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Berriztarrek pilota egun
handia biziko dabe bihar
Asier Berasaluze eta Ibai
Zabalak binakako bigarren
mailako finala jokatuko
dabe bihar Zornotzan.

Ligaxkako lehia biak
Mendizabalek eta Zabalak
irabazi ditueen arren, ez
dago faborito argirik.

Berazaluze IX.ak Xabier
Uberuaga izango dau
bizkartzain; Zabalak, barriz,
Aratz Mendizabal aurrelari. 

Irabazten dauenak irabazten dauela, Berrizera etorriko da aurtengo binakako bigarren mailako txapela. Judit Fernandez
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Abadiñoko Independenteak eta EB
ika-mikan dabilz eskolen gainean 

Herririk Herri 3
Rothenbergerreko 211 behargin 
enplegu-erregulazino espedientean 

Ekonomia 10
Onintze Oleaga: “Abiadura Handiko
Trena proiektu antisoziala da”

Berbaz 9

Arrasate-Elorrio
zatian AHTa egiten
EElloorrrriioo  ••  Gobernuaren ordezkaritzak
jakitera emon dauenez, astelehe-
nean ekin eutsien AHTaren Arrasa-
te-Elorrio zatiko obrei. Trazatuak
Arrasate, Elorrio eta Aramaion era-
gingo dau. Elkarlanak eta Elorrioko
Udalak desjabetzak oraindino egi-
teko dagozela gogoratu dabe.

••EElloorrrriioo
Aurrekontuen aurka bozkatu
dau oposizinoak

••DDuurraannggoo
Zortzi gazte Dresdenera joango
dira ‘Etorkizuna eraikitzen’

••IIuurrrreettaa
Kimuak aisialdi elkarte sortu
barria, udalekuak antolatzen  
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Lehia eta jai giroa
batuko ditu hilaren
28ko duatloiak
KKIIRROOLLAA  ••  Mugarra Triatloi Taldeak
Durangoko 3. Duatloia antolatu
dau. Guztira, 300 atleta lehiatuko
dira. Ekimenari jai giroa be emote-
ko, deneriko erakustaldiak eta 
ekitaldiak antolatu ditue. 23

Ander Lipus,
aktore bat eta
hamaika proiektu 
KKUULLTTUURRAA  ••  Martxoaren 27an
Berrizko Kultur Etxean izango dau
Ander Lipus antzezle eta zuzenda-
ri markinarrak ‘Putzuak lehortzen’
lanaren emanaldia. Antzerkiari
buruz jardun dogu beragaz. 
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HERRIRIK HERRI
ELORRIO

Arrasate-Elorrio zatiko lanak hasi
direla dino Gobernu Ordezkaritzak 
Elkarlanak eta Elorrioko Udalak desjabetzak egin barik obrak zelan hasi ete leitekezen galdetu dabe

Elorrion AHTa Iguria eta Aidazu auzoetatik pasatzea aurreiskusten dau proiektuak. Astola Aldizkaria, Gerediaga elkartea

Labainkorrak
diren zonaldeak
tratatuko ditue
Igaz hasitako bideari jarraituz,
herrian labainkorrak diren zonal-
deetako lurzoruei konponbidea
emoten jarraituko dau Udalak.
Tratamendu likido bat emonda,
arriskutsuak gertatu daitekezen
lurzoruak lakartu egiten dira,
jenteak labain egin daian erago-
tziz. Horrez gainera, badauka
beste abantaila bat: harlauza
garbi mantentzen dau. 18.000
euroko aurrekontua dauka 
egitasmoak.

Igaz Erreka kalean, plazan
eta kale kantoi batzuetan (Ami-
letan eta Kondekuan) egindako
probekin oso gustura dagoz udal
arduradunak, eta aurten ildo
beretik jarraitzea erabaki dabe.  

Aurten Musiko Arriolan,
Don Tello, Nizeto Urkizun (kirol-
degiko espaloian), Kurutzebarrin
(erreka ondotik doan zatian)
probatuko dabe. 

Orain urte batzuk Berrio-
Otxoa oinezkoendako moldatu
eben eta, harlauza labainkorra
zela ohartuta, zorua makinekin
lakartu eben. Igaz bardin egite-
ko asmoa zeukien, likido bidez-
ko tratamenduaren proposame-
na heldu jakenean. Emaitza ona
emon dauenez, tratamendu
horregaz segituko dabe. J.D.

Aurten Kurutzebarrin, Nizeto
Urkizun, Musiko Arriolan eta
Don Tellon probatuko dabe

Gobernuaren Ordezkaritzak
jakitera emon dauenez,
Adifek Abiadura Handiko

trenaren (AHT) Arrasate-Elorrio
zatiko obrak martxan jarri ditu.
Gasteiz-Bilbo-Donostia  Abiadu-
ra Handiko Lineako zatia da aste-
lehenean eraikitzen hasitakoa. Zati
horrek 4.440 metroko luzera izan-
go dauela eta Arrasate, Elorrio eta
Aramaio zeharkatuko dituela azal-
du dabe Gobernuaren Ordezkari-
tzako arduradunek.

Bidearen zati horretan, trena-
ren ibilbidearen mendebaldeko
eta ekialdeko adarrak banatuko
dira. AHTaren proiektuak bidea-
ren tarte horretarako hiru bidezu-
bi aurreikusten ditu: Gabaundi
(22 m), Kobate (94 m) eta Udalatx
(3.184 m). Jakitera emon daben
beste datuetako baten arabera,
Arrasate-Elorrio zatiaren  %81,6 bi
tuneletan zehar igaroko  da. 

Mikel Cabieces Gobernuaren
Euskal Automia Erkidegoko ordez-
kariak obra horreen hasiera “albis-
te pozgarria” dela deritzo, “AHTa-
ren alde dagoen gizartearen
gehiengorendako zerbitzua
eskaintzeko  lanek aurrera darraie-

Trazatuak zati horretan
Arrasate, Elorrio eta Aramaio
zeharkatzea aurreikusten dau

la ikusi leitekelako”.  

Informazino falta
Elorrioko alkate Niko Morenori
galdetuta, obra horreen inguruan
Udalak ez dauela “ezelako infor-
mazinorik” jaso erantzun deusku.
Morenok dinonez, Elorrioko lurre-
tan oraindino ez da desjabetzarik
egin. Atxondo, Abadiño eta Elorrio-
ko Udalak AHTaren gaia aztertze-
ko elkartu ziren, eta bilera horree-
tatik trazatuaren aldaketa aztertzea

erabaki eben, “eragina ahalik eta
txikiena izan daiten”.  Morenoren
aburuz, oraingo iragarpen hau
“propogandistikoa” da. 

Ildo beretik, AHT Gelditu!
Elkarlanak be iragarpen honekin
Abiadura Handiko trenaren bul-
tzatzaileek “farol bat” bota dabe-
la pentsatzen dabe. Argitu dabe-
nez,  “Arrasaten eta Elorrion, lur-
jabeak desjabetu  aurretik, ezin
ditue obrak hasi”. J.G.

AHTaren Arrasate-Elorrio
zatiak 4.440 metro dituela eta
horreen %81,6 bi tuneletatik
igaroko dela azaldu dabe 

Iturri kultur
etxeko Munabe
eta Uratsa gelak
atondu ditue
Munabe eta Uratsa gelak zein
dantzarako erabiltzen dena altza-
riz atonduta, Udalak amaitu dau
Iturri kulturguneko altzari hor-
nidura. 37.000 euro bideratu
ditue asmo horretara.

Munabe gelan apalak eta
armairuak ipini ditue. Uratsa
gelan Intxorta asti elkartea
batzen da, eta hainbat adineko
gaztetxoak elkartzeko guneak
antolatu ditue. Azkenik,  dantza
gelan manparak ipini ditue, bes-
teak beste. Baleiteke etorkizu-
nean erakusketa aretoan alda-
keta txikiak egitea, baina gaine-
rakoan amaitu ditue Iturriko
hornidura-lanak. J.D.

37.000 euro bideratu ditue
Iturri kultur etxea altzariz
hornitzeko lanak amaitzeko

Elkarlanak dinonez,
dejabetzak egin barik obrak
iragartzea “farol bat” da

Abadiñoren eta Durangoren ondoren, Elorrio
Abiadura Handiko Trenarendako azpiegitura
lanak hartuko dituen eskualdeko hirugarren
herria dogu. 2008ko uztailean Abadiño-Duran-
go zatia egiten hasi ziren. Lan horreek aurre-
ra darraie, eta 50,7 milioiko aurrekontua dau-
kie. Denera, 3.520 metroko luzera dauka zati
horrek eta, esaterako, horreetatik 1.116 metro
zubi bidezkoak izango dira. Hain zuzen be, tunel
bidezkoak izango dira AHTa egiteko zati horren
1.674 metro. 

Durangoko tramuko lanak oraintsu hasi
dira; urtarrilean, hain zuzen be. AHT Gelditu
Elkarlanak salatu dauenez, “bat be informa-

zinorik emon barik eta ezkutuan hasi ditue tra-
mu horretako obrak”. 

Hasierako proiektutik aldaketa nabarme-
nak aurreikusi ditu Adifek. Esaterako, Izurtza
trenaren ibilbidetik kanpora geratu da. 

Protesta ekimenak
Lanak hasi direnetik zein hasi aurretik, hain-
bat protesta ekitaldi izan da Abiadura Handi-
ko Trena eraikitzearen aurka. Esaterako, Duran-
galdeko Gaztetxe eta Gazte Asanbladek AHTa-
ren aurkako eguna antolatu dabe martxoaren
28an, Elorrion. Egun horretan AHTaren aurka-
ko jarrera erakutsiko dabe. 

Bere sasoian, Elorrion eta Atxondon herri
galdeketak egin zitueen. Horrez gainera, hain-
bat manifestazinogaz zein desobedientzia
zibileko ekintzagaz be trenaren kontrako jarre-
ra azaldu gura izan dabe. J.D.

Errepaso arin bat
eskualdeko lanei
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ABADIÑO

ZALDIBAR

Hilea amaitu arte emon
leiteke izena lan-poltsan

Martxoaren 28a artekoa izango da
Udaleko hainbat langintzatan jar-
duteko zabaldu daben lan poltsan
izena emoteko epea. Behar ditu-
gu deitu daben egitasmo horren
barnean dagoz: ume eta adinekoen
zaintzaile lanpostuak, kirol begi-
raleenak, aisialdi begiraleenak eta
eskola partikularrak emoteko ira-
kasle euskaldunenak.

Udaleko lau lan-poltsa
horreetan izena emon ahal izate-
ko baldintza nagusia euskaraz
jakitea izango da. Zerbitzu horreek
euskaraz izan daitezen beharrez-
ko ikusi dabe egitasmoa laugarren
urtez martxan jartzea, Udaleko
Euskara Zerbitzukoek dinoenez.

Interesa daukienek zerrenda
batean edo gehiagotan emon lei-
kie izena, martxoaren 28a baino
lehenago curriculuma Udal bule-
gora igorrita. Ondoren, aitatuta-
ko zerbitzuak euskaraz eskaini lei-
kezen jenteagaz zerrenda osatu eta
herritarrek baliatu ahal izateko
eskuragai ipiniko dabe: apirila-
ren 17tik aurrera izango dira
zerrendak eskuragai. I.E.

Aurrekontuak
atzera bota ditu
oposizioak
EAJ, PSE-EE eta EHAk kontra bozkatu dabe

Langile euskaldunekin osatu gura dabe zerrenda

Elorrion 2008ko aurrekontuak
luzatu egin ditue, oraingoz. Izan
be, oraintsu aurrekontuak eztabai-
datzeko egindako udalbatzarrean,
oposizinoak –EAJ, PSE-EE eta EHA-
Gobernu Taldearen proposamena-
ren aurka bozkatu dau.

Igazko azaroan aurrekontuak
elkarregaz osatzeko proposame-
na  luzatu arren, Gobernu Taldea-
ren aldetik ezelako erantzunik ez
dauelako jaso kexu zen EAJ. Horrez
gainera, agiri osoa aztertzeko
“hamar eguneko epea bakarrik
izanda, ekarpen baliogarririk egi-
tea ezinezkoa da”, gaineratu eben.

Batzordean egindako botazi-
noan abstenitu ondoren, gero

udalbatzarrean EAJ zein Elorrio-
ko Herritarren Aukerak aurrekon-
tuen kontra bozkatu izana gogor
kritikatu eban Niko Moreno alka-
teak. Gainera, alderdi jeltzaleak
proposamena bidali aurretik
Gobernu Taldeak dagoeneko berea
bidalita zeukala esan eban; batzor-
de danak proposamenak jasotze-
ko zabalik zeudela zinoena.

PSE-EEko zinegotzi Mari Car-
men Muñozek batzordeetan aurre-
tiaz erabakita dagozen asmoak
plazaratzen direla kritikatu eban:
“Dena erabakita ekartzen dozue”.
Hainbat diru-atalen kontra be
agertu zen; euskal presoen seni-
tartekoei zuzendutakoa, adibidez.

Alkatearen berbetan, Uda-
lean mozino bat baino gehiago
onartu da presoen sakabanaketa
eta zigorra senitartekoei be luza-
tu izana gaitzesten dauena. “Mozi-
noetatik konpromisoak irteten
dira, eta hortik mandatuak”. J.D.

AIk gurasoei laguntza ez
emon izana salatu dau EBk

Traña-Matienako eskolek EBren eta Independenteen arteko eztabaida piztu dabe.

Traña-Matienako eskoleta-
ko Bigarren Hezkuntzako
Guraso  Elkarteak eskatuta-

ko diru-laguntzak ika-mika sor-
tu dau EBren eta Independenteen
artean.   Ezker Batuak, prentsa-
ohar  bitartez  jakitera emon dabe-
nez, igazko urrian Guraso Elkar-
teak 2008-2009 ikasturterako esko-
laz kanpoko ekintzetarako eta
laguntza psikologikorako diru-
laguntza eskatzeko proiektua aur-
keztu eban. Azaldu dabenez, “hila-
bete batzuk geroago, diru-atal
hori kobratu ez ebenez, alkatetza-
ri horren ardura hartzeko eskatu
eutsien”. Martxoaren 6an gai
horren inguruan berba egiteko
berriro alkateagaz batzartu zire-
la be badino Abadiñoko EBko

ordezkariak. Kritika horri erantzu-
nez, Independenteek akats admi-
nistratibo bat gertatu dela argitu
gura izan dabe. Alkatetzan dagoen
alderdiaren aburuz, EBko “pertso-
na horrek” eskolak erabili gura ditu
Gobernu Taldea  kritikatu eta des-
prestigiatzeko.

Elkar kritikatuz
Independenteen eta Ezker Batua-
koen arteko tirabirak ez dira Gura-
so Elkartearen jardunera muga-
tzen. EBko ordezkariak dinonez,

“ikastetxera bideratutako 136.000
euroko diru-atala beste norabai-
tera zuzendu dabela susmatzen
dogu”. Legegintzaldi osoan Matie-
nako ikastetxean ez dela “ezelako
obrarik” egin  azpimarratu dau, eta,
horretara, “hobekuntzak egiteko
aukera” galdu dela. “2007an jolas-
gunea egokitzeko 36.000 euro
aurreikusita zegozen arren, orain-
dino obra hori egin barik dago”,
salatu dau EBk. Independenteen
jarrera “ardurabakoa” eta “agintzai-
lea” dela deritzo, “kontuan izan-
da oposizinoan eta Gobernuan
zelan jokatzen daben”.  

Ezker Batuko ordezkariak gai
horri buruz “horrela” berba egitea
“zinikoa” dela deritzo Gobernu
Taldeak. Lau urtean gehiengo
osoagaz gobernuan egonda ez
ebala hitza bete salatu dabe. Aurre-
ko legegintzaldian EBk “eskoletan
hartutako konpromisoa” ez eba-
la bete gogorarazo dabe, eta orain
Independenteei gelditu jaken
herentzia azpiegitura zaharkitu
bat dela. Jone Guenetxea

Independenteek “akats administratibo bat” izan dela argitu dabe

Martxoaren 28a arte emon
ahalko da lan-poltsan izena,
eta apirilaren 17an ipiniko
dabe zerrenda eskuragai

Gobernu Taldeak oraindino ez
dau argitu aurrekontuak
barriro aurkeztu ala 2008koak
luzatuz segituko dauen

EBk Traña-Matienako
ikastetxera bideratutako
diru-atal bategaz zer gertatu
den galdetu deutso AIri

EBkoen jarrera “zinikoa”
dela dino AIk, gobernuan
zegozenean ez ebelako
“konpromisorik bete”

Guraso Elkartearen eskolaz
kanpoko ekintzak eta
laguntza psikologikoa
kolokan dagozela dino EBk
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DURANGO

Krisi egoeraren aurrean elkartasu-
na eta kontsumo arduratsua sus-
tatu behar dela nabarmendu dau,
Durangon, Bizkaiko Caritaseko
zuzendaria den Mikel Ruizek. Uri-
barriko Andra Mari parrokia elkar-
teak gonbidatuta, Krisia,kristauak
eta konpromisoa berbaldia eskai-
ni dau Ruizek, “egoera honi aurre
egiteko gizarte osoaren —eta berei-
ziki kristauen— konpromisorako
argibideak” emonez. 

Azken hilabeteotan, Caritasek
Bizkaian dituen zentroetara hurre-
ratu den jente kopurua hazi egin
dela adierazo dau Ruizek, “krisia-
ren eta enplegu galeraren eragi-
nez”; batez be, Harrerarako eta Lan
Bitartekotzarako zentroetan. 

Garizumari begira
“Sistema kapitalistaren azpian
diren askonahi, norberekeria eta
sasiko balioengaitik heldu gara
egoera honetara”, Ruizen berbetan,
eta Garizuma aldi honetan “kon-
tsumo arduratsu eta solidariora
eroango gaituen ‘barauaren’ alde”

Krisia hartu dabe
berbagai Caritasen

Elkarbizitza egitasmoak
Dresdenera daroaz gazteak

Bizkaiko Caritaseko zuzendari Mikel Ruiz 
gonbidatu dau Andra Mari parrokia elkarteak 

‘Etorkizuna eraikitzen’ egitasmoaren eskutik joango dira zortzi gazte

egitera deitu dau. “Langabeziaren
zailtasunek harrapatutakoenga-
na” hurreratzearen alde be egin dau
Ruizek.

Caritasek bazterketa jasaten
daben edo jasateko zorian dago-
zen gizon eta emakumeei eskain-
tzen deutse arreta. Tabirako Cari-
tasen 30 bat boluntariok harrera
egitasmoetan (Durango eta Traña-
Matiena), ‘Ekorropan’, ‘Zaintzan’
(lan bitartekotza etxeko lanerako
eta pertsonen zainketarako) eta
sentsibilizazino arloan laguntzen
dau iraunkortasunez. A.B.

Caritasek dituen zentroetara
hurreratu den jente kopuruak
gora egin dau azken aldian

Galileo Galileik 1609an jarri
eban lehenengoz telesko-
pio bat zeruari begira.

Ordutik 400 urte dira, eta makina
bat aurkikuntza egin ditue astro-
nomia eta unibertsoagaz lotuta.
Urteurrena aintzat hartuta, Astro-
nomiaren Nazinoarteko Urtea
izendatu dau 2009a Unescok.
Horren haritik, Izarrak astrono-
mia elkarteak hainbat ekitaldi anto-
latu ditu unibertso zabalera ger-
turatzeko aukera eskainiz.

San Agustin kulturgunean era-
kusketa zabalduko dabe Izarrak
elkartekoek hil honen amaieran.
Martxoaren 26, 27 eta 28an, teles-
kopioak, beste astro batzuetan
edukiko geunken pisua erakuste-
ko aukera emoten daben pisu pla-
netarioak eta maketa argitzaileak
(urtaroak, eklipseak…) ezagutze-
ko aukera izango dabe, besteak
beste, gerturatuko direnek. Horre-
tarako aukera 17:00etatik 20:00eta-
ra izango dabe.

Berbaldia
Bestalde, Planetas y vida en el uni-
versoizenburupean berbaldia pres-
tatu dabe, martxoaren 28rako.
Agustin Sánchez Lavega gonbida-
tu dabe hizlari lez. Sánchez Lave-
ga astrofisikaria, fisika aplikatuan
katedraduna eta EHUko Zientzia
Planetarioen Taldeko zuzendaria
da, argitu dabenez. Eguzki siste-
mako beste planeta batzuetako
atmosferei buruz be hainbat iker-
keta kaleratu izan ditu. 

San Agustin kulturgunean jar-
dungo dau Sanchez Lavegak
19:30ean, eta, hurreratuko direnek
planetario ilustratu bat jasoko
dabe opari Izarrak elkartearen
eskutik. A.B.

“Kontsumo arduratsua eta
solidarioa”egitera deitu ditu
Mikel Ruizek entzuleak

Unibertsoa ezagutzeko
gonbita, Izarrak
elkartearen eskutik
2009a Astronomiaren Nazinoarteko Urtea 
izendatu dabela-eta ekitaldi sorta antolatu dabe

Igaz Dresdeneko (Alemania) gazteak izan ziren Durangon egitasmo beragaz. Iban Gorriti

Bosgarren urtea bete dauen ‘Etor-
kizuna eraikitzen’ egitasmoaren
bitartez Durangoko zortzi neska-
mutil Dresdenera joango dira
datorren astean; San Jose Jesui-
tak ikastetxeko, Frai Juan Zuma-
rraga institutuko, Kurutziaga ikas-
tolako eta San Antonio-Santa Rita
ikastetxekoak. Bonbardaketa
sufritu eben hiru urien —Con-
ventry (Bretaina Handia), Dresden

(Alemania) eta Durango— arte-
ko topaketa programak 14-16 urte
bitarteko gazteak elkartzen ditu,
kultura, historia eta bizipenak
elkartrukatzeko. Dresden 1944an
bonbardatu eben, eta datu ofizia-
lik ez dagoen arren 25.000 herri-
tar inguru hil ziren.

Durangon, Coventryn eta
Dresdenen elkartu ziren, hurre-
nez hurren, lehenengo txandan.

Igaz abiatu eben bigarren txanda,
Durangon. Orduan, Dresdeneko
zortzi gazte izan ziren hemen. Eki-
menak “elkarren artean horren
desberdinak diren hiru uriek elkar
ezagutzea” dau helburu, Ander
Gorrotxategi zinegotziak dinonez.
Martxoaren 28tik apirilaren 4ra,
Dresden uria eta bertako kultura
eta bizimodua ezagutzea izango
dabe gazte durangarrek. A.B.

Udaleko
ordezkaritza
Tindouf-eko
kanpamenduetan

Tindoufeko errefuxiatuen kanpa-
menduetara joan da asteon Uda-
leko ordezkaritza bat. Natxo Mar-
tinez jeltzalea eta Gizarte Ekin-
tza presidenteagaz batera, Talde
Mistoko Zorione Arana eta EB-
Berdeak taldeko Sabin Bilbao
joan dira, Gizarte Ekintzako tek-
nikariak ez eze.

EAEko 102 erakunde dagoz
anaidetuta herri sahararragaz.
Durangok Daora herriagaz dau-
ka anaidetasun-ituna. Hitzar-
menok suspertzea dau helburu
bidaiak, “euskal erakunde eta
sahararren artean anaidetasun
erraldoia sortzeko”. Nabarmen-
du dabenez, “garrantzi handiko”
unea da hau, 1975etik darraien
gatazkari irtenbide “zuzen,
bidezko eta behin betikoa” emo-
teko. Maiatzaz geroztik egoera
“larriagotu” egin dela azaldu
dabe, “lurralde okupatuetan
sahararren borroka eraginkor
eta baketsua, Intifada, areago-
tzean”. A.B.

Durangoko Udalak Daora 
herriagaz dauka
anaidetasun- hitzarmena

Agustin Sánchez Lavegak
berbaldia emongo dau
martxoaren 28an 

Planetario ilustratu bat
emongo deutsee berbaldira
hurreratuko diren herritarrei

Erakusketa prestatu dau
Izarrak elkarteak San Agustin
kulturgunean martxoaren 26,
27 eta 28rako
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ATXONDO

IZURTZA

MAÑARIA

Zuhaitz landaketan
jardun eben umeek
Ludoteka parean egin eben zapatuko ekitaldia

Joan zen barikuan herriko
eskola inguruan egin eben
Zuhaitz Eguna ospatzeko

antolatutako landaketa. Zapatuan,
barriz, Apatako Ludotekaren pare-
ko lurrean landatu zitueen umeek
arbolak, Marixurrike Aisialdi tal-
deak antolatutako ekitaldian, herri-
ko ume batzuek Atxondotik kan-
pora hartzen ditueelako eskolak eta
barikuan herriko eskolaren ingu-
ruan egin eben landaketan parte
hartzerik ez ebelako izan. Egural-
dia lagun izan eben, eta gertura-
tutako ume atxondarrak izan ziren
zuhaixkak landatu eta ureztatzea-
ren ardura izan ebenak. Zaintzai-
le izango ditue aurrerantzean.

Zuhaitz Eguna dela-eta, Biz-
kaiko Aldunditik 300 zuhaitz jaso
zituen Udalak, eta horreetariko
zenbait herritarren eskura ipini
ditue. Euren lursailean landatze-
ko Udaletxean eskura ipinitako
zuhaitzak eskuratzeko dozena bat
herritarrek egin eben eskaera. Gai-
nerakoekin, Udalak daukan lursail
batean haztegi bat egiteko asmoa
agertu dau Udalak. I.E.

Etxeko olioa
jasotzeko ontzia
ipiniko dabe
Eman balioa olioari lema daroan
kanpaina ipini dau Atxondoko
Udalak martxan, herritarrak euren
etxeetan erabilitako sukaldeko
olioa birziklatzera bultzatu guran.
Olioaren birziklapenerako gomen-
dioak jasotzen dituen diptikoa
etxez etxe banatzeaz gainera, dato-
rren astetik aurrera olio erabilia
batzeko ontzia ipiniko dabe
herrian; Apatako Jose Antonio Agi-
rre kalean ipiniko dabe ontzia,
telefono kabina ondoan. 

Orain arte etxean erabilitako
olioa jasotzeko ezelako zerbitzu-
rik izan ez den herrian, olioa bir-
ziklatzea sustatu gura dabela  dino
Gobernu Taldeak. Udalean azal-
du dabenez, proba moduan jarri-
ko daben Apatako ontziak izaten
dauen erabileraren eta herrita-
rren erantzunaren arabera, Axpe
eta Arrazola auzoetan be ontziak
ipintzeko asmoa daukie, birzikla-
tzea erraztu helburuz. I.E.

Udaleko lan-
poltsa eratzeko
proposamena
Udalbatzar batean mahaigaine-
ratu eben eta euren interneteko
orrialdean be argitaratu dabe
Izurtzako alderdi jeltzaleko zine-
gotziek proposamena: Udaleko
lan-poltsa eratzea da proposame-
na, eta, dinoenez, langabeziaren
hazkundeari aurre egiteko modu
bat izan leiteke aitatutakoa, azpi-
marratzen dabenez, “erregulazi-
no espedienteak, kaleratzeak, eta
abar bizi ditueen herritarrenda-
ko aukera eskaintzeko”.

Udalean sortzen diren lan-
postuak langabezia edo lan egoe-
ra gatxa bizi daben izurtzarrek
betetzea da, esan dabenez, jel-
tzaleen proposamenaren helbu-
rua. Horretarako hurrengo egin-
beharrekoa udal kudeaketaren
batzordean ordenantza aurkez-
tea litzake, euren arabera, gero
udalbatzarrean aurkeztu eta boz-
katua izateko. I.E.

AHTaren kontrako
eguneko bazkaria
20 lagun inguru batu ziren elkarteko bazkarira

Bertsolariek, Eneko Abasolo “Abar-
kas” iurretarrak eta Gorka Lazka-
no berriztarrak ederto girotutako
bazkaria izan zen zapatuan gaz-
teek AHTaren kontrako egunean
Argintxo Elkartean egin ebena.

Bazkalorduaren aurretiko eki-
menean eta gaueko musika kon-
tzertuetan itxaroten eben baino
–eta igaz baino– jente gitxiago
batu zen: mendi-martxara bazka-
rira gerturatu zirenen erdia joan
zirela azaldu dabe antolatzaileek.

Sagardotegira irteera
Herriko gazteek martxoaren 21era-
ko antolatu eben sagardotegirako
irteera, jai egunetan jentea kan-
poan izango dela-eta, atzeratu egin
dabe, beste asteburu batean jen-
te gehiago batzeko asmoz. I.E.

Eguraldia lagun izan eben
zapatuan arbolak landatzen
jardun eben umeek, eta pozik
egin eben landaketa lana

Datorren astean ipiniko dabe
sukaldeko olio erabilia
berziklatu ahal izateko ontzia,
Jose Antonio Agirre kalean

Mahai bete jente batu zen Argintxu elkarteko bertso bazkarian. Judit Fernandez

Barikuan eskola inguruan eta zapatuan Ludoteka parean egin eben landaketa. Judit Fernandez

Bertso bazkaria izan zen
martxoaren 14an
antolatutako ekitaldien
artean jentetsuena

Bixente Kapanaga 19, behea 
48215 IURRETA (Bizkaia)

Tel.: 946 816 673 
Faxa: 946 817 636

construcciones@zarateyelexpe.biz

Herrian gehien eta gitxien
gustatzen jatzuna iruditan

Apirilaren 30a arteko tartea izan-
go dabe parte hartu gura dabe-
nek Mañariako Argazki Lehiake-
tara argazkiak bidaltzeko. Aur-
tengo edizino honetarako, herrian,
Mañarian, gogokoen dabena edo
gitxien gustatzen jakena islatzen
daben argazkiak egiteko baldin-
tza zehaztu dabe antolatzaileek. 

Sari bi banatuko ditue; epai-
mahaiak banatuko dauena eta
herritarrek emondako botoen
araberakoa. Horrela, gai bako-
txari buruzko argazki onenari 200
euro emongo deutsaz epai-
mahaiak, eta hautatutakoen
artean gogokoen dituenak auke-
ratuko ditue herritarrek.

Goian aitatutakoa da argazki lehiaketako gaia 

Lehiaketara aurkeztutako
argazkiei buruzko herritarren eri-
tzia batzeko, maiatzaren 18tik 24ra
ipini dabe data. Hain zuzen be
egun horreetan egingo dabe aur-
keztutako lanen eraskusketa.
Ondoren, ohitura denez, maia-
tzaren 24an, Azoka Egunean egin-
go dabe sari banaketa ekitaldia.
Izena emoteko, martxoaren 31
artekoa da epea. I.E.

Epaimahaiak zein herritarrek
euren botoa emoteko aukera
izango dabe lehiaketan

Udaleko lanpostuetarako
izurtzarren zerrenda osatzea
jaso dabe proposamenean



Aurkezpen ekitaldiaren ondoren Jon Maiaren Bidaia intimoak dokumentala emon eben.

Kimuak aisialdi
elkartea sortu dabe
Eskualdeko gazteei 
begirako “egitarau 
alternatiboa” eskaini 
gura dabe taldekideek

Durangaldeko gazteei aisialdirako
“egitarau alternatiboa” eskaini
guran sortu dabe Kimuak aisialdi
elkartea Iurretan. Pausoak emoten
hasi barri da hamabi lagun ingu-
ru batzen dituen elkartea, eta harre-
ra ona itxaroten dabe eskualdeko
gazteen artean.

Orain buru-belarri sartuta
dabilz udalekuak antolatzen.

Getxotik Zarautzera udaleku ibil-
taria antolatu gura dabe, ekaina-
ren 29tik uztailaren 12a bitartean.
Derrigorrezko Bigarren Hezkun-
tzako (DBH) 4. mailatik 18 urtera
arteko neska-mutilei zuzenduta-
ko eskaintza da hori. Bestalde,
Lehen Hezkuntzako 4. mailatik
eta DBHko 2. maila arteko gazte-
txoei begira udaleku finkoak pres-
tatzen dihardue; uztailaren 14tik
27a arte, Albenizen. Dagoeneko

zabalik dago izena emoteko epea,
jakin eragin dabenez. Horretara-
ko, Ibarretxe kultur etxera edo
martxoaren 24an eta 26an Duran-
goko Kurutziaga ikastolara hurre-
ratu leiteke; kimuak@kimuak-
elkartea.com helbide elektroni-
kora be bidali  leiteke mezua.

Kimuak aisialdi elkarteak,
oraingoz, udalekuetan jarri ditu
indar guztiak; azaldu dabenez,
halan be, ez dabe baztertzen gaz-
tetxoendako bestelako ekitaldirik
be antolatzea. A.B.

Pausoak emoten hasi barri
den elkarteak udalekuak
antolatu guran dihardu 
buru-belarri lanean

Anje Duhalderen kontzertua
Korrikako ekimenen artean
Apirilaren 4an, Toki Ona jatetxean abestuko dau lapurtarrak afalostean

Korrika apirilaren 4an iga-
roko da Durangaldetik eta
Berriztik. Horren harira,

Berrizko AEK-k herrian antolatu-
tako ekitaldien aurkezpena egin
eban eguaztenean Kultur Etxean. 

Apirilaren 4an, arratsaldeko
18:00etan, Giriguai antzerki tal-
deak Zirko Ttipia ikuskizuna
eskainiko dau Olakueta plazan.
Gauean, 21:30ean, AEK-k afaria
antolatu dau Toki Ona jatetxean.
Afalostean Anje Duhaldek kon-
tzertua eskainiko dau. Afari-kon-
tzertuan parte hartu gura daue-
nak apirilaren 2a arte emon lei-
ke izena Toki Onan bertan.  16
euro da izen-emotea.

Urtero euskararen alde lan
egin edo euskararen sustape-
nean lagundu daben talde, elkar-
te edo lagunei eskaintzen deu-
tse eguna Berrizko AEK-k. Aur-
ten lehen hizkuntza beste bat
dabela euskara ikasi dabenei

eskaini deutse. Ildo horretan, Jon
Maiaren Bidaia intimoak doku-
mentala emon eben.

Korrika 8:45ean helduko da
Berrizera, Elorriotik. Iturriza, Zen-
gotitabengoa eta Geltoki kaletik,
Zaldibarrera joango da. J.D.

Korrika 8:45ean iritsiko da;
Iturriza, Zengotitabengoa eta
Geltoki kaleetatik pasatu, eta
Zaldibarrerantz joango da
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IURRETA BERRIZ

Etxez etxeko
laguntzak
egokitu ditue
Dependentzia Legearen inguruan
Eudelek osatu dauen txostena
oinarri hartuta, Udalak etxez etxe-
ko laguntza erregulatzen dauen
araudia herriko errealitatera ego-
kitu eta eguneratu dau.

Berrizek daukazen baliabi-
deetara egokitu daben arloetako
bat da prestazino ekonomikoen

eta etxez etxeko prestazinoen
arteko oreka. Prestazino ekono-
mikoak jasotzen dituenak etxez
etxeko 33 orduko laguntza jaso
ahalko dau, gehienez, hilero.

Dependentzia Legeak hileko
ordu kopuru handiagoa  zehaz-
ten dau, baina hori ez da batera-
garria herri txikien errealitatea-
gaz. Horregaitik, Eudelen azter-
keta, ateratako ondorioak eta
zehaztutako ildoak egokiagoak
dira Berrizen errealitaterako eta
baliabideetarako, udal  ordezka-
riek jakin eragin dabenez.

GARAI

Elkartearen 25. urteurrena ospatuko dabe aurten

Otea-Loran herritarren
eritzia jaso guran

Urtemuga garrantzitsua izango
da aurtengoa Garaiko Otea-Loran
elkartearentzat, 25 urte beteko
dira-eta sortu ebenetik. Data hori

ospatzeko zeozer berezia egin
gura dabe, eta horretarako, herri-
tarren parte-hartzea eskatu dabe,
euren eritzia emon daien. 

Elkartekoek adierazo deus-
kuenez, uztailean egin gura leu-
kie ospakizuna, “herriko jaien
aurretik”. Dena dela, “oraindino
ez dago ezer itxita”, Otea-Lorane-
koen arabera. Izan be, garaitarren
proposamen eta aholkuak jaso
gura ditue, eta hori bi eratara
egin leikie herritarrek: astelehe-
nero 19:00etan elkartera joanda
edo zuzendaritza batzordeko
kideei jakinarazota.

Otea-Loranek estatutuak
berritu ditu oraintsu, eta 90etik
gora bazkide ditu. M.O.

Garaitarren proposamen eta
aholkuak jaso gura ditue
ospakizuna prestatzeko



Durangaldeko Txistulari Egunak
“giro ederra” ekarri eban domekan
Durangaldeko 54. Txistulari Egunak herritar asko bildu eban. Txis-
tulariak goizeko 10:00etan kalejiran irten eben, eta gero Jasokun-
de eta Mendibil abesbatzekin eta Metal taldeagaz  kontzertua emon
eben. Mallabitarrek eliza bete eben. Ondoren, 13:00etan, plazan
dantzarako “giro ederra” egon zela azpimarratu dabe.

J. Fernandez

OTXANDIO

MALLABIA
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Herritarrek manifestazinoa egin eben zapatuan. Kepa Aginako

Iñaki Pujanak kalean beharko
leukela salatu dabe herrian
Pujanari espetxean “beste hamabi urte gehiago bete eragin gura deutsiez”

Iñaki Pujana Alberdi  presoak
2009ko otsailaren 23an kartze-
la zigorra bete ebala eta halan

be espetxean jarraitzen dauela
salatzeko, manifestazinoa egin
eben Otxandion zapatuan. Amnis-
tiaren Aldeko Mugimenduak dino-
nez, “itxaroten genduen baino
herritar gehiagok elkartasuna
eskaini deutso Pujanari”. 

Pujana 1987an Lapurdin atxi-
lotu eben, eta dagoeneko 22 urte
kartzelan emon ditu. Frantzian
lau urteko espetxe zigorra bete eta
gero, herrialde horretako polizia
indarrek Espainiaratu eben lehe-
nengo presoa izan zen. Espainian
1973ko zigor kodeagaz epaitu
eben. Kode horrek beharra egitea-
rren, ikastearren eta tailerretan
parte hartzearren aurreikusitako
erredentzinoak aplikatuta, hama-
zortzi urteko espetxe zigorra ipi-
ni eutsien. Zigor hori be bete dau.
Orain, Pujana epaitu ebenean
indarrean ez zegoan Parot doktri-
nan oinarrituta, erredentzinoen
eragina txikitu gura dabe, eta “Iña-
ki Pujanari beste hamabi urte bete
eragin gura” deutsiezela salatu
dau AAMak. J.D.

Pujanak, 2009ko otsailaren
23an kartzela zigor osoa bete
eban arren, oraindino
espetxean jarraitzen dau

Beharrik bako
herritarrendako
laguntasunak
Lana galdu eta gero langabezia
soldata eta familia izateagaitik
jagoken sorospena amaitzen jaken
herritarrendako aparteko lagun-
tzak kudeatzen ditu Udaleko Ongi-
zate Sailak : oinarrizko errenta eta
gizarte larrialdietarako lagunta-
sunak, suertatzen jaken edozein lan
onartzeko baldintza sinatuta.

Dena dela, Udalak aurreko
urteko diru-sailekin langabezia
tasa barriari aurre egin behar izan-
go deutso, eta horrek murrizketak
ekarriko ditu. INEMeko datuen
arabera, Mallabian otsailean 50 bat
lagunek langabezian izena emon
dabe. Kaltetuenak 25-44 urte bitar-
teko andrak izan dira: langabetu
barrien %24 osatzen dabe. M.G.

Krisia ulertu
eta aldatzeko
berbaldiak
Kementsu elkarteak eta Gazte
Asanbladak Hiru aukera krisia
ulertzeko kanpaina martxan ipi-
ni dabe, egoera ekonomikoaren
gakoak “denontzat ulergarri egin
eta alternatibak bilatzeko”. Jose-
ba Garmendia irakaslearen ber-
baldia datorren barikuan,  hila-
ren 27an,  Kultur Etxean izango

da. Ondoren, apirilean ELAk eta
LABek krisialdiak gizartean dituen
ondorioez jardungo dabe. Maia-
tzean, azkenik, gizarte eredu alter-
natiboak aztertuko ditue. Dagoe-
neko, etxe guztietara Los amos del
mundo DVDa banatu dabe, adie-
razo dabenez. Maria Gonzalez

“Egoera ekonomikoaren
gakoak denontzat ulergarri”
egin gura ditu kanpainak 

ABADIÑO

Tokiko komertzioa: gai horixe landu beharko dabe +Dendak Iurre-
ta eta Durangoko merkatari elkarteak antolatutako kontakizun
laburren lehiaketan parte hartuko dabenek. Euskara zein gaz-
telera erabili leiteke kontakizuna idazterakoan, baina, hiru
orrialdeko luzera izango dau gehienez. Sail bi sortu ditue: 18
urtera artekoak eta 18 urtetik gorakoak, eta bakotxean zazpi kon-
takizun onenak sarituko ditue +Dendak-eko komertzioetan
trukatu leitekezen 10 eta 200 euro arteko erosketa-baleekin. Api-
rilaren 24a arte aurkeztu leitekez kontakizun laburrak, eta, ira-
bazleak maiatzaren 5ean jakinarazoko ditue.

Kontakizun laburren lehiaketa

Aukera Azoka egin eben joan zen bariku eta zapatuan kirolde-
gian, eta Elorrioko Merkatarien Elkarteak positiboki baloratu
dau ekimena. Oro har, jente gehiago batu zen barikuan, segu-
rutik asteroko azokak eraginda. Halan be, pozik dagoz herri-
tarren artean izan dauen harreragaz. Urtero legez, ildo guztie-
tako standak ipini zitueen: altzariak, lentzeria, janaria, bitxiak,
oinetakoak, edertasun produktuak… Guztira, 15 stand ingu-
ru  atondu zitueen kiroldegiaren luze-zabalean.

Merkatariak gustura Aukera
Azokak izandako harreragaz

Floren Aoizek abiatuko ditu
Bazkaloste Kulturalak
Bazkaloste Kulturalak izenburupean berbaldi sorta eratu dabe
Abadiñon. Floren Aioz gonbidatu dabe hizlari zapatu honetan-
txe abiatuko den ekimenari hasiera emoteko. Konbentzinoko
gerla Euskal Herrian (baita Abadiñon be), eta I. Karlistadaren
hasiera hartuko ditu berbagai Aoizek,  martxoaren 21ean,
Zelaieta hotelean. Hitzordua  17:00etan jarri dabe. Kafea eta
pastela barne, lau euro ordainduko dira.

ELORRIO

DURANGO

Arraza diskriminazinoa,
txontxongiloen eskutik
Arraza Diskriminazinoaren Aurkako Nazinoarteko Egunagaz
bat eginda, Murren bidaiatxotxongilo ikuskizuna eskainiko dabe

San Agustin kulturgu-
nean. Udaleko Inmi-
grazino Sailak presta-
tu dau ekitaldia. 

M a r t x o a r e n
21ean, zapatuan, izan-
go da, 18:00etan. Arra-
za diskriminazinoa da
euskarazko ikuskizun
horren muina. Doan
izango da sarrera.  

J. Fernandez
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BERBAZ
“AHTaren proiektuaren kontrako herri
mogimendua kriminalizatu gura dabe”
Audientzia Nazionalak AHTagaz lotutako kasuak atzera bota ditu. Onintze Oleagak gai horretan dihardu

Urbinako kasuan, abokatuok
atxilotuekin berba egiteko ozto-
poak izan zenduezela salatu
dozue.
Normalean atxiloketa bat ger-
tatzen denean, familiakoek
konfidantzazko abokatuaren-
gana jotzen dabe. Atxilotuak ez
dau zertan abokatua ezagutu,
ez eta bere izen-abizenak be.
Kasu horretan, familiak izen-
datuta komisaldegira konfi-
dantzazko abokatu moduan
hurreratu ginenean ez eus-
kuen izaera hori onartu. Atxi-
lotuak berak ez bagintuen
izendatzen ez euskuela konfi-
dantzazko abokatu legez jar-
duten itziko esan euskuen.
Horrek atxilotua ofiziozko abo-
katu bat izendatzera behar-
tzen dau.  Inkomunikazino
egoerarik ezarri ez bazen be,
inkomunikatuta egon ziren. 

Audientzia Nazionalera eroaten
saiatzea espero zenduen? 
Kasua behin epaitegietara hel-
du eta gero Audientzia Nazio-
nalera bidaltzea gertatu izan
da, baina, inoiz be ez Ertzain-
tzak zuzenean atestatua hara

bidalita. Manifestazino baten
parte hartzearren guk ez gen-
duen halakorik itxaroten. 

Egoera horren aurrean,zer irakur-
keta egiten dozu?
Desobedientzia zibileko ekin-
tza bat ezelako ikerketarik egin
barik Audientzia Nazionalera
bidaltzea terrorismoa egotzi-
ta larritzat jotzen dot. Organo
politiko batek eremu judizia-
lean hartutako erabakia da.
Argi ikusten da helburua herri
mogimendu oso bat krimina-
lizatzea dela. Beste bide bate-
tik lortzen ez dabena, bide
errepresibotik lortu gura dabe:
herri mogimendua beldurrara-
zo eta isilarazotea.

Urbinan atxilotutakoak aske itzi
zitueen,baina prozedurak aurre-
ra darrai. Zer egoeratan dagoz
une honetan?
Instrukzino fasean dagoz, eta
akusazinoa egin ahal izateko
edo prozesamendua artxiba-
tzeko ikerketekin dihardue.
Fase hori amaitzean ikusiko
dogu zer gertatzen den. Batzuk
baldintzapean aske dagoz,

epaitegietara aurkeztu behar
dira. Beste batzuk baldintza
barik aske gelditu dira, baina
karguekin. 

AHT Gelditu! Elkarlanak proiek-
tu horren inguruan informazino
falta dagoela kritikatu dau.Ados
zagoz?
Durangoko obrak zelan hasi
diren ikusita, ezkutuan dabil-
zela emoten dau.  Biribilgune
bateko eraikuntza-lanak apro-
betxatu ditue AHTaren lanei
ekiteko.  Obra bat hastean,
finantziazino eta datu guztie-
kin kartela jartzea ohikoa iza-
ten da, baina hemen ez dogu
halakorik ikusi. Ez dogu uler-
tzen obrak zelan hasi ditueen
g i z a r t e a k  p r o i e k t u  h o r re n
aurrean zalantza handiak dau-
kazenean eta ez dauenean eri-
tzirik emoteko bape aukerarik
izan. Obren hasiera “antisozia-
la ” izan da, gizartearen era-
bakiaren kontrakoa izan dela-
ko. 

Herritarrek erabakitzeko aukera-
rik ez dabela izan deritzozu,beraz.
Edozein gaitan herriari hitza
emotea oso positiboa da. Gai
txikienean be bai. Herriak ez
dau erabakia hauteskundeetan
bakarrik hartu behar, pros-

pekzino parlamentario baten
erabakiak hartzeko. Hor ez da
amaitzen demokrazia. 

Atxondoren kasuan,AHTaren gai-
neko galdeketa egin zendueen.
Atxondon, Elorrion eta beste
hamar herritan galdeketa egin
zen, eta beste leku batzuetan
be gauza bera egitea bultzatu
gura geunke. 

Galdeketetan jasotako emaitzak
ikusita, zer balorazino egingo
zeunke?
Herritarrek zenbat eta datu
eta informazino gehiago eza-
gutu, proiektu horren kontra-
k o  o p o s i z i n o a  o rd u a n  e t a
indar tsuagoa da.  Per tsona
batek egiazko informazinoa
jasotzeko aukera badauka eta
aldi berean erabakiak hartze-
ko bidea emoten bajako, ildo
politiko bateko zein bestekoa
izan, proiektu horren kontra-
ko erabakia hartuko dauela-
koan nago.  Polit ikar iek be
hausnarketa hori egin behar-
ko leukie, zergaitik ez dauen
herriak hitza eta erabakia har-
tu behar. Proiektu horren sus-
tatzaileak herriak erabakitakoa
errespetatzera be bultzatu
gura neukez.

Jone Guenetxea

“AHTaren aurka
dagoen herri 
mogimendu osoa 
beldurrarazo eta
isilarazo gura dabe”

“Herritarren eritzia
ezagutu barik hasi
ditue obrak. Ikuspun-
tu horretatik, proiek-
tu “antisoziala” da

“Edozein gairen
gainean herriari hitza
eta erabakia emotea
oso positiboa da”

Onintze
Oleaga •

Abokatua

Urbinan atxilotutakoen
kasua daroa

Atxondoko ezker abertza-
leko zinegotzia da

Urbinan Abiadura Handiko Trenaren (AHT) kontrako mani-
festazinoan atxilotu zitueen zortzi lagunen auzian dihar-
dueen abokatuetako bat Onintze Oleaga atxondarra da.

Judit Fernandez



ELAk mobilizazinoak iragarri ditu, “botere publikoen jarduera baldintzatu” ahal izateko. A.B.

2009ko martxoaren 20a, barikua anboto10Ek

EKONOMIA
kolaborazinoa

Aitor Iturriaga
LAB sindikatua

Alarma gorrian

Abendu aldera idatzi nuen
zutabean  artean egoera
horren gordina ez zelarik,
zakukada bat ERE, eta, etenik
gabeko enplegu suntsiketa eta
kaleratzeak iragarri nituen.
Esan gabe doa, tamalez, bete-
betean asmatu nuela. Jakina da
“euria” ari duela nonahi, baina
eskualde honetan gertatzen ari
den enplegu birrinketak,
asteak eta hilabeteak pasatu
ahala bikoiztuko denak, ez du
izenik. Badira zenbait aste,
LABeko kideok  alarma gorria
piztua zegoela salatu genuela
Durangoko kaleetan barrena.
Lantokietako egoera kalera
atera behar genuela uste
genuen, erlaxatuegia (narkoti-
zatuta, agian) antzematen
genuen jendartea gainera
zetorkigunaren aurrean, eta
kalean erantzun sendoak
eman beharra iradokitzen
genuen, lantokietako arazoak
plazaratu eta egoeraren
gordintasuna azaleratzea
abiapuntutzat joz.

Enpresa gehienek krisi
egoeran hilabete soil batzuk
daramatzaten arren, berorren
behin-behinekotasunaren
aurrean erabaki estrukturalak
hartu nahi dituzte. Arazoak
tokian toki aztertu behar
badira ere, orokorrean asko
dira aukera galdu nahi ez-eta
egoerari probetxua atera nahi
diotenak. Agerian dago
enpresako sorotik “belar
txarrak” kentzeko eta “garbike-
ta” egiteko une aproposa izan
daitekeela ohartu direla:

Aitzakia egokia, kaleratze
merkea, beldurrak neutraliza-
tutako langileak... Horrek
guztiak enpresarien aldetik
oldarkorragoa izango den
bigarren fase baten aurrean
aurkitu gaitezkeela ohartaraz-
ten digu, non kaleratze
masiboak aurreikusi daitezke-
en erantzun sendo bat eman
ezean. Bihotz gabeko enpresari
horien planetan, lana buelta-
tzean, gaur deuseztutako
kalitatekoa eta egonkorra den
enplegua egoera prekarioko
eta ebentuala den enpleguak
ordezkatuko du, azpi-kontrata-
zioari eta aldi baterako
lanerako enpresei parez pare
ateak zabalduz. Krisi hau eta
gero, mundua ez omen da
berdina izango. Ez dezatela,
baina, enpresarien erara
moldatu,langileon neurrira
baizik. Geure esku dago.

ELAk dino Durangaldeko
egoera “gogorra” dela

Durangaldeko egoera “oso
konplikatua” da: halaxe
aitortu dau ELA sindikatuak

Aberastasuna banatu lelopean
abiatutako kanpaina aurkezteko
egindako agerraldian. Euskal
Herrian, proportzionalki, Duran-
galdea da enplegu erregulazino
espediente gehien batzen ditue-
na, nabarmendu dabenez: “Aldi
baterako enplegu barik izteko
espediente asko aurkeztu da, eta
hasi dira behin betiko kaleratze
espedienteak be. Behin-behineko
oso langile gitxik dihardu, eta
horrezaz gainera, kaleratzeak, sol-
data murrizketak… lako beste
hainbat neurri be hor dagoz”.

Durangaldea automozinoa-
gaz oso lotuta dagoen eskualdea
izanik, eragina zuzena dela gogo-
ratu dau ELAk, eta, azaldu dabe-
nez, zerbitzuetako enpresei era-
giten be hasi da. Oinarrian patro-

‘Aberastasuna banatu’ lelopean kontzientziazino kanpaina hasi dabe 

DURANGALDEA ABADIÑO

nala, banketxeak eta instituzinoak
jo ditu “krisi ekonomiko eta sozial”
honen “erantzule”, eta horreei
erantzun gura deutse: “egituraz-
ko neurriak (lan-taldeak murriz-
tea, lan-eskubideak gitxitzea…)
planteatzen dihardue, baina lan-
karga berreskuratzean zein izan-
go da langileen egoera?”.

ELAk salatu dauenez, 1993tik
2008a arteko hazkunde ekonomi-
koan patronalaren eta banketxeen
aldeko politikak garatu ditue bote-
re publikoek; euren aldekoak izan
dira erreforma fiskalak, pertsona
fisikoen errentaren gaineko zerga
zegoenean mantenduz. Madrilen
adostutako itunek lan baldintze-
tan eragin dabela gogoratu dabe.
“Orain, urteotan etekinak izan
ditueenek langileak kaleratzen
dihardue, erregulazino espedien-
teekin…”. Horren aurrean eran-
tzun beharra dagoela dino ELAk. 

Ekaina arteko kontzientziazi-
no eta mobilizazino kanpainaren
bitartez botere publikoen jardue-
ra baldintzatu gura dabe. Ermuan
delegatu asanblada eta manifes-
tazinoa izango da hilaren 27an.
Maiatzerako manifestazinoa ira-
garri dabe Durangon. A.B.

Durangaldea da Euskal
Herrian proportzionalki
erregulazino espediente
gehien daukazena

Durangon manifestazinoa
iragarri dau ELA
sindikatuak maiatzerako

211 lagunengan
eragingo dauen
erregulazinoa
Rothenbergerren

Rothenberger enpresak Aba-
diñon eta Gasteizen ditueen lan-
tokietan dihardueen 211 langi-
leengan eragingo dauen enple-
gu-erregulazino espedientea
eskatu dau, datozen sei hilean
asteko egun bitan kontratua ete-
tea planteatuz. Halan jakin era-
gin dau CCOO sindikatuak. Itur-
gintza profesionalerako esku
erremintak fabrikatzen ditu
enpresa alemaniar horrek.

Denera, 283 beharginek
dihardue Abadiñon (mekaniza-
tua) eta Gasteizen (forja eta gal-
daketa), eta zuzendaritzak enple-
gu erregulazinoa eskatzeko “kri-
siaren eraginez salmentak %50
inguru jaitsi” direla arrazoitu
dau. CCOOk proposatuta espe-
dientea negoziatzea berretsi dau
lan-taldeak, asanbladan. ELA,
UGT eta USO be bat etorri dira. 

“Langileei babes guztiak
emongo deutsazen akordioa”
lortzeko aginduagaz doa nego-
ziazinora Euskadiko CCOOko
Minerometalurgia Federazinoa.
Ildo horretan, “erregulazino espe-
dientearen epe eta zifretan
zorroztasuna” eskatuko deutsie
enpresari, eta langileen “solda-
tak osatu daitezela, ekonomiko-
ki galtzen irten ez daitezen”. Eus-
kadiko enpresek azkenaldian
Txinako hornitzaileei eskatuta-
ko lan-zama berreskuratu daien
be eskatuko deutsie zuzendari-
tzari, azaldu dabenez. A.B.

Datozen sei hilean asteko
egun bitan kontratua
etetea planteatu dabe

Enplegu-erregulazino
espedientea negoziatzea
onartu dabe langileek
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Breathless 
taldeko nafarrak
garaile AAkkaa  DDaannttzz
sariketan

L ehenengo edizioa izate-
ko, aurreikusten zutena
baino arrakastatsuagoa

izan da asteburuan Arriolan
jokatu den Aka Dantz dantza
lehiaketa, antolatzaileek dio-
tenez. Lehiaketan parte har-
tu duten dantzarien mailaga-
tik eta eskualdetik zein beste
hainbat lekutatik hurreratu
den ikusle kopuruagatik.

Epaimahaiak zail izan ei zuen
zapatuan sariak erabakitzea, oso
koreografia landuak aurkeztu bai-
tzituzten Arriolako lehiaketan par-
te hartu zuten zortzi taldeek. Bil-
bo, Irun, Zaragoza, Iruñea eta
Basauriko taldeak izan ziren Elo-
rrioko Aka Dantzeko lehenengo
edizioko parte-hartzaileak.

Zapatuan da Poesiaren Nazioarteko Eguna, eta
Abadiñoko zenbait poetak errezitaldia eskainiko du
Errotan. Gitarra lagun irakurriko dituzte olerkiak.

Martxoaren 27an, bizileku duen herrian izango
du Ander Lipus antzezleak Putzuak lehortzen
lanaren emanaldia: Berrizko kultur etxean.

Talde gondidatu baten era-
kustaldia ere izan zen, eta jaialdian
irabazle Iruñeko Breathless izan
zen; 500 euro jaso zituen. Bigarren
saria Irungo Irunbreak taldearen
eta Zaragozako Next Leveltaldeen
artean banatu zuten, talde bien
arteko berdinketa eman baitzuen
epaimahaiaren puntuaketa. Bilbo-
tarrak izan ziren hirugarren sari-
tuak: Fusion taldekoak.

Kaleko dantzen askotariko
estiloen isla izan zen koreografien
kalitateagatik nabarmendu den
lehiaketa. Aka Dantzen irabazle
izan den Breathless taldeak ere
parte hartuko duen maiatzaren
2ko La Casillako BreakOnStage
lehiaketa izango da kale dantzen
hurrengo bilgunea. I.E.

13 Lipus ‘Putzuak lehortzen‘12 Poesia eguneko errezitaldia

Judit Fernandez

DANTZA LEHIAKETA



POESIA ERREZITALDIA

K u n t u r  m u s i k a r i a r e n
gitarraren akorde eta
doinuen laguntasuna

izango dute martxoaren 21eko
errezitaldian Vicente More-
no, Peru Magdalena, Barbara
Vera eta Usansoloko Marian
Alvarez poeten ahotsek. 

Zapatuan, bihar, 19:00etan
hasita, poesia errezitaldia antola-
tu dute poesiaren nazioarteko
egunaren aitzakian. Zapatua iza-
teak aukeran utzita, egun horre-
tarako bereziki prestatutakoa da
errezitaldia. Bakoitzak berak sor-
tutako olerkiak irakurriko ditu.

Abenduan ere leku berean
batu ziren hitzen ingurura liburu
bi argitaratuak dituen Peru Mag-
dalena, Barbara Vera eta Vicente
Moreno. Poesiaren egunerako
berritasuna direnak, horiei gehi-
tu zaizkien Marian Alvarez poeta
eta Egoitz Etxebarria “Kuntur”
gitarra jotzaile durangarra dira.

Ordu eta erdi inguruko ema-
naldia prestatu dute, poesia ira-
kurria eta gitarraren doinua uztar-
tuko dituena. Poesia liburuak ira-
kurtzeko ohitura duen eta ez duen
jendea ere batzen dute, Vicente
Morenok Udaleko Kultura Saila-
ren bultzadarekin urtero antola-
tzen dituzten errezitaldietan.

Herriko Kultura Saileko ardu-
radunen laguntzarekin, Vicente
Moreno antolatzaileak azpima-
rratu eta eskertu gura izan due-
nez, ohitura bilakatu da urteotan
Durangaldeko eta Bizkaiko poe-
ten errezitaldiak antolatzea urte-
ko hainbat sasoitan.

Antolatzailearen berbetan,
kaleko jendeak eskatzen du poe-
sia errezitaldiak antolatzea urte-
ro, eta poesia liburu bat hartu edo
erosteko ohiturarik izan ez arren,
herritarrek gogoko dute poetak
idatzitako berbak ozen irakurtzen
entzutea errezitaldiotan.

Orain urte bi inguru eskolau-
meentzako gitarra lagunduta
Vicente Moreno poeta abadiñarrak
egiten zuena eredu hartuta batu
dituzte berbak eta musika mar-
txoaren 21eko doako emanaldira-
ko: doako gonbidapenen bidezko
sarrera izango du biharko ekital-
diak; Errota kultur etxean bertan
eskuragai izango dituzue errezi-
tadirako gonbidapenak.

Denetariko gaien inguruan
sortutako berbak izango dira Erro-
tako emanaldian: Morenok mai-
tasunaz idatzitakoak, edo Barba-
ra Verak Argentinari buruz idatzi-
takoak, kasurako. I.E.

Martxoaren 21a, Abadiñoko eta
nazioarteko poesiaren eguna
Zapatuan da aurten Poesiaren nazioarteko eguna eta errezitaldia eskainiko dute Errotan

Askotariko gaien 

inguruko poemak

irakurriko dituzte

Ordu eta erdiko 

errezitaldia izango da

Errota kultur etxean

Vicente Moreno 

abadiñarrak 

antolatu du errezitaldia
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Asier Iturriaga 
Platerueneko

programatzailea

GEURE
DURANGALDEA

Nire debutean zeri buruz idatzi
pentsetan nengoala, antzoki
aurrean ezagun batek hauxe gal-
detu eustan zapatuan: “Oye Txi-
ki. El antzoki ha cambiau de
dueños, no?...” Zur eta lur utzi nin-
duen tipoak eta aurreko ugazabak
zeintzuk ziran eta barriak nor-
tzuk ete diran galdetzean, eran-
tzuna: “Antes los del antzoki de Bil-
bo y ahora el Ayunta (Durangoko
udala), no?..” Informazino itu-
rriak aldatzeko esan eta gure barri
emon neutson:
- Bilboko kafe antzokiko kideak
lagun handiak doguzala, baina ez
dogula sekula lotura organikorik
izan. Ondarroa eta Bilboko antzo-
kien jabeak direla.
- Plateruena Kooperatiba elkar-
tea dala eta bere jabeak 900 akzio-
dun inguru direla, gehienak akzio-
dun txikiak eta akziodun nagusia
Berbaro elkartea.
- Gure jarduera herriaren mese-
derako egiten dogula, horren adie-
razle kultur eskaintza anitza: kon-
tzertuak, bertso saioak, dantza
ikuskizunak, zinea euskaraz,
antzerkia, umeentzako aisialdia...
urtean 160 kultur ekitalditik gora
eta ia erdiak doakoak.
- Inbertsino osoa Plateruenak
ordaindu ebala oso-osorik (orain-
dik ordaintzen gabilz) eta honek
arazo ekonomiko larriak sortzen
deuskuzala, kontuan izanda 18
urtetan 1,5 milio euro amortiza-
tu behar doguzela.
- Antzokia aurrera badoa, bertan
jo eta su lanean gogor ari dirazan
langile eta laguntzaile (militanteak)
taldeagatik dala, batez be, eta
zelan ez kafe bat hartuz, bazkal-
duz, trago bat hartuz zein kultur
ekitaldietan parte hartuz proiek-
tuari sostengua emoten deutseen
milaka laguni esker.
- Beste edozein kultur elkartek
bezala diru-laguntzak jasotzen
doguz, baina gure aurrekontu
osoaren %7ra ez direla heltzen. 
“Jodé, eso mismo les decía yo…”
esanda agurtu ninduen morroiak. 

Lau poeta eta gitarra

jotzaile batek osatuko

dute emanaldi berezia 

Iban Gorriti
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“Pertsonaia  hauek  antzezten
hainbeste  urte  daroat  ze,  eurekin
inprobisatzeko  gai  naz  orain“

Zelan ailegatu zara ‘Putzuak
Lehortzen’ obrara?
Maite Agirreren lana ezagutu
gura neban, batez be, bere lehe-
nengo etapako obra edo saio
esperimentalak interesgarriak
iruditzen jatazelako. Bestalde,
emakumeekin lan egin ahal iza-
tea be interesgarria iruditu jat;
Garbi Losada zuzendariagaz. 

Eta zelako obra da ‘Putzuak’?
Nabari da Garbi Losadaren iku-
tua: ez da obra gogorra, nahiko
obra komertziala da. Urte bete
daroagu erakusten, hainbat
emonaldi egin dogu eta gehia-
go be badaukaguz lotuta.

Jenteak zelan hartu dau?
Maitasunaren ikuspuntua hala-
koa daukan jente askorengana
ailegatzen den obra da. Nire
lehenengo esaldia obran “non-
bait, sexua eta beldurraren
artean pasioa dago” da. Jente
bati halako gauzak heldu egi-
ten jakoz… Nik bihotza konje-
latua daukat maitasunari jago-
konez, eta ez dot ezer jakin gura.

Maitasuna eta bizitzari buruz-
ko lana dela esaten da…
Bai, eta egia da. Maitasuna
antzerkian ikutzea berez oso

gatxa da. Obrak badaukaz biko-
te batean oso ohikoak diren
eztabaidak; maitaleen inguru-
koak… 18 urte elkarregaz egon
eta gero, hartu-emona iztea era-
bakitzen dau neskak. Ramon
eta Ramona dira pertsonaiak.

Antzezle moduan, zer emoten
deutsu proiektu honek?
Obra bat egitean, gauza oso
inportantea da lan taldea  huma-
noa osatzea, eta elkarregaz har-
tu-emon ona izatea. Oso mun-
du ezbardinak dira antzerki obra
hau eta telebistan egiten dihar-
dudan Martina, esaterako. 

Berrizen –herri “aspergarria” dela dinosku– bizi da Ander Lipus markinarra, eta bertan
eskainiko dau Putzuak lehortzen antzezlana martxoaren 27an. Aspertzeko denpora
larregirik ezin dau izan baina Lipusek, aitatu deuskuzen beste proiektutan ibilita... 

Zelakoa da lan prozesua?
Bere garaian egin genduzen
entseguak, estreinaldia egin
genduen, eta orain emanaldia
dogun egunean ordu bi lehena-
go egiten dogu pase bat, ‘italia-
na’ deitzen dena; espazio bako-
txa ezberdina da, eta, moldatu
egin behar izaten dogu, testua
gogora ekarri… Berrizen, esze-
nografia guztia sartuko den ez
dakit: espazio txikiagoa izango
da, eta moldatu egin beharko da. 

Buruan hainbat proiektu
daroazu… 
Korrika Kulturalagaz Erregea eta
Bufoia egiten dihardut orain:
inprobisatu egiten dot dena.
Gai-jartzaileak emoten deusku
gaia, eta bakotxean Egaña,
Lujanbio, Maia edo Iturriagagaz,
inprobisatu egiten dot pertso-
naiagaz. Zelanbait esateko, “piz-
tu egiten nabe” emonaldi ok: oso
urduri egoten naz, eta oso kon-
tzentratuta be bai.

Zeureagoa da proiektu hori?
Bai, baina batak ez dau bestea
kentzen: azken batean zure este-
tikaren barruan ez dagozen gau-
zak egiten ikasten dozu, eta hor-
tik be ekarpenak jasotzen dozuz.
Positiboa da. Jenteari  normala

nazela erakusteko modua be
bada: korbata eta trajedun tipo
bat antzezteko gai naizela. 

Noiz hasi zinen zure estetika
hori garatzen?
Madrildik etorri nintzenean;
Ander Lipus ezizena ipini neba-
nean. Ordutik saiatzen naz lan
horreetatik bizitzen, eta beste
talde batzuekin noizean behin
egin ditudan lanekin uztar-
tzen.Hiru bakarrizketa presta-
tu nituen Madrildik etorri nin-
tzenean, eta Antzerkiola Imagi-
narioa sortu. Asmoa konpainia
propioa edukitzea zen, eta une
honetan nire konpainiagaz bes-
te lan bat prestatzen dihardut…

Zein izango da lan hori?
Babilonia koloreak deitzen da,
eta urrian estreinatuko dogu.
Hiru urte daroadaz hori presta-
tzen. Nire amonaren pertsonaia
egingo dot: tristeziaz hil zen
amonarena. Nire kontatzeko
modua, nire zigilua daroa obrak:
tabuz betetako herri batean,
amama batek bizi dauen egoe-
ra eta bere heriotza kontatzen
ditut. Tekno kontzertu bat emo-
tera bueltatzen da bere biloba,
eta tradizinoa eta abangoardia-
ri buruz dihardut. Gogoan dot

nire amonaren gela ikusi neba-
nean zer itzi eban mundu hone-
tan: Jesukristoren kurutze bat,
Sabino Aranaren argazki bat eta
bere arropa, ez besterik. Guk
gure mp3a, kotxea…

Jenteak umoreagaz lotzen zai-
tu, baina, gehiago…
Orain bai, orain bi-hiru urte
bertso-tranpak egiten hasi nin-
tzelako. Ordura arte tragediak
egin izan ditut. Gauza asko umo-
rera eroan ditudalako egin naz
ezagunagoa, baina bertso-tran-
petan egiten ditudanak nire bizi-
tzan zehar egin ditudan pertso-
naiak dira. Adibidez, Ignacius
Mozkorra, Ardoaz obrako per-
tsonaia bat da. Hainbeste urte
daroadaz pertsonaiok egiten ze,
inprobisatzeko gaitasuna gara-
tu dot jada.

Berrizko jai batzuetan bazka-
lostea girotu zenduen…
Bai, hemen egon nintzen Manex
Dominitxinegaz... eta Juan Jun-
dagaz be bai: potopsikotiko-
depresiboagaz. Izatez, Txalo-
gaz egin neban obra bateko per-
tsonaiatik ateratakoa da: obra
haretako kodigoak euskaldun-
du eta behin poto egin ebalako
sindrome hori daukan Juan Jun-
da pertsonaia sortu neban. 

Tragedia alboratua dozu?
Putzuak Lehortzen bera melo-
drama bat da, Babilonia kolo-
reakez dakit zer izango den, bai-
na egia da teatroa egiterakoan
beti izan dodala bizitzagazko
traszendentzia bat. Euskal Herri-
ko egoera ikusita, tragediarako
joera izan dot beti. Umoreagaz
hasi nintzen egun batean, eta
oso ondo pasatzen dot: barru-
tik neu be barrez lehertzen ego-
ten naz askotan.

Eta ‘Ibañeta’?
Obra horregaz oso kontentu
geratu nintzen. Asteburu hone-
tan Urdiñarben eta Miarritzen
daukaguz emanaldiak. Behe
Nafarroako 18 lagun dira akto-
reak, amateurrak. Han maitasun
bat dago antzerkiagazko.

Antzerki munduan bizirautea
ez dela erraza dinozu hemen,
zein da irtenbidea?
Frantziara exiliatzea!  Han paroa
kobratu leiteke behintzat: gure
ofizioak badauka duintasun bat
han, baina hemen artista eta
toreroen atalean gagoz! I.E.

“Maitasunaren gaia
antzerkian jorratzea
ez da bape ohikoa”

“Nire konpainia
propioagaz obrak
sortzea dot helburu”

Judit Fernandez

“Antzerkian,
tragediarako joera
handia izan dot beti”

“Iparraldean badago
antzerkiagazko
maitasuna”

ANTZERKIA ELKARRIZKETA
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Arriolan izango da martxoaren 27an, eta San Agustinen martxoaren 29an

Dentistaren bisita jasoko du
Transilvaniko Drakula kondeak

I.E.

Globalkultura lehiaketako lehenengo
saria, bigarrenez, Mikel Azkarragari

LITERATURA LEHIAKETA

ZINEMA EMANALDIA ANTZERKIA EMANALDIA

Kontaketa laburraren ‘Memoria-
ren sareak’ sariketara aurkeztu
diren lanen artean, euskarazko
modalitatean epaimahaiak onena
iritzi dion lana izan da Mikel Azka-
rraga abadiñarrak idatzitakoa.
Lanaren argitalpena eta 1.250 euro
dira sari lez jaso dituenak.

Azaroan aurkeztu zuen Mikel
Azkarragak ipuin laburra joanda-
ko gizarteko ohiturak mantentze-
ko helburuz martxan ipinitako
lehiaketara: harrobietako lanaren
inguruan osatu du oraingoan
Azkarragak lana, iaz artzainen
inguruan aritu eta gero.

Ipuina idatzi aurretiko doku-
mentazio lana, gaztetan harro-
bian lan egin zuen aitarekin izan-
dako elkarrizketetan oinarritu du
Mikelek. Ipuina idazteari ekitean
sortutako zalantzak eta galderak
argitzeko, aita izan du informazio
iturri eta lanaren oinarri.

Harremanei buruz
Argazki zahar batek eramaten du
istorioa herriko harrobietara, eta
ipuinaren irakurlea harginek egi-
ten zuten lanera gerturatzera.
Argazki zaharra aitita eta amama-
ren etxean topatzen duen Aintza-
nek aititaren ahotik jasotzen duen
eran ezagutuko du irakurleak ere
harrobietako bizimodua ere.

Herriko harrobian lanean has-
ten den mutil gaztea da ipuinean
protagonista, eta harrobian lagun
duen Juanito, “kanterako harria
baino gogorragoa” dena.

Frontoia eta bolatokia dituen
eta herritarrek eraikitzen duten
auzo-eskola ere baduen auzo
baten kokatu du Azkarragak ipui-
na. Harrobian lanean hasten den
gaztearen eta lankidearen, eta aiti-
ta eta bilobaren arteko harrema-
na kontatzen du Kanterako harria
baino gogorragoa ipuinak. I.E.

‘Kanterako harria baino gogorragoa’ izeneko ipuinarekin irabazi du
Abadiñoko Mikel Azkarragak, bigarren aldiz, Globalkultura elkarteak
antolatzen duen lehiaketako euskarazko modalitateko lehenengo saria 

Azaroan aurkeztu zuen

ipuina lehiaketara, eta

lehenengo saria jaso

Ilargierdia, kurduen
errealitatearen ispilu

La Boda de Tuya eman zuten joan
zen urtarrilean Uztartuz elkarteak
antolatutako zine emanaldien
artean lehenengo, eta Las muje-
res de verdad tienen curvas otsai-
lean. Martxoaren 27rako, Bahman
Ghobadiren Media Luna pelikula
emango dute, 19:30ean. 

2004 urtean Las tortugas tam-
bien vuelan film saritua zuzendu
zuen Bahman Ghobadi iranda-
rraren hirugarren lana da martxoa-
ren 27an Durangon ikusgai dugun
Media Luna filma. 

Filmaren izenburuan bertan
islatzen denez, Kurdistan herrial-
deak duen alde begibistakoenari
eta ezkutukoenari egiten dio erre-
ferentzia pelikulak, jatorrian kur-
duerazko “Niwemang” izenburua
daraman filmean.

Irakeko Kurdistanen kontzer-
tu bat eskaintzera joateko baime-
na lortu duen Mamo musikari
zaharraren abentura eta istorioa-

ren bitartez herrialde hartako per-
tsona batzuen bizimodua erakus-
ten du Media Lunak. 

Beste musikari batzuekin
erbesteratuta bizi den Hesho ema-
kumearen bila ere abiatuko da
Mamo, berarekin kantatu dezan,
eta hainbat abentura igaroko
dituzte bide horretan. I.E.

Uztartuz elkarteak antolatuta, San Agustin
kulturgunean dira hileroko film emanaldiak

Bahman Ghobadi

zuzendari irandarraren

lana da ‘Media Luna’

Harrobian lan egiten

duen 13 urteko mutil

baten istorioa da 

Aita izan du ipuina

idazteko informazio

iturri Azkarragak

Mamo musikari 

zaharraren abentura

kontatzen du filmak

Pentsarazi egiten duen obra horie-
tako batekin izan zen lehenago
ere Durangon Portugalgo Com-
panhia do Chapito, El gran crea-
dorrekin. Erlijioaren inguruko
satira zen hura, Bibliaren irakur-
keta umoretsu eta burutsua.
Oraingoan, Drakula kondearen
istorioaren moldaketa bat da
Durangaldera dakartena. Ordu-
ko hartan bezala, honetan ere
gidoiak duen parodia ukitua eta
aktoreen primerako lana dira
obraren indargune nagusiak.

Londreseko dentista ezagun
bat kondearen Transilvaniako
gaztelura joateko deitzen dute
Chapito taldearen Drakulabere-
zi honetan, eta protagonista, kon-
dea bera baino, aipatutako den-

tista da. Haginak ez baititu lan
honetako kondeak batere osasun-
tsu: gingivitisa eta hats nazkaga-
rria ditu, besteak beste. 

Lisboako Sao Jorge gaztelua-
ren inguruetatik datorren taldea,
pertsonaia literario ezagunaren
parodia egitera etorriko da Duran-
galdera; martxoaren 27an Elorrio-
ko Arriolara eta 29an Durangoko
San Agustinera. Jorge Cruz, Jose
Carlos Garcia eta Tiago Viegas dira
aktoreak, eta John Mowat ingele-
sa zuzendaria. I.E.

Aktoreen lan bikaina da

Drakula obraren

indargune nagusia
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tuan izandako arrakastaz gaine-
ra, kirol honek Hego Amerikan be
oihartzuna izan eban, modalita-
tearen zabalpena ekarriz. Kuba,
Mexiko eta inguruko pilotalekue-
tan interesa piztu eta, urte biren
buruan, hainbat eta hainbat izan
ziren itsasoa zeharkatu eben erra-
ketalariak.

Urrezko garaiak 

Amerikako irekiera garrantzi-
tsuenetakoa Habana-Madrid
frontoiarena izan zen. Jokaleku
ikusgarria zen, 1.800 ikusleren-
tzako egina, eta arrakasta izate-
ko ahalegin handia egin eben
Madrilgo zein Kubako enpresa-
riek. Ondorioz, hemendik
makina bat erraketalari joan
zen bertara. 1922ko urriaren
13an inauguratu zen frontoia.
Ekitaldi horretan Kubako ere-
serki nazionala eta Gernikako
Arbola abestu zitueen. Lolina,
Josefina Otaola eta “Eibarresa”
ziren kantxa hartako erregina
edo izarrak. Arrakasta itzela
izan eben erraketalariek Ameri-
kan, eta jaialdi normaletaz
aparte jente konkretu batek
euren ikuskizunak eskatzen

ErreportajeaE 2009ko martxoaren 20a, barikua anboto16

Erraketalariak: ahazturatik
omenera pasatutako historia

‘Erraketistak’ izeneko erakusketa Durangoko Arte eta Histo-
ria Museoan dago ikusgai, martxoaren 29a arte. Javier
Sagastizabal durangarrak eta Jose Maria Urrutiak osatutako
lan honetan emakume erraketalarien historia berpiztu dabe.
Martxoaren 8aren harira omenduak izan ziren kirolari honeek,
nahiz eta azken urteetan gehienentzat ahazturan egon diren.

K
irol ezaguna da pilota
Euskal Herrian, batez be
eskuko modalitatean.
Gure kulturagaz estuki

loturiko kirol honetan Olaizola,
Martinez de Irujo eta Barriola
dira, esaterako, jarraitzaileen
begien jomuga. Baina esku-pilo-
taren gerizpean, badira beste
hainbat jokamolde: pala, zesta,
erremontea... Modalitate bako-
txak bere sasoi onak eta txarrak
izan ditu, eta horren adibide argie-
na erraketarena da: emakumeak
protagonistatzat zeukazen kirol
hau, urrezko garaietatik desager-
tzera igaro zen denpora gitxian.
Jarrera eta erabaki matxistak izan
ziren erantzule nagusi.

Kirol profesional horren lehe-
nengo pilotakadak 1917an emon
ziren, Madrilgo frontoi batean.

Erraketa normala eta teniseko
antzeko pilotekin, frontoi labu-
rrean jokatzen eben kirol honen
aitzindariek. Ez zen, baina, jardue-
ra arin edo bizia, materialak bal-
dintzatzen ebalako.

Ildefonso Anabitarte puntis-
ta ohiak, kirol honen aldeko apus-
tua egin eban, eta aldaketa batzuk
egin eutsazen. Larruzko pilotak
atera zituen, zesta edo palan legez;
ondorioz, erraketak be indartu
ziren, batez be, sokaterian. Emon-
dako pausu honegaitik, Anabitar-
te Erraketaren sortzailea izan zela
esaten da. Madrilgo Moderno ize-
neko frontoiko enpresaburua zen
gipuzkoarra, eta 1919an etorri
zen aldaketa bere eskutik.

Anabitarteri ezin hobeto ate-
ra jakon jokaldia. Espainiar esta-

zituen pribatuan. Sagastizaba-
lek kontatu deuskunez, Cantin-
flas aktore ezaguna be erraketa-
ren zaletua zen oso.

Ildefonso Anabitarte ez
zegoen Habana-Madriden bul-
tzatzaileen artean, baina bertan
egon zen bolada batez. Frontoi
horrek liluratuta itzi eban, eta
Madrilera bueltatzean pilotaren
historian esangura handia izan-
go eban pilotalekua sortzea era-
baki eban: Fronton Madrid, hain
zuzen be. Erraketaren “katedra-
la” lehengo Moderno zenaren
toki berean altxatu eban, 1929ko
ekainaren 5ean inauguratuz.

Modan ipini zen kirol hau
denpora gitxian, eta frontoiak
zabaldu ziren han eta hemen: Sol

Hainbat eta hainbat
izan ziren itsasoa
zeharkatu eben
erraketalariak

Kirol profesional
honen lehenengo
pilotakadak
1917an emon
ziren, Madrilgo
frontoi batean

Kepa Aginako
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Besteak beste, jaka luze
eta estuak, laburrak
edo bolero txikietan

moztuak dira udabarri-uda
honetako joerak.Horre-
ez gainera, larrosa
kolore leuneko
edo karratu zuri-
b e l t z e k o
modelo labu-
rrak be erabi-
liko dira.
S o i n e k o e i
jagokenez,
barriz, klasiko
s o l t e e t a t i k
hasi eta puntuz-
ko soineko motz eta
“lotsabakoak” ikuste-
ko aukera be izango
dogu aurten.

Era berean, kasakazko soi-
nekoak, jantzi dotore konbi-

natuak eta mota zein
estilo askotako pra-

kak be puri-purian
e g o n g o  d i r a
2009an.

Elastikoak
Igaz modan

jarri eta gero,
aurten be elas-
t i k o e k  e u r e n

lekua izango dabe
erakustokietan.Aur-

ten, baina, alde opa-
ku eta gardena hori-

zontalean dator; horre-
gaz batera ,  ha inbat

modeloren azpialde garde-
nak elastikoa moztuta dago-
ela irudikatzen dau.

Tximeletak 
protago-

nista
Txime-
l e t e n
irudiak
izango
d i r a
d a t o -
r r e n

udaba-
r r i - u d a

honetan jaun
eta jabe jantzie-

tan, 2008an arra-
kasta izan eben iza-

rrei lekua hartuz.
F e m e n i -

noa eta era bere-
an berrikun-
tzaren iru-
d i ,
berpizte-
aren sin-
bolo eta
biz i tza-
ren ira-
gankorta-
sunaren
ikur, txime-
leta da aurten-
go protagonis-
ta, kasurik gehiene-
tan topetan eta blusetan
estanpatuta, janzkerari uki-
tu dotore bat emanez.

Paleta  bete
kolore
Edozein margola-
rik gurako leuke
bere esku artean
aurten ikusgai izan-
go dogun kolore
aniztasuna. Esate-
rako, sarri ikusiko
dira horia lako kolo-
re distiratsuak;beti be,
zuria edo urdina lako
kolore argiekin nahasturik.
Joera horrek iradokitzen
dauen legez, udabarria ain-

tzat hartzen dogunean kolo-
re apal, femenino, fresko
edo sutsuetan pentsatzen
dogu, udan natura bera be
kolorez janzten da-eta.
Halan be, joera horreez gai-

nera, kolore grisez, zuriz
eta beltzez osatutako arro-
pak be agertuko dira aurten.

Ez  hor i  bakar r ik ,
karratudun soine-

koek, zenbait
kolore metali-
kok eta gar-
dentasunek
be lekua izan-
g o  d a b e
2 0 0 9 . u r t e
honetan.

Asimetria 
Hain mesede-

garri diren asimetriak
gogor datoz oraingoan
be. Topak zein sorbalde-

tako bat agerian izten daben
soinekoak limurtzaile eta
erakargarri izatera heldu
leitekez.
Era berean, estilo erroma-
tar eta greziarreko soineko-
ak be gaurkotasun osoa iza-
ten jarraitzen dabe, bai soi-
neko luzeetan, bai jantzi
motzetan be.
Linozko tela leunek udako
egun beroei aurre egiten
lagunduko deuskue.

hura
aurkitu

moda gehigarria

Konturatu orduko gainean
dogu udabarria, eta, beraz,
etxeko armairuak arropa ari-
nagoz janzteko sasoia be hel-
tzear dago. Aurten, gainera,
aitatzekoa da inork ez dauela
atxakiarik izango janzkera ez
aldatzeko, mota eta kolore guztie-
tako arropak aurkitu ahal izango dira-
eta dendetan.

Tximeleta irudiko
estanpatuak sarri
aurkituko ditugu
aurten blusetan

eta topetan ,
soinekoari ikutu

femeninoa emonez

ZE
R 

G
U

RA
 

Mota eta kolore
guztietako arropak
aurkitu ahal izango

dira aurtengo 
udabarri-udarako

Estilo erromatar
eta greziarreko 
soinekoek be 

gaurkotasun osoa
izaten jarraitzen

dabe
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Seriotasuna eta informaltasuna,
txanpon beraren alde biak
Informaltasuna
Gorbatez eta janzteko alkandorez gainera,
informaltasuna asko zainduko da aurten,
konbinazino harrigarri eta sentsazino anda-
na irudikatzen daben koloreekin. Adibidez,
neguko jantziek markatzen daben estiloa
baino informalagoak diren udako traje ugari
ikusi ahal izango da erakusleihoetan, baina,
halan be, ez deutsie euren ukitu eleganteari
itziko.

Deigarria den beste ataletako bat, txapin edo
pitilloak izan barik, hankei itsatsita doazen
prakak eta praka motzeko trajeak dira, uda-
barri-uda honetako joera aske eta informala
agerian geratuz.

Beste joeretako bat hainbat koloretako jaka
eta janzteko praken arteko konjuntoa da. Bai
ausartenek bakarrik aukeratuko daben urdin
argi eta deigarri batetan, bai zuri lauan.
Gainera, ohikoa denez, beltza be ezin zeite-
keen falta aurtengoan oso doituta eta ukitu
gitxiagogaz datozen jakatan.

Informaltasuna asko zainduko
da aurten, konbinazino 

harrigarri eta sentsazino andana
irudikatzen daben koloreekin

Sportean motza
Minishortak ohore egingo deutso aurten bere
izenari, gizonezkoen kasuan inoiz baino
laburrago dator-eta. Shortak lore estanpatu-
ko jaka zuriekin helduko dira, zapatilekin bat
datozen gris tonuko txanoekin batera. Sport
jantzita joateko, ezin hobeto.

Diseinu ilunagoa gura bada, kolore beltza
eta larruzko jaka dira aukera nagusiak; piti-
llozko praka oso estuak, itxurari egoki joako-
zen oinetako ilunak eta gainerakoetatik
bereizteko kolore deigarridun kamiseta kon-
binatuz. Jaketako estanpatuen aldeko joera
be agertuko da udabarri honetan, baina,
betiko estanpatu motozale itsusietan jausi
barik.

Osagarriak
Bestalde, azkenengo urteetan osagarriek be
geroago eta leku gehiago hartzen dabe gizo-
nengan, eta 2009. urteak be ildo beretik
jarraituko dau. Ohiko txapelez gainera, gerri-
koak eta zapatak be garrantzia handiagoa
hartzen dabilz urtetik urtera, geroago eta
joera sofistikatuagoa eurenganatuz.

Emakumezkoen arropetan gertatzen den moduan,
gizonezkoek be non aukeratu zabala izango dabe
aurtengo udabarrian. Eguraldi onak dakarren
askatasun gogoak informaltasunari lekua itziko
deutso, baina seriotasuna ez da erabat 
alboratuko.

Hankei itsatsitako prakak eta
praka motzeko trajeak izango

dira aurtengo berrikuntzarik dei-
garrienetakoak
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Praka nasaiak 
Emakumeen modan praka pirata nasaiak nagusituko dira, kolo-
re guztiei ateak zabalduz. Kontraste eta “gehiegikeriaz” bete-
tako prakek kolore biziak onartuko ditue. Janzkera horri lagun-
tzeko, tirante finak ditueen kamiseta minimalistak emakumeen
artean moda-modan jarriko dira. Zuri eta beltzaren kontrastea
klasiko bilakatuko da.

Lore biziz betetako
arropak  emakumeei
freskotasuna emongo
d e u t s e . L o r e  e t a
marrazkiz zipriztinduta-
ko soineko luzeek kon-
plexurik bako eskoteak
izango ditue.

Easy chic estiloaren jarrai-
tzaileek udako beroa-
ri aurre egiteko kami-
seta eta blusa eroso-
ak janzteko aukera
izango dabe. Iluntze-
tan, puntuzko jertse
finak  linozko arropen
osagarri izango dira.

Udabarri-uda sasoiko
gauetan, kolore beltza
eta zuria izango dira pro-
tagonistak.Korte klasiko-
dun arropa luzeak takoi-
dun sandaliekin uztartu-
ko dira.

Marrazki 
koloretsuak
Gizonen modar i
jagokonez, poltsi-
koz betetako praka
piratak eta kirol-jer-
tseak nonahi aurki-
tuko doguz. Jantzi
eroso eta zabalak
beroa, ez daiten ozto-
po izan. Kamisetetan
marrazki handi eta
koloretsuek udabarria
heldu dela iragarriko
deuskue.

Galtza bakero finek
sandaliekin bat egingo
d a b e . Au s a r t e n e k
marra eta koadrodun
praka eta alkondarak
eskuragarr i  izango
ditue.Gauetarako gizo-
nezkoen arropan kolo-
re zur ia izango da
nagusi.

Mo d a n
dago-
z e n

jantziak ezagutu
eta aukera ona egi-
tea ez denez erra-

za izaten, gazteen
artean nagusituko
diren joerak azal-
duko deutsueguz.
Gustu guztiak
asetzeko modu-
ko eskaintza
izango dogu,
bakoitza bere
e s t i l o a r e n
barruan eroso
sentitu daiten.

Arropa koloretsuak
easy chic estiloagaz

Kontraste eta 
“gehiegikeriaz” betetako

prakek kolore biziak 
onartuko ditue

Poltsikoz betetako 
praka piratak eta 

kirol-jertseak nonahi 
aurkituko doguz

Udaberriak kolore eztanda era-
gingo dau. Neguko kolore ilun
eta hotzek eguzki izpiei lekua
egingo deutsee. Larrosa, berdea,
urdina eta gorria... dira udaba-
rri eta udako modan nabarmen-
duko diren koloreak.
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Tankera guztietako mate-
rialekin eginiko jantziak
ikusiko doguz gaztetxo-

en soinean, baina udako ten-
peraturei aurre egingo deutse-
en freskura eta etxeko txikie-
nen  ad ina r i  j agokon
askatasuna ardatz izanik;kon-
tuan har tu
behar
da hau-
r r e k
s a s o i
honetan
askatzen
d a b e l a
indar eta
e n e r g i a
gehien.

Oreka eta 
funtzionaltasuna 
Alde batetik, maiz ikusi ahal
izango dira kotoizko batista
arineko jantziak, eta kolore
a s k o t a k o
l o r e z
zein hos-
to berdez
lagunduri-
ko  ze ta
lurrunko-
r r a k .
Kotoiaz gai-
nera, lihoak,

sargak eta seersuckersak be
garrantzia izango dabe.Modu
horretara gazteen janzkeran
oreka eta funtzionaltasuna lor-
tu gura da. Horreekin batera,
diseinu bakuneko grafikoak

nagusi tuko
d i ra  uda -
u d a b a r r i
h o n e t a n .
Blusak eta
topak pra-
ka luze eta
piratekin
konbina-
tuko dira,

eta aitatu-
riko topak sarri ikusiko

doguz marrekin elkarturik.

Aisialdia eta jolasak
Azken batean, kirol giroetara,
aisialdira eta joko lehiakorre-
tara egokitutako janzkera da

etxeko gazte-
enek udan
behar izaten
d a b e n a .
Jo lasean
a r i t z e k o
jantzi ero-
s o a k
i z a n g o
d i t u e

eskura gure txikiek.

Txikienek eroso

Kolore askotako lorez 

zein hosto berdez

lagunduriko zeta 

lurrunkorrak modan 

jarriko dira

jolastu daien

Blusak eta topak, mota 

guztietako

praka luze eta 

piratekin konbinatuko 

dira aurtengo udan

Etxeko gazteenek be,
mutiko zein neskato,
dotore joateko non auke-
ratu zabala izango dabe
aurtengo udaberri-uda
garaian. 
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Udagaz batera, arropen kolorea be isiotu egi-
ten da. Aurten, esaterako, hori, gorri eta fuk-

sia koloreek lagunduriko laranja purua nagusi-
tuko da.Diseinuek haurren izaera indartzea dabe
helburu, eta uda sasoiko fruta zaporetsuen kolo-
re dirdiratsu eta argitsuetan oinarrituz, freskota-
suna iradokitzen dabe. Atzera-puntada kolore-
tsuek kotoi naturalagaz bat egiten dabe, eta uki-
tu informaleko lihozko bermudak be modan
egongo dira 2009an. Kolore ugaritasun hori gitxi
ez eta, kolore neutroak be helduko dira udaba-
rrian; beige, gris eta kaki kolorea, esate-
rako. Zeru urdinagaz edo zuri biziagaz
be ederto joango dira gaztetxoak.

Kolore 
distiratsuak
Zeru kolorekoa dogu itsasoa
be eta uda heltzean nork
eutsi bainu fresko bat hartze-
ko tentazinoari. Nagusioi tenta-
garri egiten bajaku, zer esanik ez
gaztetxoei.Hondartzan zein ige-
rilekuan bainua hartzerako
orduan, barriz, jantzi eroso-
ez gainera, kolore garbi eta
distiratsuak ikusiko doguz.
Marradun bainujantzia seku-
la ez dago tokiz kanpo.
Marra zabalagoak edo
estuagoak eduki leikez,
gehiago edo gitxiago,
baina urtea joan eta
urtea etorri, marradun
bainujantzia gaztetxoen
hondartzetako jolasen eta
bihurrikerien testigu izan
da; neskena zein muti-
koena.Marraz betetako
bainujantziek ez daukie

sasoi bateko indarrik; baina
gerri ingurutik behera hori-

zontalean lerratutako bi-
hiru marra zabalek
ikutu goxoa emoten

deutsie bainujan-
tziari.

Graffitiak 
modan
Gazte izateak
ausardia beragaz
dakar eta badira

graffiti tankerako
bainujantziak gus-
tukoago ditueenak.
Aurten itxura horre-
takoak be sarri

ikusiko doguz
olatuekin jolase-
an.Mota horree-
tako marrazkiek
bainujantzi osoa
har tzen dabe,

zurruntasunar i
zirrikiturik itzi barik.
Ausartak, berritzaileak
eta deigarriak dira.

Tendentzia biak
modan
Marradun bainujantziak
kolore leunak asko
eskertzen ditu. Izan be,
aurtengo helburua ez da
“hemen nago ni” esa-
tea izango, ele-
gantzia modu
disimulatuan

e t a
emeki
zabal-
t z e a
baino, itsas-

b r i s a r e n
freskotasun
eta leunta-

sun bera-
gaz. Kontra-
ra, marrazki
bizidun bainujan-
tziek kolore biziak
izango ditue, harro
daudelako eta harro-
tasun hori erakutsi
egin gura dabela-
ko.Tendentzia biak
modan dagoz. Bata zein bestea
aukeratu, ume guztiek , neska-
to zein mutiko, amaituko dabe
busti-bustita eta harez beteta. Neskatoen, esan-
dakoaz gainera, bikini eta trikiniak be izango ditu-
gu aurtengo udan ikusgai.

Aurtengo udaberri-udan, kolore guztien 
artean laranja purua nagusituko da

Ukitu informaleko lihozko 
bermudak 

erakusleiho guztietan 
topatuko doguz

koloretsu eta fresko
Izozkien antzera,



anboto 2009ko martxoaren 20a, barikua moda gehigarria 7 Mg

umeak modan
Adin guztietako

Era berean,
urte bate-
tik bost

urtera bitarte-
ko neska-
mutikotxoen-

gan marrek
tendentzia
markatu-
ko dabe

datorren uda-
barri-udan; halan be, horreekin batera ori-

nak eta beroki koloretsu dibertigarriak be
maiz aurkituko doguz. Letrazko printdun
kamisetek eta kremailerazko kirol-jertseek be
apain-apain jantziko ditue etxeko txikienak.

Neska mutiko koskorrak
Sei eta hamabi urte bitarteko neska-mutiko
koskorren artean, barriz, marrek are eta pro-
tagonismo handiagoa hartuko dabe. Eta euri-
tako koloretsuak, marrak alkandoretan eta
poloetan, botoi bikotxeko txaketak, tolesdura-
dun gonak eta estanpatudun brusak ikusi

ahal izango doguz. Baleiteke deigarriena
haren mozketa dakarreen nesken prakak iza-
tea, baina, aitatutako berezitasun horretaz
gainera, bestelako mozketa eta diseinuak
arrunt-arrunt datoz 2009 honetan.

Halan be, kolore argiko estanpatu diskretu-
dun broderie edo bainilazko xehetasunak
daroezen  oihal lisu eta oso freskoak be sarri-
tan ikusiko dira nesken arropetan.

Mutilen janzkera
Mutilentzako janzkeratik zerbait nabarmendu
beharko balitz, praka luzeak pitillozko praka
bihurtuko direla da, ‘v’ itxurako sama daukien
jertseekin uztartuz.

Marinel estiloko janzkera be uda honetan
mutikoen armairuetan ezingo da falta. Zuri
eta urdina nahaztuz, alkondara eta praka
piratekin dotore jantzita ikusiko doguz ume-
txoak 2009ko udaberri eta udan. Janzkera
horri lotuta osagaiak be izango doguz: gerri-
koak, jertseak, txapelak, galtzak…

Oinetakoak 

Oinetakoei buruz berba egiterakoan argi ikusiko dogu tenperatura beroekin batera hel-
tzen direla sandaliak haurren oinetara be, aurten kolore zilarreztatua izanik nagusi.
Halan be, beti agertu leiteke edozein soinekorentzako aproposa den
kolore zuriaren alde. Mutilen kasuan, ostera, tirazko sandaliak
izango dira dendetan gehien aurkitu ahal izango direnak.
Udaberrian umeak erosotasunez ibili daitezen,
kolore guztietako zapatilak be oinetakoen arte-
an jaun eta jabe izango dira. Marrazkiz beteta-
ko oinetakoek bizitasuna emongo deutsie uda-
berriko zapatilei. Mutikoen artean urdina eta
berdea izango dira kolore erabilienak eta nesken
artean barriz larrosa eta berdea.

Sei eta hamabi urte bitartekoetan barriz,
marrek protagonismoa hartuko dabe

Bost urteko neska-mutikotxoengan marrek
tendentzia markatuko dabe

Umeen arropak ezin dira aspergarriak izan. Gazte-
txoenek modari funtzionaltasunaz gain, bizitasuna eska-
tzen deutsie. Estilo anitzetako arropa eskuratuz gero,
umeak ez dira sekula nekatuko. 
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Igaz legez, gura beste kolore eta tonu aurkitu ahal izango dira aurtengoan be makillajeari jagokonez, baina,
tendentzia markatuko dauen kolorerik badago, larrosa koloretik abiatzen direnak izango dira nagusi.

Alde batetik, 60ko hamarkadan oinarritutako joera interesgarri bat ikusi ahal izan da moda pasareletan. Bel-
tzaren gainean ezarritako hori ukitu ausart batez lortutako kaki koloreagaz apaindutako begiak ikusi ahal izan-
go doguz. Baten batek joera ausartegia dela baderitzo horri, bizitza errealera be erraz-erraz egokitu daiteke,
horiaren ordez gris ilun tonu baten osatutako matezko gerizpea erabiliz betazaletan. Amaitzeko, esandakoa-
ren ondoren bekainetarantz gerizpe zuria zabaldu beharko da. Horregaz guztiagaz batera, larrosa leunez mar-
goturiko ezpainak ikusi ahal izango dira, distira ahulekin lagunduta.
Halan be, aurretiaz aitatu dogun moduan, kolore larrosaren bariazinoak  izango dira makillajeen oinarri. Esa-
terako, fuksia ezpainetan, larrosa tonuko kolorete beroak, urdin koloreko gerizpe nabarmenduak eta larrosa
koloreko pintzelkadaren bat.
Baina, badago larrosaren tendentziekin apurtzeko aukerarik be.Horren adibide dira beltza, beltz-marroia, beltz-
bioleta eta beltz distiratsua. Kolore horreekin be azken joeren erakusle izan leiteke bat. Aholkuak aholku, urte-
ro legez, esan beharra dago frogak egitean dagoela gakoa, horretara bakotxak berari ondoen joakona zer den
ikusi ahal izango dau-eta.

Larrosatik abiatuta, edonora

Modernoenetik
klasikoenera

Udagaz batera heltzen da
uretan sartzeko gogoa, eta

uger egiten erakutsiko ez deus-
kun arren, bainujantzirik bere-
zienek dotorezia  et elegantzia-
emongo deuskue.
Asko ikusi ahal izango dira aur-
ten osagarri ugariko elastiko
osoak zein bi zatikoak, baina,
era berean, koloretako harribi-
txiekin datozen bikini ezagunak
be arrakasta izango dabe. Gai-
nera, urtero legez, hutsik egi-
ten ez daben bainujantzi beltzak
be bustiko dira uretan, dotore-
zia eskainiz, eta glamour zein
fintasun ukitua dakarren bainu-
jantzi zuria be presente egon-
go da hurrengo hileotan.
Esan bezala, emakumeek triki-
ni, bikini eta bainujantzien arte-
an aukeratu ahal izango dabe,
eta sarri purpurinaz landuriko-
ak izango dira, edo, ehun mal-
guagaz nahasturikoak.Paparre-
ko orratzekin eta bestelako moti-
bo distiratsuekin lagundutako
trikiniak be nabarmentzekoak
dira. Era berean, loredun eta
apaingarri laranjadun gris meta-
lizatuko jantziak be modaren gai-
lurrean egongo dira aurten.
Baina, esperimentu ukituko eta
kolore beroak nagusituko diren
bainujantziak janzteko aukera-
rik be egongo da 2009ko udan.
Adibidez, gorria, morea, laran-
ja, urdina, zuria eta horia itxu-
ra geometriko edo organikoe-
tan nahastuz.
Bestalde, hondartzetan edo ige-
rilekuetan zehar ibiltzeko jantziek
bainujantzien estanpatuen
antzekoak dakarrez.Gasaz osa-
tutakoak izango dira. Gainera-
koan, eskote barietate ugarigaz
aurkituko gara: ohorezko hitza,
asimetrikoa, mahukarik gabe-
koa… Jantzi horreek begetazi-
noa irudikatzen daben hainbat
neurriko lore eta begiztekin
amaitutakoak dira.

aukeran
Bitxi handiak
udabarriarekin
bat eginez

Urtero legez, datorren uda-
barri-uda sasoian be jan-
tzien dotorezia areagotzen
lagunduko dabe bitxiek.
2009. urtea ez da bitxiak
soinekoen joskeran txerta-
turik ikusiko doguzen lehe-
nengo aldia izango, eta
segurutik azkena be ez.
Hori dela-eta, sarri ikusi
ahal izango doguz glamou-
rra, luxua eta exotismoa
askatzen daben soineko
deigarri eta eleganteak.

Baina, horreez gainera,
mota guztietako bitxiak be
jantzi eta erakusteko auke-
ra egongo da udabarriko
lehenengo eguzki printze-
kin batera. Estilo etniko
zein abangoardiako lepo-
koek, eraztunek eta beso-
koek berezitasun komun
bat izango dabe: tamainen
handitasuna.



y Sombra, Chiqui-Alai eta Nue-
vo Mundo, Bartzelonan; Chiki-Jai,
Rosales eta Playa, Madrilen;
Vigues Vigon, Sierpes Sevillan,
Tormes Salamancan, Valladolid,
Tenerife... Sabadellen be zabaldu
eben 1941ean, eta Durangoko bi
pilotari izan ziren bertan: Begoña
Ereñaga eta Mari Garate. 

Euskal Herrian

Erraketalari asko eta intendente
ugari euskaldunak izan arren,
hemen –Bilbon eta Donostian–
partidu profesional gitxi joka-
tzen ziren. Bilbon 1921ean ipini
eben Euskal-Jai frontoia mar-
txan, eta Donostiko Grosekoa
1938ko maiatzean. Eibarren
modalitate honetako hiru esko-
la zegozen, eta horren eraginez
makina bat pilotari irten ziren
inguruan, Durangaldean barne.
Eibartar asko ez eze, Ermua,
Durango, Iurreta, Zaldibar eta
Mallabiko emakume ugari izan

ziren erraketalari. Lehen aipa-
turiko Begoña Ereñaga eta Mari
Garatez gainera, Lutxi Arrube
iurretarra, Pilar Garitaonaindia
“Azkoitia” eta Diana Garitao-
naindia “Txikita de Mallabia”
aipatu leitekez, besteak beste.

Gainbehera

1940an Euskal Pilotaren Espai-
niako Federazinoa sortu zen,
Moscardo jenerala bertako
buru zelarik. Moscardok, Espai-
niar estatuko erraketa frontoiak
itxi zituen, ez eutsalako, antza,
ondo erizten emakumeak kiro-
lari profesional izateari. Gaine-
ra, lizentzia gehiago emotea
debekatu eban. Horren eragi-
nez, hemengo eskolak itxi egin
ziren eta afizinoak behera egin
eban nabarmen. Pilotako beste
modalitateak gailentzen joan
ziren, eta emakumeek beste
lanbide batzuk aurkitu zitueen.

Amerikan urte batzuez jarrai-
tu eta hemen frankismoa amai-
tzear zela berpiztu arren, errake-
tak ez zeukan jada arrakastarik.
1980ko uztailaren 17an jokatu
zen azken partidua Fronton
Madriden. Markel Onaindia

Mallabia, Durango,
Iurreta, Zaldibar
eta Ermuko
emakume ugari
izan ziren
erraketalari

1940an eskolak
eta frontoiak ixten
hasi ziren, eta
afizinoak behera
egin eban
nabarmen
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“Hainbat material Ildefonso Anabitarteren
familiari eskerrak eskuratu dogu”

‘Erraketistak’ izeneko erakuske-
taren arduraduna da Javier Sagas-
tizabal durangarra. Jose Maria
Urrutiagaz batera, hainbat mate-
rial bildu dau gai horren inguruan:
argazkiak, kartelak, tresneria...
Kontatzeko gauza asko dauka,
zalantzarik barik. Erakusketa osa-
tzeko bidean egindako lanari
buruz berba egiteko, bere bule-
goan hartu gaitu Sagastizabalek.

Nondik dator erakusketa egite-
ko ideia?
Emakumeak hemen profesio-
nalki jokatu dauen lehenengo
kirola denez, martxoaren 8aren
harira egitea adostu genduen.
Arte eta Historia Museoan aur-
keztu genduen proposamena,
eta ondo iruditu jaken.

Eta zein izan da  erakusketa aur-
keztu arteko prozesua?
Urrutia orain dela 4-5 urte eza-
gutu neban, eta geroztik hartu-
emona mantendu dogu. Berak
erraketaren gaineko erakusketa
txiki bat ipini eban Mungian, eta
jenteari interesa piztu eutsan.
Hori dela-eta, erakusketa zabal
bat sortzea erabaki genduen, eta

orain dela urte eta erdi hasi ginen
martxan. Durangon ondo ikusi
eben egitasmoa, baina museoa
okupatuta zegoen oraingo data
arte. Horregaitik, Emakume Lan-
gilearen Egunarekin lotzea pen-
tsatu genduen. Erraketalariei
omenaldia egiteko Udalak lagun-
du euskun; Aitziber Irigoras alka-
teak, batez be: gogotsu hartu
eban; pilotari ohi baten alaba da.

Nondik dator eskuratu dozuen
informazino hori guztia?
Bere garaian kirol hau jarraitzen
neban eta erraketalariak ezagu-
tzen nituen. Baina hainbat
material Ildefonso Anabitarte-
ren familiagandik lortu dogu.
Anabitarte gerra denporan
desagertu zen, eta bere arrasto-
aren atzetik genbilzela, izen
bereko bilobarekin kontakta-
tzea lortu genduen.

Anabitarteren biloba izan da,
beraz, zuen kontaktua.
Bai. Gainera, bere aititaren lan-
gileak izan ziren erraketalari
batzuekin hartu-emona man-
tentzen dau, eta omenaldirako
laguntza handia izan da.

Erraketa estuak eta
pilota gogorrak

Hasiera batean, kirol hau
gomazko pilotekin prakti-
katzen zen, Madrilen zabal-
duriko 20 metroko fron-
toian. Pilotaleku laburra
izan arren, jokamoldeari
bizitasuna falta ei jakon,
zenbaiten ustez; tartean
Ildefonso Anabitarte pun-
tista donostiarraren ustez. 

Anabitartek kirolari bizi-
tasun hori emoteko ideia pro-
posatu eban. Erraketaren sor-
tzaile izan zela kontsideratzen
denak larruzko pilotagaz

jokatzea proposatu eban;
pilota horreek 30 gramoko
gomazko potroa zeukien
barruan.

Baina, noski, pilota gogo-
rragoak izateak erraketen
aldaketa be ekarri eban. Zaba-
leran apur bat estutu egin
zitueen, eta barruko sokak
gogortu. 

Ingalaterran egi ten
zitueen erraketa normalak
baztertu, eta Valentin Zuma-
labe mutrikuarrak hartu eban
berriak sortzeko ardura.

Pilotalekuko jaialdietan,
pasarelatik hurregi
Kirol honen bizian irudiak pisu
handia izan eban. Ezin ukatu
kirola zenik, baina askorentzat
hori baino gehiago zen.

Frontoira joaten ziren ikus-
le gehienak gizonak ziren. Kiro-
la eta apustua ez eze, emakume
izateak bazeukan arrakastan era-
ginik. Noski, intendenteek be
negozioa egiteko arma modura
erabiltzen eben faktore hori.

Barritasuna zekarren kirol
honek. Gauza berezia zen etxea
eta familiaren kargu ziren ema-
kumeak kirola egiten ikustea, eta,
gainera, soldatapean izatea.

Sasoi jakin batzuetan errake-
talariak oso ondo baloratuta zego-
zen sektore dirudunekoen artean.
Ez zen arraroa aktore edo politi-
ko famatu bat erraketalari bate-
gaz ezkonduta ikustea.

Irudiaren erabilera horrek,
baina, emakumeak bizi eban
egoera islatzen eban. Frankis-
moan, adibidez, gonak orkatile-
tara arte luzatzera derrigortu
zitueen, erosotasunari begiratu
barik. Frankismoaren ondoren,
modalitatearen azken urteetan,
berriz laburtu zitueen gonak, iru-
dian ikusi leitekeen moduan.
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Anbotok ez dau bere gain hartzen kolaboratzaileen zutabeetan, eritzi artikuluetan edo gutunetan adierazotako esanen eta eritzien erantzukizunik.
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Aitor Aurrekoetxea

Estetika

Estetikak diziplina gisa ez
dauka zerikusirik gure hirietan
sarritan ikusten ditugun
gabinete estetikoekin. Estetika,
Logika eta Etikarekin batera
filosofiaren arlo bat izango
litzateke, eta bigarrenari
ingelesek kosmetika deitzen
diote. Zorigaitzez, gure
parajeotan kontu honetan
nahaste izugarria dago, eta beti
Estetikaren kalterako, jakina.

Nire uste apalean, nahiz
eta esango dudana politikoki
zuzena ez izan, Estetikak eta
Etikak, biek dute antzeko
garrantzia gure bizitzetan; eta
are gehiago esango nuke,
gizakia ez litzateke ulertuko
Estetikarako duen joera
kontuan hartu barik. Izan ere,
Estetikaren zereginetariko bat
artearen filosofiaz hausnartzea
da; eta diziplina hori, azken
batean, esperientzia estetikoaz
arduratzen da. 

Estetikak kontzeptu eta
kategoria askorekin lan egiten
du. Ziur asko, horien guztien
artean ezagunena Edertasuna
izango litzateke. Ezin da ukatu
denok dugula Edertasunarekin
harreman bat edo beste, eta
harreman hori nolakoa den,
horrelakoxea izango da
artearen unibertsoarekiko gure
harremana. 

Batzuek esango dute artea
ez zaiela batere interesatzen,
baina sentsibilitatea, irudime-
na eta entendimendua
uztartzen direnean, esperien-
tzia estetikoa izan genezake;
hau da, gurean hiru fakultate
horiek jolasten direnean,
artearen misterioa deszifratze-
ko bidea zabaltzen da. Hala
ere, zenbat eta bagaje handia-
goa izan, gozamena ere
handiagoa izango da. Antonio
Machadok esaten zuen
moduan, ulertzen ez duguna
bakarrik mespretxatzen dugu-
eta.

Beraz, saia gaitezen
artearekin harremanetan
ipintzen, eta aska ditzagun
zentzuak!

ERITZIA
kolaborazinoa

Gutunak @

✑

Gure umeak geure auzoan eskolaratu nahi
ditugu: Abadiño-Zelaietako Herri Eskolan

Aurten 27 familia saiatu gara gure umeak matrikulatzen urte bikoen
gelan  Abadiñoko Zelaieta Herri Eskolan 2009-2010 ikasturterako. 

Eusko Jaurlaritzak, aitzakiatzat harturik ume guztientzako
plazarik ez dagoela, erabaki du ume batzuk beste eskola batera
bidaltzea; gure auzotik hiru kilometrora, oso ezaugarri soziolin-
guistiko ezberdinak dituen beste gune batera.

Behean sinatzen dugun gurasook  uste dugu  gure umeak euren
auzotik kanpo matrikulatzeak ume horien deserrotzea ekarriko due-
la. Uste dugu gure umeek eskubide osoa dutela euren ingurune
hurbileko beste umeekin batera hazi, ikasi eta gizarteratzeko. Esko-
lako bizikidetza funtsezko gauza da adin horretako umeen inte-
grazio eta prestakuntza prozesurako, eta talde hau osatzen duten
27 umeak honezkero lokarri sendoz elkartuta daude, orainaldi eta
etorkizun komun bat partekatzen dutelako. Lokarri horiek itxike-
ria burokratiko hutsez haustea onartezina da.

Ez dugu ulertzen  nola Eusko Jaurlaritzak jaiotze-tasa bultza-
tzeko kanpainak egiten dituen, eta gero, ume gehiago egoteagatik
eskoletan plaza gehiago behar direnean, ume ugaritasun hori ara-
zo bihurtzen den. Gure ume guztiak geure auzoko eskola publiko-
an nahi ditugu, bakoitza bere eskola-plazaren jabe.

Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza Sailak entzungor egin dio gure
eskariari , eta orain arte ez digu onartu ezta eurekin batzartzea ere,
gaia elkarrekin aztertu eta  konponbideak bilatzeko, nahiz eta Zelaie-
tako Herri Eskola eta Abadiñoko Udala osorik eta erabat geure alde
dauden.

Gurasoontzat garrantzi handiko pausua da gure umeak esko-
lara lehen aldiz eramatea, euren kabuz ibiltzen eta gizarteratzen
hasi daitezen, eta ez dugu nahi momentu eder hori trauma bihur-
tzea umeentzat. Horregatik prest gaude behar den indar guztia egi-
teko gure ume guztiek aukera izan dezaten euren auzoko Herri Esko-
lan ikasteko. Oinarrizko eskubide demokratikoa da, eta ezerk ez
inork ez du lortuko eskubide horri uko egin diezaiogun.
Onartu gure umeak Zelaietako Herri Eskolan orain! 
Inor kanpoan itzi barik!

Zelaietako gurasoak (Abadiño)

Alkate berriari Zaldua elizateko plazatik
Zaldibarko alkate berria gogotsu estreinatu da kale izenen pla-
ka berriekin, webgune berriztatuarekin eta herriko goi aldera-
ko hiru sarbide mekanikoren proiektuarekin: zorionak.

Aldatsa kaleko arrapala mekanikoak eta eskolatik elizarako
eskailera mekanikoak Zaldua elizateko plaza inguruan batuko dira,
bertan bizi eta ibiltzen garenon onerako izango dira, baina horiek
eta herrigune zaharreko birmoldaketa egiten den bitartean, Alda-
tsa eta Elizondo kaleetako eta Zaldua Elizateko Plazako zoruaren
egoera negargarria da; batez ere, euria egiten duenean.Hurrengo
udazken eta negua baino lehen zoru horrek behin-behineko kon-
ponketa bat behar du, azkenengoz zulo batzuren konponketak,
susmagarriro, 2007ko udal hauteskundeak baino hiru egun lehe-
nago egin ziren.

Horrelako ideiak eta hobeak  jaso nahi badituzu, dei ezazu
Tokiko Agenda 21a eta bertan ikusiko gara herritar guztion one-
rako lan egin nahi dugunok.

Delfin Zubizarreta (Zaldibar)

Lurra egoera txarrean 
Delfin Zubizarreta zaldibartarrak aurretik irakurgai izan dogun
eritzi gutunagaz batera ondorengo argazki hau bialdu deusku.
Idatzian dinona iruditan frogatzeko helburua daukala dinosku.
Harlauzak falta direla azaldu deusku Zubizarretak, eta plazako
beste leku batzuetan be lurra egoera txarrean dagoela.

Klik batean @

Eguaztenak eguasten
Abadiñoko hainbat lekutan jarri barri daben honako kartel hau
ANBOTO astekariko irakurle bati deigarria iruditu jako. “Harritu
nauena ez da Abadiñon altzariak eta tramankuluak batzeko zer-
bitzua martxan jartzea  izan. Zerbitzu hori iragartzerakoan ‘eguas-
ten’ txarto idatzita ikustea baino”. 

Klik batean @
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ANTZERKIA
DURANGO
›› ‘Murren bidaia’ (Behibi’s),

martxoaren 21ean, 18:00etan, 
San Agustin kulturgunean. Arraza
Diskriminazinoaren Aurkako
Nazinoarteko Eguna dela-eta,
Udaleko Inmigrazino Sailak eratuta.

›› ‘Emakumeak larru gorritan’ (Sua),
martxoaren 26an, 20:00etan,
Plateruena kafe antzokian.
Korrika16 eta Berbalagunen
eskutik.

ERMUA
›› ‘Variaciones sobre Rosa Parks’

(Cambaleo-Madril), martxoaren
20an, 22:15ean, Loabiano
kulturgunean. 

Bilgune Feministak eta Andereak
elkarteak deituta. 

IURRETA
›› Udaleku ibiltaria eta finkoa eratu

ditu Kimuak aisialdi elkarteak.
Uztailean izango dira, eta izena
emoteko Ibarretxe kultur etxera jo
leiteke edo Durangoko Kurutziaga
ikastolara, martxoaren 24an eta
26an, 16:30etik 17:00etara
(kimuak@kimuak-elkartea.com /
www.kimuak-elkartea.com).

ERAKUSKETA
BERRIZ
›› ‘Emakumea Durangaldeko eta

Lea-Artibaiko landa ingurunean’.
Argazkiak. Kultur Etxean, 
martxoan.

DURANGO
›› ‘Erraketalariak’. Martxoaren 29a

bitartean Arte eta Historia
Museoan.

›› Teleskopioak,
pisu planeta-
rioak, maketa
argitzaileak…
martxoaren
26an, 27an
eta 28an, San
Agustin
kulturgunean,
17:00etatik 20:00etara. Izarra
astronomia elkarteak antolatuta
2009a Astronomiaren Nazinoarteko
Urtea izendatu dabela-eta.

›› Hiart Zamakona. Margoak.
Apirilaren 20a arte, Nualan Gunean.

ELORRIO
›› ‘Emakumeak munduan’ argazki

erakusketa (Benito Pajares,
2006ko World Press Photo saria),

goa), martxoaren 26an, 17:30ean,
Jubilatuen Etxean.

DURANGO
›› Andoni Egañagaz solasaldia,

martxoaren 26an, 10:00etan, Arte
eta Historia Museoan. Udal
Euskaltegiak gonbidatuta, 
Korrika16ren baitan.

BESTEAK
DURANGO
›› Txiki Parka, Landako erakustazo-

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

ELORRIO
›› Koltxonetak eta tailerra, martxoa-

ren 21ean, goizean, Gernikako
Arbola plazan. Intxorta asti taldeak
antolatuta, 20. urteurrena dela-eta.
Galo eta erromatar mozorrotuta
gerturatzera gonbidatu dabe. Herri
bazkaria, 14:30ean kiroldegian, eta
ondoren ‘Cesarren XII. Probak’
ikuskizuna. Luhartz taldeagaz
erromeria, 19:00etatik aurrera,
plazan.

DANTZA
DURANGO
›› Dantza tailerra: ‘Dantzaldi

ibiltaria’(AIKO taldea). Martxoaren
24an, 19:30etik 21:00etara,
Plateruena kafe antzokian.

DEIAK
DURANGALDEA
›› Aisialdirako eskaintza kaleratu

dau Ikastolen Elkarteak. Horren
aurrean begiraleak be behar ditue.
Horretan jardun gura daben gazteek
apirilaren 5a arte daukie izena
emotea. Euskalduna eta aisialdian
esperientzia daukana izatea
beharrezkoa da. Baita ingelesa
menperatzea be, ingeles udalekuen
kasuan. Kontuan hartuko dira:
aisialdiko begirale/zuzendari titulua
edukitzea, sorosle, elikagaien
menperatzaile eta abarren titulua
izatea eta formazinoa zein gaitasun
pertsonalak (www.bieikastola.net /
www.ikastola.net)

DURANGO
›› Genero biolentziaren kontrako

elkarretaratzea. Eguenero,
20:00etan, Andra Mariko elizpean.

martxoaren 26a arte, Iturri kultur
etxean. Martxoaren 8a dela-eta
eratutako erakusketa.

ERMUA
›› ‘Ernesto Che Guevara’. Argazkiak,

liburuak, margoak… Martxoaren
28a arte, Lobiano kulturgunean.
Komite Internazionalistek eratuta.

IKASTAROAK
ABADIÑO
›› Aitei zuzendutako afektibitate eta

haurrendako masaje ikastaroa,
apirilaren 30etik maiatzaren 28a
arte. Aurkezpen berbaldia
martxoaren 26an, 18:30ean,
Txanporta
kultur
etxean.
Izena
emoteko,
Txanporta
eta
Errotan 
(94 466 94 20 / 
berdintasun@abadiano.org)

BERRIZ
›› Igeri egiteko ikastaroak, mantenu

gimnasia,
nagusien
gimnasia,
step eta
batuka,
pilates,
GAP eta
kaloriak
erretzeko ikastaroak, Berrizburu
kiroldegian. Izena emoteko epea
martxoaren 21a arte dago zabalik;
10:00etatik 20:00etara jo leiteke
bertara.

DURANGO
›› Aisa-etorkinendako euskara

ikastaroak, apirilaren 21etik
ekainaren 25era, astelehen,
martitzen eta eguaztenetan.
Gitxienez 12 eta gehienez 18
laguneko taldea osatu behar da.
Izena emoteko azken eguna
apirilaren 17a da, matrikula Udaleko
Euskara Sailean egin behar da 
(94 603 00 30 / 
www.durango-udala.net).

›› 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).

›› Umeendako antzerkia: ‘Kanpanilla
eta Peter Panen itzala’ (Txalo
produkzinoak), martxoaren 21ean,
17:00etan, Lobiano kulturgunean. 

ZORNOTZA
›› ‘Nora zoaz Txanogorritxu?’

(Deabru Beltzak), martxoaren
21ean, 18:00etan, Zornotza
aretoan.

BERBALDIA
ABADIÑO
›› Bazkaloste kulturalak: ‘Konben-

tzioko gerla Euskal Herrian (baita
Abadiñon be) eta I. Karlistadaren
hasiera’ (Hizlaria: Floren Aoiz),
martxoaren 21ean, 17:00etan,
Zelaietako  Zelaieta hotelean
(sarrera 4 euro, kafea eta pastela
barne).

BERRIZ
›› ‘Ardura banaketa menpekotasuna

daukien pertsonen zaintzan’
(Hizlaria: Oihana Arregi psikolo-

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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Martxoaren 21ean 18:00etan

TXANOGORRITXU
Bi mundu bereizitan gertatzen diren
bidai biren istorioa dakarsku Bilboko
Deabru Beltzak antzerki taldeak: ‘Nora
zoaz, Txanogorritxu?’. Otsoaren eta
Txanogorritxuren bidaiak batzen ditu
antzezlanak. Denetarik gertatu leiteke
ipuin ezagunaren bertsino aske
honetan. Lorak, ekaitzak, nahasteak,
lagunak eta mila arrisku azalduko da,
magian eta karatean aditua den eta
otso beldugarriari aurre egingo
deutsan Txanogorritxurentzat.
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TELEFONO INTERESGARRIAK

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

GARRAIOAK

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

TAXIAK

Abadiño ................946 814 470
Matiena ..................606 459 988 
Durango Geltokia ....946 811 001
Goco Tour ..............946 202 860
Tele Taxi ................944 102 121
Radio Taxi Bizkaia ..944 269 026
Elorrio Geltokia ......946 820 040 

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

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

UDALAK

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

UDALTZAINGOA

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

BESTELAKOAK

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

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

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

KIROLDEGIAK

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

6

EGURALDIA

17o

6

18o DOMEKA

5

21o ASTELEHENA

3

19o ZAPATUA

4

21o BARIKUA

MARTITZENA

Giro eguzkitsuak jarraituko dau,
baina tenperatura jaitsi egingo
da. Zerua oskarbi egongo da,
nahiz eta goizean behe-lainoa
sortu. Ipar-ekialdeko haize hotza
sartuko da eta tenperaturak
behera egingo dau.

Giro eguzkitsua izango dogu,
baina gauean izotza botako
dau. Hodei gitxi ikusiko dogu,
bereziki azken orduetan.
Ekialdeko haizea ahul ibiliko da.
Tenperatura minimo eta
maximoak jaitsi egingo dira.

BOTIKAK
Barikua, 20
09:00-09:00
• Unamunzaga 
(Murueta Torre 2C - Durango) 
Zapatua, 21
09:00-09:00
• Mugica (Andra Mari 9 - Durango)
09:00-13:30 (*14:00)
• Unamunzaga / Sagastizabal / De Diego /
Campillo / San Roma / Balenziaga
(Durango)
• Bartolome (Gabiola 2 - Berriz) 
• Irigoien 
(Bixente Kapanaga 3 - Iurreta)*
• Deleuze Jiménez (Erreka 6 - Elorrio)*
Domeka, 22
09:00-09:00
• Irigoien 
(Bixente Kapanaga 3 - Iurreta)
09:00-22:00
• Egaña (Bekoetxe 4 - Zaldibar)
Astelehena, 23
09:00-09:00
• Navarro (Artekale 6 - Durango)
Martitzena, 24
09:00-09:00
• Balenciaga (Ezkurdi 8 - Durango) 
Eguaztena, 25
09:00-09:00
• De Diego (Intxaurrondo 22 - Durango) 
09:00-22:00
• Bengoa 
(Jose Antonio Agirre 1 - Atxondo) 
Eguena, 26
09:00-09:00
• Etxebarria (Montebideo 2 - Durango)

ELORRIO
›› Arriolan

Rock: Zura
+ DJ Ura
(Euskal
Herria),
martxoa-
ren 20an,
22:30ean, Ateneoan.

GARAI
›› Altzaga (Erandio)+Berduntza

(Zierbana)+Lirain Txiki (Gorliz)
abesbatzak, hilaren 28an,
20:00etan, San Migel Goiaingerua-
ren elizan. 

ZINE-KLUBA 
BERRIZ
›› Zine emanaldia, martxoaren 22an,

19:00etan, Kultur Etxean.

DURANGO
›› Zine emanaldia, Uztartuz

elkartearen eskutik: ‘Las mujeres
de verdad tienen curvas’ filma,
martxoaren 20an, 19:30ean, San
Agustin kulturgunean.

›› Zine-kluba: ‘Rocknrolla’ pelikula,
martxoaren 26an, 20:30ean,
Zugaza zineman.

ERMUA
›› Umeendako zine emanaldia: ‘El

viaje de Teo’ filma, martxoaren
22an, 17:00etan, Lobiano kulturgu-
nean.

›› Zine-klub zikloa: ‘Che, el 
argentino’ filma, martxoaren 26an,
21:30ean, Lobiano kulturgunean.

ZORNOTZA
›› Zine saio berezia: ‘Once’ pelikula,

martxoaren 23an, 20:00etan,
Zornotza aretoan.

›› Makrobiotika eta osasunerako
sukaldaritza ikastaroa, apirilaren
25 eta 26an eta maiatzaren 23 eta
24an. Tina Asensioren eskutik
emongo dira Artakuso ekodendak
eratutako eskolak, Kurutziaga
ikastolan. Izena emoteko eta
informazino gehiagorako Artakuso
ekodendara jo leiteke edo honako
telefonora deitu: 659 990 740
(Oihana).

IURRETA
›› Ikima tailerrak: laburmetrai

tailerra, martxoaren 20an,
17:30ean, Udal Liburutegian.

›› Guraso eta hezitzaileendako
ikastaroa, martxoaren 24, 26, 30
eta 31n, 18:30ean, Ibarretxe kultur
etxean. Izena emoteko epea
martxoaren 20a artekoa da.
Horretarako Ibarretxe kultur etxera
edo Maiztegi herri eskolara jo
leiteke (94 620 03 42 /
kultur-etxea@iurreta.net).

IKUS-ENTZUN
ABADIÑO
›› ‘Bidaia intimoak’ (Jon Maia),

martxoaren 25ean, 19:00etan,
Zelaietako Txanporta kultur etxean;
26an, Traña-Matienako Errota kultur
etxean.  

ERMUA
›› ‘Dhaulagiri (8.167m)-Manaslu

(8.156m)’ (Hizlaria: Alex Txikon),
martxoaren 25ean, 19:30ean,
Lobiano kulturgunean. Artarrai
mendi taldeak antolatuta.

LITERATURA
IURRETA
›› Munduko emakumeen literatur

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

MUSIKA 
DURANGO
›› Vomito + Never Surrender,

martxoaren 21ean, 22:00etan,
Plateruena kafe antzokian.

›› Bjelave umezurtz-etxearen aldeko
kontzertua: Juan Luis Anasagasti
(tenorea) eta Jaime Butron
(pianoa), martxoaren 21ean,
20:15ean, Santa Ana elizan.

›› Perkusino kontzertua, martxoaren
26an, 19:00etan, Bartolome Ertzilla
Musika Eskolako Aretoan. Blues eta
rock bertsinoak eskainiko ditue
eskolako ikasleek.
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ZINEMA
DURANGO

Zugaza
Una pareja de tres 
Zuzendaria: D.
Frankel
barikua 20:
19:00 /22:00
zapatua 21:
19:30 / 22:30
domeka 22:
19:30 / 22:30
astelehena 23:
19:00 / 22:00
martitzena 24: 20:00 

Umeendako zinema

Una amistad 
inolvidable
zapatua 21: 17:00
domeka 22: 17:00

ELORRIO

Arriola antzokia
El truco del
manco
Zuzendaria: 
S. Zannou
zapatua 21:
22:30
domeka 22:
20:00
astelehena  23: 20:00

Umeendako zinema

Bonkers (euskaraz)
domeka 22: 17:00

ZORNOTZA

Zornotza Aretoa
Revolutionary 
Road
Zuzendaria: 
S. Mendes.
zapatua 21:
22:00
domeka 22:
20:00

Umeendako zinema

Barriola, San
Adriango azeria
domeka 22: 17:30

Martxoaren 21ean, 22:00etan

VOMITO + 
NEVER SURRENDER
PLATERUENEAN

1984an sortutako punk  talde
gipuzkoarra izango dabe, astebu-
ruan, Plateruena kafe antzokian.
1995ean kaleratu eben azken
diskoa; halan be, igaz, Siempre fue
terror bilduma be argitaratu eben
(Puzkarra records 2008). Vomitoren
jarraitzaileek aukera ezin hobea
daukie zapatukoa. Horrezaz gainera,
Arrasateko Never Surrender taldeak
be eskainiko dau bere musika
proposamena.
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astekaria@anboto.org

Hasi, beraz, zuen 
galderak bidaltzen 
helbide honetara 
(izena eta herria ipinita):

Zuen etxeko maskotaren (txakurra, katua zein beste edozein anima-
lia) gaineko dudak argitzeko aukera daukazu Etorbide Albaitari
Klinikari esker apirilaren 3an aterako den aleko Lau Hanka atalean. 

Zuen galderei erantzunez, Alberto Cimarro albaitariak gaixotasun
eta heziketaren inguruko aholkuak emongo deuskuz. 
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Asier Berasaluzek -Urberuagarekin- eta Ibai Zabalak -
Mendizabalekin- bigarren mailako binakako finala jokatuko
dute bihar. Berrizek beste pilota egun handi bat biziko du.

Areto-futbolean  Bizkaiko Kopari ekingo diote Durangoko
Kulturaleko emakumeek. Soloarte taldearen aurka 
jokatuko dute domeka goizean, Landako kiroldegian.

25 Kulturala Kopako lehian24 Berriztar bi binakako txapelaren bila

KIROLAK

Axpe berriro igoko
dute 3. Duatloian
Mugarra Triatloi Taldeak

Durangoko 3. Duatloia
antolatu du martxoaren

28rako. Lasterketa Ezkurdin hasi-
ko da 15:30ean, eta hantxe amai-
tuko da ordu bi geroago. Parte-
hartzaileek hiru tarte osatu behar-
ko dituzte: 9 korrika, 40 bizikletan
eta, amaitzeko, beste 5 korrika. Bizi-
kletako ibilbidean Axpe igoko dute
berriro. Beraz, gogorragoa izango
da aurtengo duatloia.

Iaz Axpeko aldapetan bidea
konpontzen aritu ziren, eta igoera
ibilbidetik kanpora utzi behar izan
zuten. Aurten, koxka hori berres-
kuratuta, hiru gailur izango ditu
bizikletaz osatu beharreko tarte-
ak: Axpe, Miota eta Elorrioko
saihesbidea. Azken hori ematen
duena baino gogorrago egiten da
haizeak jotzen badu. 

Korrikako lehen tramuan
atletek Orozketara joan-etorria

egingo dute; bigarrenean herri-
gunean zehar antolatutako 2,5
kilometroko zirkuituari itzuli bi
emango dizkiote.

Iaz, Patxi Urizarrek irabazi
zuen gizonen artean eta aurten
ere etorriko da. Virginia Berasa-
tegik oraingoz ez du izenik eman.
Horiez gainera, beste bost kate-
goria daude: hiru beteranoetan,
eta bana gazteetan eta 23 urtez
azpikoan.

Lehen urte bietako arrakas-
tak jarraipena izango du aurten.
Izan ere, parte-hartzaile kopurua
300era mugatuta dago eta dago-
eneko 270 lagunek eman dute
izena (www.triatloi.org). Federa-
tuei lehentasuna ematen diete.
Irabazleak 600 euro, txapela eta
garaikurra jasoko ditu; bigarrenek
300 euro, eta hirugarrenek,
berriz, 150. 

Spinning erakustaldia
Duatloiari jai giroa eman nahi izan
diote, eta hainbat ekitaldi antola-
tu dituzte. Iaz oso harrera ona
izan zuenez, aurten berriro spin-
ning erakustaldia egingo dute
Ezkurdin, 15:35ean hasita.

Aurretik, 11:30ean, Mugarra
Triatloi Eskolako neska-mutikoek
erakustaldia eskainiko dute.
Ondoren, Labeldun pintxoak ero-
si ahalko dira eta kafe degusta-
zioa ere izango da. J.D.

Mugarra Triatloi
Eskolako gazteek
erakustaldia 
eskainiko dute
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Kantxan arerio izango diren
lagun bi binakako finalean
Asier Berasaluze eta Ibai Zabala berriztarrek bigarren mailako
finala jokatuko dute; partidu atariko sentipenak azaldu dizkigute

Txapelketa honetan elkarren kontra jokatutako partidu biak Zabalak irabazi ditu. Judit Fernandez

Herrikide bi profesionaletako final
handi batera iristea oso gutxitan
ematen den jazoera da. Beraz,
Berrizek badu zertaz harrotu.
Etxeko gazte bik, Asier Berasalu-
zek (25 urte) eta Ibai Zabalak (21
urte) bigarren mailako binakako
txapelketako finala jokatuko
dute, bihar Zornotzan. Jaialdia
16:30ean hasiko da. 

Berasaluze IX.ak Xabier
Urberuaga du bizkarzain; Zabalak
Aratz Mendizabal izango du
aurreko koadroetan. Iaz, kasuali-
tatea horrelakoxea delako, era-
sundar bi –Retegi II eta Escude-
ro– aurrez aurre izan ziren finale-
an. “Ez ete da igazkoa pasatu-
ko!”, dio Berasaluzek. Izan ere,
Retegik eta Argotek 22-2 irabazi
zuten. Horrelakorik ez du ez
batak ez besteak desio.

Bi pilotariak sasoian daude,
eta ez dute eskuetan arazorik.
Finalerdietan eskuetatik justu
amaitu zuela onartzen du Zaba-
lak, baina errekuperatuta dago.

Eguaztenean finaleko pilotak
baztertu zituzten. Berasaluzek eta
Urberuagak azpitik dabiltzanak
aukeratu zituzten, berriztarraren
sakea eta joa aprobetxatzeko
asmoz. Zabala berak ere argi du,
pilotari bakoitzak nerbioei euste-
ko duen gaitasunaz gainera,
Asierren eskuinean egon daite-
keela finalaren gakoa. 

Gorriek material motelagoa
aukeratu zuten, espero zen
legez. Eta normalean inork ez
duenez bere burua faboritotzat jo

nahi, Berasaluzek gorrien lanera-
ko gaitasuna azpimarratu du: “Jo
bai, baina gero pilotan egin behar
da. Eurek pilota gitxi galtzen
dabe. Partidu gatxa izango da”.

Ligaxkan Zabala nagusi
Ligaxkan birritan jokatu dute
elkarren aurka, eta bietan 22-20
irabazi dute Mendizabalek eta
Zabalak. Partidu gogorrak izan
dira, eta  “alde batera zein beste-
ra jausi” zitezkeela onartzen du
bietan garaile suertatu denak.
Dena dela, memoria ez da alpe-
rrik dugun dohaia, eta Berasalu-
zek ondo gogoratzen du San
Mateotan behin irabazi ziola. 

Gorriek ligaxka ikaragarri
ona osatu dute; zortzitik zazpi
garaipen. Urdinek bost irabazi
zituzten, baina Berasaluzek fina-
lerdietan jokatu du txapelketako
partidurik onena.  J.D.

2009ko martxoaren 21a. Biharkoa egun seina-
latua izango da aurrerantzean bizkaitarrontzat,
baina, bereziki, Berrizko herriarentzat. Pilotaren
inguruan mugitu izan den herritzat ezaguna dogu
Berriz, beti pilotaren arloan lanean dabilen herri
izateagaz lotzen dogu, baina oraindino ez doguz
inoiz ikusi (nik gogoratzen dodala, behintzat)
herriko seme bi profesional mailako txapel baten
lehian final berean.

Horrelako ekitaldi berezi batek merezi dauen
moduan, herriko tabernarik tabernarako ibilbide
horretan gai nagusi, eta ia bakar, bihurtu da
zapatuko finala. Batzuek Asierren alde jotzen
dabe, beste batzuek Ibairen alde… baina gehie-
nek neutralidade bat mantendu eta partidu ona
egin daien gura dabe. 

Polita baina era berean gatxa da Ibai eta
Asierrek biziko daben egoera. Denok gura dogu
finalera heldu eta irabaztea, baina horrek daka-
rren presino eta gogo biziak gobernatzen jakitea
ez da erraza, eta hor biek ala biek lan gatxa bes-
teko garrantzitsua edukiko dabe. 

Baina, beno, finalera lau besterik ez dira
sartzen, eta eurak hor dagoz. Ondorioz, denon
zoriona merezi dabela uste dot, eta zor, deutse-
gun moduan, berriztarrok bertan egongo gara
zapatuan bien jokoaz gozatzen.

Partidu on bat egin, bikain jokatu eta one-
nak irabazi daiala. 

Zorionak eta aurrera, mutilak!A
di

tu
ar

en
tx

ok
oa

Pablo Berasaluze
•Pilotaria

Zorionak!

I. Zabala: “Asierren
eskumak partidua
apurtu leike; eusten
asmatu behar dogu”

PERFILA

Asier Berasaluzek 2005eko
abuztuaren 14an debutatu
zuen Asperekin Mallabian.
Partidu erdian Apeztegia biko-
tekideak sudurrean kolpea
hartu eta odoletan hasi zen,
partidua bertan behera geratu
zelarik. “Debuta sekula ez dela
ahazten dinoe, eta nire kasuan
gitx iago”, dino brometan.
2006an bigarren mai lako
buruzko buruko txapela jantzi
zuen. Profesionaletan dara-
matzan hiru urteetan espe-
rientzia baliotsua pilatu du, eta

hori alde izango du finalean,
denok ezagutzen dugun
eskuinarekin batera.

Ibai Zabala profesionale-
tara iritsi berria da. 2008ko
maiatzaren 23an debutatu
zuen, Asegarcerekin, Elorrion
(irabazi egin zuen Pablo Bera-
saluzerekin). Oso gaztea da,
baina baita oso pilotaria eta
burutsua ere, eta ikasteko
asko duen arren ofizioduna
da. Lau t’erdikoan ezin izan
zuen, eta biharkoa izango du
lehen finala profesionaletan. 

Batak joa eta esperientzia du;
besteak gaztetasuna eta ofizioa

Ligaxkako lehia biak
Mendizabalek eta
Zabalak irabazi dituzte

A. Berasaluze: “Jo bai,
baina gero pilotan egin
behar da. Eurek pilota
gitxi galtzen dabe”

Bigarren mailako binakako
finalaren atarian, buruz buru

Asier 
Berasaluze

Ibai
Zabala

2009ko txapelduna
Binaka

Nor izango da amaieran aldageletara sartzen lehenengoa?
A.B./ I.Z.: Finala galtzen dauena, hori seguru.

Finalean zenbat sake sartuko deutsazuz Ibairi, Asier?
A.B.: Bat be sartu ez arren 22ra heltzen banaz, ni konforme.

Zabalera sakatuko dozu? Eta bi hormakoan Irujoren antzera?
A.B.: Bi hormakoen ez. Zabalera, baleiteke; berak be badaki hori.

Ibai, zenbat sartuko deutsazuz Asierri ezkerrera moztuta?
I.Z.: Berak galtzen dituenak. Baina saiatuko naz; berak be badaki hori.

Zein da azken egunotan emon deutsueen aholkurik onena?
A.B.: Arinegi ez jokatzeko; ez prezipitatzeko partiduan zehar.
I.Z.: Asierri pilota ezkerra mozten saiatzeko.

Finala irabazi zein galdu, parranda egingo dozue?
I.Z.: Dudarik barik. Finalera heltzea ospatzeko nahiko motibo da.
A.B.: Guztiz ados; hainbaten, Durangon elkartuko gara, gainera.

Nork irabaziko dau lehenengo mailako binakako txapelketa?
I.Z.: Enpresakoek irabaztea gura dot, baina onenak irabazi daiala.
A.B.: Bardin. Halan be, Aspekoak faboritoago ikusten ditut.



Bizkaiko Kopari ekingo diote
domekan Durangoko Kulturaleko
emakumeek. Txapelketa berezia
da Kopa; laburra eta intentsoa,
hutsegiterik onartzen ez duena.
Joan-etorriko lau jardunalditan
erabakiko dira finalerdiak; batzuk
aurrera, besteak etxera. Partidu
bakoitza final bat da. Kulturalak
etzi goizean du lehenengo finala,
Soloarteren aurka. Orain urte bi
Kopa irabazi zuten –orduan Kuru-
tziaga deitzen ziren–, Zurbaran
menderatuta.

Txapelketa hiru multzotan
banatuta dago. Durangarren
multzoa Soloartek eta Leioa
Maiak osatzen dute. Joan zen
asteburuan Soloartek 1-0 irabazi
zion Leioari, lehenengo hiru pun-
tuak batuz. Etzi basauritarrek
Landako kiroldegia bisitatuko
dute: “Talde gogorra eta sendoa
da. Lan asko egiten dute kan-
txan, eta beti gainean egoten
dira. Partidu zaila izango da”,
aurreikusi du Amaia Egidazu Kul-
turaleko jokalariak.

A. Egidazu: “Soloarte
oso talde sendoa da;
beti gainean egoten
den horietakoa”

2006/07 denboraldian Kopa irabazi zuten, finalean Zurbaran menderatuta
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Liga txukuna osatu eta bigarren amaitu dute, Getxo Kantxa liderraren atzetik. Judit Fernandez

Durangoko Kulturalak Bizkaiko
Kopari ekingo dio Soloarteren aurka FUTBOLA

LEHEN ERREGIONALA
(gizonak) 
Zaldua  -  Apurtuarte  B
Domekan, 17:00etan, 
Solobarrian
BIGARREN ERREGIONALA
Berriz  B  -  Lekeitio  B  
Zapatuan, 16:00etan, 
Berrizburun
Ezkurdi  -  Lezama  
Domekan, 18:00etan, 
Arripausuetan
LEHEN ERREGIONALA
(emakumeak) 
Iurretako  -  Basauritar
emakume
Zapatuan, 17:00etan, 
Larrako-Zelain

ARETO-FUTBOLA
OHOREZKO B MAILA
Elorrioko  Buskantza  -
Comodon
Zapatuan, 16:00etan, 
Elorrioko kiroldegian
GORENGO MAILA
Kurutziaga  -  
Erandiotarrak
Zapatuan, 17:15ean, 
Landako kiroldegian
Elorrioko  Buskantza  B  -  
Boskozaleak
Zapatuan, 18:00etan, 
Elorrioko kiroldegian
LEHEN ERREGIONALA
Abadiñoko  Gaztetxie  -  
Joko  Alai
Zapatuan, 15:10ean, 
Elorrioko kiroldegian
Abadiñoko  Lagun  -  
Presion  Break
Zapatuan, 17:00etan, 
Berrizko kiroldegian
Mallabia  -  Bikaina
Domekan, 18:00etan, 
Zaldibarko kiroldegian
BIGARREN ERREGIONALA
Gu  Lagunak  -  Gernika
Zapatuan, 15:45ean, 
Landako kiroldegian
Hasi  Durango  -  
Kurutziaga  B
Zapatuan, 19:15ean, 
Landako kiroldegian
BIZKAIKO KOPA
Kulturala  -  Soloarte
Domekan, 10:30ean, 
Landako kiroldegian

SASKIBALOIA
LEHEN MAILA (emakumeak)
Tabirako  Baqué  -  
Uni.  Navarra
Zapatuan, 19:00etan, 
Landako kiroldegian

Agenda

SAILKAPENAK

Durangoko Kulturalak 38 gol sartu 
eta 36 jaso ditu orain arte

Saskibaloia / 1.maila /
Jaitsiera Fasea/ gizonak

1- Tabirako..................7 (+69)
2- Bidegintza....................7 (+56 )
3- Urdaneta..................7 (+46)
4- Bide Bide..................7 (+66)
5- Pamplona UPNA......5 (+37)
6- Mikeldi......................4 (-10)
7- Mondragon Uni........3 (-33)
8- La Peña....................3 (-35)
9- Goierri......................3 (-119)
10- Getxo......................1 (-77)

Futbola /3. maila /
4.taldea / gizonak

1- Portugalete ...........54
2- Beasain .................53
3- Amurrio .................53
4- Elgoibar.................53
5- Lagun Onak...........53
6- Gernika...................46
7- Zamudio.................42
8- Basconia................41
9- Leioa ......................39
10- Zalla......................39
11- Kulturala .............37
12- Santurtzi ..............36
13- Amorebieta..........35
14- Arenas Getxo.......34

15- Laudio..................33
16- Ordizia..................30
17- Eibar B .................28
18- Alaves B..............28
19- Zarautz.................24
20- San Ignacio..........17

Saskibaloia / 1.maila /
Euskadi/ emakumeak

1- Abaroa............19 (+245)
2- Gernika................18 (+271)
3- Bera Bera.........18 (+372)
4- Ardoi................16 (+174)
5- Atletico SN.......15 (+152)
6- Tabirako...........14 (+39)
7- Getxo...............14 (+66)
8- Obenasa..........13 (+42)
9- Arabako EHU...12 (+5)
10- Irlandesas........9 (-181)
11- Uni. Navarra...8 (0)
12- Las Gaunas....7 (+223)
13- Artieda.............6  (-171)
14- Easo...................5  (-262)
15- Astigarraga......4 (-279)
16- Deusto-Loiola.3 (-256)

Abadiñok eta Elorriok
justu eutsi diote mailari
Abadiño Xake Taldeak zorte itze-
la izan du. Obereneran kontra 1-
3 galdu zuten azken jardunal-
dian. Ondorioz, Urnietarekin
puntuetara berdindu zuten, baina
averagea abadiñarren aldekoa
zenez gipuzkoarrek galdu dute
maila. Abadiñok mailari eutsi dio.

Zaldi Baltzak etxeko lanak
egin zituen Zuri Baltzari irabazita,
eta besteen emaitzen zain egon
beharrik gabe lortu zuten beste
urtebetez Bizkaiko Gorengo
Mailan jokatzeko eskubidea.

Larrasoloetak Euskal Ligara
igotzeko aukera zuen, baina
ustekabean 3-1 galdu zuen Rey
Ardid C azken sailkatuaren aur-
ka. Hala ere, taldeak baditu poz-
teko arrazoiak; Larrasoloeta B
eta C mailaz igo dira, eta dato-
rren urtean Lehen eta Bigarren
Erregionalean ariko dira.

Aldeko averagea izan
duelako eutsi dio
mailari Abadiñok

Soloartek bosgarren amaitu
zuen liga; Leioak, berriz, azkenbi-
garren. Beraz, teorian, Leioa
Basauriko arerioa baino samurra-
goa da. 

Bigarren multzoa Zurbaran,
Getxo eta Iraultza taldeek osa-
tzen dute. Lehenengo jardunal-
dian Getxok 6-1 menderatu zuen
Zurbaran eta ligan erakutsi duten
nagusitasuna ikusita, eurak dira
kopa irabazteko faborito nagusi.
Hirugarren multzoan Beti Arin,
Goiztiri, Stilo Berria eta Kukuya-
ga taldeak daude. Multzo hone-
tan Beti Arin da talderik arrisku-
tsuena.

Multzo bakoitzeko lehenen-
goa  eta hiru multzoetako biga-
rren onena f inalerdietarako
(maiatzaren 10ean eta 17an)
sailkatuko dira. Finala maiatzaren
24an jokatuko da.

Ligan ondo
Liga oso txukuna osatu du
Durangoko Kulturalak. Partidu bi
bakarrik galdu ditu denboraldi
osoan, Getxoren kontra biak.
Gainerakoan, 14 partidu irabazi
dituzte eta 120 gol sartu. Duda-
rik gabe, ligako talderik indar-
tsuena izan  dira Getxoren atzetik
eta Beti Arinekin batera. J.D.

Soloarterekin batera
Leioa Maia taldea
dute multzokide

Ligan bigarren amaitu
dute Getxoren atzetik
eta 120 gol sartuta
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Mª JESUS LUQUE

EDERTASUN GIDA
Ileapaindegiak

• Amaia Salazar

• Nukleo
Ileapaindegia  
dauka Elorrion

Estetika Zentruak

Kurutziaga 
9 behea
94 681 43 89

48200 Durango

•ileapaindegi unixesa•

TXINATAR
LISATUA

Zure ileapaindegian ikusten

dozuzen arazoetatik zein da

gehien errepikatzen dena?

Plantxak asko erabiltzearren

ilean sortzen diren arazoak dira

arruntenak. Egia da plantxak

erabiltzeak ez dauela ezelako

kalterik eragiten esaten deus-

kuela, baina tresna horren

gehiegizko erabilerak arazotxo-

ak sortzen ditu: puntak zabaldu,

ilea ezkatatu… 

Horren aurrean zer irtenbide

proposatuko zeunke?

Aukerarik onena ‘txinatar

lisatua’ egitea dela uste dot.

Modu horretan, inork ez dau

ilea egunero plantxekin lisatu

behar, hazi arte. Gainera, azken

urteetan teknika hobetu denez,

emaitzak be hobetu dira; ez da

ile guztian egin behar, zonalde-

ka be egin leiteke; kopeta-ilean

bakarrik, adibidez.

Nori zuzenduta dago?

Printzipioz, edonori; egokiena

tratamendua jasan aurretik ilea

hidratatzeko saio pare bat egi-

tea litzake, baina kasu guztietan

ez da beharrezkoa. Horretaz

gainera, teknika horrek izan

dauen hobekuntzari esker edo-

zein ile-kizkur mota lisatu

leiteke.

Lisatu mota hori egin ondoren

bestelako tratamendurik

jarraitu behar da?

Hiru egun inguru pasatuta, ilea-

paindegira bueltatzea komeni

da lisatuaren jarraipena egiteko.

Gero, ilea hidratatuta manten-

tzeko produktu batzuk aplika-

tzea komeni da.
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IRAGARKIAK
Eguazten arratsaldeko
18:00ak arte jasotako iragar-
kiak soilik argitaratuko ditugu.
Mezuak jaso eta hurrengo
alean publikatuko dira.

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

Edozein motako iragarkiak
kontratatzeko honako telefo-
nora deitu: 94 621 79 02

IRAGARKI PARTIKULA-
RRAK
Ordaindutako moduloak
fondo beltzagaz eta letra
zuriz argitaratuko dira.

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

Durango. Aseguru merkataria behar
da bezeroak lortu eta jarraipena
egiteko. Derrigorra da 25-45 adin
tartekoa izatea, Durangaldean bizitzea,
eta diplomatura eta esperientzia
izatea. Erreferentzia: 74. 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.

Durango. Gazte arloko teknikari
laguntzailea behar da, denbora libreko
ekintzak dinamizatzeko. Derrigorra da
euskara menperatzea, Durangaldean
bizitzea eta kanpamenduen antolakun-
tzan esperientzia izatea. Erreferentzia:
1.485. SARTU. 
Tel.: 94-620 04 49. 
Lanbiden alta emanda egon behar du.

Durango. Euskara normalkuntza
teknikaria behar da gaztelaniatik
euskarara itzulpenak egiteko.
Derrigorra da euskara menperatzea,
Durangaldean bizitzea eta Euskal
Filologian edo Itzulpengintzan
lizentziaduna izatea. Erreferentzia:
1.487. 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

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

Nagusiak eta umeak zaintzeko prest
nago, baita garbiketan lan egiteko ere.
Egun osoan lan egitea nahi nuke. 
Tel.: 617 084 252 (Eliana)

Eraikuntzan edo soldaduran lan
egiteko prest nago, baita zaintzan ere.
Tel.: 686 054 186 (Jose)

Interina moduan edo kanpotik etorrita
lan egin nahiko nuke. Erreferentziekin.
Tel.: 636 852 059

Neska arduratsua etxeko lanetarako
eta nagusien zein umeen zaintzarako
prest dago. Tel.: 669 609 829

Neska umeak zaintzeko, tabernan lan
egiteko eta etxeak garbitzeko
prest.Tel.: 639 847 627.

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

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

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

ERRENTAN EMAN

Apartamentua alokagai Conilen. 3
logela, terraza, garajea eta igogailua.
Tel.: 653 733 457

Durango. Pisua alokagai erdialdean.
Prezio onean. Tel.: 653 011 166

Apartementua alokagai Torreviejan.
Urbanizazino pribatuan, gune berdea
eta igerilekuekin. Hiru logela, komuna,
sukaldea eta solariuma. 
Tel.: 615 779 622

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

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

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

KONPARTITU

Elorrio. Pisua konpartitzeko pertsona
baten bila nabil. Tel.: 609 939 095.
(Lore)

Durango. Pisua konpartitzen da, gela,
bainugela, egongela propioa eta
sukalde konpartituarekin. 
Tel.: 650 738 724

EMAN

Ingeniaritza ikaslea klase partikularrak
emateko prest: matematikak,fisika-
kimika, euskara, ingelesa...(EGA eta
advanced). Tel.: 616 345 890

IRAKASKUNTZA

Iragarki taula 2009ko martxoaren 20a, barikua anboto28I

OHARRA
Eroski Movilek ez du
zenbaki laburretara
mezuak bidaltzeko

zerbitzua eskaintzen.
ANBOTOk, kasu horretan,

ez dauka inongo
erantzukizunik.

Berbaro elkarteak
langile-saltzailea behar

du, Durangoko
merkataritzan eta

elkarteetan euskararen
erabilera bultzatzeko.

Harremanetarako:
berbaro@berbaro.com

Berbaro elkarteak
tituludun begirale eta

koordinatzaileak behar
ditu udalekuetarako.
Eman izena apirilaren

24a baino lehen.
Harremanetarako:

gazteak@berbaro.com

ESKAERAK

Pertsona bat behar da umeak
eskolara eraman eta etxeko lanak
egiteko. Derrigorra da kotxea izatea.
Tel.: 660 723 602

LANA

• 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 eta 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 de Itziar: 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
onena. Igogailuarekin. Eguzkitsua.
• Mikeldi: Halla, egongela, logela eta balkoia. 
• Monago Torre: Halla, egongela-jangela, 3 logela, 3
komun eta balkoia. Grajea 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



Dantzariak ezkontza eta ospakizunetan
aritzeko prest daude. 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

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, besteak
beste. 
Tel.: 678 704 197

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

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

Fardoak. Fardoak egiten ditugu.
Interesatuak deitu dezala ondoko
telefono honetara: 
Tel.: 615 782 247

Gortinak, koltxak, etxeko osaga-
rriak... josten dira. Etxeko arropen
konponketak ere egiten dira. Partikula-
rrentzat .
Tel.: 675 707 275

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

anboto 2009ko martxoaren 20a, barikua Iragarki taula 29 I
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

OPARI

Txakurkumeak oparitzen ditut. Oso
jostariak dira. Tel.: 679 290 896

BILA

Txakur baten bila nabil. Martxoaren
8an galdu nuen. Lau hilabete ditu eta
arratoi-txakurra da. Baten batek
aurkitu badu, deitu telefono honetara,
mesedez. Tel.: 665 731 417

ERRENTAN EMAN

Durango. 100 m2-ko lokala alokagai
Alde Zaharrean. Edozein motatako
negoziorako. Guztiz prestatua.
Berehala lanean asteko moduan.
Prezio merkea. 
Tel.: 615 794 459

Durango. 90 m2-ko lokala alokagai
Barrenkalen. Edozein motatako
negoziotarako. Berritu egin behar da.
Prezio merkea, adosteko modukoa. 
Tel.: 615 794 459

Durango. Garaje itxia alokagai J.M.
Altuna kalean. Tel.: 652 865 780
(deitu asteburuetan)

LOKALAK

ANIMALIAK

Tastelekua alokagai. 15 m2 ditu eta
merkea da. 
Tel.: 629 415 416

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 

SALGAI

Soinu mahaia salgai. ECLER MAC 2-
4 markakoa. 100 euro. 
Tel.: 94 682 08 30

Bilbao BBK Live-erako 3 egunetako
4 bono salgai. 120 euro bakoitza. 
Tel.: 660 085 720

Lur-saila. 42.000 m2-ko basoa
salgai. Oriol mendiaren azpian. 
Tel.: 600 313 200

Lur-saila. 13.500 m2ko lur-saila
salgai Zaldibarren. Eraikitzeko
aukerarekin. Prezio onean. 
Tel.: 629 419 411

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

BESTEAK

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)

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

Egoera onean dagoen CD erreproduzi-
tzailea erosiko nuke.
Tel.: 625 92 10 57

BEREZIAK

Poltsikoko egutegiak badituzu, edo
bildumak egiten badituzu deitu
zenbaki honetara. Tel.: 665 718 061

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

Alemanierako klaseak ematen ditut.
Etxera joateko prest nago. 
Tel.: 609 939 095

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)

SALGAI

Nissan Vanette Cargo zuria salgai.
Oso egoera onean, ondo zaindua. 
Tel.: 689 02 46 47.

Suzuki Vitara 1900 Diesela salgai.
Matrikulazino urtea 1999an. 168.000
km. Aurreko defentsak eta llantak
aluminiozkoak ditu, eta bola be
badauka. Deskapotable gogorra. 
Tel.: 616 333 017 edo 616 116 333 

Renault Laguna 2.2 TD salgai. 1200
euro. Tel.: 652 709 440

Citröen c15 diesela salgai. 8 urte eta
140.000 km ditu. 1.000 euro. 
Tel.: 636 339 971

MOTORRA

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
• Askatasun Etorbidean: Promozio berriak. 1,2,3 eta 4
logelakoak.
-Logela bakarra garajea eta trastelekuarekin    
162.000 + BEZ

-2 logela garajea eta trastelekuarekin 224.000 + BEZ
-3 logela garajea eta trastelekuarekin 353.000 + BEZ
-4 logela garajea eta trastelekuarekin: kontsultatu.

• Tabira: Luxuxko etxebizitza berrien promozioa.
• Berriz: Familiabakarreko etxebizitzak eraikitzen.
1.000 m2-ko lursaila.
• Zornotza: Erdialdean. 2 logela, berritzeko. 
• Berriz: 2, 3 eta 4 logelako etxebizitzak.
• Elorrio: 2 eta 3 logelako etxebizitza k.
• Iurreta: 2 eta 3 logelako etxebizitzak.
• Matiena: 2 eta 3 logelako etxebizitzak.
• Mañarian: Etxebizitza ia berria. Bizitzen sartzeko
prest.
• Mañaria: Etxebizitza berriak estreinatzeko, erosi ia
alokairu gisa.
• Zaldibar: Lur saila salgai. Eraikitzeko aukera.
• Zaldibar: Etxebizitza tasatuak. Zozketa 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.

ETXEBIZITZA  SALGAI

• Tronperrin: 115 m2. Etxe osoak kanpora ematen du.
Eguzkitsua. Ganbara eta garajea. Solariuma eta txokoa.
• Astxikin: Estreinatzeko. 2 logela.  Ganbara eta
garajea. Terraza.
• Frantzisko Ibarran: 100 m2. Eraikuntza berria. Pisu
altua. Terraza. Garaje itxia. 
• Tabiran: 2 eta 3 logelako etxebizitzak.  Berriak.
• Goienkalen: 3 logela. Berogailua. Ganbara.
• Durangon: Eguzkitsua. 168.280 €.
• Andra Marin: Apartamentua. 162.000 €.
• San Ignazion: 3 logela eta 2 komun. Kanpora ematen
du. Eguzkitsua. Terraza. Garajea aukeran.
• 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.
• Ezkurdin: 70 m2. 1.go solairua.
• Mikeldin: 4 logela eta 2 komun. 
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.
ABADIÑO
• Estreinatzeko. 1 eta 2 logelako etxebizitzak.
Egongela, 2 komun eta sukalde jantzia. Ganbara eta
garajea. Guztiz kanpora ematen du. 
• A.Baesclin: 3 logela. 192.000 €.
• Trañaetxosten: 3 logela. 210.000 €. 
MAÑARIA
• 2 solairuko etxea 1.400 m2-ko lur-sailarekin.
ATXONDO
• Duplexa: 120 m2. 3 logela, 2 komun eta egongela.
ELORRIO
• 120 m2. Estreinatzeko. 336.000 €.

ETXEBIZITZA SALGAI
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DENPORAPASAK

Zure herrian playboyek baino fama
gehiago daukazu, eta zu oraindino
enteratu barik. Espabilatzen hasi
beharko dozu!

Aries
martxoak 21 - apirilak 20

Egunerokotasunak harrapatu zaitu,
antza denez. Emozino apur bat
emon egiozu zure bizitzari! 

Taurus
apirilak 21 - maiatzak 20

Beti kotxea garbitzeko intentzinoa-
gaz, baina beti biharko izten.
Hainbeste hauts pilatuta, azkenean
kotxea ikusi be ez dozu egingo!

Gemini
maiatzak 21 - ekainak 20

Beti zagoz ilargian; edo batek daki,
agian Jupiterren edo Marten zehar
ibiliko zara. Bueltako txartela erosi
egizu, behintzat!

Cancer
ekainak 21 - uztailak 20

Ostrukarena egiteak ez deutsuz
arazoak konponduko. Hoba dozu
lehoiaren jarrera hartzen badozu
hemendik aurrera.

Leo
uztailak 21 - abuztuak 23

Lana gogorra izan arren, gogoratu
egizu guztiok egiten dogula geure
beharra. Ez ordaindu besteekin
lanak sortutako burukominak.

Virgo
abuztuak 24 - irailak 23

Zure herriko kaleak ez dira Cibeles
edo Milan. Ondo dago norbere
itxura zaintzea, baina hankak
lurrean izan.

Libra
irailak 24 - urriak 23

Zer itxaroten zenduen, hartu-emona
eten eta dena erraza izatea? Buruak
gauza bat esan arren, bihotzak
beste bat dino askotan.

Scorpius
urriak 24 - azaroak 23

Zure gustuko musika, zuk gura
dozun telebista-saioa... beti zuk
gura dozuna egin behar. Gauzak ez
dira horrela!

Sagitarius
azaroak 24 - abenduak 23

Azazkalak ez dira zure urduritasu-
naren errudun. Aukeratu egizuz
entremes hobeak, gorputzarentzat
zein buruarentzat.

Capricornus
abenduak 24 - urtarrilak 20

Azkenean heldu da hainbeste
desiratu dozun eguzkia. Aprobetxa-
tu ahal dozunik eta gehien, euria be
ez da urrun egongo-eta!

Aquarius
urtarrilak 21 - otsailak 18

“El que tiene vespa, tiene neska!”.
Bada bizikleta trastelekuan izteko
denpora. Kaskoa be erosi egizu!

Piscis
otsailak 19 - martxoak 20

HITZ GEZIDUNAK SUDOKU HOROSKOPOA

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

Ariadnek martxoaren
19an urte bi egin zituen.
Besarkada eta mosu
handi bat, Edu, Bego eta
Markelen partez.

Ander Barreña
Etxaburuk martxoaren
20an 4 urte egin zituen.
Zorionak, familia osoaren
partez.

Aritz Zalbidegoitiak
hilaren 17an zazpi urte
egin zituen. Zorionak eta
besarkada handi bat,
etxekoen partez.

Libe Caceres otsailaren
5ean jaio zen. Mosu handi
bat umeari eta baita
gurasoei be, Amaia eta
Ainhoaren partez.  

Domekan, martxoaren
22an, Markelek urte bi
egingo ditu. Zorionak eta
mosu handi-handi bat,
gurasoen partez.

Enaitz Aretxabaletak
martxoaren 20an urte bi
egin zituen. Zorionak,
Markina eta Durangoko
familien partez.

Zorionak Uxue! Gure
etxeko printzesarentzat 6
belarri tirakada. Besarka-
da eta mosu handi bat,
etxekoen partez.

Amaia Elizaranek
martxoaren 22an 9 urte
egingo ditu. Zorionak eta
ondo pasatu, Iurretako
familiaren partez.

Trigonome-tria
funtzio

Mendialde
nafarra

Txanpona,
dirua

Zati eginez

Lohi

Erretegi

Basoko
langile

Eder

* Irudiko
planeta

Zulo

Indotxinako
ibaia

Zaren
hori

Behorra
arreske

Biurrun-...,
herri nafar

Oztopo

Dotrina

Pl., egoskari
mota

Errepika

Nafarroako
udalerria

Hitlerren
jarraitzailea

Sufrearen
ikurra

Berotegi

Lantoki

Haritz
basoa

.Tantaloa

Internet
luzapena

Bizitasunik
gabe

Esako
biztanle

Onik

Lehenengo
pertsona

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

batera telefono zenbakia
emotea.
Zorionak Xabat Olariaga!
Aste honetan zotz egin
dogun tarta zuri egokitu
jatzu. 

KH

KODES

SOSA

BZIKIN

GALANTS

SATURNO

HOBIIEL

MEKONG

ZUILAUN

TEAKTA

BISONEZ

LANTEGI

HARIZTIA
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OSAGAIAK:
• 1,5 kg. txahal lepoalde 
• Azenarioa, tomatea, piper
berdea, tipula eta porru bat 
• Ezkaia
• Piperbeltza eta erromeroa
• Litro erdi ardo beltz 
• 50 gr. korintoko mahaspasa 
• 50 gr. pinazi 
• 2 patata 
• 12 txanpinoi 
• Ura, olioa, gatza eta perrexila

Zelan egin:

Barazkiak garbitu, txikitu eta
kazola batean oliotan gorritu.
Gatza emon eta ondo gorrituta
dagozenean, puregailutik pasatu
eta gorde. 

Haragiari gatza bota (hara-
tegian ez badeuskue lotuta sal-
du, etxean sukaldeko sokaz bil-
du) eta beste kazola batean
ondo gorritu. Frijituta dagoene-
an, egindako barazki purea,
piperbeltz aleak, erromeroa eta
ezkaia gehitu. Ardaoa eta ura
bota, eta 30 minutuan egosi.
Pinaziak, uretan beratutako
mahaspasak eta zatitutako txan-
pinoiak gehitu. Beste 5 minu-
tuan egosi. 

Patatak zuritu, zatitu eta
zartagi batean frijitu, xukatu eta
haragia daukagun kazolara gehi-
tu. Beste 5 minutuan itzi dena
egiten. Haragiari soka kendu,
xerrak moztu eta erretilu batean
ipini. Patata eta txanpinoiak
inguruan jarr i  eta saltsagaz
apaindu, mahaira atera baino
lehenago. On egin! 

Mikel Garaizabal
Enologoa

Txahal lapikoa

Zapatuan, martxoaren 28ean, aurreko urtean izandako arrakastari jarraipena emoteko, enofilo-
ek edo ardaoaren kultura eta jan-edanak gustuko doguzenok hitzordua izango dogu Durango-
ko Landako Gunean. Topagune horretan, nahiz eta ardaoa izan protagonista, beste elikagai

mota asko izango dogu ikusteko, dastatzeko, gozatzeko, erosteko eta baita ondo pasatzeko be. Lehe-
nengo pertsonan ardao egileekin, enologoekin eta ekoizleekin berba egiteko aukera izango dogu,
euren ikuspuntuari eta filosofiari buruz gehiago ikasteko. Ni aurtengo Ardo Saltsan jaialdian ezingo
naz egon, eta horrek pena handian emoten deust, lan arrazoiak direla medio Euskal Herritik kanpo
izango nazelako. Non? Datorren kronikan kontatuko deutsuet.

ARDAOAREN NEGARRA    “Durangoko 2. Ardo Saltsan”

Euskal Okelak bere sorrera-
tik kalitatea izan dau ardatz
eta kontsumitzaileari kalita-

teko produktu hori eskaintzeko

orduan ahalegin handia egin dau.
Hori horrela izan daiten, jatorria ber-
matu behar dela azaltzen dau bere
araudiak, besteak beste; alegia,
animaliak Euskal Herrian jaio, hazi
eta hil behar direla. 

Gainera, animalien ongiza-
tea eta ingurumenaren errespe-
tua be lehenetsi egiten da. 

Elikadurari jagokonez, barriz,
naturala da. Elikatzeko baserriko
bertako elikagaiak erabiltzen
dira: belar freskoa, belar ondua,
erremolatxa, babak eta zerealak
ditueen elikagai osagarriak. 

Hazkuntza prozesuak azkar-
tzeko ez da onartzen inongo pro-
dukturik, ezta antibiotikorik eta
animali jatorria dauen substan-
tziarik be. 

Animaliak behin hiltegira
eroaten direnean barriz aztertzen
dira, eta hautaketa bat egiten
da. Ondoren, Eusko Labela dau-
kan okela kendu ezin diren zigi-
luekin markatzen da. 

Kontsumitzailearengana iritsi
aurretik gitxienez zazpi egunez
edukiko da ontzen, haragia
samurragoa izan daiten. 

Euskal Okela baimendutako

harategietan bakarrik saltzen da,
horrela identifikatuta dagozen
saltokietan. 

Harategiotan balantza berezi
batzuk egoten dira, telefono line-
aren bitartez Kalitatea Fundazio-
aren egoitzara konektatuta
dagozenak. Balantza horreek
etiketa ziurtagiria emongo dabe,
kontsumitzaileek euren eroske-
tagaz batera etxera eroango
dabena. Etiketa horreetan ani-
maliaren historia datu guztiekin
agertzen jaku: non jaio, hazi eta
hil den, zer arrazatakoa den,
sexua eta adinari buruzko argibi-
deak….

Igazko urtea ona izan zen
produktu honi jagokonez. Ia 4
milioi eta 200 mila kilo Eusko
Okela komertzializatu ziren kali-
tateko marka horren pean;
2007an baino %5 gehiago. 

Kontuan izanik kontsumo
joeratan izan den bilakaera, datu
horreek oso positibotzat jotzen
ditu Kalitatea Fundazioak. 

Salmenta horreek posible
izan daitezen kilo horreek guztiak
merkaturatzen 1.439 ekoizlek
jardun dabe.

EUSKO LABELA
Eusko Labeldun okelak bertoko eta
kalitateko okela ziurtatzen dau

Euskal Okela elikagai naturalekin hazitako behien okela da.
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Saioa Gallastegi
Turismo teknikaria

Bigarren eskuko
merkatua
Orain dela urte batzuk ezagu-
tu nuen nik bigarren eskuko
produktuen mundu hau.
Holandara etorri eta ikusi nuen
nola jendeak etxean zerbait
soberan zuenean saldu egiten
zuen. Telebista aldatu duzu-
la: telebista zaharra interne-
tean salgai jarri; mahai berri
bat erosi dutela: zaharra inter-
netean salgai jarri. Ez da bate-
re ideia txarra. Dirua irabazi,
eta birziklatzeko modu bat ere
badela esan genezake.

E-bay bezalako webgu-
neetan jartzen dituzte gauzak
salgai. Web horietan hainbat
atal topatu ditzakegu: antzina-
ko gauzak, audioak, autoak,
umeen gauzak, arropak, etxea
eta dekorazioa, zerbitzuak eta
abar luze bat. Sarritan bigarren
eskuko produktua salgai bada-
go zerbait falta zaiolako izan-
go dela pentsatzen dugu, bai-
na ez du zertan horrela izan.
Gainera, erosi baino lehen sal-
tzailearengana joan eta pro-
duktua ikusteko aukera ere
badaukagu.

Gauza originalak topa-
tzeko bide ezin hobea da, pre-
zio on batean Ikeako altzari
horietaz libratzeko aukera
paregabea. Badaude etxe osoa
bigarren eskuko produktuekin
dekoratzen dutenak ere; nik
ezagutzen dut bigarren esku-
ko sukalde bat erosi duen bat
edo beste. Diseinuko gauzak
prezio onean lortzeko aukera
onena.

Gurasoentzat ere dirua
aurresteko modu on bat da.
Hain garestiak diren eta den-
bora laburrean erabili behar
izaten diren umeentzako altza-
ri eta tramankulu guztiak mer-
ke-merke topatu baititzakete.

Krisi garairako ere alter-
natiba ona. Etxean soberan
dauden gauzetaz libratu eta
dirutxo bat irabazteko bide
ezin hobea.

bizitzerik. Aireportura, Bilbora…
eguneroko joan-etorriek emoten
dabe dirua.

Puntu bidezko gidatzeko baime-
nak be izan ei dau eragina…
Batez be, bariku eta zapatu gabe-
tan igartzen da. Jenteak ez dau
arriskatzen.  Egia esan, baina, era-
gin askorik ez dogu igarri.

Bidai luzeak be egingo dozuez…
Halaxe da, Frantzia eta Suiza alde-
ra nahiko; piezak, albaranak…
jaso behar direla-eta enpresek dei-
tuta; baita kalitate arloko nonor
beste herrialderen bateko lanto-
kira eroateko be. 

Jentea harrituta somatzen dozu?
Holan da, bai! Izan leiteke hasi
barria nazelako be, baina begira-
tzen nabe, bai.

Ez zara, baina, Traña-Matienan
egon den andra taxista bakarra.
Aurretik Vegak jardun eban. Haren
gizonaren ordez hasi naz ni.

Astebete honetan zelan joatzu?
Ondo, taxia itzi deustanak lana be
itzi deust-eta. Gizonak be soberan
geratzen jakona pasatzen deust.

Aholkuak emongo deutsuz…
Bai. Berak animatu ninduen, gane-
ra, taxia hartzera. 

Krisiak eragin ei deutsue.
Lan zama handia daukienean taxia
be gehiago erabiltzen dabe enpre-
sek; bisita gehiago be badagoz-eta.
Orain, mogimendua egon bada-
go, baina gitxiago. Igartzen da.

Enpresak dozuez bezero nagusi?
Taxi geralekutik, oinezko beze-
roek emoten dabenetik, ez dogu

ez deutset egiten; gizonezkoek
ezbehar gehiago izaten ditue 
(kar, kar…).

Arreta gehiago jartzen ei dabe
emakumeek.
Ez dot uste alderik dagoenik, denok
be antzeko atentzinoa jartzen deu-
tsagulakoan nago.

Durangaldean ez dago emakume
askorik taxia gidatzen.
Halan da, bai, baina ez da lizen-
tzia asko transferitzen dauen ingu-
rua be… Ez dago geraleku asko-
rik, eta aukera sortu behar da:
nonork lekua itzi eta norbera prest
egotea. Baina badagoz andra taxis-
tak, aireportu inguruan-eta.

Izan leiteke gizonezkoen ofizio-
tzat jo izana urteetan…
Geroago eta gehiagok jarduten
dogu. Denean behar dogu bardin-

tasuna.

“Kaleko bezeroek emoten daben
lanetik ez dago bizitzerik”

B
o k a z i n o z  b a r i k ,
egoerak  eskatuta
hasi da taxi-gidari
Manoli Molina. Hasi-

barria da “dedikazino osoa”
eskatzen dauen lanbidean.
Gizon edo emakume, gida-
tzean arreta bera jartzen
dabela deritzo.

Astebete pasa daroazu taxi-gida-
ri. Zerk eroan zaitu horretara?
Taxi-gidari ziharduena erretiratu
egin da, lekua itziz, eta lizentzia
hartu dot. Gizona be taxi-gidaria
da Traña-Matienan; 14 urte daroaz.

Ez da, beraz, bokazino kontua.
Lan barik nengoen, eta bokazinoa
baino beharra izan da gehiago.

Denpora asko hartzen deutsu?
Dedikazino osoa eskatzen dau.
Ordutegi finkorik ez daukat: izan
leiteke eguerdi aldera geldi ego-
tea, eta 06:00etan batera eta bes-
tera; baita 22:00etan be.

Abantaila eta desabantaila
banagaitik galdetuz gero…
Abantaila, nagusirik ez doda-
la; gura dodanean banoa, eta
alderantziz. Desabantaila…
24 orduan telefonoa piztuta
eduki beharra; bezeroak pozik
eduki behar doguz. 

‘Emakumea eta bolantea,
arrisku betea’… 
H a l a k o e i
kasurik be

Emakume taxi-gidariak gero eta gehiago dira, Traña-Matienan lan horretan hasi denaren berbetan

Urteetan garbitasun lanetan
jardun ondoren,
astebete daroa taxiagaz

36 urte daukaz

Manoli Molina
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