen...
Nire neurgailuak
60 litroko topea

dauka, eta ekainean pasatu egin
eban. Halakoetan, aparatua hus-
tu eta barriro zerotik hasi behar
da; egun euritsuetan, goizean eta
iluntzean joaten naz, badaezpa-
da.

Jente ugari euriaz kexatzen da.
Beti eguzkia gura izaten dabe,
antza.
Euria beharrezkoa eta ona da oro-
korrean. Egia da sasoi batzuetan
geratu barik egiten dauela, eta
normala da nazkatzea. Baina euria
guk pentsaten dogun baino
garrantzitsuagoa da. Nik ortua
daukat, eta asko estimatzen dot.

Non geratu dira tenporak? 
Gaur egungo aurrerapenek tenpo-
rak alboratu ditue. Lehenago
garrantzi handia emoten jaken
tenporei, eta orain ez dira ia kon-
tutan hartzen.

Zelako herria da Zaldibar,euria-
ri jagokonez?
Zaldibarren euri asko egiten dau,
kostatik hurbil dagozen herrien
antzera. Izan be, mendikateek
parapeto efektua sortzen dabe,
eta hemen lainoak deskargatzen
dira.

“Naparra” izenez be ezagutzen
zaitue.
Jaiotzez nafarra naz, baina solda-
dutza egin ondoren hona etorri
nintzen. 50 urte inguru daroadaz
hemen bizitzen; ez dot hau baino
leku hoberik ikusi.

Noiztik zabilz euria neurtzeko
lanetan? 
3-4 urte daroadaz zeregin horre-
tan. Semeak neurgailua oparitu
eustan, eta halantxe hasi nintzen.

Afizinoa dozu, beraz...
Bai, asko gustatzen jat kontu hau.
Herrian, telebisinorik eta antze-
korik ez zegoen garaian, prebisi-
noak egiten zituen bat zegoen.
Inongo aurrerapen teknologiko-
r ik  barik,  sarr itan

a s m a -
tzen

“Euria guk pentsatu baino
garrantzitsuagoa da”

N afarroa itzi eta Zaldi-
barrera etorri zen Bito-
riano Sanz Zudaire sol-

dadutza egin ondoren. Asko
gustatzen jako herria, eta
eguraldi kontuek be intere-
sa pizten deutsie. Horren era-
ginez, egunero-egunero egin-
dako euriak neurtzeko lana
hartzen dau. Urteko lehenen-
go egunean jendaurrean aur-
kezten ditu jasotako emai-
tza guztiak.

Euria neurtu eta emaitzak publikoki aurkezten ditu urtebarri egunez Bitoriano Sanz zaldibartarrak

Zaldibartarra da, 74 urte
daukaz.

Jubilatua da.

Bitoriano Sanz
Zudaire
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