
Gaur erabakiko
ditue 2009ko
aurrekontuak 
DDuurraannggoo  ••  Hainbat ika-mikaren
ondoren, Durangoko udalbatzak
gaur erabakiko dau 2009 urteko
aurrekontuak zertan diren. Orain
hilabete, data honetan plenora
ekartzea adostu eben. 

••ZZaallddiibbaarr
Mendiolagarai alkateak lanaldi
osoz jardungo dau

••MMaallllaabbiiaa
Erabiltzaileek kiroldegia goizez
be zabaltzeko eskatu dabe

••EElloorrrriioo
Ura moztuko dabe herri osoan,
ur-hoditeria aldatzeko 
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Sasikoaren talde biek
daukiez igotzeko
aukera handiak
KKIIRROOLLAA  ••  Sasikoa B espero baino
hobeto dabil aurten, eta eskura ditu
igoera postuak. Talde nagusia be
sarri izan da lider, azken jardunal-
dian Dosanporrek lehenengo pos-
tua kendu eutsan arren. 24

Puro Chileren kanta
bizi eta koloretsuak
entzungai Ateneoan
KKUULLTTUURRAA  ••  Elorrioko Ateneoan
gaur dau Puro Chile taldeak disko
barriko kanten estreinaldia. Taldea
bera eta egiten dauen musika eza-
gutzeko, Ateneoan bertan egin dogu
elkarrizketarako hitzordua. 13
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55 kaleratzeren kontrako
mobilizazinoak Layden

Laydeko enpresa komiteak ordu biko lanuzteak iragarri ditu datozen asteotarako. Kepa Aginako

Durangoko Layde
enpresako atarian kamioien
sarrera oztopatu eban atzo
hainbat beharginek.

Corus taldekoa den Layde
enpresako 180 langileek
erregulazino espediente
pean dihardue azarotik. 

Protesta ekitaldi honegaz
zuzendaritzak proposatzen
dituen 55 kaleratzeen
kontra egin gura izan dabe.

10



Durangoko zinegotziak udalbatzarrean batu ziren atzo arratsaldean be. Iban Gorriti
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HERRIRIK HERRI

Dantzariek be parte hartu eben inaugurazino ekitaldian. I. Gorriti

DURANGO

Larrasoloetako egoitza
inauguratu dau Gerediagak

Gerediaga elkarteak Larrasoloeta
kalean ‘Onako txaleta’ izenagaz
ezagutzen dogun  eraikinean koka-
tutako egoitza barriaren inaugu-
razino ofiziala egin eban joan zen
eguaztenean. Haritz bat landatu
eben, eta Nerea Mujika elkarteko
lehendakariak berba batzuk esan
zituen Gerediagaren ordezkari
nagusi legez. 

Karrika antzerki taldeko bi
kidek Gerediagak urte osoan zehar
antolatzen dituen ekintzen ingu-
ruko parodia eskaini eben berta-
ratutakoen aurrean. Luntx bate-
kin amairu eben ospakizuna.

Gerediaga elkarteak orain arte
Abadiñoko Astola auzoan izan
dau egoitza. Leku ha mantendu-
ko daben arren, bulego nagusia
Larrasoloetan jarri dabe. Igazko
Azoka antolatzerakoan Durangon
bertan egoteak lana asko erraztu
eutsela azpimarratu gura izan
dabe. Durangoko Udalagaz sina-
tutako hitzarmenari esker, hurren-
go hamar urteotan Gerediaga
‘Onako txaletean’ egon ahal izan-
go da Jone Guenetxea

2009ko aurrekontuak
gaur eztabaidatuko ditue 

Aurtengo aurrekontuak era-
bakitzeko ez ohiko bilkura
egingo dau gaur eguardian

udalbatzak. 14 hilabete atzeratu
diren aurrekontu honeek ika-mika
sortu dabe Udaleko alderdi poli-
tikoen artean. Izan be, azkengo
udalbatzarrean aurrekontu pro-
zesua zabaltzeko PSE-EEk aurkez-
tutako mozinoa onartu eben otsai-
laren 28a epemuga lez jarrita.
Beraz, alderdi politikoek hilabete-

ko epea izan dabe aurrekontuaren
inguruan eztabaidatzeko. 

Alderdien balorazinoak
Oposizinoko alderdiek Gobernu
Taldearen jarrera salatu dabe. PSE-
EEk  “lotsagarria”  deritzo Gober-
nu Taldea zirriborroa aurkeztera
behartzeko  mozinoa jarri behar
izateari. EAJren plana “txarra” dela
be kritikatu dabe sozialistek, eta
batzorde batzutara berandu hel-

tzeaz kexu direla dino Pilar Rios
zinegotzi sozialistak. 

Talde mistoko zinegotzi Zorio-
ne Aranak adierazi dauenez, ezta-
baida honetan seriotasun falta
izan da: “Aurrekontu parte-hartzai-
leak gura badoguz, ezin dogu hila-
betean arineketan ibili eta epe
zehatz bat jarri. Gitxiago aurreko
urteko luzapenagaz  ibili eta gero”.

PPk azaldu dauenez, “mino-
rian gobernatzea ez dela erraza
jakin arren, jeltzaleek ez dabe jakin
etxeko lanak egiten”. 

Aralarrek jakin eragin daue-
nez, “denok erantzukizunez joka-
tu behar dogu, aurrekontuak ez
badira onartzen herritarren kalte-
rako izango da-eta”. 

EB-Berdeakeko zinegotzi
Sabin Bilbaok, aurrekontuak era-
bakitzeko data  jartzea ezinezkoa

dela azpimarratu dau: “Garrantzi-
tsuena aurrekontu onak egitea da,
ez data”.

Kritika horreei erantzunez,
EAJk erantzukizunez jokatu daue-
la dino. Aurrekontuen gaia hila-
beteetan lantzen dihardueela eta
alderdi guztiekin berba egin dabe-
la argudiatu dabe. Jeltzaleengana-
ko kritikak hauteskunde sasoiari
lotuta dagozela be gaineratu gura
izan dabe. 

Beraz, gaur eguerdian jakin-
go dogu hainbeste eztabaida sor-
tu daben aurrekontuekin zer ger-
tatuko den.

Atzerapen proposamena
Aralarreko zinegotzi Dani Maez-
tuk aurrekontuak atzeratzea eska-
tzeak Alderdi Popularraren eran-
tzuna jaso dau. Popularrek “inte-
res pertsonal eta elektoralak
herritarren interesen aurretik jar-
tzea”  leporatu deutsie Maezturi.  

Salaketa horri erantzunez
atzerapena daukien aurrekontuak
20 egunean ezin direla erabaki
eritzi deutso Maeztuk.  Azaldu
dauenez, “joan zen astean jakina-
razo euskuen Udalkutxara 2 milioi
euro itzuli behar doguzela, eta
horrek egoera asko aldatzen dau.
Gauzak behar den moduan egin
barik ezin dira aurrekontuak onar-
tu”.  “Liberatuta dagoen zinegotzi
bat eztabaida hau guztia ahotan
darabilgun bitartean Karnarieta-
ko karnabaletan egonda, nor dabil
interes pertsonalak defendatzen?”,
galdetu dau Maeztuk. J. G.

EAJk aurrekontuetan izandako jarrera kritikatu dau oposizinoak

EAJk arduragaz jokatu dauela
eta alderdi guztiekin bildu
dela esanez erantzun deutse
oposizinoko kritikei

Aurrekontuen eztabaida gaur
eguerdiko 14:00etako
udalbatzarrean egingo dabe

Joan zen hileko plenoan
aurrekontuak erabakitzeko
hilabeteko epea adostu eben 

Igaztik dabilz beharrean egoitza barrian

Ur dastaketa ikastaroan hamabi
lagun batu dira Saltsanek antolatuta

Uraren ezaugarriak bereiztu eta dastatzen ikasteko erizpideak azal-
du zituen joan zen astean Patxi Zabala sukaldari bilbotarrak, Sal-
tsanek Kurutziagan daukan dendan. Tynnant eta Tanu Galesak
eta Panna eta San Pellegrino urak izan zitueen edangai. Ondoren,
janariagaz eta ardaoagaz be nahastu zitueen urak, arduradunek
azaldu deuskuenez. Durangaldean ur dastaketa ikastaro bat anto-
latzen den lehen aldian hamabi lagun elkartu ziren. J.G.

J. Fernandez
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MALLABIA MAÑARIA

Aldaketa egin dabe
aurrekontuetan

Udalbatzarra egin eben atzo
Garain, aurrekontuetan aldake-
ta bat egiteko asmoz. Aldaketa
horrek San Migel kaleko urbani-
zazino-lanak ditu oinarrian; kale
horretako espaloia moldatzeko
egin beharreko lanen bigarren
fasea, hain zuzen be.

Hasiera batean, ez eben
aurreikusten egitasmo hori aurre-
kontuetan txertatzea, baina
proiektuaren lehenengo zatia
martxan ipintzea posible izango
da hemendik lasterrera, eta
horrek ekarri dau aldaketa. 

Izan be, Espainiako Gober-
nuak diru-laguntza emon deutso
oraintsu Udalari espaloiaren
lehen fasea eraikitzeko, eta hori
dela-eta bigarrenari be ekitea
erabaki dabe. Kasu horretan, Biz-
kaiko Foru Aldundiari eskatuko
deutsie diru-laguntza.

Guztiz beharrezkoa
Burututako aldaketa horretan
38.500 euroko diru kopurua gehi-
tuko dabe. Gontzal Sarrigoitia
Garaiko alkateak azpimarratu
deuskunez, “aldaketa hori egitea
guztiz beharrezkoa zen, bestela

ezinezkoa litzake proiektuagaz
aurrera egitea”. 

Sagardotegira irteera
Bestalde, Garaiko herritarrak
sagardotegira irteera prestatzen
dabilz, martxoaren 14rako. Asti-
garragara joango dira, eta 35 euro
balioko dau bidaiak, denera; auto-
busak eta menuak, hain zuzen be.
Aurretiaz, baina, 10 euro ipini
behar dira, fiantza lez, Garaiko
elkartean. Izena emoteko azken
eguna martxoaren 8a izango da.

Goizeko 10:30ean irtengo
dau autobusak plazatik, eta buel-
ta gaueko 22:00etarako aurreiku-
si dabe. M.O. 

38.500 euro gehiago sartzea erabaki dabe

Lanaldi osoz jardungo
dau Idoia Mendiolagaraik

Udalbatzarrean aho batez onar-
tutako neurria da Idoia Mendio-
lagarai alkateak Udalean lanaldi
osoz jardutea. Egunean zazpi
orduko lanaldia beteko dau
horrenbestez alkateak, eta 3.698
euroko soldata zehaztu dabe;
urtean 14 ordainketatan. Goize-
ko 08:00etatik 15:00ak arteko
laneguna izango  dau Mendiola-
garaik Udalean. Alkate jeltzaleak

berak nabarmendu gura izan
eban, baina, postu horrek eska-
tzen dauen dedikazinoa egune-
ko 24 ordukoa dela, eta ardura
horri erantzungo deutsala.

Gobernu Taldearen proposa-
menaren alde bozkatu eben udal-
batzarrean oposizinoko alder-
diek be, eta euren jarrera azaldu.
EAk “beti egon gara horren alde”
adierazo eban. PSEk, barriz,
“aurreko legegintzandian be alka-
tearen liberazinoaren alde egin
genduen” erantsi eban, “alkateak
Udalean egoteko denpora izatea
ona dela uste dogulako”. I.E.

Egunean zazpi orduko lanaldia beteko dau

+Dendak elkarteko eta
Udaleko ordezkariek egoerari
irtenbidea bilatzeko bilera
egin dabe asteon

Orain hiru urteko terrazen
lizentzien kuotak ezbaian

Durangoko ostalariak ardu-
ratuta dagoz terrazen lizen-
tzien inguruan Udalak har-

tutako azkenengo erabakiekin.
2005ean terrazen ordenantza onar-
tu ebenetik ostalariek lizentzia
eskaera egin dabe, baina, +Den-
dakeko arduradunek azaldu dabe-
nez, “orain arte ez dabe erantzu-
nik jaso”.  2008ko azaroan 2006ko
lizentzien ebazpenak heltzen hasi
jakezela argitu dabe ostalariek.

Udalak argitu dauenez, orain
arte ez dabe baliabide nahikorik
izan lizentziak behar den moduan

Ostalariak haserre dagoz 2006tik honako lizentziak ordaindu beharragaz

Ostalariek dinoenez, Udalak egindako “akatsa” eurek ordaindu beharko dabe.

tramitatzeko. Ostalariei ulergatxa
egiten jake 2006tik aurrerako kuo-
tak orain eskatzea. Terrazak jarri
izan ditueela ez dabe ukatzen,
baina tabernariak ez direla Uda-
laren “kudeaketa txarraren” eran-
tzule dinoe +Dendakekoek.  

Joan zen astean ostalarien eta
udal ordezkarien artean eginda-
ko batzarrean terrazen gainean
eztabaidatu eben. Udalak terrazak
jartzen itziko dauela azaldu dau,
baina “beharrezkoa izango da bai-
mena lortzeko tramiteak egitea”.

Jone Guenetxea

Ostalariei “ulergatxa” egiten
jake krisi ekonomikoak jotako
sasoian hiru urtetako
lizentziak kobratzea

Kiroldegia goizez be
zabaltzeko eskatu dabe

Mallabiko kiroldegia zabaldu dabe-
netik, zenbait herritarrek  goizez
be kirol eskaintza eskuragarri edu-
kitzeko eskatu dau. Gimnasioa
goizez zabaldu daien eta ikastaroak
be goizez emon daiezen eskatu
dabe  berrogei bat lagunek hileon.
Horretarako, frontoian bertan
eskaera-orria bete daiteke. Hilaren
amaieran, orriok Udaletxean  aur-
keztuko ditue.

Mallabia I kiroldegiak egun
osoko ordutegia  izango baleu,
“lantegietan txandaka behar egi-

ten daben lagunek kirol instalazi-
noei etekin handiagoa atarako
leuskiee”, azaldu dabe eskaera-
orririk gehienek. 

Orain Udalari jagoko ordute-
gia handitzeak dakarren gastua
neurtzea, kiroldegian kirol eskain-
tza goizez be eskaintzea bidera-
garria den ala ez jakiteko, eta,
ondoren, azterketa horren arabe-
rako erabakia hartuko dabe udal
arduradunek.

Frontoia alokatzeko
Mallabiko frontoia alokatzeko erre-
serbak hilaren lehenengo egunean  
egiten dira. Horretara, martxoan
frontoia erreserbatu gura  dabenek  
martxoaren 2an eskatu beharko
dabe, frontoia libre dagoen ordue-
tan jarduteko. M.Gonzalez

Berrogei bat lagunek bete dabe eskaera-orria

Martxoan frontoia erabili 
gura dabenek datorren
astelehenean erreserbatu
beharko ditue orduak

Hileko azken
astebururako
proposamenak

Otsailerako herrian antolatuta-
ko askotariko ekitaldiak jasotzen
dituen egitarauko azken hitzor-
duak edozein adineko eta gustu
askotarikoak ditueen herritarren-
dako aproposak izango dira. Bate-
tik, gaur atal teorikoa izan daben
fruitu-arbolen hazkuntzari eta
inausteari buruzko ikastaroaren
atal praktikoa izango da bihar goi-
zean: oinarri teorikoa praktikan
jartzeko saioa izango dabe frui-
tu-arbolak hazten ikasteko ize-
na emon dabenek. 

Domekan gaztetxoenenda-
ko arratsaldepasarako proposa-
menagaz bukatuko da otsaila:
Potxin eta Patxin pailazoen ema-
naldia izango da 17:00etatik
aurrera frontoian, eta hurreratu-
ko diren guztien artean txokola-
tea banatuko dabe gero. I.E.

GARAI

ZALDIBAR

Proiektuaren lehen zatia
martxan ipintzea posible
izango da laster, eta horrek
ekarri dau aldaketa

San Migel kaleko
urbanizazino lanek eragin
dabe aldaketaren beharra

Alkatearen egun osoko
dedikazinoa beharrezko
ikusten dau oposizinoak be
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IURRETA

Orozketan birziklatzeko edukiontziak ipini eta 15 autorendako aparkalekua egin dabe. 

Aurten auzoetako azpiegitu-
ren hobekuntza lanekin
jarraituko dau Udalak. Azal-

du dabenez, Lukun eta Gaztaña-
tzan eguzki-energia bidezko kale-
argiak ipiniko ditue. 30.000 euro-
ko bideratu ditue horretarako.

Eguzki-energia darabileen
kale-argiak jartzen auzoetan
Igaz Orozketan egin eben lez, aurten Lukun eta Gaztañatzan jarriko ditue

Gaur egun San Marko, San
Andres, Orozketa eta Beko-Erro-
tan dagoz horrelako kale-argiak,
eta errentagarriak irtetzen dabe-
nez, beste auzuneetan be bardin
egitea erabaki dabe. Horrez gai-
nera, Uribe eta Uribeondon –Faus-

Erabiltzaile
kopuruak gora
Bibliotekan
Urtetik urtera Iurretako Biblio-
tekako erabiltzaile kopuruak
gora egiten dau. 2008an ia 13.000
mailegu egin zitueen. Aurtengo
lehenengo hile bietan, berriz,
igaz denpora tarte berean  bai-
no 300 mailegu gehiago egin
ditue. Igoera hori, neurri handi
batean, aurten martxan ipinita-
ko zerbitzu birengatik emon da:
fonoteka eta bideoteka; harre-
ra ona izan dabe biek.

Mikrotekak be erabiltzaile
asko izan ditu. Herritarren zer-
bitzura jarritako ordenagailue-
tan ibiltzeko 3.000 eskari izan
zitueen igaz. Aurten erregistro
kopurua be handituko da;
16.000tik 20.000ra. Gaur egun,
bibliotekak 1.627 bazkide ditu
eta  ia denak iurretarrak dira (biz-
tanleen %42). 

Aspaldiko asmoa da liburu-
tegia Abadetxera tokialdatzea.
Baina oraindino ez dabe Jaurla-
ritzako Uren Saileko txostenik
jaso, eta horren zain dagoz Aba-
detxeagaz negoziatzeko. J.D.

Fonoteka eta bideoteka
zerbitzu barriek harrera ona
izan dabe; mikrotekak 3.000
erabiltzaile izan zituen igaz

te inguruan– eta Iturburun base-
rri-bideak konponduko ditue.
Bideak leuntzeaz gainera, urak
bideratzeko azpiegiturak sortuko
edo hobetuko ditue. Fauste ingu-
ruko lanek 120.000 euro inguru
eroango dabe, eta Iturburukoek,
berriz, 70.000 bat euro.   

Igazko proiektuak
Auzuneetako azpiegiturak hobe-
tzeko lau proiektu ipini zitueen
martxan igazko azaro inguruan, eta
hile honetan amaitu ditue. Guzti-
ra, 300.000 euro erabili ditue. 

Oromiñon eta Bakixan asfal-
toa barriztatu dabe, eta bideeta-
ko urak bideratu ditue. Oromiñon
zubi bi be badagoz, eta horreetan
altzairu herdoilgaitzeko barandak
ipini ditue.

Beko-Errotan eguzki-energia
bidezko hiru kale-argi ipini eta
bideetako urak bideratu ditue.

Azkenik, Orozketan zerbitzu
gunea egin dabe: birziklatzeko
kontainerrak ipini ditue, 15 auto-
rendako aparkalekua egin dabe
–horreetako bat elbarriendako–
eta eguzki-energia bidezko kale-
argiak ipini ditue. Txoko inguruan
zegozen hesi arkitektonikoak be
kendu ditue, irisgarritasun neu-
rriak betez. J.D.

Orozketan 15 autorendako
aparkalekua egin dabe eta
hesi arkitektonikoak kendu

Faustoko lanak burutzeko
120.000 euroko atala
aurreikusi dabe; 70.000koa
Iturburukoa egiteko
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ELORRIO

ATXONDO

ABADIÑO

Ehun lagun inguru
urteurren bazkarian
All Jazz Era eta Laket taldeek jente asko batu eben

Zelaietako eskolako
matrikulazinoa
Ezker abertzaleak udalbatzarrera eroan dau gaia

Joan zen zapatuan 21 urte
bete zituen Elorrioko Gazte-
txeak, eta egun osoko jaia

antolatu eben urteurrena ospa-
tzeko. Goizeko ekitaldien ondoren,
kiroldegiko frontoian ehun lagun
batu ziren bazkaritara.

Bazkalostean egindako erri-
faren zozketan Libe Mimenzari

egokitu jakon saria: asteburu bat
aterpetxean eta multiabentura jar-
duera bat.

Ondoren, urteroko joko
bitxiak egin zitueen. Bertaratu
zirenen artean bazkaritan zenbat
esne, berakatz edo garagardo era-
bili edo kontsumitu eben asmatu
ebanak kanpaldiko kita edo antze-
ko sariak irabazi zituen.

Arratsaldean kalejiran irten
eben, eta iluntzean Gaztetxean
batu ziren berriro, All Jazz Era eta
Laket taldeen kontzertuekin goza-
tzeko. Jente asko eta giro ona izan
eben kontzertuetan. J.D.

Hainbat lagun mozorrotuta joan zen bazkarira. K. Aginako

Lorategiak eta
bideak enpresa
beraren kargu

Herrigunean eta auzuneetan
lorategiak eta auzobideetako baz-
terrak garbitu egiten dira, maiz-
tasunez, inguruak txukun man-
tentzeko. Elorrion orain arte
enpresa ezbardinen esku egon da
lan hori. Elorrioko Udalak lan
horreek zerrendatu, planifikazi-
noa egin eta enpresa bakarraren
esku iztea erabaki dau.

Modu horretara,  dirua
aurreztuko dabela uste dabe.
Lan horreek lehiaketa publikoan
jarri ditue, 159.000 euroan. Hori-
xe da aurten arte lan horreetara
bideratzen eben dirua, eta lehia-
ketan eskaintza hobeak egongo
direla itxaroten dabe.

Erabaki hori hartzeko bes-
te arrazoi bat be badago. Elorrio
hazi egin da azken urteotan,
urbanizazino barriekin; Nizeto
Urkizu iparraldean eta hegoal-
dean egindakoak, esaterako. Bizi-
leku horreek euren gune ber-
deak ditue. Beraz, inoiz baino
lorategi gehiago dago.

Bestalde, Espainiako Gober-
nuaren oniritzia jasota, eguaz-
teneko udalbatzarrean onartu
zitueen Esteibarlanda, Ibarra,
Labakua eta Urarka kaleak urba-
nizatzeko proiektuak. J.D.

Aste honetako udalbatzarreko gal-
de-eskarien tartean, ezker aber-
tzaleak  mahaigaineratu dau
Zelaietako eskolako matrikulazi-
noagaz sortu den arazoa: Hezkun-
tza Sailak zehazten dauen ratioa
baino handiagoa izaten ari da
matrikulazino eskaria. Bere tal-
deak ez dauela Zelaietako esko-
lari jagokon ezelako informazino-
rik jaso-eta, azalpenak eskatu ditu.

Jose Luis Navarro alkateak
erantzun dauenez, Hezkuntza
Sailari ratioa zabaltzeko eskaria
egiteko sostengua eskatu deutsie
Udalari eskolakoek. Matrikula
egin gura daben guztiak hartu ahal

izateko zehaztutako kopurua han-
ditzea ei da eskolako zuzendari-
tzak daukan helburua; Zelaietatik
Matienako eskolara joan beharrik
izan ez daien umeek, auzoan ber-
tan geratu ahal izateko.

Udalbatzar berean, bestalde,
batzordean aurretik adostuta, aho
batez onartu dabe hezkuntza eta
euskararako diru-laguntzak arau-
tuko dituen ordenantza. I.E.

Sostengua eskatu deutso eskolako zuzendariak Udalari.
Gune berdeak gehitu dira
eta logikoa deritzoe denak
enpresa baten esku izteari

Bazkalostean, errifen zozketa
egiteaz gainera, urtero legez,
joko bitxiak egin zitueen
kiroldegiko frontoian

Zelaietako eskolaren eskaria
Hezkuntza Sailera helarazoko
dauela dino Gobernu Taldeak

Herri-basoak interes
publikoko izendatu ditue

Udalbatzarrean aho batez onartu
dabe Udalaren jabetzakoa den
Anboto mendiko lursaila interes
publikoko izendatzea. Azaldu
dabenez, beronen kudeaketaren
ardura Bizkaiko Aldundiak hartu-
ko dau ondorioz. Udalbatzarra-
ren onespena izan dauen trami-

Anbotoko lur eremuari eragiten deutso neurriak

Erabaki horrek ahalbidetuko
dau Bizkaiko Aldundiak bere
gain hartzea baso horreen
zaintza eta sustapena

Udaleko behin-behineko
lan-poltsa onartu dabe 

Lanpostuen zerrenda urtarrilean
onartu eben Udalean. Horren ara-
bera, postu bakotxarendako bal-
dintzak zehaztu zitueen, eta
zerrenda horretan oinarrituta dei-
tuko ditue oposaketak hainbat
hile barru. Hain zuzen be, oposa-
ketak deitu ahal izan arte hileak

joango direla azpimarratu dau
Cobos alkateak, eta ordura arte
Udalean sortu leitekezen ordez-
kapenetan baliatu ahal izateko
hiru lan-poltsa zabaldu dituela:
administrazino laguntzailea, bri-
gadako langilea eta haur hezkun-
tzako laguntzailea. I.E.

Oposaketak deitu bitartean baliatuko dabe

tea bideratuta, bertako arbolak
–pagoa, batez be– landatuko ditu
Aldundiak lur horreetako alor
baten, eta basozaintzaren eta baso-
bideen ardura Bizkaiko Aldundia-
rena izango da. Azken urteetan
pinua landatu den lekuetan berez-
ko basoa berreskuratuko dabe.

Udalbatzarrera eroan aurre-
tik, jagokon batzordean lur horreek
udan ganadua eroateko baliatu
izan ditueen herriko abeltzainen
jarrera ezagutzeko aukera izan
ebela azaldu dau Gobernu Taldeak,
eta, erabakiagaz adostasuna era-
kutsi ebela abeltzainek be. I.E.
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BERRIZ

OTXANDIO

Heziketa arloko lau
ikastaro martxan 
Ikastaro guztiak martxoan zehar garatuko ditue

Heziketa ardatz daben lau
ikastaro abian dagoz. Hiru
Learreta-Markina ikaste-

txean dira, eta Bigarren Hezkun-
tzako Institutukoa martxoan hasi-
ko da. Institutuan Komunikazioa
nerabeekin izeneko ikastaroa

emongo dabe martxoaren 2, 9, 16,
23 eta 30ean, 18:30etik 20:00eta-
ra. Udaletxean emon behar da
izena, eta epea gaur amaitzen da. 

Learreta-Markinan 0tik 12
urtera arteko heziketaren gaine-
ko hiru ikastaro dagoz. Lehenen-
goa Heziketa 0-3 urte bitarteanda.
Bigarrenak, (3-6 urte bitartekoa)
disziplina eta maitasuna ez dire-
la kontrajarriak erakutsiko dau.
Azkenak, gaztetxoekin bizikidetza
zelan landu azalduko dau. J.D.

Agintzari kooperatibak dauka ikastaroak garatzeko ardura. J.F.

Hiru Learreta-Markinan
garatzen dabilz; laugarrena
Institutuan izango da 

Gazteek sagardotegira
joateko plana egin dabe
Gazte Asanbladak martxoaren 7an
sagardotegira bazkaltzen  joateko
urteera antolatu dau. Goizean irten
eta gauerdi  aldera bueltatzeko
asmoa daukie. Gazte Asanbladak
sagardotegi batean egunpasa anto-

latzen dauen lehenengo aldia da,
eta  “herritar guztiak animatzeko”
deia egin dabe.Tiketak oraindino
Otxandioko tabernetan erosi dai-
tekez, 35 euroan; bazkaria eta auto-
busa ordainduko da horregaz.

Martxoan beste ekitaldi
batzuk be egingo ditue. Hilaren
19tik 21era munduko beste herrien
borrokak gertutik ezagutzeko jar-
dunaldiak egingo ditue Gazte-
txean. Hilaren 28an,  Durangalde-
ko Gaztetxe Koordinadorak Elo-
rrion AHTaren kontrako egunera
joateko deiagaz bat egin dau  Gaz-
te Asanbladak, otxandiarrek par-
te hartu daien animatuaz. M.G.

IZURTZA

Arbolak
landatzeko
sasoiagaz bat
Horretarako sasoian gagozela-
ko eta Zuhaitzaren Egunagaz
bat eginda, Udaleko ordezkariek
azaldu dabenez, halan gura
daben herritarrendako hainbat
arbola ekarri ditu Bizkaiko
Aldundiak. Udaletxean bana-
tzen dihardue egunotan. Horre-
la, ekimenean parte hartzen
dauen herritar bakotxak bere
lurretan landatuko ditu arbolak.
Herriko hainbat lursailetan
honezkero landaketa egin dabe-
nak be badagozela nabari da. 

Pago, haritz, gereziondo
Urtero arrakasta izaten dauen
deialdia izaten dela Bizkaiko
Aldundiak antolatutakoa esan
deuskue Udalean, eta ohitura
bilakatu dela. Landatzeko sasoi
aproposagaz bategiten daben
ekimenean, urtero hartzen ei
dau parte hainbat izurtzarrek.
Herritarren artean banatzeko,
pagoak, haritzak eta gerezion-
doak izango dira Udaletxean
eskuragai, halan gura daben
herritarrek batu eta euren etxe-
ko lurretan hazi daiezen. I.E.

Landaketa sasoia
aprobetxatuta eta Zuhaitz
Egunagaz bat eginda abiatu
dabe aurten be ekimena

Maiatzean zabaldu gura dabe
Kalebarriko Udal Liburutegia

ELORRIO

Durangoko AHT Gelditu! Elkarlanak mendi martxa antolatu
dau astebururako Abiadura Handiko Trenak kaltetutako lurre-
tan. Zapatuan izango da, otsailaren 28an, eta Andra Mariko
elizpean zehaztu dabe elkartzeko hitzordua, 10:00etan. Duran-
goko AHTaren lanak hasi direla salatzeko joan zen asteburuan
be manifestazinoa deitu eben, hainbat lagun batuz.

AHTak kaltetutako lurretan
mendi martxa antolatu dabe

Aldi berean 300 lagun
batzeko aukera emon-
go dauen Kalebarriako
Udal Liburutegiaren
lanek aurrera darraie.
Denera, 1.785 metro
koadro erabilgarri
batuko dituen kultur
azpiegitura barr ia
maiatzaren lehenengo
hamabostaldirako
izango dabe gertu. Altzariak apirilean izango ditueela argitu
dabe, baina, lekualdatzea egin behar ei dabe. Denera, hiru milioi
euroko inbertsinoa eskatu dabe lanek.

Ura moztuko dabe uri osoan
Argiñetatik hiriguneraino doan ur-hoditeria aldatzeko lanen
eraginez ez da urik egongo uri osoan, martxoaren 3ko gauer-
ditik hilaren 4ko goizeko 06:00ak arte. Halan jakin eragin dau
Niko Moreno alkateak. Orain hiru hilabete inguru hasi zitueen
Argiñetan ur-hodiak aldatzeko lanak. Oraindino beste hilabe-
te inguru luzatuko diren herri-lanon barruan espaloia be jarri-
ko dabe Argiñetatik eta uriguneraino.

K. Aginako

DURANGO
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Aste bitan boto eske
ibili ondoren, denak
emaitzen zain 

HAUTESKUNDEAK

Zornotzako Zelaieta
zentroan elkartu 
ziren sozialistak

Kanpaina hasikeran izan zen PSE-
EE alderdiak Durangaldean egin
dauen ekitaldia, ezkerreko irudian
jasota dagoena: Andoni Unzalu eta
Eduardo Madina izan ziren Zorno-
tzako Zelaietan. 

Bariku gaueko hauteskunde
kanpainaren itxiera ekitaldirako,
Gasteiz hautatu dau PSE-EEk. Patxi
Lopez lehendakarigai sozialista eta
Arabako zerrendaburu Txarli Prie-
to izango dira bertan. Eguerdian,
barriz, Arrasateko Udaletxeko pla-
zan egin dau Zeuk erabaki lema izan
dauen hauteskunde kanpainako
azkenaurreko agerraldia Lopezek.

Burujabetzarako
oinarriak jartzeko
ordua da EAren ustez

EAk Zornotzako Alkartetxea inaugu-
ratu dau otsailean. Unai Ziarreta
lehendakarigaia etorri zen ekitaldi-
ra. Aitatu ebanez, “hauteskunde
honeek subiranotasunaren aldeko
mugimendua indartzeko lehenen-
go aukera dira”. 

2001eko hauteskundeetatik
hona bozkatzera joan ez den jente
asko dagoela esan eban, eta ilusi-
no hori berreskuratu daien lan egin
behar dela: “Jentea aspertuta dago
alderdi politikoen anbiguotasuna-
gaz eta ETAren hilketekin. Horreek
abstentzinoaren bototik atera gura
doguz gure proposamenagaz”.

Aldaketa Aralarren
“ezker abertzale
barritik” etorriko da

Aintzane Ezenarro, Dani Maeztu
eta Mikel Basabe zerrendaburuak eta
Patxi Zabaleta Aralarreko koordina-
tzaile nagusia Durangoko Elkarte-
gian izan ziren joan zen zapatuan. 

Benetako aldaketa Aralarren
“ezker abertzale berritik” helduko
dela esan eben. Krisiaren gainean,
“zuhurtasun politikotik eta korrup-
zinoari aurre eginez” erantzun
behar jakola esan eban Zabaletak.
Ezenarrok gaineratu eban: “Froga-
tu dogu serioak garela, lan egiten
dogula ia lagunik ez dogun espa-
rruetan, koherentziak emandako
indarrez”.

Soraya Sáenz de
Santamaria PPko
kidea Santa Anan

Joan zen bariku eguerdian egin eban
Partidu Popularrak hauteskunde
kanpainako ekitaldia Durangon.
Leopoldo Barreda Euskadiko boze-
roalea eta Soraya Sáenz de Santa-
maria kongresuko bozeroalea izan
ziren, Antonio Basagoiti lehendaka-
rigaiaren aldeko botoa eskatzen.

Martxoaren 1ean Partidu Popu-
larraren aldeko botoa emotea eska-
tzeko, “herritarren benetako ardu-
rek kezkatzen daben hautagai baka-
rra” Basagoiti dela azpimarratu dau
Sáenz de Santamariak, eta ardura
horreek askatasun eza eta egoera
ekonomikoa direla zehaztu eban.

Gereñuk trena
lurperatzeko lanen
garapena ezagutu dau

EAJk Durangon ekitaldia egin eban
eguaztenean. Nuria Lopez de
Gereñu Garraio eta Herri Lan sail-
buruak trena lurperatzeko lanen
garapena bertatik bertara ikusi eban.

Bera be trenean iritsi zen, Ando-
ni Ortuzar Bizkaiko Buru Batzarre-
ko presidenteagaz eta Izaskun Bil-
bao Parlamentuko lehendakariagaz
batera. Aitziber Irigoras Durango-
ko alkateak, David Latxaga Zorno-
tzako alkateak zein bertaratu ziren
alderdiko jarraitzaileek ondoeto-
rria egin eutseen. Ondoren, trena
lurperatzeko lanen garapenari
buruz berba egin eben.

Nando Consuegrak
durangarren babesa
bilatu eban

Ezker Batuak-Berdeak alderdiak
Durangon ekitaldia egin eban aste-
lehenean. Nando Consuegra Eusko
Jaurlaritzako Gizarte Gaietako sail-
buruordea etorri zen. Javier Madra-
zo etortzea be aurreikusita zegoen,
baina agenda arazoengaitik ezin
izan eban bertaratu.

Andra Mariko elizpean alder-
diaren programaren inguruko trip-
tikoak banatu zitueen  herritarren
artean, 19:00etatik 20:00etara. Kale-
ko jentearengandik hur egotea zen
asmoa, eta horretara arazoak ber-
tatik bertara ezagutzea. Umeenda-
ko puzgarriak be ipini zitueen.

AHTak Euskal Herria
batu beharrean zatitu
egingo dauela dinoe

Ezker Abertzaleak Durangon AHTa-
ren lanak egiten dabilzen tokia auke-
ratu eban eguaztenean ekitaldia
egiteko. Euskal Herriak “egoera
sozio-ekonomikoaren aldaketa ezin-
besteko” dauela adierazo eben. Azal-
du ebenez, AHTak “ez ditu Euskal
Herriak pairatzen dituen trafiko ara-
zo larriak konponduko”. “Inposake-
taren irudia” dela salatu eta Euskal
Herria “batu beharrean banatu egin-
go dauela” be ohartarazi eben ber-
taratutakoek. 

Horregaitik, martxoaren 1ean
aldaketaren aldeko bozka emote-
ko gonbita luzatu eben.

I.G.

I.G.K.A.

K.A.

I.E.



anboto 2009ko otsailaren 27a, barikua B9

BERBAZ
“Alde Zaharreko bizilagunon
arazoekiko sentsibilitaterik ez dago”
DAZek sei urte bete dituela ospatzeko, Alde Zaharreko auzokideak Andra Marian bildu dira

Zelan sortu zendueen elkartea?
Hainbat beharrizani erantzu-
na emoteko sortu genduen
elkartea. Alde batetik, zarata-
ren arazoa geunkan. Bestetik,
Alde Zaharra oinezkoentzako
egokitu eben, eta bertako bizi-
lagunendako sarbideak ara-
zoak sortuko zituela ikusten
genduen. 

Alde Zaharrerako sarbidea Uda-
lagaz izan zendueen lehenengo
eztabaidagaia izan zen.
Oinezkoendako gunea egoki-
tu behar ebela jakinda, hirigin-
tza arduradunekin batzarra
egin genduen 2003an. Udalak
proposatzen ebana ondoren-
goa zen: goizez zamalanak eta
arratsaldez itxita. Onartezina
eritzi geuntsan. Goizean mun-
du guztiak ez dauka libre eros-
keta orokorrak egiteko, edade-
t u a k  j a s o t z e k o. . . Ud a l a g a z
geunkan eztabaida falta horren

ondorioz, kalera irten behar
izan genduen sinadura bilke-
ta egitera.

Auzokoen babesa jaso zendueen? 
Erantzun bikaina izan gen-
duen. 950 sinadura bildu gen-
duzen Alde Zaharreko bizila-
gunen artean.  Behar zenean
ordu erdi sartzen iztea lortu
genduen, eta neurri horrek
funtzionatu egin dau. 

Hirigune historikoaa oinezkoen-
dako egokitzeak  beste zer ondo-
rio izan ditu ?
Leber enpresak bere sasoian
egindako ikerketaren arabe-
ra, Alde Zaharreko bizilagunok
1.099 kotxe  daukaguz,  eta
inguru honetan 86 aparkaleku
baino ez dagoz. Horrek esan
gura dau gainerakoek beste
lekuren baten aparkatu behar-
ko dabela. Pozik gagoz Alde
Zaharra libratzearren.

Zabor bilketagaz be arazoak izan
dozuez.
Hasieran portaletan jasotzen
ziren. Ondoren ‘Z’ guneak sor-
tu z i tueen.  Kamioiak Alde
Zaharrean ezin ebanez manio-
brarik egin, bost puntu zehaz-
tu zitueen. Geroago lurrazpian
sartu zitueen, eta horrek be
arazo ugari sortu deuskuz.

Lur azpiko zaborrontziei zer eriz-
ten deutsazue?
Z i k i n k e r i a  s o r t z e n  d e n e z ,
egoera hori salatzeko bande-
ra beltza jarri behar izan gen-
duen Kanpatorrostetan. Beira
ez eben behar den moduan
jasotzen. Zaborrontzien koka-
pena be, beharbada, ez da ego-
kiena. Tartean, zabor organi-
koa batzeko biltegi batzuk jar-
tzea lortu genduen.

Zaratagaitik be kexatu zarie,batez
be, asteburuetan.
Udal Agenda 21ekoek zarata
mapa egin dabe. Zarata maila
handienekoa Santa Ana ingu-
rua da. Neurri zuzentzaileak be
proposatu ditue, baina ez daki-
gu txosten horregaz zer gerta-
tu  den.  Zelan ez ,  ikerketa
horretan gauetako zarata be
aitatzen da, baita goizetako
garbiketa makina be. 

Jentearen aisialdia eta bizilagu-
nen atsedenaldia bateraezinak
dira?
Ordenantza bat dago eta hori
da bete behar dena. Geu be
irtetzen gara, baina  sentsibi-
litate falta handia dago. Ordu-
tegia edozein ospakizunengai-
tik aldatzea, neurri zuzentzai-
l e  h o r r e e k  e z  d a b e  o n d o
ikusten. 

Arazo hori konpondu leiteke?
Alde Zaharra leku saturatu lez
izendatzea eskatu genduen,
taberna gehiago ez zabaltze-
ko, baina, halan be, ez deus-
kue jaramonik egin. 

Udalagaz zer hartu-emon maila
daukazue?
Ez daukagu ia hartu-emonik.
Maiatzean proposamen zeha-
tzak aurkeztu genduzen, eta ez
dogu erantzunik jaso. Ez dago
elkarrizketarik. Salaketa publi-
koak egin behar izan doguz
jaramon egin deiskuen. 

Karkabak zein egoeratan dago-
zen be salatu dozue.
Ikustekoa da zelan dagozen.
Egoera hau behin eta berriro
salatu dogun arren, Udalak
oraindino ez deutso konpon-
biderik emon. Jone Guenetxea

“Lur azpiko 
zaborrontziek 
arazoak emoten
ditue, batez be,
beira jasotzen ez
badabe”

“Zarata Mapan
zehaztutako neurri
zuzentzaileak ez
ditue betearazo”

“Udalak txakurren
gorotzen gaian ez
dauela behar beste
egiten begibistakoa
dela deritzogu”

Jose Mari
Arrillaga •
DAZeko lehendakaria

Posta bulegoko behargina

Durangoko Alde Zaharra (DAZ ) auzo elkarteak
sei urte bete dituela atxakia hartuta, Jose Mari
Arrillaga elkarteko lehendakariagaz hitzordua

jarri dogu. Ibilbide horretan auzoko arazo batzuk kon-
pondu ditueela azaldu deusku, baina oraindino lan han-
dia daukiela egiteko. Diru-laguntza jaso gura leukie
ekintzak antolatu ahal izateko. 

Iban Gorriti
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EKONOMIA
kolaborazinoa

Jose Petite
CC.OO. sindikatua

Gizartegintza sektorean
lehenengo greba

Urtarrilaren 14a data historiko
bihurtu da; ordura arte, inoiz
ez zen lan kontuengatik greba
deialdirik egin gizartegintza
bezalako sektore batean. Sortu
berri den sektorea da, progra-
mak, proiektuak, zerbitzuak
eta hornikuntza publikoak
kudeatzen ditu, lan egiten
duen proiektuetan buru-
belarri sartzen den sektorea
da, eta, askotan, lotura
afektibo-emozionalarekin lan
egiten da horrelako erakudee-
tan. Bokaziozko sektorea da,
hasiera batean elkartegintzare-
kin eta kultur eta gizarte
boluntarioekin estuki lotuta
egon zena.

Gizartegintza sektoreko
langileek jasaten duten lan eta
soldata baldintzen aurrean
eman duten erantzuna ez da
inoiz hain sendoa izan.
CCOOren ustez, langileentzako
garaipena izan da bi eguneta-
rako deitutako greba sektorea-
ren %60k baino gehiagok
babestea. Urtarrilaren 14an eta
28an egindako manifestazioe-
tan, 800 pertsona baino
gehiago bildu ziren Bilbon.
Gainera, kontuan eduki behar
da Bizkaian 2.500 langile
badaude ere beste 200 zentro
inguru gehiago daudela
sakabanatuta erakunde,
administrazio eta enpresen
menpe, eta horietako askotan
ez dagoela ordezkaritza
sindikalik.

Mobilizazioaren arrakasta
dela-eta Gizardatz patronala
hausnartzen hasi beharko
litzateke negoziazioa berresku-
ratzeko asmoz, eta, horrela, bi
aldeentzako onuragarriak
izango diren emaitzak eskura-
tzeko. CCOOk ikasturte hau
patronala eta orokorrean beste
enpresa eta erakundeak
aztertzeko erabili badu ere,
orain arte, patronala ez da
2008ko uztaila eta iraila
bitarteko epe horretan egin
zituen proposamenen bidetik
atera.

Bada garaia Gizardatzek
administrazio lokalei, udalei
eta diputazioei dei egin
diezaien arazoari amaiera
emateko, azken batean hauek
dira gure kontratuen eta
ematen ditugun zerbitzuen
mugak ezartzen dituztenak,
eta, ondorioz, dauzkagun lan
baldintza drakoniarren
arduradunak.

Bixente Kapanaga 19, behea 
48215 IURRETA (Bizkaia)

Tel.: 946 816 673 
Faxa: 946 817 636

construcciones@zarateyelexpe.biz

55 kaleratzeren aurkako
protesta ekitaldia Layden

Layde (Laminación y Deriva-
dos) enpresako beharginek
kamioiak geldiarazo zitueen

enpresako sarreran, “zuzendari-
tzak hartu dituen azken erabakiak
salatzeko”. ELA, LAB eta CCOO
sindikatuek osatzen daben enpre-
sa komiteak jakitera emon daue-

Langileek enpresak hartutako neurrien kontrako mobilizazinoak antolatu ditue

DURANGALDEA

Layde Corus taldeko
enpresa da, eta 182
beharginek dihardue

nez, enpresak 55 behargin kale-
ratzeko asmoa agertu dau. Sin-
dikatuetako ordezkariek azaldu
dabenez, enpresaren jarduera
bideragarri egiteko zuzendari-
tzak kaleratzeak beharrezkoak
direla jakitera emon eban, euren
borondatez zihoazen beharginei

Manifestazinoa
egin dau CCOOk
“Lanpostuen eta beharginen eskubi-
deen defentsa” aldarrikatu eban eguaz-
tenean  CCOO sindikatuak, Iurretatik
Durangora egindako manifestazinoan.
Sindikatu horretako  metal   federazi-
noak  azaldu dauenez, “enpresaburuek,
krisiaren atxakian, merkatuaren erre-
gularizazinoa desegiteko estrategia
jarraitzen dabe, langileak masiboki
kaleratzeko helburuagaz”. Protesta eki-
taldiaren aurretik batzarra egin eben.

I.Gorriti

kalteak ordainduz. Neurri hori  ez
dela egokia dinoe sindikatuek,
baina, halan be,  enpresak zerren-
darik ez ateratzeko konpromisoa
hartu ebala. “Langile gitxi joan
direnez,  orain zerrenda bat atera
dabe langileak beldurtu eta gehia-
go joan daitezen euren boronda-
tez”,azaldu dabe enpresa komite-
ko kideek. Egoera salatzeko gel-
dialdiak deitu ditue hurrengo
asteetarako. 

ZM eta Codipauto
Merkataritza arloko Bilboko epai-
tegiak Mendiguren Zarraua enpre-
saren borondatezko konkurtsoa
edo ordainketa-etendura agindu
dau. Beraz, enpresaburuek kon-
kurtso legera jo dabe ordainketei
aurre egin ahal izateko. Datorren
astean sindikatuetako ordezka-
riek administrazino konkurtsala-
gaz berba egiteko asmoa daukie.

Sindikatuek salatu dabenez,
zuzendaritzak 372 langiledun
enpresa ez dau behar den moduan
kudeatu. Arazoak sortu direnean
bazkideek ez dabela “euro bakar
bat be jarri” kritikatu dabe, nahiz
eta orain urte bi 3 milioi euroko
dibidendoak banatu.

Berrizko Eitua poligonoan
dagoen Codipauto enpresako sin-
dikatuek 16 langile kaleratzeko
saiakera salatu dabe; 42 langile dira
guztira. Urriaz geroztik enplegu-
erregulazino espedientea mar-
txan jarri dabe lanaldia erdira jai-
tsiz. Egoera hori salatzeko, otsai-
laren 25az geroztik, beharginek
enpresa aurrean elkarretaratzeak
egiten dihardue, egunero, 13:30etik
14:00etara. J.G.

Laydeko langileek
lanuzteak egingo ditue
hurrengo bi asteetan 
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Urritik hona hamabostean behin elkartzen dira
poesia tailerrean izena eman duten lagunak
Durangoko Liburutegian, astelehenetan.

Gaur aurkeztuko du Elorrioko Ateneoan Puro
Chile taldeak disko berria. Lorentzo Recordsen
grabatu duten lanaz aritu zaigu Urko taldekidea.

13 Puro Chile taldearen diskoa12 Astelehenetako poesia tailerra

KULTURA

ANTZERKIA EMANALDIA

AAhhuunnttzzaa  
edo nor 
den Sylvia??

D o m e k a n  Du ra n g o k o
San Agustinen –AEK-k
antolatutako Korrika

Kulturalaren egitarauaren
harira antolatuta– eta bari-
kuan Elorrioko Arriolan izan
zen Txaloren Ahuntza edo nor
den Silvia? lan berria.

Aurrez, Artea eta Gronholm
Metodoa antzerki obrekin egin
bezala, jatorrizko gidoia euskara-
ra ekarrita oholtzaratu du Txalo
Produkzioak taldeak Ahuntza edo
nor den Silvia? antzezlana. 

Donostiako antzoki zaharrean
estreinatu eta gero, joan zen aste-
buruan Durangaldeko antzoki
bitan izan ziren Txalo taldekoak
euren azken apustua gure ohol-
tzetara ekartzen.

Antzerkian eskarmentu han-
dikoak diren lau aktore izan ziren
Durango eta Elorrioko antzokie-
tan: Ramon Agirre, Asier Horma-
za, Ane Gabarain eta Asier Orue-
sagasti antzezleak batu ziren joan
zen asteburuan. 

Giza harremanei, maitasuna-
ri eta sexu harremanei buruzko
lana da Txalok otsailean estreina-
tu duena, Edward Albee antzerki-
gile estatubatuarrak 2002an ida-
tzitako obran oinarritutakoa, eta
Julia Marinek itzuli eta Karlos
Zabalak zuzendu duena. 

Absurduarekin jolasten duen
eta tragedia ikutua ere baduen
lana da asteburuan eskualdean
izan zena; giza harremanen azter-
keta zorrotza egiten duena. I.E.

Arriolan eta San

Agustinen antzeztu

dabe asteburuan lana

Kepa Aginako



Zortzi orduko saioa da api-
rilaren 4rako Banarte antzerki
taldeak prestatu duena, eta
banarte@gmail.com helbidea
zehaztu dute interesa dutenak
informatzeko. I.E.
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dira, eta horrela izaten omen da
gisa honetako tailer eta ikastaro
gehienetan: emakumeak izaten
dira parte hartzera animatzen
diren gehienak. Poemak irakurriz
eta ondoren gainerako parte-har-
tzaileekin gogoetak partekatuz
poesiara gerturaturatzeko propo-
samenarekiko interes gehien ema-
kumeek erakutsi ohi dute.

27ko belaunaldia
Cernuda zerabilten astelehen
honetan bertaratu gatzaizkienean
ahotan, izan ere, 27ko belaunal-
diaren poesia irakurri eta komen-
tatzen dabiltza azkenaldian: Pedro
Salinas ere ezagutu dute. Euskal
Herrian sortutako poesiari dago-
kionez, Otero eta Celaya poeten
lanetara gerturatzeko aukera izan-
go dute hurrengo.

Datozen saioetan, atzerriko
poesiara ere leiho bat zabalduko
dute Durangoko Liburutegian,
Juan Ramon Makusok esan digu-
nez, eta Wislawa Symborska poe-
ta poloniarraren lana izango dute
tailerrean esku artean. 

Guztiekin ere, hasieran espe-
rimentu bezala sortu zena eta
dagoeneko finkaturik dagoena da
poesia tailerra: neguko astelehen
iluntzetako froga igaro dute, eta
poesiarekiko gustua eta afizioa
garatu; gerturatzen saiatzearen
poderioz, bakoitzak bere modu-
ra, baina, poesia ulertzeko. I.E.

LITERATURA POESIA

‘Poesia ulertuz’, hamabostean
behin mahaiaren inguruan

“Paper zuriaren aurrean jartzen ari naizen une honetan,
nire irudimenak iturri agortu bat ematen du eta berta-
tik uraren ohiartzuna bakarrik entzuten dut”. Horrela
dio orain hamabost urte idatzi nuen muntaia bateko per-
tsonai batek. Muntaiako pertsonaiak, irudimena bere
mahai azpian zuen, eta abagune hori aprobetxatuz behar
zituen ideiak eskatzen zizkion papera letraz betetzeko.Nik
ez dut horrelako aukerarik eta hor nabil mahai azpian
begira, baina ez dut horrelako pertsonairik aurkitzen. 

Egoera honetan, errealitatea den leihora hurbiltzen
naiz ea bertan aurkitzen dudan zerbait, eta Atxagari bai-
mena eskatuz, hor bidaltzen ditut nire begiak, kanikak
bailiran; handik eta hemendik ibili dira dibertitzen , bai-
na ez didate berririk ekarri. 

Berriro ere bueltatu naiz orain dela hamabost urte
idatzi nuen hartara, eta bertan agertzen den beste per-
tsonaia bati laguntza eskatu diot; Oro, Oromenari hain
zuzen ere. Berak galdetzeko esan dit, prest dagoela gal-
derei erantzuteko edo pasarteak gogoratzeko, eta niri une
horretan zera etorri zait burura: Markasan Chamapa!!
Berak “herriak erabakiak hartzeko duen ahalmena” dela
bere esanahia erantzun dit. 

Orok gogora ekarri dit hitz hauek entzun nituen lehen
aldia, La Pazen, Boliviako hiribuan.Hizkuntza aymara
da, eta 4.000 urteko kultura baten lekukoa.

Badugu guk mendebaldeko kulturetan horrelako
hitzik? Herriari horrelako aukerarik ematen dionik? 

Bat etortzen zait burura, eta lotsa ematen dit ozen-
ki esateak, eta, egia esaten badizuet, are gehiago
idazteak.Berriro ere errealitatea den leiho horretatik
begiratzen dut, eta gehiago pentsatu gabe saltoak eta
brinkoak emanez eskailerak jaitsi ditut eta aurkitzen dudan
lehen horma garbian zera idatzi dut spray gorri batekin:
Markasan Chamapa!!    

GEURE DURANGALDEA

Markasan
Chamapa

J.M. Urrutia, ‘Txotxe’
Irakaslea

Urritik, Durangoko Liburutegian
elkartzen dira hamabostean behin
poesia tailerrean izena eman duten
dozena bat parte-hartzaile.
19:00etatik aurrera, Juan Ramon
Makuso idazleak gidatuta, poesia
irakurtaldiak burutzen dituzte
Liburutegiko mahaiaren bueltan. 

Bisita egin diegun aste hone-
tan, ohi baino jende gutxiago batu
da inauteriak eta zenbaiten opor
egunak tarteko, baina talde finko
eta iraunkorra osatzea lortu dute-
la nabarmendu digute. 

Udaberrian hasi ziren
Iazko udaberrian lehenengoz batu
zireneko gehienek jarraitzen dute
hamanbosteroko zitara hutsik egin
barik etortzen, eta parte-hartzai-
le berriak ere badaude urritik hona.
Otsaileko bigarren saio honetan,
Cernuda poetaren lanaren irakur-
taldian ziren taldeko gidaria eta
parte-hartzaileak. Tailerraren gida-
ria ezik, Liburutegiko gelan topa-
tu ditugun guztiak emakumeak

Hutsik egin barik Durangoko Liburutegian batu dira astelehen honetan ere

Emakumeak izaten

dira halako poesia

tailerretan gehienak
Zortzi orduko saioa

izango da apirilaren

4an egingo dutena

Cernuda poetaren 

obra irakurtzen 

aritu dira asteon

ANTZERKIA IKASTAROA

Jolasa oinarri duen
interpretazio ikastaroa
Abadiñoko Banarte antzerki tal-
deak antolatutako ikastaroa da,
eta antzezle bakoitzaren interpre-
taziorako gaitasunetan sakon-
tzea du helburu. Jolasaren bitar-
tez, interpretaziorako sarrera
egingo du Eneritz Artetxek eskai-
niko duen saioak. Ondoren, kon-
fiantza hartzeko eta interpreta-
ziorako teknika ugari ikasteko
aukera izango dute Banarte tal-
deak antolatzen duen ikastaroko
parte-hartzaileek.

K. Aginako
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tzagaz oso gustura gagoz. Zer
izan garen, nor garen eta noran-
tza goazen islatzea lortu dogu-
la disko honetan uste dogu.

Zelakoa da diskoa?
Hainbat garaitan sortutako kan-
tekin, batasuna sortzen saiatu
gara. Emaitzagaz oso pozik
gagoz, jenteari asko gustatu
jakolako. Batez be, gure belau-
naldiko hainbat jente musika-
ra “berkonektatzea” lortu dogu,
eta oso polita da hori.

Hitzetan nabari da gauzak
esateko beste modu bat...
Bai, uste dogu gauza bat dela
abesti batean zeozer aldarrika-
tzea, eta beste bat azalpen bat
emotea. Gaurko gazteek gatxa-
go daukie ikuspuntu kritikoa
garatzea, gure ustez: kexa guz-
tiak emonda daukiez, erabaki
behar dabena da zeinetara batu.
Lehen, “mekaguen el  Vaticano”
esatea itzela zen, eta esan egi-
ten genduen. Orain esaldi hutsa
litzakela pentsatzen dogu. 

MUSIKA ELKARRIZKETA

Rock koloretsu eta bizizalea
egiteko bidean: Puro  Chile taldea

Joan zen eguenean,diskoaren
aurkezpen berezia egin zen-
dueen, titere eta guzti.
Bai, ikutu barri hori gura izan
deutsagu emon, titereek dau-
kien ikuspuntu berezia. Bideo-
klipa be, titereekin burutu dogu.
Valentziako Tintxi de la Fuen-
tek egin ditu panpinak. Alde
batetik, musika taldeen ohiko
irudia aldatu gura izan dogu, eta
etorkizunerako daukagun ideia
be abiatu gura izan dogu: hain-
bat arte plastikogaz ikuskizuna
sortzea da daukagun asmoa.

Titereak eta musika zuzeneko
emanaldietan uztartzea da
daukazuen helburua, beraz?
Bai, asmoa horixe da, baina
horretarako azpiegitura handia
behar da, eta denpora behar
dogu. Baina konbentzituta
gagoz hori be ailegatuko dela,
eta horregaitik ekin deutsagu. 

Disko berriaren aurkezpen
birak hainbat lekutara eroan-
go zaitue.
Errenteriako Los Del Gas taldea-
gaz egingo doguz lau bat kon-
tzertu Gipuzkoan eta Espai-
nian. Geure kabuz lotutako
hainbat kontzertu be badau-
kagu, gure kontaktuei esker.

Kontzertuetan zentratuko
zarie aurrerantzean, beraz.
Bai, ahalik eta kontzertu gehien
gura dogu eskaini, gure musi-
ka ezagutarazteko modua dela
pentsetan dogulako. Jo eta bere
musika zabaltzea da talde batek

egin leiken bidea. Arazoa, gaur
egun, musika asko dagoela da,
eta kanta onak izatea funtsez-
koa da musika zabaltzeko.

Diskoaren grabazinoan auto-
gestinoaren aldeko aukera 
egin dozue.
Gaur egun, baldintza penaga-
rrietan izan arren disketxe bate-
kin kontratua sinatuta pozik
geratzen da talde asko. Guk ez
dogu hori gura izan, gure taldea-
ren zutabe garrantzitsuenetari-

Diskoa plazaratu dau PPuurroo  CChhiillee taldeak, eta Ateneoan aurkeztuko dabe
gaur zuzenean. Ateneoan bertan izan gara Urko taldekideagaz berbetan 

koa “gu geu izatea gure titirite-
roak” da: hori da bidali gura
dogun mezua be. Urtetxoak dau-
kaguz inork zer egin geinken eta
zer ez esan deiskun izteko. Ez
dogu ezelako limitazinorik onar-
tzen. Gure diskoa Lorentzo
Records disketxeak plazaratu
dau, baina gure gestinoaren
bitartez. Musikari beharrezko
denpora eskaini behar jako, eta
gero balio bat daukala erakutsi
behar da. Lanaren bitartez, gau-
zak lortu egin behar dira.

Dedikazino handia eskatuko
dau horrek guztiak, baina.
Bai, baina lan egitea da gakoa:
musikaren langileak gara. Egu-
nero lau-bost orduz jarduten
dogu jotzen. Fabrika batean lez,
honetatik jan gura badozu, egu-
nero egin behar dozu lan. Aha-
lik eta gehien jotzea da kontua.

Diskoa grabatzeko denpora
nahikoa izan dozue?
Bai, eta gure egiteko eraren isla
da hori, intuizinoaren aldeko
apostuagaz zerikusia daukana:
ez dogu ezertarako presinorik
gura. Horrek emon deusku, bes-
teak beste, gure musika azter-
tzeko denpora nahikoa. Presak
hil egiten dauela uste dogu. Ino-
ri ez deutsagu azalpenik emon
behar izan, eta geure buruagaz
oso zorrotzak garenez, emai-

“Zer izan garen, nor

garen eta norantza

goazen islatzen dau

disko honek” 

Kexa horreek bideratzeko bes-
te modu bat aurkitu dozue,
beraz, disko honetan.
Beste perspektiba bat lortu
dogu: mundua polita denik ez
dogu esan gura, ez dinogu dena
polita denik. Baina bizitzari kan-
tatzen deutsagu, izatez polita
dela uste dogulako, eta gure
bizitzeko ahalmena ezin daue-
la zapuztu kanpoko ezerk sines-
ten dogulako. Horri abesten
deutsagu asko. Bizirik bazagoz
eduki zeinke ikuspuntu kriti-
koa, baina kanpoko eragileek
–kredituek, lanak...– jaten bagai-
tue estutu egiten da bidea. 

Hitzetan bakarrik ez, ikutu
positibo hori musikari jagoko-
nez be igartzen da.
Rock koloretsua egiten saitu
gara, ez rock iluna. Lagun batek,
diskoko kantak entzuterakoan,
esan euskun punk beltzetik
koloretako rocka egin dogula.
Lagun batek esanda, kritikarik
onena izan da hori. Rockari
kolorea emotea ez da bape erra-
za. Rock oinarriagaz, bestelako
ikutu eta pintzeladak emon deu-
tseguz kantei. Musikari jagoko-
nez, muga bakarra geu izatea
bilatu dogu. Mugak ez doguz
onartzen: ez fisikoak ez beste-
lakoak. Horretan punk menta-
litatea izaten jarraitzen dogula
esan leiteke. I.E.

“Ahalik eta kontzertu

gehien eskaini gura

dogu, lana erakusteko”

“Ez dogu ezelako

mugarik onartzen,

geure buruarenak

besterik ez”

K. Garcia-Insonoro

K. Garcia-Insonoro
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Taldeetako musikariak eta zapa-
tuan Berrizko Hiltegixe gaztetxe-
ra batu ziren entzuleak ere mozo-
rrotuta agertu ziren dagoeneko
deseginda dauden herriko sei tal-
deren musika jaialdi berezira. 

Aldameneko argazkian,
dagoeneko eszenatokietatik apar-
te dauden taldeen Berriz Old
School Band Fest emanaldia
zabaldu zuen Manhattan taldea
dugu. Zapatuan Hiltegixen jo zute-
netatik azkena izan zen sortzen,
eta lehena jotzen.  Indartsu ekin
zion, irudian ikusten denez, rock
eta grunge doinuak uztartzen
dituen Manhattan taldeak, eta
ondoren etorri ziren Hiltegixen 10.

MUSIKA KONTZERTUA ZINEMA EMANALDIA

MUSIKA KONTZERTUA

‘Trotamusik’ biraren barneko gel-
dialdia dute Durangoko Platerue-
nean Gernikako Sarkor eta Azpei-
tian sortutako Ezinean taldeek
gaur. Indarrak batu eta proiektu
berri honen ibilbidea batera egi-
ten dihardute talde biek. Euskal
Herriko hainbat areto eta gazte-
txetan jo dute hilabeteotan.

Abenduaren 20an ekin zioten
talde biek elkarrekin bira honi,
eta hil honen bukerako Durango-
ko emanaldia izango dute birako
azkenetariko zuzenekoa.

Su emoten diskoko kantak
aurkezteko aprobetxatu dute kon-
tzertu bira hau Sarkorrekoek, eta

Durangon egingo dute gaur gauean Sarkor eta
Ezinean taldeek ‘Trotamusik’ birako geldialdia

Gaztetxe eta areto

ugaritan aurkeztu

dituzte euren lanak

abendutik hona

Bigarren diskoa

aurkeztuko dute 

talde biek

Berrizko sei talde aritu

ziren Hiltegixen

antolatutako jaialdian

‘BBeerrrriizz  OOlldd
SScchhooooll
BBaanndd FFeesstt’

Sarkor eta Ezinean
taldeak Plateruenean

horrela egingo dute Platerueneko
otsailaren 27ko emanaldian ere. 

Punk eta rock doinuak lantzen
dituzten taldeak dira Sarkor eta
Ezinean, eta  Euskal Herriko hama-
bi herritara eraman dituen bira-
ren azkenetariko geldialdia egin-
go dute Durangon.

Bigarren lanak aurkezten
Gaur antzokian kontzertua duten
talde biok 2008an kaleratu zituz-
ten bigarren diskoak aurkezten
ibili dira bira honetan. Euren kan-
ten abiadura, indarra eta fresko-
tasuna zabaltzen dabiltza aben-
dutik otsailera bitarteko biran. 

Durangoko honen aurretik,
beste antzoki batzuetako ohol-
tzetan izan dira Sarkor eta Ezinean;
Donostiako Doka antzokian,
Ondarruko Kafe Antzokian jo dute,
eta hainbat herritako gaztetxeak
ere bisitatu dituzte ‘Trotamusik’
deitu duten partekaturiko bira
honetan, orain Durangora dakar-
tzan biran honetan. I.E.

urteurrena eta inauteriak aitza-
kia hartuta antolatutako emanal-
dian parte hartu zuten beste
bost taldeak. Berrienetik zaha-
rrenera, LDF, Nabari, At!, Fast
Ladrillo eta Hyssopus taldeen
emanaldiak izan ziren.

Orain beste talde batzuetan
dabiltzan musikariak dira joan
zen zapatuko Berrizko gazte-
txeko kontzertuan aritu zirene-
tako asko, baina orain bost-sei
urte sortu eta jo zituzten kantak
berriro zuzenean jotzeko auke-

ra izan zuten gaztetxeko jaial-
dian. Parean, euren doinuak
dantzatzen izan ziren denetari-
ko pertsonaiak; mozorrotzeko
gaia “musika taldeak eta musi-
kariak” izan ziren Hiltegiko zapa-
tu gauean. I.E.

Argazkian ageri den

Manhattan taldea izan

zen jotzen lehena

ARTEA DEIALDIA

Sorkuntza beka irabazi
zuen asmoa gauzatuz
Durangoko Udalak arte sorkuntza
bultzatzeko helburuarekin azken
urteetan eskaini duen diru-lagun-
tzen harira iazko edizioan onura-
dun hautatutako aurre-proiektua
gauzatzeko, herritarren kolabo-
raziorako deialdia zabaldu dute
proiektuaren bultzatzaile Ismael
eta Carlos Iglesiasek.

Urte honetan zehar garatze-
ko aurkeztutako arte sorkuntza-
ren inguruko proiektuen artean
Durangoko Udalak hautatu zitue-
netariko Durango: historia de un
río izenekoa gauzatzeko,  azken
mendean Durangon hartutako
irudiak batu gura dituzte Duran-
goko gazte biek.

Durangarrek euren etxeetan
dituzten argazkiak -–dozein for-
matutakoak izan daitezke–, ilus-
trazioak, marrazkiak  eta grabatuak
ere bildu nahi dituzte, batutako
material horrekin erakusketa eta
dokumental bat osatzeko. Infor-
mazio gehiago jaso ahal izateko
carlos@katuoinak.tv helbidea
duzue aukeran, eta materiala San
Agustinen utzi daiteke 09:30etik
15:00etara. Proiektuaren bultza-
tzaileek euren hitza eman dute
jasotako material guztia jabeei
egoera onean itzultzeko. I.E.

I.E.

Ironia ukitu nabaria duen filma ikusgai Elorrion,
martxoaren 5ean, ‘Hilean Behin’ zikloan

‘The mosquito problem
and other stories’ filma

Urtarrilean martxan ipini zuten
zine dokumentalaren urte osora-
ko zikloaren hirugarren hitzordua
izango da martxoaren 5ean,
19:30etan, Elorrioko Iturri kultur
etxean. Urte honetan zehar hile-
ro izango den bezala, Europan
ekoitzitako zine dokumentala-
ren erakusle izango da martxoko
hitzordua ere, modu horretako
zinema herritarrei gerturatzea
baitu helburu nagusi Elorrioko
Udalak bideratutako zikloak; ikus-
le helduari zuzenduta dago eta
doako sarrera du.

Urteko hirugarren hilabete-
rako hautatu duten filma, Bulga-
rian ekoitzitako The mosquito
problem & other stories,80 minu-
tuko lana izango da. Andrey Paou-
nov-ek zuzendurikoa.

Gai sozialak lantzen dituzte-
nak dira zikloa osatzen duten fil-
meetariko gehienak: Txileko esta-
tu kolpeari buruzkoa izan zen
otsailekoa, eta ironia puntu naba-
ria duen filma da martxoan auke-
ran duguna. Zentral nuklear bat
zabaltzen duten herri bateko biz-
tanleek hartzen duten jarrera
bitxia erakusten du. Absurdutik
asko duen egoera horretatik abia-
tuta, gizartea ikuspuntu kritiko-
tik erakusten du filmak. I.E.

Bulgarian ekoitzitako 

filma da martxoan

eskainiko dutena

Kepa Aginako
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EKITALDI SORTA
IKUSKIZUNAK, FOROAK ETA AFARIAK

BIKTIMENTZAKO 
LAGUNTZA ZERBITZUA

Albistegi eta egunkarietako lehen
albiste dogu azkenaldian indar-
keria matxista. Asko dira bere
bikotearen biolentzia pairatzen
daben emakumeak; horreetako
zenbaitek ez dau salatzen, ezta
babesa eskatzen be. Halan be,
badagoz egoera horretan lagun-
tza emoten daben zerbitzuak.

Durangaldean, Amankomu-
nazgoak tratu txarren kasueta-
rako arreta edo babesa eskain-
tzeko zerbitzua eskaintzen dau.
Gizarte zerbitzuen alorrean koka-
tuta dago, eta bertan hainbat
gizarte laguntzaile dagoz lane-
an. Babesa eskatzeko modu era-
ginkorrena telefono honetara
deitzea da: 94 620 04 92.

Zerbitzu horretan garatzen
den lana hainbat instituzinoren
artean adostutakoa da.Agertzen
den biktimaren kasuaren arabe-
ra, instituzino horreek elkarlana
abiatzen dabe. Bi prozedura
mota aktibatu leitekez biktima
batek zerbitzu horretan: bata
lesinorik egon dela edo dagoe-
la suposatzen bada, eta bestea
lesinorik ez badago.

Lehenengo kasuan, emaku-
meari laguntza medikoa emoten
jako, errekonozimendua egiteko.
Gainera, pausu horrek eragin
handia eduki leike geroko sala-
ketan.Gorputzeko lesinoa berri-
ki eginikoa bada, SOS Deiak-era
deitzen dabe, anbulantzia edo
Ertzaintzaren presentzia beha-
rrezkoa bada. Medikurik behar
ezean lehen pausua biktimagaz
elkarrizketa bat egitea izaten da.

Laguntza psikologikoa nahiz
juridikoa gomendatzen jakoz
emakumeari, eta bere seme-
alabak be kontuan hartzen dira
prozesu horreek abiatzerakoan.
Horretaz gainera, emakumeak
etxea itzi gura badau harrera-
etxera joatea eskaintzen deutsie,
eta hortik aurrera Foru Aldundia-
ren esku geratuko litzake kasua.

Egoera horretan dagozenei
zuzenduta inguruan egon leite-
kezen elkarteen kontaktuak be
emoten jakoz emakumeari, gain-
ditzeko lana errazteko aukera
modura.Bestalde, denpora pasa-
tu arren, gizarte zerbitzuek kasua-
ri jarraipena egiten deutsie.

Literatura eta musika emanaldia
eskainiko dabe martxoaren 6an
Iurretan, Ibarretxe kultur etxean.
Iluntzeko 19:30ean hasiko da
ikuskizuna eta hainbat idazle
eta musikarik parte hartuko dau.

Hiru idazle ezagunek edu-
kiko dabe testuak edo olerkiak
irakurtzeko ardura: Miren Agur
Meabek, Leire Bilbaok eta Yolan-
da Arrietak, hain zuzen be.

Ez da errezitaldia bakarrik
izango, ordea; eurekin batera,

Esther Gabiola eta Uritze Laka
izango dira, berbei musikagaz
lagunduz.Esanen aduanandei-
tzen da ikuskizun berezi hori.

Bestalde, hilaren 2rako bide-
oforuma antolatu dabe Iurretan.
Leku berean izango da, baina
kasu honetan 18:30ean.Martxo-
aren 7an be ez da faltako ekin-
tzarik: kontzentrazinoa eta afa-
ria izango dira egun horretara-
ko eskaintza.

Aste osoan zehar
Zaldibarren be afaria egingo
dabe hilaren 7an, eta, gainera,
erromeria be izango dabe Ohier-
gi taldearen eskutik.

Dena dela, aste osoan zehar
antolatuko dira martxoaren 8ari
begirako ekitaldiak.Astelehene-

an, esaterako, kafe-hizketaldia
burutuko dabe Herri Ikastetxe-
ko aretoan, Berdintasunaren
aitzindarien historia izenburu-
pean.Helmugak elkarteak anto-
latutako ekimen hori arratsalde-
ko 17:30ean hasiko da.

Martxoaren 6an be, aipatze-
koa da antzerkia izango dela ikas-
tetxean, Aztiak taldearen Quie-
ro llegar a fin de mes izenekoa.
Sarrera dohainik izango da.

Izurtzan be ospatuko dabe
martxoaren 8a. Bazkaria izan-
go dabe herriko emakumeek, eta,
ondoren, egunerako prestaturi-
ko bideoa ikusiko dabe. Film
horretan herriko hamabi emaku-
mek parte hartu dabe.

Abadiñon, azkenik, otsaila-
ren 25ean hasi ziren ekitaldiak
egiten, zine-forumagaz.

Kultur ekitaldiz josita dator datorren astea Durangal-
dean. Izan be, hainbat herritan antolatu ditue martxo-
aren 8ari begirako ekintzak, eta, aukera zabala izango
da, dudarik barik. Iurretan literatura eta musika ikuski-
zuna dagoela aipatu leiteke; gainerako herrietan be ez
dira faltako bideoforumak, hitzaldiak edo afariak.

Martxoaren 8an indarkeria matxista be hizpide izango
da,halabeharrez. Indarkeria horren biktimentzako zer-
bitzua martxan dago Amankomunazgoan.

Zaldibarren be afaria
izango dabe hilaren
7an, eta ondoren
erromeria

Hilaren 2rako
bideoforuma antolatu
dabe Iurretan, eta
7an afaria

Laguntza juridikoa
nahiz psikologikoa
eskaintzen jakoz
emakumeari

Zerbitzu horretan
garatzen den lana
instituzinoen artean
adostutakoa da
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Non dago plazerra nire
agendan? Emakume
askok bere buruari

egin deutsan galdera  hori
abiapuntutzat hartuko  dau
Clara  Perez Wolfram Oiar-
tzungo berdintasun tekni-
kariak Abadiñon emongo
dauen hitzaldi-tertulian.
Martxoaren 12an,arratsal-
deko 18:00etan,Errota kul-
tur etxera gerturatzen dire-
nek emakumeen espazio
propioaren garrantziaz
hausnartuko dabe.

Tertulia honetan plazerraren
gaiari zer ikuspuntutik heldu-
ko deutsazue ?
Emakumeoi zergaitik kostatzen
jaku hainbeste gure plazerrez-
ko egoera eta jarduerei lehenta-
suna emotea? Horixe da  azter-
tuko doguna. Emakumeok ez
deutsagu jarduera horreei den-
porarik gordetzen.Sarritan ema-
kumeok badakigu zer gustatzen
jakun, baina ez deutsagu dau-
kan garrantzirik emoten gusta-
tzen jakun horri.

Gai zabala da hori.
Orokorrean, plazerra zelan bizi
dogun eztabaidatuko dogu.Pla-
zer sexuala emakumeon artean
ez dogu aitatzen.Horren zergai-
tian be sakonduko dogu, eta
bakotxarentzat zein den plaze-
rrarekin lotutako jarduera bat eta
horri zelan egin leku bat agen-
dan be aztertuko dogu.

Emakume askoren artean
sexuari buruz berba egitea
tabua da oraindino? 
XXI. mendean bizi arren, gure
heziketa tradizionalean emaku-
mea eta plazerra bateraezinak
dira.Emakumea sufrimenduagaz
lotuta dago. Ondo ikusita dago
emakumea sufritzen ikustea;
batez be, besteengatik sufritzen
badau.Emakume batek  bere pla-
zerrari denpora dedikatzea eta,
gainera, zer gustatzen jakon
adieraztea, jendartean moralki
ez dago ondo ikusita.

Bakotxaren espazio propioa ez
izateak besteenganako depen-
dentzia eragin leike? 
Virginia Woolf idazlea ingelesak
La habitación propia liburuan gai
horri buruz berba egiten dau.Libu-
ru horretan argi adierazten da
emakumeok gure nahia betetze-
ko behar dogun lehenengo gau-
za espazio propioa izatea dela.
Espazio hori barik ezin dogu ezer
egin.Idazleak gure gela moduan
azaltzen dauena gure diru
moduan be ulertu geinke. Edo-
zein arlotan aplikatu geinke.
Espazio propio barik emakume-
ak ezin leike askatasunik lortu.

Emakume etorkinen inguruan
azterketa zabala egin dozu.
Emakume etorkinek hemen topa-
tzen daben lehenengo lana inter-
na moduan beharra egitea
da.Denpora eta espazio propioa
guztiz desagertzen jake. Lan
hori onartezina litzateke hemen-
go edozein emakumerentzat.
Legalki gure gaurko gizartean
modu horretan lan egitea onar-
tezina da.

Zure liburuko emakumeek
berezitasun bat daukie:euren
herrialdeetan lizentziatutako
emakumeak dira.Zer topatzen
dabe hemen?
Azken urteotan etorritako ema-
kume asko elkarrizketatu dot, eta
hemengo lan arloko  baldintza
txarrenak ditue.Interna moduan,
etxeak garbitzen, jente nagusia
zaintzen, prostituzinoan, sukal-
daritzan...Paperen kontua dela-
eta ez dabe euren kategoriako
beharrik topatzen.

Komunikabideek emakume
horreei emondako tratamen-
dua be aztertu dozu.
Emakume etorkinen irudia, sarri-
tan, gura barik distortsionatzen
da.Gai horregazko jarrera “jato-
rra”izaten saiatzen gara, eta bik-
tima legez erretratatu gura iza-
ten doguz. Eta ez dira gizajoak.
Beste herrialde batetik mugitu
diren pertsonak dira, baina eurak
ez dira biktima sentitzen. Bikti-
ma legez tratatzerakoan gure
azpitik jartzen doguz.

Berdintasunean aurrerapau-
soak emon diren arren, noiz
apurtuko dogu ‘kristalezko
sabai’ hori?
Muga hori zeharkatzeko beha-
rrezkoa da postu horreetan gizon
bat gitxiago egotea.Hori da ber-
dintasunaren inguruan berba
egiten dogunean ikusi gura ez
doguna.Egia da emakumeak be
boterean egoteko gizon batzuk
hortik kendu  behar direla. Hor-
txe topatzen dogu benetako ara-
zoa: gizonek ez dabela boterea
itzi gura.

CLARA PEREZ WOLFRAM: “ESPAZIO PROPIO
BAKO EMAKUMEAK EZ DAUKA ASKATASUNIK”

Gure nahiak
betetzeko behar
dogun lehenengo

gauza espazio
propioa da  .

Emakume
etorkinak biktima

moduan tratatzean
gure azpitik jartzen

doguz  .

Emakumea
plazerrarekin

beharrean
sufrimenduarekin

lotzen dogu   .

Gizonek ez 
dabe boterea
emakumeekin

konpartitu 
gura .
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• Izen-abizenak: 
Clara Perez Wolfram

• Adina: 40 urte
• Ikasketak: 

Kazetaritzan lizentziatua
Berdintasunean masterra

• Lanbidea: 
Oiartzungo berdintasun 
teknikaria.
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BERTSO SAIOA
EMAKUME AHOTSEZ ETA BERBAZ

Gizonak emakumeak baino
gehiago izan dira, urteetan zehar,
bertsolaritza munduan, jendau-
rrean behintzat. Arrazoi bat edo
besteagaitik, mikrofonoaren atze-
an gizonak ikustea izan da ohi-
koena. Azken boladan, gauzak
aldatzen hasi dira; geroago eta
emakume gehiago agertzen da
Euskal Herriko plazetan.

Egoera aldatu dela esan lei-
teke, baina horrek ez dau esan
gura oraindino zer hobeturik ez

dagoenik. Halantxik azaltzen
dabe bertsoaren bueltan aritzen
diren emakumeek; ikusi beste-
rik ez dago txapelketetan bota-
tzen ditueen mezuak. Bizkaiko
Txapelketan edo Euskal Herri-
koan, txapelduna emakumea
izatea desiratzen dau batek bai-
no gehiagok.

Egiteko asko dago, beraz,
eta bide horretan ekitaldi interes-
garria izango dogu martxoaren
8an Berrizen: emakumez osa-
tutako bertso saioa. Arratsalde-
ko 19:00etatik aurrera, Miren
Amuriza berriztarrak, Iratxe Iba-
rrak, Onintza Enbeitak, Amaia
Agirrek, Erika Lagomak eta 
Maddalen Arzallusek jardungo
dabe bertsotan, Maite Berrioza-
bal gai-jartzaile berriztarraren

aginduetara.Kultur Etxean izan-
go da zita hori, eta sarrerak bost
euro balioko dau.

Kultur Etxe barrian kantari
izango doguzen sei bertsolariak
ezagunak izango dira bertsoza-
leentzako. Enbeita, Ibarra eta
Amurizak lan txukuna egin eben
igazko Bizkaiko Txapelketan, eta
Arzallusek Iparraldeko Txapelke-
tako finalean sartzea lortu eban.
Lagoma Nafarroako Txapelketan
parte hartzen dabil, eta, Amaia
Agirre ezagunagoa da, behar-
bada, plazaz plaza ibiltzen dela-
ko Euskal Herri osoan.

Miren Amurizak eta Madda-
len Arzallusek, gazteak izan
arren, gaitasun handia daukie;
gainerako laurek esperientzia
ez eze freskotasuna be manten-
tzen dabela azalduko dabe.

Martxoaren 8an,emakumeek beteko dabe Berrizko ber-
tso saioko oholtza.Maite Berriozabal berriztarrak gida-
tuko dauen ekitaldian sei bertsolarik jardungo dabe:
batzuk esperientzia handikoak dira, besteak gazteak
baina ez atzo goizean jaiotakoak.Tartean, Miren Amu-
riza berriztarra be izango dogu kantuan.

EMAKUMEEN BILGUNEA
ANDRAGUNEA

Martxoaren 7an inauguratuko
dabe, ofizialki, Durangoko Andra-
gunea. Orain arte be, herriko
emakume eta taldeek erabili izan
dabe, baina hemendik aurrera,
egunero ordutegi zabal bategaz
eta ofizialki irekita egotea da
intentzinoa.

Hain zuzen be, Emakume-
en Kontseilua bertan batzen da
hilero, eta gune horrek egingo
dau zerbitzu barri horren disei-
nua.Kontseiluaz aparte, Duran-
galdeko Ahotsak, Bilgune Femi-
nista edo Habixe moduko hain-
bat taldek erabili izan dau
instalazino hori.

Andragunea zabaltzearen
helburua herrian erreferentzia
gune bat sortzea da, emakume-
ek iniziatiba hartzeko eta infor-
mazinoa eskura izateko.Inaugu-
razinoan emakumeei omenaldia
egingo jake.

Beste hainbat herritan legez,Durangon be izango dabe
emakumeek elkartzeko eta informazinoa eskuratzeko
etxea; martxoaren 7an inauguratuko dabe

Maite Berriozabalen
aginduetara jardungo 
dabe sei bertsolariek

Geroago eta
emakume gehiago
agertzen da Euskal
Herriko plazetan

Andragunearen
helburua Durangon
erreferentzia gune
izatea da

Pinondon izango dau egoitza Andraguneak. J.Derteano



ANTZERKIA
BERRIZ
›› ‘Txio Txioka’’, otsailaren 27an,

17:30ean, Kultur Etxean. Taun Taun
antzerki taldea.

ERMUA
›› ‘Las gallegas’’, otsailaren 27an,

22:15ean, Lobiano kultur gunean.
Lolita Corina konpainia.

›› ‘Itsasminez…’, umeendako
antzerkia Rosa Martínezen eskutik,
otsailaren 28an, 17:00etan,
Lobiano kultur gunean.

ZORNOTZA
›› ‘Comida para peces’, otsailaren

27an, 21:00etan; Ttanttaka antzerki
taldea.
Sortzailea:
Javier de
Dios López;
zuzendari-
tza:
Fernando
Bernués.

BESTEAK
BERRIZ
›› Baqueirara ski irteera, martxoaren

13tik 15era. Izena emateko epea
martxoaren 9a artekoa da.
Berrizburun (179 euro).

DURANGO
›› Txiki Parka, Landako erakustazo-

kako 3. moduluan, 17:00etatik
20:00etara. Otsaileko eta martxoko
asteburuetan egongo da zabalik,
Udaleko Kultura Sailak antolatuta.

MAÑARIA
›› Potxin eta Patxin pailazoak

umeendako ikuskizuna eskainiko
dabe, otsailaren 28an, Mañariko
frontoian. Bertaratzen diren
guztiendako txokolate beroa be
emongo dabe.

haurtzaindegi zerbitzua be
eskainiko dabe, gura daben 
denendako: (94 681 27 26  edo
biblioteka@iurreta.net). 

DURANGO
››Munduko ahotsak, helduendako

ipuin kontaketa, otsailaren 28an,
20:00etan, Durangoko Udal
Liburutegian. Aldo Méndez
kubatarra izango da ipuin kontalaria.
Munduko beste herrialdeetako
kultura istorioen bitartez ezagutzeko
aukera eskainiko dau.

MARTXOAK 8
Emakumearen 
Nazioarteko Eguna

ABADIÑO
›› Kartel lehiaketaren sari banaketa,

otsailaren 27an, 19:00etan, Errota
kultur etxean.

›› ‘Menú del día’ antzezlana,
otsailaren 28an, 22:00etan, Errota
kultur etxean. Dar-Dar produkzioak.  

›› ‘Melissa P.’, zine foruma, 
martxoaren 5ean, 18:30ean, Errota
kultur etxean. Luca Guadagnino
zuzendariaren lana. Hizlaria:
Eskarne Larrinaga.

›› Anboto Azpiko Damak elkarteak
antolatuta ikuskizuna, martxoaren
6an, 18:30ean, Errota kultur etxean;
berdintasunaren aldeko bertso
saioa, 20:00etan Txanporta kultur
etxean. Bertsolariak: Miren
Amuriza (Berriz), Hodei Irureta-
goiena (Zarautz), Maddalen
Arzallus (Hendaia), Eñaut Uruburu
(Abadiño). Doakoa da.

›› ‘Zai beti Zai’
antzezlana,
Oihulari
Clownen
eskutik,
martxoaren
8an,
19:00etan,
Txanporta kultur etxean.

›› ‘Dónde está el placer en mi
agenda?’ hitzaldi tertulia, Clara
Perez Wolfram hizlariaren eskutik. 

BERRIZ
›› ‘Cruzadas Cotidianas’, antzezlana,

martxoaren 6an, 22:00etan, Kultur
Etxean. Cristina Castillo aktorearen
eskutik, lau bizitza arrunt dituzten
lau emakume arrunten gaineko
istorioa.

›› ‘Emakumeen bertso saioa’,
martxoaren 8an, 19:00etan, Kultur
Etxean. Bertsolariak: Miren

ren 4an hasita zortzi asteazkenetan,
17:00etatik 20:00etara, Murueta 6
helbidean, EHNEren bulegoetan.
Ortu ekologiko bat zelan jarri
martxan irakatsiko da: lurraren
prestakuntza, hazitegi bat zelan
egin, landaketak, gaixotasunak
zelan tratatu. 
Tlf: 94 623 27 30 edo 
636 451 572 (Unai)

DURANGALDEA
›› ‘Zure antsietatea kontrolatzen

ikasi gura dozu?’, emakumeenda-

ko antsietatea kontrolatzeko
ikastaroa. Otsailean hasita. Astean
behin izango diren hiru orduko 15
sesino egingo ditue, Durangoko
Landako osasun zentroan. Eskolak
astelehen edo eguenetan izango
dira, 16:00etatik 19:00etara 
(94 620 05 20).

DURANGO
›› Adinekoendako ikastaroak:

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

IPUINAK
IURRETA
›› Cristina Verbena, helduendako

ipuin kontalaria  ‘O lo cuento o
reviento’; otsailaren 27an,
20:00etan, Iurretako Bibliotekan.

›› Ikima komiki tailerra, otsailaren
27an, 17:30ean, Kultur Etxean.

ZALDIBAR
›› Munduko Ipuinak, umeendako

ipuin kontaketa, Izaskun Mugikaren
eskutik, otsailaren 27an, 18:00etan,
Liburutegian.

LITERATURA
IURRETA
›› Munduko emakumeen literatur

tailerra, maiatzaren 25a bitartean,
astelehenetan, 18:30etik 20:30era,
Iurretako Udal Liburutegian.
Aurretik halan eskatuz gero

Amuriza, Onintza Enbeita, Amaia
Agirre, Iratxe Ibarra, Maddalen
Arzallus eta Erika Lagoma; gai
jartzailea: Maite Berriozabal. 

›› ‘Sexualitatearen alde historikoa,
eraldatzailea eta pertsonala’,
Saioa Hernández sexologoaren
eskutik (euskaraz), martxoaren 7an
10:00etatik 14:00etara, martxoaren
13an 17:00etatik 20:30era eta
martxoaren 14an 10:00etatik
14:30era. Tailerrean parte hartzeko
izena ematea ezinbestekoa da,
berdintasuna@berriz.org helbidean
edo 94 682 40 36 telefonoan.

DURANGO
›› ‘Raketalariak’, Durangoko Arte eta

Historia Museoan, martxoaren 5etik
29a bitartean.

›› Andragunearen inaugurazino
ofiziala, martxoaren 7an. 
Andragunea Emakumeen Topagu-
nea; Durangoko emakumeei
omenaldia, 12:30ean, Pinondo
Etxean (Santa Ana plazan); musika
kontzertua ‘Martxoak 8 Emaku-
meen Nazioarteko Eguna’ izenburu-
pean, Bartolome Ertzilla musika
eskolako ikasleak, 19:00etan,
musika eskolaren areto nagusian;
antzerkia ‘¿Se puede?’ Mamacrea
taldeagaz, 20:00etan, San Agustin
kultur gunean.

›› Lilakrosa, berdintasunaren aldeko
herri-lasterketa, martxoaren 8an,
12:00etan, Ezkurditik irtenda. 

IURRETA
›› ‘Buda explotó por vergüenza’,

bideoforuma, martxoaren 2an,
18:30ean, Ibarretxe kultur etxean.

›› ‘Esanen Aduanan’, literatura eta
musika emanaldia, martxoaren
6an, 19:30ean, Ibarretxe kultur
etxean.
Testuak:
Miren Agur
Meabe,
Leire
Bilbao,
Yolanda
Arrieta;
musika: Esther Gabiola eta 
Uritze Laka.

›› Emakumeendako afaria, 
martxoaren 7an, 21:30ean, Goiuria
erretegian. Txartelak martxoaren 5a
arte salgai Ibarretxe kultur etxean.

DANTZA
DURANGO
›› Dantza tailerra: ‘Dantzaldi

ibiltaria’(AIKO taldea). Martxoaren
7an, 19:00etan, Plateruena kafe
antzokian.

DEIAK
DURANGO
›› Genero biolentziaren kontrako

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

›› Aurre egiozu txikizioari. Durangon
AHTaren obrak hasi direla-eta
mendi martxa egingo dabe lur
kaltetuetan, otsailaren 28an,
10:00etan, Andra Mariko elizpean. 

IURRETA
›› Iurreta Txirrindulari Elkarteak

deituta ibilbidea, otsailaren 28an,
9:45. Ibilbidea: Iurreta, Erletxeta,
Larrabetzu, Lezama, Erletxeta,
Iurreta, Bakixa.

ERAKUSKETA
ABADIÑO
›› Emakumearen Nazioarteko

Eguneko Kartel Lehiaketan aurkeztu
ditueen kartelak ikusgai izango dira
Errotan, martxoaren 16a arte.

BERRIZ
›› Ezpatadantzari Eguneko argazkiak

ikusgai izango dira Kultur Etxean,
otsailaren 27an, 20:00etan.

ERMUA
›› ‘Eskulturak,

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

IKASTAROAK
ABADIÑO
›› ‘Ortugintza ekologikoa’, martxoa-

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 28an, 20:00etan

TE DOY UNA CANCION
Inaki Salvadorren lan barria aurtengo
Donostiako Jazzaldian estrenaitu zen.
Salvadorrek errepertorioa aukeratzeko
orduan, hainbat arrazoirengaitik
artistaren memoria musikala osotzen
daben kantuen artetik kuttunenak
aukeratu ditu; hala nola, Mediterráneo,
Txoria txori, Club de Navajas edo Rabo
de nube kanta ezagunak. Eszenatoki
gainean musikari apartak izango dira,
eta antzezle bikote bat be bai,
musikarien bidelagun.

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

9

EGURALDIA

13o

9

14o DOMEKA

5

9o ASTELEHENA

9

22o ZAPATUA

7

18o BARIKUA

MARTITZENA

Eguraldiak ez dau aldaketarik
jasango eta eguzkitsu
mantenduko da. Goizaldeko
tenperatura hotza izango da.
Lainoguneak egongo dira, baina
eguzkiaren lanari esker desager-
tuko dira. Ekialdeko haizea.

Eguzkia gozatzeko aukera
izango dogu oraindino. Goizean
zerua urdin mantenduko da,
arratsaldean hodeiak ugarituz.
Tenperatura maximoak gozo
mantenduko dira. Hegoaldeko
haizea.  

BOTIKAK
Barikua, 27
09:00-09:00
• Mugica (Andra Mari 9 - Durango)
09:00-22:00
• Eguren, Cristina 
(Trañabarren 15 - Matiena)
Zapatua, 28
09:00-09:00
• Irigoien 
(Bixente Kapanaga 3 - Iurreta)
09:00-13:30 (*14:00)
• Navarro / Mugica / Unamunzaga /
Sagastizabal / De Diego / Campillo / San
Roma / Balenciaga (Durango)
• Bartolome (Gabiola 2 - Berriz) 
• Balenciaga 
(Berrio Otxoa 12 - Elorrio)*
Domeka, 1
09:00-09:00
• Navarro (Artekale 6 - Durango)
09:00-22:00
• Eguren, Isabel 
(Torresolo 4 - Abadiño)
Astelehena, 2
09:00-09:00
• Balenciaga (Ezkurdi 8 - Durango) 
Martitzena, 3
09:00-09:00
• De Diego (Intxaurrondo 22 - Durango) 
Eguaztena, 4
09:00-09:00
• Etxebarria (Montebideo 2 - Durango)
09:00-22:00
• Egaña (Bekoetxe 4 - Zaldibar)
Eguena, 5
09:00-09:00
• Campillo (Montebideo 24- Durango)

ELORRIO
›› ‘Puro Chile’, otsailaren 27an,

22:30ean, Ateneoan. Sasoi  bateko
Vulpes taldeko Mamenen 
proiektu berria.

ZINE-KLUBA 
BERRIZ
›› ‘La Ola’, martxoaren 1ean,

19:00etan, Berrizko 
kultur etxean. 

DURANGO
›› ‘Mi nombre es Harvey Milk’,

martxoaren 5ean, 20:30ean,

Zugazan. Sean Penn aktoreak
aktorerik onenaren saria irabazi dau
aurtengo Oscar sarietan. Gus Van
Sant da filmaren zuzendaria.

ELORRIO
›› ‘El reino de los chiflados’,

martxoaren 1ean, 17:00etan;
umeendako animazino filma izango
da Arriolan. Franz enperadoreak
preso dagoen Sissi printzesa
salbatzeko bidaia arriskutsuari
ekingo deutso.

ZORNOTZA
›› ‘Las horas

del
verano’,filma
ikusgai izango
da otsailaren
27an,
20:15ean;
Zornotza
Aretoan.

Autobusa ipiniko dabe. Prezioa:
erroldatutako bazkideak: 15 euro;
erroldatu bakoak: 20 euro. Egun
berean, goizago, 20:30ean,
martxoaren 8ari buruzko gogoetak,
Ibarretxe kultur etxean. Ondoren,
‘Emakume eta gizonezkoen arteko
berdintasunaren aldeko argazkia’
aterako dabe Goiuria erretegira
abiatu aurretik.

ZALDIBAR
›› Kafe hizketaldia, berdintasunaren

aitzindarien historia, Helmugak
antolatuta, martxoaren 2an,
17:30ean, herri ikastetxeko 
ekitaldi aretoan.

›› ‘Cafés La Fortaleza’, bisita gidatua
Gasteizera, martxoaren 4an,
9:00etan, udaletxeko plazatik
irtenda; 13:30ean bazkaria izango
da; arratsaldean Elizbarrutiko Arte
Sakratuko Museoa bisitatuko dabe.

›› ‘Quiero llegar a fín de mes’,
antzezlana Aztiak taldearen eskutik,
martxoaren 6an, 22:00etan,
Zaldibarko herri ikastetxean. 14
urtetik gorakoendako.

›› Afaria eta dantzaldia Ohiergi
musika taldeagaz, martxoaren 7an,
21:30ean,
Goierriko
auzo
etxean.
Autobusa
doan,
21:00etan,
Udaletxe
aurretik irtenda; prezioa 21 euro;
txartelak martxoaren 14a arte
salgai; tokiak: Paularen zokoan eta
Txoko-Gozo gozotegian. Martxoa-
ren 2an haurtzaindegi zerbitzua
eskainiko dabe doan. 

›› Brindisa eta aperitiboa, 
martxoaren 8an, 12:30etik
13:30era, Helmuga elkartearen
egoitzan (Elizondo kalea 8, bigarren
solairua).

MUSIKA
DURANGO
›› ‘Te doy una canción’, otsailaren

28an, 20:00etan, San Agustin
kultur gunean. Zuzendaritza
musikala eta pianoa: Inaki Salva-
dor; ahotsa: Ainara Ortega;
kontrabaxua: Javier Mayor de la
Iglesia; bateria-jolea: Hasier Oleaga;

antzezleak: Ana Pimienta eta Asier
Hernández. Inaki Salvadorren lan
berria aurtengo Donostiako
Jazzaldian estrenaitu eben.
Mediterráneo edo Txoria txori,
moduko kanta ezagunak joko ditue.

›› Sarkor eta Ezinean taldeen
kontzertua, otsailaren 27an,
22:00etan, Plateruenean.
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ZINEMA
DURANGO

Zugaza
La Pantera Rosa 2 
Zuzendaria:
Harald Zwart
barikua 27:
19:00 /22:00
zapatua 28:
17:00 / 19:30 /
22:30
domeka 1:
17:00 / 19:30 
astelehena 2: 19:00 / 22:00
martitzena 3: 20:00 

ELORRIO

Arriola antzokia
Il Divo
Zuzendaria: 
Paolo
Sorrentino
zapatua 28:
22:30
Domeka 1:
20:00

Astelehena 2:
20:00

ZORNOTZA

Zornotza Aretoa
Valkiria
Zuzendaria:
Bryan Singer
zapatua 28:
22:00
domeka 1:
20:00
astelehena 2:
20:00

Umeendako zinema

Bonkers 
domeka 1: 17:30

Otsailaren 27an, 22:00etan

SARKOR ETA
EZINEAN

Plateruenean joko dabe talde biek. Sarkorren musika punkrock edo
euskal rockaren kutsuak, melodiak eta abiadurak definitzen dau,
nahiz eta puntu honetara heldu arte estilo eta bide ugari zeharkatu
behar izan ditueen. Ezinean taldeak, barriz, disko bi ditu merkatuan:
Ezinean (2006) eta Zuretzat (2008). Lan barria  betiko freskurari eta
ideiei eutsiz osatu dabe.



Zuzendaria: 
Jone Guenetxea. 
Erredakzio burua:
Joseba Derteano.
Administrazioa: 
Itziar Belar eta Miren Abasolo. 
Publizitatea: Itziar Azula, Goretti
Alonso eta Amaia Huarte. 
Erredakzioa: 
Aitziber Basauri, Maria Gonzalez.,
Itsaso Esteban, Markel Onaindia 
Testu zuzentzailea: Igor Elortza.
Maketazioa: 
Ainhoa Arizmendiarrieta. 
Argazkilariak: Iban Gorriti, Judit
Fernandez eta Kepa Aginako. 

Abadiño
Atxondo
Berriz
Durango

Elorrio
Garai
Iurreta
Izurtza

Mallabia
Mañaria
Otxandio
Zaldibar

Eta honako Udal guztiak:Laguntzailea:

anboto
Anboto komunikabideak Elkartea

2009ko otsailaren 27a - 8. urtea - 320 zk.

durangaldeko astekaria

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

Hauteskundeak 

“Politikak niri bost axola; gaur
egun ez da arlo horretan ezer
aipagarria gertatzen”; Silvioren
hitzak egi bilakatu zaizkit beste
behin. “Hauteskunde kanpaina
izan beharko nuke zutabe
honetan hizpide”, errepikatzen
diot neure buruari. Baina ez du
mamirik izan. Badakit Ibarre-
txek, Lopezek, Basagoitik,
Ziarretak, Madrazok, Ezena-
rrok, Díezek... guztiek irabazi-
ko dutela (hurrenkera legeari
jarraiki errespetatu dut,
badaezpada). Ezker abertza-
leak ere irabaziko du. 

Zutabea, baina, joan zen
larunbatean ezagutu nuen
emakume batek merezi du.
Gaztea zen. Biak geltokian
ginen, autobusera igotzeko
prest. Jaioberria zen bere
alabatxoa zeukan gurditxo
batean. Umetxoa hartu nuen,
eskuetan, berak gurdia tolesten
zuen bitartean. Sekula ez nuen
jaioberri baten hatsa hain
gertu sentitu.

Autobusean hizketan
jarraitu genuen. Azentu
arrotzez mintzo zen. Nongoa
zen galdetu nion. “Kanpotarra”.
Kasualitatez, Durangon bizi
zela. Autobusa helmugara iritsi
zen, baina solasaldia Bilbon
zehar luzatu genuen. Ezezagu-
nak izanda, usteak, eritziak eta
sekretuak kontatu genizkion
elkarri. Eta baliteke berriro
inoiz ez ikustea. 

Zuetariko askok zutabe
hau larunbatean irakurtzen
duzue. Beraz, galarazita daukat
botoa eskatzea. Baina horra
hausnarketa: politikariak
beldurtuta dabiltza. Nolabait,
ezkutatuta ibili dira. Badirudi,
“egingo duguna”-k baino,
“egingo ez duguna”-k irabaziko
duela. 

Esaldi interesgarri bakarra
entzun dut egunotan: “helbu-
ruak justuak izateaz gain,
bideak ere justua izan behar
du”. Galtzeko beldurrik ez
duen bati entzun nion. 

Eta emakume hark ez du
sekula zutabe hau eskaini
diodala jakingo. Ez duelako
euskaraz hitz egiten. 

ERITZIA
kolaborazinoa

Gutunak @

✑

Alkate berriarekin zaharrak berri?
Galdetegi zabala izan zuenez, hainbat gai aipatu zituen Zal-
dibarko alkate berriak lehengo asteko ANBOTOn. Gurako genu-
ke guk ere horiek guztiak hemen jorratzea, baina, ezinezkoa
denez, hiru baino ez ditugu ukituko. Hiru gehi bat. 

1. Erantzunik laburrena ezker abertzalearen legez kan-
poratzeaz eman du. Esanguratsua. “Pena da eurak ez ego-
tea”, dio. Ematen du “ez daudela” ez datorkielako ondo Uda-
letxera joatea edo ez dutelako nahi. Alderdien Legeaz tutik
ere ez. Eurak beste zinegotzi atera genituela ez zaio aipaga-
rri egiten. Gure aulkietan jesartzen diren usurpatzaileez ber-
barik ez. Jakin badaki, ordea, apartheidaren alkatea dena.

2.- Kultur Etxeaz “beti egon dela talka hori” dio, ezker
abertzalearen eta euren proiektuen artean. Gezurra. Kultur
Etxeaz hitz egiten hasi ginenetik denok geunden ados Ele-
xoste-San Juangoan egiteko. Izan ere, horregatik eta horre-
tarako erosi zen Elexoste eta eskuratu San Juangoa. Beretzat
eredugarri den Barrenetxea-Arandoren jauntxokeriagatik
aldatu zuten egitasmoa, Atutxak Zaldibarrek ezagutu duen
proiektu ganorabakoena aurkeztu eta 600 herritarrek ezez-
ko borobila eman ostean. Harrezkero, ezker abertzalea hasie-
rako adostasuna berreskuratu nahian dabil. Alkateak, berak
jakingo du zertan dabilen.

3. Agarre Bizirikek alkatearekin biltzeko egin zuen eska-
riaz “oraintxe bertan geldirik dago” dio. Hori nahiko luke.
Plataforma horrek kexua aurkeztu zion Arartekoari Udalak
ez ziolako inolako jaramonik egiten, nahiz eta ehunka zal-
dibartarren oneritzia izan. Arartekoak jakinarazi dio Udala-
ri honetaz zer uste duen. Azaldu dezala alkate berriak.

3+1. Alkate andreak aukera ezin hobea dauka (erraz jarri
dio Zaldibarko Josu Jonek) Udalaren eta herriaren egoera hobe-
tzen hasteko; tartean, ezker abertzaleari zor zaion ordezka-
ritza eta errespetua onartuz. Guk egin diogu eskaria biltze-
ko eta gauzak bideratzen hasteko. Prest gaitu elkarrizketa-
rako. Baita gure herri proiektuaren alde borrokatzeko.

Ainara Otaolea, Jon Azagirre eta Eneritz Azpitarte

Martxoaren 1erako planik bai

Duela gutxi, Kataluniako selekzioak momenturako apropo-
sa izan daitekeen iragarkia atera zuen. Espainiar selekzioa-
ren kamiseta zeukan haur batek Kataluniakoa zeukan beste
bati futbol zelaitik ateratzeko agintzen zion. Antza, gainean
zeraman kamiseta ez zen ofiziala, ez zen legezkoa. Hori iku-
sita, beste haurrak, elkartasunez, beraiena kendu eta Kata-
luniako elastikoa zeukanarekin jolasten hasi ziren. Honela-
koetan ikusten dugu haurrek ere egundoko lezioak ematen
dizkigutela.

Martxoaren 1eko partidarako ere beste horrenbeste ger-
tatu da, baina oraingoan kanpoan utzi dutena Euskal Herri-
ko Selekzioaren kamiseta izan da. Eta jolasean ari ziren gai-
nontzekoek zer egin dute? Batzuk bazterketa hori txalotu eta
besteek aho txikiarekin salatu, kanporatu dutenari bizkarra
ematen zioten bitartean. Txalotu zein salatu, denak putre-
en antzera dabiltza legez kanpo geratu den kamiseta horren
zati bat eskuratu nahian. Joko zelaitik kanpo geratu diren
bozka horiek bereganatu nahian. Putreek ere antzeko zer-
bait egiten dute: ustelduta dauden gauzak jan ohi dituzte.
Baina ez dira konturatu zelaitik kanpo egon arren Euskal Herri-

ko kamiseta ondo bizirik dagoela. Ez daitezela guregana eto-
rri gero! Hemen ustelik badago, horiek beraiek dira-eta. 

Duela aste batzuk aldizkari honetan irakurri nuen nor-
baitek bazeukala martxoaren 1erako plana eginda. Aralar
mendira joango omen dela zioen, bertako artzainek konfian-
tza ematen ziotelako. Bai, nik ere euskal mendiak maite ditut,
baina, aukeran, durangarra izanik, Mugarra nahiago, hori izan
baita urte batzutan gure bilgunea, ardien antzera gidatzerik
behar ez duen bilgunea. Baina euskal mendiak gustuko ditu-
dan arren, asteburu honetarako nik ere badut plana. Espai-
niako hainbat mendi eta portu zeharkatu eta Galiziara joan-
go naiz. Beste lagun batzuei ere Caceresera, Badajozera,
Madrilera, Zaragozara, Andaluziara… joango direla entzun
diet. Eta ez gurea maite ez dugulako, kontrakoagatik baizik.
Ikaragarri maite dugulako, eta benetako duintasuna toki
horietan guztietan daukatelako giltzaperaturik. Duintasunak
urrea balio duen garai hauetan, beraz, botoak ere urrezkoak
izan daitezen saiatu gaitezen. Martxoaren 1ean duintasuna-
rekin daukagulako hitzordua, urrezko duintasunarekin.

Andoni Lupiañez Mintegi (Durango)

Hondakindegia Gerediaga auzoan ez!

Bagoaz ezagutzen, pixkanaka bada ere, hondakindegiak gure
auzoari eragingo dizkion kalteen tamaina, administrazioak
kalteak ezagutarazten batere lagundu ez badigu ere.

Hondakindegiaren kontua hasi zenetik, Gerediagako auzo-
tarrok alde batera utzi gaituzte. Ez digute proiektuaren berri
eman, ez digute ezer galdetu, Aldundiaren erabakien berri-
hartzaile besterik ez gara izan. Bizkaiko Aldundiarekin egin
dugu topo, eta auzoan zehar ez doan alternatibarik ez dute
ezta entzun ere egin nahi.

Garain egin nahi duten hondakindegiaren kapazitatea
682.300 m3-koa izango da. Gure auzotik egunero 570 kamioi
dunper baino gehiago pasatuko dira 55 astetan; 13 hilabetez.
Horrek esan nahi du egunero 10 orduz ibiliko direla kamioiak
gora eta behera, zarata eta zikinkeria sortzen. 

Ulertezina da hondakindegia Garain jartzea eta onarte-
zina bertara heltzeko 190.000 kamioi Gerediaga auzotik iga-
roaraztea.

Lurra aberastasun sozial eta baliabide ekonomiko gisa balo-
ratzen dugunok ezin dugu onartu lur gehiago asfaltatzerik,
batez ere, lur horiek nekazaritza lurrak badira.

Gu ez goaz neurri orekatzailerik eskatzera, ez goaz bide
alternatiborik eskatzera. Guretzat nahi ez duguna ez diogu
beste inori opa.

Gure auzoaren mesederako eta bertako biztanleen one-
rako, Gerediaga auzotik ez!

Kepa Bengoa Madariaga

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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Orain gu orain zuek, lidertza txandatzen dabiltza bi taldeak
liga hasi zenetik. Dosanporrena da orain lehen postua;
Beraz, Sasikoak hiru puntuak behar ditu Jarrillerosen aurka.

Zallarren kontrako porrota ahaztu eta horren aurretiko
bolada onari –hiru garaipen errenkadan– jarraipena eman
nahi dio Kulturalak; Elgoibar, baina, oso arerio gogorra da.

25 Elgoibar hartuko du Kulturalak24 Sasikoa lehia bizian Dosanporrekin
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Zaldibarko arkulariak
zehatz aritu dira 
Joan zen domekan Bizkaiko

Arku-tiro Txapelketa –areto-
barrukoa– jokatu zen lau mai-

latan Berrizko kiroldegian. Zaldibar-
ko Arku Taldeak hiru podium lortu
zituen. Lidia Cañetek Bizkaiko txa-
pela berritu zuen beste behin ema-
kumeen arku-errekurbatuaren kate-
gorian. Maila berean, Soraya Gutie-
rrez hirugarren izan zen, Bizkaiko
txapelketan parte hartzen zuen
lehenengo aldian.

Zaldibarko taldearen lana
Jose Antonio Aguirrek borobildu
zuen; arku tradizionaleko katego-
rian bigarren egin zuen. Maila
horretan, Julio Ignacio Ten aban-
tarra izan zen irabazlea.

Gizonezkoen arku errekur-
batuan ere Abantoko tiralari bi
igo ziren koxka gorenetara; Hila-
rio Hernandez gailenera eta Iban
Ureta bigarrenera. Aipagarria da,
podiumetik kanpora geratuta ere,

Joshe Blancoren lana; zaldibarta-
rrak laugarren amaitu zuen.
Azkenik, arku konposatuaren
kategorian Julen Velasco bara-
kaldarra izan zen txapeldun; biga-
rren eta hirugarren Pablo Valles
deriotarra eta Luis Miguel Rodri-
guez barakaldarra sailkatu ziren,
hurrenez hurren.

Karlos Olabarriaga Zaldibar
Arku Taldeko lehendakariak txa-
pelketaren balorazio positiboa

egin du: “Maila onean aritu gara.
Entrenamenduetan serio ibil i
gara, eta hori igarri egiten da
gero txapelketatan”.

Cañete erraz
Lidia Cañetek, beste behin,
berritu egin zuen Bizkaiko txape-
la. Zaldibartarra, gaur egun, Eus-
kal Herriko txapelduna ere bada
bere modalitatean. Olabarriagak
aitortzen duenez, “oraintxe ez du
areriorik Euskal Herri mailan”. 

Bestalde, Soraya Gutierre-
zek orain arte ez du txapelketetan
parte hartu. Hauxe zuen lehen
aldia, eta emaitza ikusita ez luke
azkena izan behar.

Zaldibarko Arku Taldeak
antolatutako txapelketa Berrizbu-
run burutu zen. Izan ere, txapel-
ketarako azpiegiturak prestatze-
ko denbora gehiago zuten Berri-
zen; “Udalak erraztasun guztiak
eman zizkigun”, diote. J.D.

Hiru podium lortu
dituzte Bizkaiko
Txapelketan; 
tartean, Cañeteren
lehenengo postua 

Kepa Aginako
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Sufritzetik igotzeko hautagai
izatera pasatu da Sasikoa B
Iaz mailari eusteko arazo handiak izan zituzten; aurten laugarren
daude Transportes Lakunza liderrarengandik puntu bira

Joan zen asteburuan bina berdindu zuten Meatzari Petronorren aurka, etxean. Kepa Aginako

Urtebetean egoera erabat aldatu
zaio Sasiko Bri Euskal Ligan. Iaz,
ozta-ozta eutsi zioten mailari; aur-
ten, aldiz, goiko puntan dabiltza.
Sailkapenean ikusten den alda-
keta horren arrazoiak aurkitzea ez
da erraza, kontuan hartuta taldea
ez dela iaz baino indartsuagoa.
Jokalariek eurek nabari dutenez,
arrazoia beste bat izan daiteke:
Euskal Ligaren maila apaldu egin
da. “Iaz lehen hirurek dena ira-
bazten zuten eta besteok haien

doinura egiten genuen dantza.
Aurten, oro har, maila apalagoa
da, eta guk horri etekina atera
diogu”, dio Maikel Gonzalez tal-
deko jokalariak. 

Kontuak kontu, laugarren
daude hiru igotzen diren mailan.
Baina igoera ez dago euren bai-
tan bakarrik. Maila bat gorago
jokatzen du Sasikoa Ak, eta filia-
lak ezin du nagusien maila bere-
an jokatu. Baina B taldeak baditu
itxaropentsu egoteko arrazoiak.

Sasikoa A bigarren dago, liderra-
rengandik puntu bakarrera; igoe-
ratik puntu bakarrera. 

Zorigaiztoko 40 segundo 
Joan zen astean huts egin zuten
nagusiek. Azken 40 segundoe-
tan hiru goleko abantaila jan zien
Ceramicas Nogalesek. Seinako
berdinketa partidua amaitzeko
segundo bakarraren faltan jaso
zuten. Etzi Jarrillerosen kontra
jokatuko dute Landakon. J.D.

Areto futbolean gabilzenok badakigu kirol
honetan oso gatxa dela taldeak entrenatzeko
jentea topatzea. Arazo honi, entrenatzaile
ikasketen arduradun direnek erraztasun gitxi
emoten dabela gehitu behar jako.

Orain hile batzuk sekulako barria jaso
genduen. Bazirudien federazinoak eta Bizkai-
ko entrenatzaile eskolak ikasketak emongo
zitueela. Udan hasi ziren proba fisikoak egi-
ten, eta han agertu ginen talde txiki bat areto
futbola bultzatzeko gogoz. Baina hasteagaz
bat kale. Ez eben areto futboleko probarik
egin, futbol probak baino, eta behin ‘probak’
eginda, sorpresa: ez eben segurtatzen ikas-
ketak aterako zirenik, talde “txikia” zen-eta.

Hilabeteak igaro, eta ikasketen barririk
ez. Hau ikusirik, talde “txikia” osatzen gen-
duenok, geure kabuz ikasketak aurrera atera-
tzen saiatu ginen. Durangoko institutuan, kirol
ikasketak emoten zitueenekin batu eta fede-
razinokoen ikasgai berberak jasotzeko akor-
dua lortu genduen, irakasle onekin eta diru
gitxiagoren truke.

Dena hasteko prest zegoenean, federazi-
noaren eta entrenatzaile eskolaren barriak
jaso genduzen, guk antolatutako ikasketak
ezerezean izteko. Orain, ikasketak eurek gura
daben modura antolatu ditue, nahiz eta talde
txikiagoa izan. Badirudi ez dabela galdu gura
urrezko arrautzak emoten dituen oiloa.

Areto futbola lagundu ala dirua irabazi?
Hor dago kontua: Boikota egin ala jasan?A
di

tu
ar

en
tx

ok
oa

Iker Saenz de la Cuesta
•Areto-futbol entrenatzailea

Entrenatzaile izateko arazoak

Kulturala goi
mailan ari da
Durangoko Kulturala oso ondo
dabil areto-futbolean. Joan zen
astean, Beti Arinen kontrako par-
tidu garrantzitsua aurrera atera
zuen (3-0). Talde biak puntuetara
berdinduta zeuden. Orain duran-
garrak bigarrenak dira, Getxo
Kantxarengandik hamar puntura;
Beti Arini, berriz, hiru puntu ate-
ratzen dizkio.

Kulturala bikain dabil etxean.
Orain arteko zortzi partiduak ira-
bazi ditu. Kanpoan ere uzta polita
batu dute; bost garaipen, berdin-
keta bi eta porrot bakarra. Etzi,
Stilo Berrio Bren kontra jokatuko
dute. Bilbotarrak azkenaurrekoak
dira, eta etxean partidu bi baka-
rrik irabazi dituzte. Beraz, Kultu-
ralak hiru puntuak batzeko nor-
gehiagoka du biharkoa.

Yoldi eta Aldape
ondo hasi dira
Biharko Izarrak pilota txapelke-
tako hiru jardunaldi jokatu dira
orain arte, eta, oro har, partidu
parekatuak eta onak irten dira.
Domekan Yoldik eta Aldapek,
partidurik desorekatuenean, 22
eta 11 menderatu z i tuzten
Elezkano eta Castillo, eta koefi-
ziente ona lortu zuten.

Lehenengo part iduan
Intxaustik eta  Otxotorenak
garaipen estua lortu zuten Angi-
ta eta Mendinuetaren aurka
(22-21). Egueneko lehenengo
partiduan ere emozioa izan zen
protagonista nagusi; Ollok (iaz-
ko txapelduna Beroizekin bate-
ra) eta Peretek 22-20 irabazi
zuten Yoldi eta Cecilioren aurka.
Bigarren partiduan Ricok eta
Merino II.ak txapelketako lehe-
nengo puntua batu zuten Epel-
de eta Larrinaga 22-15 azpira-
tuta.

Atzo gauean jokatu ziren
hirugarren jardunaldiko partidu
biak. Emaitzak www.anboto.org
webgunean ikusgai daude.

Ahazteko urtea
eskubaloian
Elorrio eskubaloi taldeak amaitu
du liga erregularra, eta, ez dago
balorazio onik egiterik: 14 parti-
dutik 12 galdu eta bi berdindu
dituzte. Ondorioz, Euskadiko
Txapelketako Preferente Mailan
azkenengo geratu dira. 

Aipatu beharra dago azken
partiduetan arazoak izan dituz-
tela lesioekin. Esaterako, joan
zen asteburuko azken partiduan
zortzi jokalari bakarrik zeuden
jokatzeko moduan, eta horieta-
ko bi atezainak ziren. Beraz,
aldaketa bakarrarekin egin zio-
ten aurre Jarrilleras taldeari, eta
galdu egin zuten (23-30).

Aste Santua eta gero Eus-
kadiko Kopa jokatuko dute.
Preferente eta Senior A maile-
tako taldeak sartzen dira zozke-
tan. Beraz, Elorriori bere maila-
ko edo maila bat goragoko tal-
dea egokitu dakioke. Bitartean,
ligako azken laurek bigarren
fasea jokatuko dute. Multzokide
izango ditu Leizaran, Bera Bera
eta Asador Basusta Pulpo.

Elorriok nagusi dela erakutsi du

Abadiñoren kontra jokatutako derbian Elorriok hiru puntuak era-
man zituen Astolatik (0-3). Orain, Elorriok 13 puntuko aldea du
Fruiz eta Abadiñorekiko. Berrizek eta Extremeñok jokatutako
beste derbian binako berdinketarekin bukatu zen partidua.

K. Aginako



Elgoibar inork gutxik espero
zuen maila ematen ari da aurten.
Eta jadanik ezin daiteke hartu
kasualitate moduan. Joan dira 26
jardunaldi, eta hirugarren daude,
lidertzatik puntu bakarrera. Hiru
partidu bakarrik galdu dituzte liga
osoan. Merezimendu osoz daude
dauden tokian.

Txintxurretak badaki nondik
etorri daitekeen arriskua: “Kon-
traerasoan jokatzea gustatzen
zaion taldea da. Aurrelari biziak
eta azkarrak ditu. Beraz, atzean
ezin dugu une batean ere deskui-
datu”.

Baikortasuna 
Kulturala irregular dabil aurten,
baina jokoa nabari zaio. Ikusten
da inspiratuta daudenean edozein
talde estu hartzeko kapaz direla.
Horregatik, Txintxurreta baikor
dago biharko partiduari begira:
“Guk gure aukerak izango ditugu,
seguru nago. Aukera horietan
asmatzea da gakoa”.

Datorren asteburuan Portu-
galeten jokatuko dute. Portuga-
lete bigarren dago, liderrarekin
puntuetara berdinduta. J.D.

Jon Condek zaintiratua izan zuen Zallaren kontra, eta ezin izango du jokatu bihar
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Kulturalak Elgoibarren eta Portugaleteren kontrakoak ditu hurrengo konpromisoak. J. Fernandez

Zallaren kontrako estropezua
ahaztuta, horren aurretik zera-
man goranzko bidea berreskuratu
nahi du Durangoko Kulturalak.
Elgoibarrek ez dirudi areriorik
egokiena sailkapenean hiruga-
rren dagoelako, baina azken
aldian durangarrak talderik indar-
tsuenen kontra ari dira mailarik
onena ematen. Hortxe ditugu
Zamudioren eta Lagun Onaken
kontrako garaipenak, adibide
moduan. 

Zallaren kontrako porrotak
(2-1) ez du aitzakiarik. “Ez ginen
egon partiduan”, dio Rikardo
Txintxurretak: “Irabazi beharreko
partidua galdu egin genuen”.
Eta, hala ere, puntu bat urratuko
zuten, Kulturaleko jokalariak
baloia eskuaz eraman zuela iritzi-
ta, epaileak gol bat baliorik gabe
utzi ez balie. Partiduaz batera tal-
deak Jon Conde ere galdu du
partidu batzuetarako. Zaintiratua
egin eta herrenka erretiratu zen.

Handien borrero izaten jarraitu
nahi du Durangoko Kulturalak

Tabirakok Arrasaten
hasiko du jaitsiera fasea
Tabirakok Mondragon Unibertsi-
tatearen kontra jokatuko du,
martxoaren 7an, jaitsiera faseko
lehenengo partidua. Durangarrek
multzoko goialdean ekingo diote
faseari, sei garaipen eta porrot
birekin. Hamarreko multzotik lau-
garren daude Bidegintzarekin eta
Urdanetarekin berdinduta; hiru-
garrenak eta bigarrenak, hurre-
nez hurren. Bide Bide dago lehe-
nengo zazpi garaipenekin.

Anbotopekok, Julza-Zalduak
eta Tabirakok ere martxoaren
7an ekingo diote hurrengo fasea-

ri. Kasu horretan, hirurak daude
Lehen Erregionaleko igoera
fasean. Anbotopekok eta Zal-
duak bosna garaipen eta hiruna
porrotekin ekingo diote, Anboto-
pekok bigarren eta Zalduak bos-
garren; aldeko eta kontrako pun-
tuak hartu dira kontuan. Tabirako
sailkapeneko azkenengo tokian
dago garaipen birekin.

Tabirakok eta Anbotopekok
derbia jokatuko dute lehen jardu-
naldian, Landako kiroldegian.
Zalduak Muskizen kontra jokatu-
ko du etxean. J.D.

FUTBOLA
HIRUGARREN MAILA 
Kulturala  -  Elgoibar  
Zapatuan, 17:00etan, 
Tabiran
OHOREZKO MAILA  
Berriz  -  Gatika  
Domekan, 11:30ean, 
Berrizburun
LEHEN ERREGIONALA
(gizonak) 
Iurretako  -  Zamudio  B  
Zapatuan, 17:00etan, 
Larrakozelain
BIGARREN ERREGIONALA
(gizonak) 
Elorrio  -  Lekeitio  B  
Zapatuan, 16:00etan, 
Eleizalden
Extremeño  -  Bermeo  B  
Domekan, 17:30ean, 
Tabiran
Ezkurdi  -  Ermua  B  
Zapatuan, 18:00etan, 
Arripausuetan 

ARETO-FUTBOLA
LEHEN NAZIONAL B MAILA
Sasikoa  -  Jarrilleros
Domekan, 12:00etan, 
Landako kiroldegian
LEHEN ERREGIONALA
Abadiñoko  Gaztetxie  -
Freunde
Zapatuan, 15:10ean, 
Elorrioko kiroldegian
Presion  Break  -  
Bermeo
Zapatuan, 17:00etan, 
Berrizko kiroldegian
BIGARREN ERREGIONALA
Kurutziaga  -  
Mendibeltz
Zapatuan, 16:15ean,  
Tabira kiroldegian

ERRUGBIA
EUSKAL LIGA
Durango  Ilarduya  -  Irun
Zapatuan, 16:00etan, 
Arripausuetan
Elorrio  -  Mungia  
Kakarraldo
Zapatuan, 16:30ean, 
errugbi zelaian

SASKIBALOIA
BIGARREN ERREGIONALA
(emakumeak)
Anbotopeko  -  
Salesianos
Zapatuan, 18:00etan, 
Tabira kiroldegian

Agenda

SAILKAPENAK

Durangoko Kulturalak 34 gol sartu 
eta 32 jaso ditu orain arte

Saskibaloia / 1.maila /
Euskadi/ gizonak

1- Vitoria...................15 (+337)
2- Baskonia Fund...... 14 (+147)
3- Logroño................13 (+214)
4- Ardoi....................12 (+101)
5- Arabako EHU.......10 (+46)
6- Tabirako................9 (-25)
7- Bide Bide.................8 (-59)
8- Pamplona UPNA..4 (-114)
9- Goierri-Verkol........3 (-380)
10- Getxo...................2 (-267)

Futbola /3. maila /
4.taldea / gizonak

1- Amurrio .................50
2- Portugalete ...........50
3- Elgoibar.................49
4- Gernika..................46
5- Beasain..................44
6- Lagun Onak...........44
7- Zamudio.................38
8- Leioa ......................35
9- Zalla........................35
10- Santurtzi ..............34
11- Kulturala .............33
12- Amorebieta..........32
13- Baskonia..............32
14- Arenas Getxo.......31

15- Laudio..................28
16- Alaves B...............24
17- Zarautz.................23
18- Eibar B.................23
19- Ordizia..................23
20- San Ignacio..........16

Saskibaloia / 1.maila /
Euskadi/ emakumeak

1- Abaroa.............17 (+207)
2- Bera Bera............16 (+323)
3- Gernika............15 (+210)
4- Ardoi................14 (+154)
5- Atletico SN.......13 (+46)
6- Tabirako...........12 (+129)
7- Obenasa...........12 (+46)
8- Getxo................12 (+66)
9- Arabako EHU.....10 (+5)
10- Irlandesas......... 7 (-167)
11- Uni. Navarra....7 (+2)
12- Las Gaunas..... 6 (-190)
13- Artieda..............6  (-137)
14- Easo......................4  (-226)
15- Loiola....................3 (-216)
16- Astigarraga.....3 (-252)

Portugalete bigarren
sailkatua bisitatuko
dute datorren astean

Zamudio eta Lagun
Onak oraintsu
menderatuta, bihar
Elgoibar dute bisitari

“Kontraerasoan
jokatzea gustatzen
zaie; defentsan tentuz
ibili beharko dugu”



Hainbat fase izango ditu planaren osaketak, eta 
ekainean bukatuta egotea itxaroten dabe

Eskualdeko Mugikortasun
Iraunkorraren Plana garatu-
ko da datozen hilabeteetan,

Durangaldeko Udaltalde 21en
eskutik. Tokiko Agenda 21en bai-
tan herrietan egindako foroetan,
mugikortasuna kezka gehien sor-
tu dauen gaietariko bat izan da, eta
horretara dator aurreko astean aur-
keztutako plana.

Egitasmo hau, orain arte
Durangaldeko herri batzuetan
burutu izan da, baina eskualde
mailan egiten den lehenengo
aldia da. Bere helburua, mugi-
kortasunaren inguruko azterketa
orokorra egin, eta horren eremu
bakoitzean hartu beharreko neu-
rriak zehaztea da, datozen zortzi
urteetarako programa praktiko
bat sortze aldera.

Durangaldea leku estrategi-
koan kokatuta dago, eta horrek
bertako errepideetatik makina

bat ibilgailu pasatzea ekartzen
dau. Garraio arazoa ez eze, auto-
en kopuru handiak airearen kali-
tateari be eragiten deutso. Hor-
txe dago mugikortasunaren gai-
neko hausnarketaren arrazoia.

Hainbat fase

Plan barria garatu ahal izateko,
lau fase edo etapa bereizi ditue.
Lehenengo urratsak barne lane-
an emon ditue dagoeneko, urta-
rrilean hasita. Modu horretan,
eskualdean eta beste erkidego
batzuetan egin diren antzeko
azterketen datuak bildu ditue,
oinarri edo erreferentzia modura. 

Bigarren faseari egunotan
ekin deutsie; hainbat faktore
kontuan hartuz diagnostikoa egi-
teko etapa, hain zuzen be. Diag-
nostiko horretan, kotxeen joan-
etorriak, kopuruak eta aparkatze-

ko aukeratutako lekuak ezagutu-
ko ditue, adibidez. Oinezkoen eta
bizikletaz dabilzenen datuak be
aztertuko ditue, baita garraio
publikoaren eskaintza be. Horre-
taz gainera, istripuak eta kutsa-
dura txikitzeko zer egin leiteken
kontuan hartuko dabe.

Hirugarren pausua jasotako
datu guztien ondorioak atera eta
gero ekintza plana idaztea izango
da; epe labur, ertain eta luzean
egin beharreko ekintza multzoa
zehaztuko dabe, beraz.

Parte-hartzea

Bestalde, laugarren atala herrita-
rren eritzia jasotzea izango da.
Horretarako, inkestak egingo
ditue kalean eta herri bakotxean
eztabaidarako bi foro antolatuko
ditue. Herritarren laguntza eskatu
dabe Udaltalde 21ekoek.

Egitasmo hau Durangaldeko
herri batzuetan burutu izan da,
baina eskualde osoan garatuko

den lehenengo aldia da

Udaltalde 21ekoek
Durangaldeko herritarren
laguntza eta parte-hartzea

eskatu dabe

Al 2009ko otsailaren 13a, barikua anboto26

AMALURRA

Durangaldeko Mugikortasun Plana
garatzeko lanak hasi ditue
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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

Ikastolen elkarteak begiraleak behar
ditu 2009ko aisialdi programarako.
Beharrezkoa da euskalduna izatea,
aisialdian esperientzia izatea eta
ingelesa menperatzea (ingelesezko
udalekuen kasuan). Apirilaren 5a
baino lehen eman behar da izena.
Informazioa: www.bieikastola.net

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

LANA

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

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

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

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

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

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.

Mallabia. Merkataritzako agentea
behar da bezeroei bisitak egiteko.
Derrigorra da 25-40 adin tartekoa
izatea, Durangaldean bizitzea eta gida-
baimena. Erreferentzia: 1.300.
SARTU. Tel.: 94-620 04 49. Lanbiden
alta emanda egon behar du.

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

Neska euskalduna arratsaldetan
umeak zaintzeko prest. 
Tel.: 645 718 030 

Pertsona nagusiak zaintzeko prest
nago. Orduka, gauez edo asteburue-
tan. Tel.: 650 102 636

Andra euskalduna etxeko lanak egin
eta haurrak eskolara eramateko prest.
Tel.: 627 468 002

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 edo umeak 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

SALGAI

Etxe bakarra salgai Marietan (Araba).
200 m2 ditu. 5 logela, egongela
beheko suarekin, 3 komun eta
sukaldea. Garajea 2 kotxerendako eta
lorategia be badauka. 
Tel.: 628 450 965 edo 616 969 920

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

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

Durango. Pisua salgai. Goitik behera
berriztatutako etxebizitza, estreinatze-
ko prest. Kanpora ematen du eta
berogailua du. Ikuspegi ederrak. 60
m2, 2 logela, bainugela eta egongela
altzariz hornitutako sukalde amerika-
rrarekin. 2 balkoi. Aparkaleku
partikularra urrutiko agintearekin.
246.000 euro. 
Tel.: 635 727 937

Elorrio. 67 m2-ko etxebizitza salgai. 3
logela, sukaldea, egongela eta
komuna. Kanpora ematen du.
Sotoarekin. 
Tel.: 94 682 02 26 eta 
620 441 249

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

ERRENTAN EMAN

Zaldibar. Pisua alokagai, guztiz
egokituta: 3 logela, sukaldea, komuna
eta egongela. Eguzkitsua, herri erdian. 
Tel.: 615 746 231

Apartamentua alokagai Marina
Dorren. Urtean zehar edozein 
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• Andra-Mari: Apartamentu berriak eraikitzen.
• Zaldibar: Etxebizitzak eraikitzen. 
• Abadiño: Txalet bifamiliarra lur eremuarekin.
• Atxondo: Adosatua lursailarekin.
• Atxondo: Baserria salgai.
• Erretentxu: Adosatua eraikitzen.
• Erretentxu: Txalet bifamiliarra eraikitzen.
• Otxandion: Adosatuak. Eraikuntza berriak.
• Otxandion: Familia bakarreko etxea lursailarekin.

• Iurreta: Halla, egongela, sukalde jantzia, 3 logela eta
komuna. Berriztatua , hobekuntzekin.
• Iurreta: Halla, egongela-jangela, sukalde jantzia
despentsarekin, 3 logela, 2 komun eta 2 balkoi.
• Iurreta: Halla, egongela-jangela, sukalde jantzia
office-arekin, despentsa, 3 logela eta komuna. Terraza
itxia eta trastelekua. Guztiz berriztatua. 
• Iurreta: Halla, egongela, jangela, 3 logela eta 2
komun. Balkoia eta ganbara.
• Juan Itziarko: Halla, egongela, sukaldea, komuna eta
2 despentsa.
• Kalebarria: Halla, egongela, sukaldea, 2/3 logela,
komuna eta balkoia.
• Kalebarria: Halla, sukaldea, egongela-jangela, 2
logela eta komuna. Guztiz berriztatua.
• Komentu kalea: Halla,egongela-jangela, sukaldea, 2
logela horma-armairuekin, komuna eta ganbara. Guztiz
berriztatua eta erdi jantzia.
• Mañaria: Halla, egongela-jangela, sukalde jantzia, 3
logela, 2 komun eta 12 m2-ko trastelekua. Oso egoera
onean. Igogailuarekin. Eguzkitsua.
• Mikeldi: Halla, egongela, logela eta balkoia. 
• Monago Torre: Halla, egongela-jangela, 3 logela, 3
komun eta balkoia. Garajea eta trastelekua.
• Monago Torre: Halla, egongela-jangela, sukaldea, 3
logela, komuna eta balkoia. 
• Muntsaratz: Halla, egongela-jangela, sukalde jantzia,
3 logela, 2 komun, balkoia eta ganbara. Oso egoera
onean. Igogailuarekin. Eguzkitsua. 
• Muntsaratz: Halla, egongela-jangela, sukalde jantzia,
2 logela, 2 komun eta balkoia. Garajea eta ganbara.
Berria. Oso egoera onean.

ETXEBIZITZA  BERRIAK

ETXEBIZITZA  SALGAI



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

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

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

Karabana eta autokarabanak gorde-
tzeko zerbitzua. Garbitokia, gurpil eta
balazten ikuskapena, uraren karga eta
lanzaren olioztatzea. Tel.: 685 752 339

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

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

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

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

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

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

www.inmoduranguesado.com

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.

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

EMAN

Ingeles eskola partikularrak ematen
ditut. Gaztetxoei eskolako lanak egiten
lagunduko nieke. 
Tel.: 620 339 224

Itzulpengintza ikasketak egindako
neska euskalduna Durangaldean
arratsaldez ingeles klaseak emateko
prest.Tel.: 669 100 124 

First tituludun maisua ingelesezko
klaseak emateko prest. Adin guztieta-
ko jendearentzat. Euskara klaseak ere
emoteko prest (EGA eta euskaldun
zaharra). Tel.: 685 752 398 (Jon)

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

HARTU

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

SALGAI

Renault megane dynamique 1.5 dci
salgai. 5 ate, beltza, 2007ko abendu-
koa. 30.000 km. Egoera onean.  
Tel.: 655 712 105.

Renault 21 Turbo Diesela salgai.
1.300 euro. Tel.: 679 475 785

MOTORRA

IRAKASKUNTZA

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

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. Trasteleku txiki bat alokagai
Geltoki kalean. Tel.: 94 622 56 73

Mallabia. Garaje mekanikoa alokagai.
Berehala lanean hasteko ekipamendu
guztiarekin. 104 m2.  
Tel.: 635 757 228

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

LOKALAK

ANIMALIAK

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

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

Oilagorretarako eskopeta. H Zabala-
Vencedor modeloko paralela. 60 zm-
ko kainoia. Eskuma estriatua eta
ezkerra lisua. Berri-berria. 
Tel.: 622 266 911

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)

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

BESTEAK

denporalditan erabiltzeko moduan.
Tel.: 670 214 924 (Miren) 
eta 610 539 991 (Santi)

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

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

ERRENTAN HARTU

Bikotea gara eta errentan hartzeko
etxe bila gabiltza Durangon edo
inguruetan. Txakurra daukagunez,
balkoia edo lur zatitxo bat nahi dugu.
Tel.: 636 657 564 

Emakume euskalduna eta 9 hilabeteko
semea baserri baten bila alokatzeko
edo konpartitzeko. Sukaldaritza
begetarianoa eskaintzeko prest. 
Tel.: 94 681 15 05

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

KONPARTITU

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

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

• Askatasun Etorbidean: Promozio berriak. 1,2,3 eta 4
logelakoak.
• Tabira: Luxuxko etxebizitza berrien promozioa.
• Mañarian: Etxebizitza ia berria. Bizitzen sartzeko prest.
• Mañaria: Etxebizitza berriak estreinatzeko, erosi ia
alokairu gisa.
• Durangaldea: Baserriak eta txaletak aukeran. 
• Zaldibar: Lur saila salgai. Eraikitzeko aukera.
• Zaldibar: Etxebizitza tasatuak. Zozketarik gabe.
• 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.
• Askatasun Etorbidea: Duplexa. 2 logela, egongela,
sukalde jantzia eta komuna. Eguzkitsua.
• Landakon: 3 logela, egongela, sukaldea, 2 komun
eta 2 terraza. Garajea eta ganbara. Bizitzen sartzeko
prest.
• Fray Juan de Zumarraga: Duplexa.Ezin-hobea.
• Zabale: 90 m2-ko etxebizitza polita. Garajea eta
ganbara. Eguzkitsua. 
• San Inazio: 2 logela. Azkeneko solairua. 80 m2-ko
TERRAZA. Eguzkitsua. Prezio interesgarria.
• San Inazio: Beheko solairua. Pertsona nagusientza-
ko egokia. Gurpil-aulkiei egokitutako ateak dituen
etxebizitza.Hego-Mendebalderuntz orientatua.
• Durango: 135 m2. 4 logela, jangela, egongela,
sukaldea, despentsa, 2 komun eta bainugela. Balkoia,
2 ganbara eta garaje itxia.
• Herriko Gudarien kalean: 100 m2. 3 logela,
egongela, sukaldea eta 2 komun. Oso eguzkitsua.
TERRAZA handia.
• Tronperri: Ezin-hobea. 3 logela, egongela, sukalde
berria jantzia eta 2 komun. Garaje itxia eta ganbara.
Prezio onean.Bizitzen sartzeko prest.
• Murueta Torre:Leku-aldatzea dela eta etxebizitza ezin-
hobea saltzeko premia. 3 logela, egongela, sukaldea eta 2
komun. Balkoia. Garajea eta trastelekua. 

ETXEBIZITZA  SALGAI
• Goienkalen: 3 logela. Bizitzen sartzeko prest.
186.300 € .
• Durangon: Eguzkitsua. 168.280 € .
• Andra Marin: Apartamentua. 162.000 € .
• San Ignazion: 3 logela eta 2 komun. Kanpora ematen
du. Eguzkitsua. Terraza. Garajea aukeran.
• Frantzisko Ibarran: 100 m2. Eraikuntza berria. Pisu
altua. Terraza. Garaje itxia.
• Murueta Torren: Azkeneko solairua terrazarekin. 3
logela. Garajea eta trastelekua.  
• Mendizabalen: 2 logela eta 2 komun. Eguzkitsua.
Ganbara eta garajea. 
• Antso Eztegizen: 3 logela, komuna eta egongela.
Terraza. Eguzkitsua.
• Zeharkalean: 2 eta 3 logelako etxebizitzak. Komuna
eta egongela. Ganbara. 210.350 € .
• Ezkurdin: 150 m2. 4 logela, 2 komun eta egongela.
Terraza. Aire girotua. Garajea.
• Tabiran: 2 eta 3 logelako etxebizitzak. Berriak.
• Ezkurdin: 70 m2. 1.go solairua.
• Askatasun Etorbidean: Estreinatzeko. Ganbara eta
garajea. 
IURRETA
• Bidebarrietan: 75 m2. 3 logela, komuna, egongela
eta sukaldea. Despentsa. Igogailua.234.400 € .
• Maspe kalean: 70 m2.3 logela, egongela, sukaldea
eta komuna.Igogailua.
MATIENA
• 3 logela. 210.000 € 

ABADIÑO
• Estreinatzeko. 1 eta 2 logelako etxebizitzak.
Egongela, 2 komun eta sukalde jantzia. Ganbara eta
garajea. Guztiz kanpora ematen du. 
MAÑARIA
• 2 solairuko etxea 1.400 m2-ko lur-sailarekin.
BERRIZ
• San Antonion: Berriztatuta. 210.400 € . 
ZALDIBAR
• 3 logela. Trastelekua. Bizitzen sartzeko prest.
201.300 € .
ATXONDO
• Duplexa: 120 m2. 3 logela, 2 komun eta egongela.

ETXEBIZITZA SALGAI

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.
• San Inazio Auzunea: Berriztatu berria. 3 logela,
( logela printzipala komuna eta jantzigelarekin ), 2
komun, sukaldea eta egongela balkoiarekin. Aire
girotua. Ganbara eta garajea.
• Bolivar: 2 eta 3 logelako etxebizitza berrien
eraikuntza. Garaje itxiak.Durangotik 15 minutura.
174.000 € -tik hasita. ORDAINKETA MODUAK
NEGOZIATZEN DIRA.
• Barrenkale: Azkeneko apartamentuak eta duplexak.
Eraiki berriak.
• 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.

ETXEBIZITZA  SALGAI
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DENPORAPASAK

Zorionak, happy birthday,
felicidades Nahikari,
lankideen partez. Martxoa-
ren 2an 26 urte beteko
dozuzenez, ea kafetxo bat
ordaintzen deuskuzun. 

HITZ GEZIDUNAK SUDOKU

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

Marek del Valle Czuchrak
bihar, otsailaren 28an, zazpi
urte egingo ditu. Zorionak
eta mosu handi bat Iurretako
bigarren familiaren partez.

Mirari Zugazartazak
otsailaren 28an 13 urte
egingo ditu. Familia
osoaren partez, mosu handi
bat. Aupa gure Mirari! 

Ikerrek otsailaren 24an zortzi urte egin
zituen, eta Anderrek, barriz, otsailaren
25ean bederatzi urte. Lehengusu bi
honeei zorionak eta besarkada handi-
handi bat bidaltzen deutse familia
osoak.

Zorionak Oier, familiakoen
partez. 13 urte ez dira
egunero egiten, beraz,
otsailaren 29a ospatzeko
asteburu osoa daukazu.

SO
LU

ZI
O

AK

Euskal behi
basak

Benetan

Tuberku-
losi

Kontso-
nantea

Toka, diet

Erlakizten

Ezin higi-
tuzkoak

* Irudiko
mendia

Eskutitzak

Pisu
unitatea

Izan,
ukan

Larru

Neona

Lehorra

Fruitu
basa

Noka,
nien

Eutsia

Indioa

Izan ...,
izaten ahal

zen

Portu

Herri
nafarra

Frantziako
hiria

Nafarroako
herria

Sufrea

Bokala

Eako
biztanle

Dagoen

Toka,
doa

Nor,
pluralean

Ikuskizun

Giza norta-
suna eman

(Errep.)
Txori mota

BB

BENAZ

TISI

HZIEAT

OIZZARE

GUTUNAK

KILOANE

EDUKIE

AZALDEN

IROZOA

INNORTU

AKARAS

IKUSKARI

Zelako burukomina, ezta? Zeuk be
galanta emoten dozu, ba, hainbeste
kexagaz. Hartu egizu aspirina bat,
on egingo deutsu-eta.

Aries
martxoak 21 - apirilak 20

Zure buruagazko estimu handiagoa
izan beharko zeunke. Ez dozu
konfiantzarik, eta horrek bizimo-
duan eragiten dau.

Taurus
apirilak 21 - maiatzak 20

Maitasun kontuetan ez joatzu bape
txarto. Horrek ez dau esan gura lau
haizetara zabaldu behar dozunik.

Gemini
maiatzak 21 - ekainak 20

Batzuendako urtarrileko aldapa urte
guztian luzatzen da. Hobeto ibiliko
zara hemendik aurrera, baina dirua
soberan be ez dozu edukiko.

Cancer
ekainak 21 - uztailak 20

Haserraldi txiki baten erruz hainbes-
te denporako hartu-emona galdu
behar dozue? Saiatu datozen
egunotan arazoa konpontzen.

Leo
uztailak 21 - abuztuak 23

Masokista zarela emoten dau.
Medikuak geldirik egoteko esan, eta
zuk guztiz kontrakoa egin. Ez
daukazu erremediorik!

Virgo
abuztuak 24 - irailak 23

Telebistako Fama saioa gogoz
jarraitzen dozu. Kontuz, baina,
protagonisten mugimenduak
errepikatzeagaz...

Libra
irailak 24 - urriak 23

Lanagaz ez zagozela gustura?
Bada ANBOTOn badaukazu
soluzinoa, begiratu iragarkien
atalean eta ia zortea daukazun!

Scorpius
urriak 24 - azaroak 23

Kaletik zoazenean, denek zeu
begitzen zaituen inpresinoa dozu.
Zu ez zara, ordea, munduaren
erdigunea. Ekin zeureari.

Sagitarius
azaroak 24 - abenduak 23

Ez deutsue inoiz esan sekulako
gibelak daukazuzela? Zuk dauka-
zun trankilidadeagaz, ez zara bape
txarto bizi, ez.

Capricornus
abenduak 24 - urtarrilak 20

Gustura ez bazagoz, hoba berari
egia esatea. Modu horretan lagunak
izango zarie, eta ez da gitxi.
Probatu egizu aste honetan.

Aquarius
urtarrilak 21 - otsailak 18

Hilabete barria, denpora barriak.
Eta laster udabarria be. Ez pentsatu
beti gauzak txarto irtengo direnik!

Piscis
otsailak 19 - martxoak 20

HOROSKOPOA
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AKUILUAN Jone Guenetxea    Argazkia: Iban Gorriti LAUHORTZA

J.L. Bakedano
Zinegilea

Von Humboldt

Erromantizismoko filologo,
poeta eta politikari alema-
niarra. Euskal Herrira egin
zuen lehen bidaian, 1799an,
bere emazte Carolinarekin,
bere bi semeekin eta Gropius
margolariarekin etorri zen.
“Zerbait piztu zen jakintsua-
ren kontzientzian: hizkun-
tzak ikertzeko barne bulkada
jarraitzeko erabakia, herrien
izaera eta nortasuna ardatz.
Euskara izango du bere iker-
keten oinarri. Desiraturiko
argi berriaren iturriak hemen
sortu behar zuen.Beharrezkoa
zen euskara ikertzea Europa-
ko hizkuntzen sorlekura iris-
teko” (Farineli, A.: Guillermo
de Humboldt y el País Vasco).
1801eko apirilean etorri zen
berriro Euskal Herrira, Guiller-
mo Bokelmann adiskideare-
kin oraingoan.

1817an eta 1821ean Eus-
kal Herriari buruzko bi saia-
kera argitaratu zituen. Bere
teoria ausarta, euskara hiz-
kuntza europarren artean
zaharrena dela eta Euskal
Herria zeltak eta arioak eto-
rri aurreko Iberiako herri pri-
mitiboen ordezkaririk antzi-
nakoena dela dioena, men-
dien,  erreken,  haitzen,
ibarren, herrixken eta sen-
dien izenak patxadaz aztertu
osteko ondorioa da. Euskara-
gatik dio eraketa perfektue-
netakoa duen hizkuntza dela,
harrigarria bere indarragatik,
hitzen egituragatik, esamol-
deen bizkortasunagatik eta
ausardiagatik. Euskal Herria
Humboldten irudimenean
eta bihotzean geratu zen,
ametsezko lur moduan. 

Euskarari buruzko bere
teoriarekin Larramendirena,
Astarloarena eta Errorena sos-
tengatzera dator Humboldt;
euskara Espainiako hizkun-
tzarik zaharrena dela sosten-
gatzera, Menéndez Pelayok
hori atsegin ez badu ere.

Saldu dozun gauza arraroena?
Bildumagarrietan askotariko pro-
duktuak merkaturatzen dira: txi-
meletak, mineralak, tartak egite-
ko moldeak, Athleticeko aiztoak...

Aldizkari bitxiak be kaleratzen
ditue gero!
Akordeoia jotzen ikasteko aldiz-
kariak, esate baterako, ez dira
larregi saltzen.

Prentsa arrosakoak ostera...
Bai. Lecturas, Hola... horreek asko
saltzen dira. Erreportaje bereziren
bat-edo dagoen astean, gehiago
igartzen da.

Kiniela, loteria eta halakoak be
saltzen dozuz.
Krisiagaz diru gitxiago gastatzen
bada be, geroago eta jente gehia-
gok jokatzen dau. Loteria kontue-
tan asko igartzen gabilz.

Sariren bat ?
1996an, kiniela baten “pleno al
quince” bat emon genduen. Beze-
ro batek sasoi haretako 100 milioi
pezeta irabazi zituen. 

Irabazlea ezaguna zen?
Bai, eta jatetxe bate-
ra gonbidatu gin-
tuen. Emaztea eta
biok saria
ira-

irten egin zen. Ostera be itzuli zen
egunkari bila, eta halako baten
mailuka atera eustan. Mailuka
kendu eta lurrera bota neban ahal
izan neban moduan. Arineketan
alde egin eban eta dardarka gel-
ditu nintzen, mailuka eskuetan.

Bezeroek balentria izan dela esa-
ten deutsue.
Ez, erreakzino bat baino ez zen
izan. Aukera gehiago be ez eustan
emon.

Zelan sortu jatzun denda zabal-
tzeko aukera?
Soldadutzatik itzultzean enpresa

baten lan egiten nebala,
hau traspasoan iku-

si nebanez, har-
t z e a  e r a b a k i
neban. Geroa-
go emazteak eta
biok  bigarren
denda zabaltzea
e ra b a k i  g e n -

duen.

Hemen denerik
saltzen dozue.
Aldizkariak, egun-

kar iak,  l ibu-
ruak, eskola

m a t e r i a l a
eta abar.

“Dendarako eta atletismorako
denpora uztartzen saiatzen naz”

B
ezeroak sartzen eta
irtetzen diren bitar-
tean elkarrizketatu
dogu Martin Petite.

Traña-Matienan daukan den-
dan, egunkari eta aldizkariez
gainera, askotariko produk-
tuak saltzen ditu. Fotokopiak
ateratzen dabilela barrike-
taldia hasi dogu. Dendako
salmentei buruz berba egi-
teaz gainera, atletismoari
buruz be galdetu deutsagu.
Sei urte be ez dira lasterke-
tetan parte hartzen hasi zela.
Ibilbide laburra, baina opa-
roa. Bezeroek, baina, beste
zeozertaz galdetzen deutsie.
Joan zen astean lapurre-
tan sartu jakozen. 

Aktualitateak agintzen
dauenez,joan zen aste-
ko lapurretagaitik gal-
detu behar deutsut.
Sustoa pasatu jatzu?
Oraindino ez. Goizeko
06:30ean egunkariak
ordenatzen nenbilela
gizon batek taba-
korik neukan
g a l d e t u
eustan,
e t a

Martin Petitek orain dela 40 urte zabaldu eban Traña Matienan egunkari eta aldizkari denda

Petite dendaren jabea

60 urte ditu

Martin Petite

bazi eban bikoteagaz joan ginen
Mendigoikoara.

Atletismoan jarduten dozun
arren, txirrindularia izandakoa
zara.
Orduko errekorra egin neban
Berrizko belodromoan. Lagun
batek istripu batean bizia galdu
eban, eta beldurra hartu neutsan.
Iloba atleta izanik, haren laster-
ketak ikustera joaten nintzen, eta
halantxik hasi nintzen atletis-
moan.

Sei urte baino ez daroazuz atle-
tismoan, baina bide luzea egin
dozu denpora gitxian.
Munduko Txapelketan parte har-
tu neban Donostian, eta oso espe-
rientzia polita izan zen. Proba
herrikoietan, Zegama-Aizkorri eta
beste hainbatetan parte hartu dot.
Sari ugari irabazi dot.

Santoñan egindako lasterketa
“berezia” izan zela esan leiteke.
Mugarra triatloi taldekook Dueso-
ko kartzelara gonbidatu gindue-
zen, presoekin duatloi lasterketa
bat jokatzera, eta irabazi egin 
genduen.

Ordutegi aldetik,gatx izango dozu
denpora ateratzeko.
Goizeko 05:30ean zabaltzen dot
denda, asteko egun guztietan.
Asteburu arratsaldetan baino ez
dot libre hartzen. Denpora gitxi iza-
ten dot, baina zeozer gustuko
dozunean...
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