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Plateruenak skatearen jaia antolatuko dau
maiatzaren 1etik 2ra. Datorren barikuan afizionatu
eta profesionalek kafe antzokian jardungo dabe.

Zapatuan, barriz, Landako erakustazokan  25
metroko Mini Rampa egokituko dabe. 60 bat
patinatzaile profesional etorriko dira Durangora.
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Campurriano, bere
eskulanen inguruan 
berba eginez 
KKUULLTTUURRAA• Traña-Matienako bere
lantokian atea zabalik daukala topa-
tu dogu herrian “Campurriano” ezi-
zenez ezagutzen daben Angel Alva-
rez. Auzoko jaietan, San Pruden-
tzioetan, apirilaren 29tik maiatzaren
8a arte Errota kultur etxean bisita-
gai izango dira urteotan egindako
eskulturak. Erakusketa osatuko
daben bederatzi lanetariko bat eta
bere lantokian dituen  material eta
bitxikeriak erakutsi deuskuz. 13 Suitzako enpresa batek jarriko dau Erakustazokako Mini Rampa. Asier Arroita

IV. Plateruena
Skate Txapelketa
patinatzaile eta
zaleen topaleku
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••OOttxxaannddiioo
Haurtzaindegian izena emoteko
aukera maiatzaren 4tik

••ZZaallddiibbaarr
Castet Eguna antolatuko dabe
domekan Santamañezarren 2

8

Martitegi espetxean
sartzeko agindu dau
Le Vert epaileak 
DDuurraannggoo• Jurdan Martitegi, Alex
Uriarte eta Gorka Azpitarte   kartze-
laratzeko agindua emon dau Fran-
tziako Le Vert epaileak. Jurdan Mar-
titegi durangarra Nanterreko espe-
txera bidali dabe. 6
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HERRIRIK HERRI
BERRIZ

MALLABIA

Udan eraberritu
egingo dabe
Lehen Hezkuntzari
jagokon eraikina
Besteak beste, leiho guztiak aldatuko ditue

Sarrera nagusia ez eze, larrialdietarako ate bat zabalduko dabe atzeko aldean.

Igazko soberakinen zati bat,
1.710.753 euro, aurrekontueta-
ko hainbat proiektu osatzeko

zein barri batzuk sortzeko erabi-
liko dau Udalak. Azken udalbatza-
rrean onartu ziren kreditu gehiga-
rriak. 473.700 euroko atal bat
(493.000 euro, lehendik zegoena-
gaz batera) Learreta-Markinako
Lehen Hezkuntzako eraikinean
obrak egiteko erabiliko dabe.

Hainbat hobekuntza egingo
deutsie eraikinari. Alde batetik,
leiho guztiak aldatuko ditue.
Holan, akustikoki eta termikoki
isolatuta geratuko da; hau da, kan-
poko zarata ez dabe hainbeste
entzungo eta berotasuna luzaroa-
go mantenduko da. Bestetik, orain
eraikinak sarrera bakarra dauka,
eta, alor horretako araudia bete
asmoz, larrialdietarako bigarren
atea zabalduko dabe atzeko
aldean, jolasgunea dagoen tokian.

Argindar azpiegitura osoa be
barriztatuko dabe. Orain arte
zegoena kendu eta sistema foto-
sentikorra darabilena ipiniko dabe.
Sistema horrek argindar kontsu-
moa erregulatzen lagunduko dau,
energia aurreztea ahalbidetuz.
Kanpotik sartzen den argitasuna

neurtu eta horren arabera auto-
matikoki indartu edo txikituko
dau argi artifizialaren potentzia. 

Lanak maiatzaren amaiera
aldera esleitu eta ekainaren hon-
darrean hasiko ditue. Amaitzeko
bi hilabeteko epea ezarri dabe;
beraz, ikasturte barrirako prest
egongo da eraikina.

Gauez Iturriza itxiko dabe
Gaur ko 22:00etatik biharko 7:00ak
arte Iturriza kalea moztuko dabe,
trenbide pasagunea barrizteko.
Zazpi  urte dira orain hurrengo kon-
pondu ebena, eta errailen ondo-
ko asfaltoa apurtuta dago ibilgai-
luen joan-etorria zailduz. J.D.

Orain dagoen argindar
azpiegitura aldatu eta sistema
fotosentikorra darabilena
ipintzeko asmoa daukie

Jolasgunea dagoen atzeko
aldean larrialdietarako 
irteera bat egingo deutsie

Interneten erabileran
trebatu gura dabenentzat
Maiatz eta ekainean, KZgunean dira Interneten
trebatu gura dabenei zuzenduriko ikastaroak

Interneten erabileran trebatu gura
daben guztiei zuzenduta antola-
tu dituen ikastaroak dira maiatz
eta ekainean KZgunean izango
direnak. Landa garapenerako
Urkiola elkartearen informazino
eta komunikazino teknologien
dinamizazinorako sailak presta-
tutako gaiak landuko ditue aho-
tan darabilguzen ikastaroetan ize-
na emoten dabenek.

Datozen hile bietan Interne-
tek eskaintzen dituen askotariko
aukeren inguruko informazinoa
jaso gura dabenek  honako tele-
fono zenbakian dabe izena emo-
teko aukera: 688 613 537.

Askotariko gestinoak sarea-
ren bitartez irakasteko pentsatu-
tako atala dau batetik ikastaroak,
eguneroko hainbat tramite tres-
na informatikoaren bitartez egi-
ten ikasi gura dabenentzat. 

Bestalde, sareagaz lehenen-
go hartu-emona daukienendako
prestatutako gaiak lantzeko auke-
ra be eskainiko dau landa gara-
penerako Urkiola elkarteak, oina-
rrizko ikastaro bategaz.  I.E.

IZURTZA

Landa garapenerako Urkiola
elkarteak dinamizaturiko
ikastaroa izango da KZgunean

Berano Txikiko ospakizunekin
auzoetako jaiak martxan dira  

Berano Txiki auzoan jaiak ospatu-
ko ditue domekan. Urtero legez,
fin asko ibili dira jaiak prestatzen,
eta ziur  aurten be giro ezin hobea
gozatu ahal izango dabela berta-
ratzen direnek. 

Goizean meza izango dabe,
eta ondoren oilar-harrapatzea eta
txapel-jaurtiketa. Ohitura den
legez, Gregorio Larrañaga “Mañu-
korta” eta Beñat Ugartetxea ber-
tsolariak arituko dira meza ondo-
ren. Salda eta txorizoa banatuko
ditue bertaratzen direnen artean.
17:00etan umeen jolasak hasiko
dira, zaku karrera, lapiko-apurtze
eta beste hainbat jolas izango da
ume guztien gozamenerako. 

Nagusiek musean eta briska
txapelketan parte hartzeko auke-
rea izango dabe. Iluntzean, barriz,
herri-kirolak izango dira: Zelai eta
Bihurri aizkoran, trontzan eta txin-
ga eroaten; Jon eta Ioritz mutikoak
aizkoran. Musika be egun guztian
egongo da.

Hitzaldiak
Jubilatuen elkarteak Ongizate Sai-
lagaz elkarlanean hitzaldi sorta
antolatu dau datozen asteetarako.
Apirilaren 29an, Elena Iraolagoi-
tia psikologoak adimen emoziona-
laren inguruan jardungo dau Jubi-
latu Etxean, 16:00etatik 17:00ak
bitartean. P.M.

Ohiturari eutsiz, Mañukorta eta Beñat Ugartetxea bertsotan arituko dira

Arratsaldeko 17:00etan,
umeen jolasak antolatuko
ditue. Zaku-karrera eta lapiko-
apurtzea ez dira faltako

Iluntzeko herri-kiroletan, Zelai
eta Bihurrik erakustaldia
eskainiko dabe. Jon eta Ioritz
aizkoran arituko dira
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IURRETA ABADIÑO

GARAI

Irailean hasitako plazako
lanak amaitu barri ditue 

Herriko plazako lanak amaituta
dagoz, irailean hasi eta hilabe-
teetan garatu eta gero. Guztira,
315.704 euroko inbertsinoa egin
dau Udalak, horreetatik 171.605
Aldundiak ipinita.

Oinezkoentzako lekua ira-
baztea zen proiektu honen hel-
burua, aparkaleku batzuk kenduz
eta begiratoki barria eraikiz. Azken
asteetan nahiko aurreraturik joan
dira lanak, eta azken ukituak egi-
tea falta zen bakarrik. Bestalde,
aipagarriena zera da: herrigunea
zeharkatzen dauen errepidea
asfaltatu dabela dagoeneko. Joan
zen astetik itxita egon da bidea,
kotxe zirkulazinoan eraginez. 

Herriko urbanizazino lan
osoa betetzeko oso gitxi falta da:
Abadiñorako noranzkoan dagoen
espaloia bukatzean osatuko da
egitasmoa. Datozen egunetan
amaitzea itxaroten dabe. M.O.

Abadiñorantz espaloia eginda osatuko da lana 

Taxia eskura, herrigunea eta
auzoak lotzeko helburuagaz

“Ilusino handiz” martxan jarritako programa pilotua da, alkatearen berbetan. Iban Gorriti

Herrigunetik auzoetara
hurreratzeko eta alderan-
tziz, zerbitzu barria izango

dabe astelehenetik aurrera iurre-
tarrek: Taxi Auzunea. Herriko taxi
biekin adostutako akordioa da, eta
bidaiko 1,50 ordainduko dau era-
biltzaileak. Udalak egingo deutso
aurre gainerakoari; gastuaren %80-
90i. Aurrekontuan 18.000 euroko
diru-atala lotu da horretarako. “Ilu-
sino handiz” abiatutako proiektu
pilotuak harrera ona izatea itxaro-
ten dabe, Iñaki Totorikaguena alka-
tearen berbetan, eta denporan
aurrera mantentzea.

Ibilgailu pribatuaren “arra-
zoizko” erabilera sustatuko daue-
la eta herritar guztiei Udaleko zein
bestelako zerbitzuetara heltzea
bermatuko deutseela uste dabe.
“Herriguneko bizilagunek auzoe-
tara joateko be erraztasun gehia-
go izango ditue”, dino alkateak.
Zerbitzua, astelehenetik barikura,
07:30etik 20:00etara eskainiko da;

zapatuetan, 09:00etatik 14:00eta-
ra. Honako telefonora deitu behar
da: 688 618 690. Zerbitzua berma-
tzeko beste taxi-gidari batzuekin
be egon dira Iurretakoek, eurak zer-
bitzuren baten dagozela joaterik
ez daukien kasuetarako. 

Herri sakabanatua
“Oso sakabanatuta dago herria.
Herrigunean batzen da biztanle-
riaren hiru laurden, baina dozena
bat nukleo txiki be badira, eta
horrek herrigunean batzen diren
zerbitzuetara hurreratzeko beha-
rra ikusi dogu”, dino alkateak: “Gitxi
balio dau eta erabili leiteke; baita
partekatu be”. 

Artatza da urrunen dagoen
auzoa, zazpi bat kilometrora; ohi-
ko taxiak 13 bat euro balioko leu-
kez, Jose Migel Cerezo gidariaren
berbetan, baina tarifak bateratu eta
batez bestekoa egin dabe. Cere-
zok uste dau, batez be, medikua-
renera joateko erabiliko  dela. A.B.

Taxi Auzunea zerbitzua jarriko dau martxan Udalak apirilaren 27an; 
auzoetatik herrigunera eta alderantziz, 1,5 euro ordainduko da taxia

Barrakak orain
arteko lekuan
dagozen azken
urtea izango da

Ohiko kokalekua izango dabe
aurtengo Sanprudentzio jaietan
be haurrendako barrakek. Eguaz-
ten honetan izan daben batza-
rrean jakinarazo deutsee ardura-
dunei, Navarro alkateak azaldu
deuskunez, “orain arte izan daben
espazioaren erdia” izango dabe-
la barrakak ipintzeko. Behin-
behineko neurria dela eta dato-
rren urterako barrakendako bes-
te “leku aproposagoa” bilatuko
deutseela dino alkateak.

Alkatearen berbetan, autoa
aparkatzeko herrian dagozen
zailtasunekin ezin leiteke izan
barrakek 300 autorendako lekua
kentzea. Horregaitik, aurtengo
jaietarako soluzino bila jardun
dabela eta barraken arduradu-
nekin batzartu direla dino Nava-
rrok. Salbuespen legez, aurten
leku berean kokatzeko baimena
emon ei deutsee. Espazio murri-
tzagoa izango dabe, baina urte-
roko barraka kopuru bera izan-
go da haurrendako. I.E.

Oinezkoentzako lekua
irabaztea zen proiektu 
honen helburu nagusia

San Marko jaiak
hasiko ditue,
gaur, Oromiño
auzoan

Donien Atxa igota hasiko ditue,
gaur, Oromiñoko San Marko
jaiak. Horretarako 19:00etan
elkartuko dira auzokoak, ondo-
ren, afaria be izango dabe San
Marko sagardotegian. Xabier
Amuriza eta Gregorio Larrañaga
“Mañukorta” bertsolariek eta Txi-
ri-Txiri taldeak berotuko dabe jai
giroa. Bihar izango dabe, baina,
egun handia, San Marko eguna.

Bihar San Marko
Kalejiragaz hasiko dabe eguna
bihar, eta 12:00etan meza nagu-
sia hasiko da. Eguerdian bazkal-
tzeko batuko dira auzokoak. Arra-
tsalderako, barriz, briska txapel-
keta eratu dabe, eta umeendako
dantza eta sorpresak. Tortilla txa-
pelketa izango da iluntzean, eta
gau giroa Luhartzek alaituko dau.
Atsedenaldian txarri harrapake-
ta izango da, eta goizaldean txo-
kolatea banatuko dabe.

Mikel Deuna dantza taldeak
eskainiko dau saioa domekan,
12:00etan meza amaitzean, eta
eguerdian txarri errea dastatu
ahal izango da. Jaiak agurtu
aurretik asto desafioa eta errifa-
ren zozketa egingo dira. A.B.

Barraka kopuru bera 
izango da, baina espazio
murritzagoa izango dabe

Datorren urterako beste
kokaleku bat topatu gura
dabela dino alkateak

Herrigunea zeharkatzen
dauen errepidea asfaltatu
dabe dagoeneko

Udalak gastuaren %80-90i
egingo deutso aurre, eta
horretarako 18.000 euroko
atala lotu dabe aurrekontuan

Astelehenetik barikura
07:30etik 20:00etara emongo
dabe zerbitzua; zapatuetan,
09:00etatik 14:00etara

Denporan aurrera, zerbitzua
mantentzea gura leukie 
udal arduradunek

Umeendako ekintzak, tortilla
txapelketa eta Luhartz
taldeagaz erromeria izango
dira San Marko egunean



Erreka kaleko jaietako Video Partyak
gaztetxoenen arreta erakarri eban
Video Partyak arratsalde-pasa entretenigarria eskaini eutsen Elo-
rrioko gaztetxoei. Hain sonatu egin den ‘Guitar hero’ jokoan jolas-
teko aukera eskaini eben, besteak  beste. Musika kontzertuak eta
AHTa gelditzea eskatzeko manifestazinoa be jentetsuak izan ziren.
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ELORRIO

Eguraldia lagun izan eben igazko Castet Egun jentetsuan. Judit Fernandez

Hainbat elkarteren kokalekua
aldatuko dabe Aldatzekuan

Aldatzekua jauregia irisgarritasun
eskakizunetara egokitzen dabilz
urtarriletik. Besteak beste, solai-
ru guztiak lotuko dituen igogailua
ipiniko dabe. Ekainaren 30erako
amaituko ditue lanak. Lan horreek
solairuetan banatzen diren elkar-
te batzuen egokitzapena be eka-
rriko dabe.

Esaterako, Txantxibiri irratia
lehenengotik bigarren solairura
tokialdatuko dabe. Gela barrian
orain daukana baino espazio han-
diagoa izango dau. Alargunen
Elkartea, aldiz, bigarrenetik lehen-
go solairura joango da. Hantxe

dago La Esperanza elkartea be, eta
harek orain hartzen dauen espa-
zioa handitu egingo dabe. Lehe-
nengo solairuan erabilera anitze-
ko gela bat be egokituko dabe.

Podologia zerbitzua
Beheko solairuan aldamenetik
dagoen sarrera bat itxi egingo dabe.
Ez dabe hormarik egingo, baina
atea itxita egongo da. Ondorioz,
atarian, libre geratutako espazioan
podologia zerbitzua egokituko
dabe. Sotoan ez dago aldaketarik.
Orain arte legez, taberna eta ilea-
paindegia egongo dira. J.D.

Esaterako, Alargunen Elkartea bigarren pisutik lehenengora aldatuko dabe

Aldameneko sarrera bat 
itxi eta libre geratzen den
espazio horretan podologia
zerbitzua eskainiko dabe

ZALDIBAR

Castet Eguna iragarriko dau gaur
Fermin Balentziaren kantaldiak
1937an Errepublika defendatzearren euren bizia emon eben milizianoak omenduko ditue domekan

Orain 72 urte Santamañezar
mendian izan zen gerrako
frentean erahildako guda-

ri eta milizianoei omenaldia egi-
teko antolatu dabe domekako XVII.
Castet Eguna. Zaldibarko Castet

Aurten bost elkarteren lana-
ri esker antolatutako Castet Egu-
nak hamazazpigarren aldia dau.
Antolatzaileen berbetan, “orain
17 urteko arrazoi berberagaz aur-
ten be”: 1936ko altxamendu mili-
tarrari erantzuten Santamañezar
tontorrean zazpi hilabetez eustea
lortu eben guztiak eta Santamañe-
zarreko erresistentzia jauzi zenean
hil zitueen 40tik gora miliziano eta
gudariak omentzea; Errepublika
defendatzearren hil zitueen
Durangaldeko eta Euskal Herriko
lagun guztiak gogoan hartzea.

Fermin Balentziagaz
Castet Egunaren harira gonbida-
tuta, apirilaren 24ko 22:00etarako,
Fermin Balentzia kantautore nafa-
rraren emanaldia antolatu dabe
Gaztetxean. Memoria historikoa-
gaz lotutako gaiak kantatzen ditu
Balentziak; 36  eta 37ko errepresi-
noari buruzko letrak ditueen kan-
tak eskaintzera gonbidatu dabe.

Domekan, apirilaren 26an,
izango da hamazazpi urtean hutsik
egin ez dauen Santamañezar ton-
torreko ekitaldia. Santamañezarre-
ko frentean bizitakoa kontatzen
daben testigantzen irakurketak
egingo ditue 11:00etan tontorrean,
eta txalaparta eta trikiti doinuak
be izango dira ekitaldian. Udale-
txeko plazan 10:00etan batzeko
deitu ditue antolatzaileek herrita-
rrak, tontorrerantz abiatzeko. I.E.

Elkarteak, Berriz 1936 Gogoratzen,
Durango 1936 Gogoratzen, Otxa-
dioko Andikona eta Ahaztuak
elkarteek, bigarren urtez, elkarre-
gaz antolatu dabe oroimenerako
eguna domeka honetarako.

Esleitu ditue
biribilgunea eta
industriagunea
lotzeko lanak

Tokiko inbertsinoetarako Esta-
tu Fondoaren diru-laguntzagaz
finantzatuko ditue Olazar biribil-
gunea industriaguneagaz lotze-
ko hasiko ditueen lanak. Azken
helburu moduan Euskalerria
kaleak jasaten dauen trafiko
kopurua murriztea daben lanen
gastua Estatuaren diru-lagun-
tzagaz ordainduko dabe. 

Azken udalbatzarrean aho
batez esleitu eutseezen lanak
Urbelan enpresari, lehiaketa
publikora  aurkeztutako hiru
enpresaren artean berau hauta-
tuta. Guztira, 512.000 euro ingu-
ruko aurrekontua daukien lanok
egiteko hiru hilabeteko epea
izango dau enpresak. 

Tokiko inbertsinoetarako
diru-laguntza jaso ahal izateko
baldintzak jasotzen ebanez, lan-
gabetuek burutuko ditue biribil-
guneko lanok. Ekainean haste-
koak dira lanean, Mendiolaga-
rai alkatearen esanetan. I.E.

Olazar biribilgunea
industriguneagaz lotzeko
lanak ekainean hasiko
ditueela dino alkateak  

Eskualdean memoria
historikoan lanean dabilzen
elkarteek antolatutako eguna

Besteak beste, Txantxibiri
irratia lehenengo solairutik
bigarrenera tokialdatuko dabe

512.000 euro inguruko
aurrekontua daukien lanak
dira diru-laguntzagaz
finantzatuko ditueenak

K.A
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DURANGO

Jurdan Martitegi Nanterreko
kartzelara bidali dau epaileak
AAMk adierazi dauenez poliziek “bortizkeria handia” erabili eben atxiloketak egiterako orduan

Jurdan Martitegi durangarra,
Alex Uriarte eta Gorka Azpi-
tarte ustezko etakideak espe-

txera sartzeko agindu eban Lau-
rence Le Vert Frantziako epaileak
eguaztenean. Amnistiaren Aldeko
Mugimenduak jakitera emon
dauenez, Martitegi Nanterreko
kartzelan sartu dabe. AAMk sala-
tu dauenez, Martitegi, Uriarte eta
Azpitarteren atxiloketan “bortiz-
keria handia” erabili eben poliziek. 

Ustezko hiru etakide horreek
Ipar Katalunian atzeman zitueen
zapatuan; Igor Garcia Otxandion
atzeman eben; Gasteizen Asier
Ortiz de Ginea, Olaritz Arakama

gabetasun eskubidea “urratzen”
dabilzelako, Barne Ministerioa-
ren “triunfalismoaren lepotik”. 

Era berean, azpimarratu ebe-
nez, “frantziar eta espainiar poli-
ziek eskuz esku burutu daben ope-
razino honek agerian itzi dau barri-
ro be estatuen mozkorraldi
errepresiboaren neurria”. 

Etorkizunera begira, “luze bai-
no lehenago” gatazka politikoaren
bidetik konponbidean “urratsak
emoteko” deia egin eban Amnis-
tiaren Aldeko Mugimenduak, Eus-
kal Herriko “gatazka politikoari
irtenbide politikoa emotea ezin-
bestekoa da-eta”. J.D.

(kalean dago jadanik) eta Jonathan
Guerra; Sergio Bravo Bilbon eta
Gorka Iriarte Errenterian.

Inkomunikazinoa salatuz
Durangoko Amnistiaren Aldeko
Mugimenduak gogor salatu eban
“ezelako berme barik” espainiar eta
frantziar polizien kartzeletan egon
diren atxilotuen inkomunikazino
egoera. Espainiar  gobernuak “erre-
presinoaren aldeko apustu itsuan”
darraiela salatu eben martitzene-
ko agerraldian.

Horrez gainera, komunikabi-
de gehienen jarrera “kezkagarria”
dela adierazi eben, atxilotuen erru-

Herritarrak
Internet bidezko
tramitazinoan
prestatzeko ituna
Herritarrak Internet bidezko tra-
mitazinoan prestatzeko akor-
dioa sinatu dau Udalak Jaurlari-
tzagaz. Horren baitan Durango-
ko KZguneak administrazino
elektronikoari buruzko hasta-
pen ikastaroa hasiko dau, udal
arduradunek azaldu dabenez.

Eusko Jaurlaritzagaz, Foru
Aldundiagaz, Administrazino
Zentralagaz eta Udalagaz elkar
eragiten erakutsiko dabe: bes-
teak beste, errolda paperak eska-
tzen, enplegu eskaintzetara sar-
tzen, aldizkari ofizialak aztertzen,
foru ogasunekin izapidetzak egi-

ten eta zirkulazinoaren inguru-
ko informazinoa lortzen ikasi-
ko da. Udaleko webguneagaz
elkarri eragiten edo Osakide-
tzan hitzordua eskatzen be bai.
Izena emoteko epea zabaldu
barri dabe (94 620 38 63).

Zerbitzu elektronikoak
Edozein administrazinok eskai-
nitako zerbitzu elektronikoak
ezagutarazotea da helburua.
Ikastaroaren bitartez, “herrita-
rrak on-lineko administrazino
barrian trebatu eta administra-
zinoko tramiteetan itxaron-den-
porak murriztu, kostuak txikitu
eta Interneten inguruko konfi-
dantza zein segurtasuna areago-
tu” gura ditue. KZgunea 2002an
zabaldu ebenetik 4.414 lagunek
emon dabe izena; 1.724k Inter-
neti buruzko ikastaroan. A.B.

Amnistiaren Aldeko
Mugimenduak salatu dauenez,
poliziek “bortizkeriaz” jokatu
eben Martitegiren atxiloketan

“Luze baino lehen gatazka
politikoari irtenbide politikoa
emotea ezinbestekoa da”

Milaka lagun batu ditu Etxerat-ek dispertsinoaren aurka
Sakabanaketaren “porrot politikoa” agerian geratu da azken 20 urteotan, Etxerat-ek Landako Gunean
egindako ekitaldian adierazo ebanez. Apirilaren 14tik 19ra Euskal Herria zeharkatu dauen Dispertsi-
noaren Aurkako Bira Durangon amaitu zen, joan zen domekan, hainbat herritako milaka lagun batuz.
Euskal presoen eskubideen urraketagaz eta sakabanaketagaz amaitzeko herritarren konpromisoa eska-
tu eben, sakabanaketa indarrean jarri zela 20 urte bete direla salatzeko antolatutako ekitaldian.

“Aurrera egiteko”
akordioak lotzeko
lan egin gura dau
Gobernu Taldeak
Durangok “aurrera egin” daian,
“gelditu barik” lanean jarraitu-
ko dabela jakin eragin dau Uda-
lak, “egoera ekonomiko oroko-
rraz eta Durangoko Udalaren
egoera politikoaz jabetuta”, eta
zenbait alderdik eguneroko jar-
dunari “trabak” jarri arren. 

Datozen hileotan, “lehenta-
sunezko” hainbat egitasmo aur-
keztuko ditue: enplegu politikan
lankidetza erakunde eta institu-
zinoekin, etxebizitza publikoa
dinamizatzen ahalegintzeko eki-
menak, auzo zaharrenetan
hobekuntzak eta jasangarritasu-
nagaz lotutako jarduerak. 

Horretarako akordioak
lotzen saiatuko da Gobernu Tal-
dea, eta gainerako alderdiei
“erantzukizuna” eskatu deutse.
Aurten be aurrekontua ez dela-
eta onartu ekin gura deutsie
horri. A.B.

Jaurlaritzagaz, Aldundiagaz,
Administrazino Zentralagaz
eta Udalagaz elkar eragiten
erakutsi gura jake herritarrei

KZguneak administrazino
elektronikoari buruzko doako
hastapen ikastaroa eratu dau

“Lehentasunezko” hainbat
egitasmo aurkeztuko ditu
EAJk datozen hileotan

Administrazinoek eskainitako
zerbitzu elektronikoak
ezagutarazotea da helburua

Kepa Aginako



Estatu osoan 306 Udal baino ez dagoz biztanle bakotxeko 1.000 eurotik gorako zorragaz. J.F.
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MAÑARIA ATXONDO

Bizkaian biztanle bakotxeko
zor handiena daukan Udala

Espainiako Ekonomia eta
Ogasun Ministeritzak lehe-
nengoz egin ditu publiko

igazko urte amaierara arteko Uda-
len zorpetzeari buruzko datuak. 

Durangaldeko datuei erre-
paratuta, Mañariko Udalari
buruzkoak deigarriak dira: 474
biztanleko herrian 1.171.000 euro-
ko zorra zeukan, igazko aben-
duaren 31ko datuen arabera. 

Biztanleko 2.000 euro zor
Herriko biztanle bakotxeko 2.000
eurotik gorako zorra zeukan data
horretan, beraz, Mañariko Uda-
lak. Estatu osoan 306 udal baino
ez dagoz biztanle bakotxeko 1.000
eurotik gorako zorpetzeagaz,
Mañarikoa bat. Bizkaiko zorpetue-
na da Mañariko Udala.

Argitara emondako datuen
gaineko Gobernu Taldearen inter-
pretazinoa eskatuta, igaz obra

garrantzitsuak egin zirela eta Dan-
tzari eraikina erosteko milioi bat
euroko kreditua eskatu ebala Uda-
lak azaldu dau Javier Arteaga alka-
te jeltzaleak. Aurten, “gerrikoa
estutuko” dau Udalak, eta inber-
tsino handirik ez dabe aurreikus-
ten, nahiz eta “diru-laguntzak
eskatzen jarraituko” dauen Uda-
lak, alkateak dinonez.

Eskualdeko gainerako Uda-
lerriei jagokenez; 1.000 euro ingu-
ruko zorra zeukan biztanleko
Mallabiko Udalak, 300 euro ingu-
rukoa Berriz eta Atxondokoek,
400 euro ingurukoa Elorriokoak
eta 500 eurokoa Abadiñokoak.

Estatuan 3.000 udalerrik ez
zeukien finantziazino titulu edo
bestelako ordaintzekorik igazko
urtearen amaieran; horreen
artean Garai, Izurtza, Durango,
Otxandio eta Zaldibar agertzen
dira txostenean. I.E.

Udalen zorpetzeari buruzko datuak zabaldu ditu Ekonomia Ministeritzak

Estatuan 300 inguru dira
biztanle bakotxeko 1.000
euro baino gehiagoko
zorpetzea daukien Udalak

Axpeko Etxebarri
munduko 50
jatetxe onenen
artean bigarrenez 
Nazinoarteko kazetari, kritikari
eta idazle talde batek osatutako
epaimahaiak 2002tik urtero egi-
ten dauen Munduko 50 Jatetxe
Onenen Zerrendan 39. postua
emon deutsie Bittor Arginzoniz
sukaldariaren Axpeko Etxeba-
rria erretegiari. Bigarren urtez
ageri da zerrendan, eta igaz bai-
no gorago gainera aurten: 44.
postuan izan zen igaz.

Epaimahaiak adierazo
dauenez, erretegian egiten
dauen sukaldaritza “arte” bila-
katu dau Bittor Arginzoniz sukal-
dariak Etxebarri jatetxean.

“Barbakoa egiten dakiela
uste dauena eta Etxebarri erre-
tegira bisita egiten dauena hutsa-
ren pare itziko dau”, dino Mun-
duko 50 jatetxe onenen zerren-
da osatu dauen epaimahaiak.

Bertako osagaiak baliatuz,
besteak beste, ostrak txingarre-
tan, angula nahaskiak edo kabia-
rra sukaldatzen maisu dela Bi-
ttor Arginzoniz dinoe 2009ko
nazinoarteko epaian. 

Axpeko San Juan plazako
XVIII. mendeko eraikinean, ber-
tako produktuen zaporea  indar-
tzea eta daukien probetxu guz-
tia ateratzea dau helburu, orain
19 urte jatetxea zabaldu ebane-
tik, Arginzonizek. Jatetxeko pla-
ter berezien artean nabarmen-
tzekotan erretako txuleta edo
arraina aitatzen ditue. I.E.

Munduko 50 jatetxe onenen
zerrendan 39. lekua dauka
Victor Arginzonizen Axpeko
Etxebarri erretegiak

Parrillako sukaldaritza “arte”
bilakatu dauela Arginzonizek
dino sariketako epaimahaiak

Axpeko San Juan plazako
erretegian bertako
produktuei probetxua
ateratzea dabe helburu

Caritas Tabirak
600 familiari
lagundu deutso
2008an
Caritas Tabirak eskainitako zerbi-
tzuen bitartez, 600 familiari eskai-
ni deutsie laguntasuna 2008an.
Diru-laguntza bitartez, 45.844
euro banatu ditue, urteko balan-
tzea egiterakoan azaldu dabenez.
Eskualdeko elizetako kolekten
(24.768 euro), donazinoen (3.000
euro) eta administrazinoen diru-
laguntzen bitartez (7.000 euro)
batutakoa erabili dabe horri aurre
egiteko; gainerakoari Caritas Dio-
zesiarraren laguntzagaz egiten
deutsie aurre. 

Egoera larrian diren familiei
informazinoa, orientazinoa eta
laguntza ekonomikoa bideratze-
ko harrera programan —12 bolon-
dres dabilz— 386 laguni eta 194
familiari emon jake laguntza, jakin
eragin dabenez, eta arropa-
batzean –batetik “duintzeko” eta
bestetik “donazinoa bertaratuta-
koen autonomia, normalizazinoa
eta duintasuna sustatzeko” erre-
minta izan gura dauen Ekorropa-
ren bitartez– 3.189 kilo arropa
batu ditue; herrietan banaturiko
ontzietan, 44.512 kilo. Durangon,
103 laguni eskaini jake zerbitzua,
eta 645 jantzi emon dira. Horre-
tan 14 lagunek dihardue bolon-
dres. Sentsibilizazinoan, bostek.

Enplegu bila zebilzen 300
laguni emon deutsie informazi-
noa. Lan bila eta eskaintzen dabe-
nen arteko bitartekaritza lanean,
barriz, 45 postu bete dira. A.B.

Egoera larrian diren familiei
begirako harrera-programan
386 laguni eta 194 familiari
eskaini deutsee laguntza

Diru-laguntza bitartez, 45.844
euro banatu zituen joan zen
urtean Caritas Tabirak

Ekorropa egitasmoaren baitan
3.189 kilo arropa batu dabe;
herrietan banatutako
ontzietan 44.512 kilo

Biztanleko 2.000 euro baino
gehiagoko zorra zeukan
abenduan Mañariko Udalak

Arteaga alkateak dino “aurten
gerrikoa estutu beharko”
dabela eta inbertsino handirik
ez dabela aurreikusten
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Beharginek eraikin barruko konponketetan dihardue oraindino. Kepa Aginako

Haurtzaindegian izena emoteko
epea maiatzean zabalduko dabe
Izen-emotea Udaletxean egin behar da maiatzaren 4tik 15era bitartean 

Herri-eskolan haurtzainde-
gia eta gimnasioa hartuko
dituen eraikin barriko lanak

“epeen barruan” burutzen dihar-
dueela azaldu dabe udal ordezka-
riek. Aurreikuspenak betetzen
badira, lanak uztailerako amai-
tzea itxaroten dabela jakitera emon
dau Santi Uribe zinegotziak. Lanak
amaitzerakoan tramitazino guz-
tia egin behar denez, urrirako
haurtzaindegi zerbitzua martxan
ipintzea itxaroten dabe.

Haurtzaindegian izena emo-
teko epea maiatzaren 4tik 15era

bitartean zabalduko dabe Udale-
txean. Eraikin barria 600 metro
koadro inguruko solairu bakarre-
koa da. Ikastetxerako gimnasioak
eta aldagelek 280 metro koadro
hartuko ditue, eta haurtzainde-
giak, barriz, 320 metro koadro. 

Denetara, milioi bat euro
inguruko inbertsinoa egin dabe.
Hezkuntza Sailetik 495.000 euro-
ko laguntza jaso dabe. Azaroan
hasitako lanen berezitasun nagu-
sia Haurreskolaren energia itu-
rria geotermia sisteman oinarri-
tutakoa izatea da. J.G.

0-2 urte bitarteko umeendako
haurtzaindegia Haurreskola
Partzuergoak kudeatuko dau

Proiektua milioi bat euro
ingurukoa da eta Hezkuntza
Sailaren  laguntza jaso dabe

Udaberri Jaiko
kalejira koloretsua
herria zeharkatuz
Otxandioko Gaztetxe eta Gazte Asan-
bladak, tabernariekin batera,  joan
zen zapatuan antolatutako Udabe-
rri Jaian makina bat lagunek parte
hartu eben.

Goizean zehar Euskal Herriko
gaztetxe eta gazte asanbladen  gai-
neko erakusketa antolatu eben. Baz-
kariaren ondoren, Zaparrada batu-
kadaren laguntzagaz, kalejira kolo-
retsuak herriko kaleak zeharkatu
zituen. 

Gauean, Póg Mo Thón talde
mungiarrak kontzertua emon eban.
Akerbeltz taldearen erromeriak Uda-
berri Jaiari amaiera emon eutsan.

18/98 auzian Audientzia Nazionalaren sententziaren kontra-
ko  helegiteak aztertzeko ikustaldi publikoa amaitu da asteon.
Horren barruan, Joxemi Zumalabe atalean zigortutako bede-
ratzi lagunetatik seiren absoluzinoa eskatu dau fiskalak; horreen
artean, Durangoko Mario Zubiagarena. Beste 12  lagunen zigo-
rrak hiru urte eta 18renak urte bi jaistea be eskatu dau, eta,
beste birenak erretiratzea. 2007ko abenduan atxilotutako 46ren
artean zen Zubiaga, eta bermea ordainduta aske itzi eben. KAS,
Ekin eta Xakin jarduteagatik eta Joxemi Zumalabe Fundazino-
ko edo ‘Egin’ ateratzen eban Orain enpresako kide izateagai-
tik atxilotu zitueen; tartean, Inma Berriozabal elorriarra be bai.

18/98an auziperatutako seiren
absoluzinoa eskatu dau fiskalak

Gaztetxo sahararrak etxean
hartzeko dei egin dau Herriak

X. Kaleko Pintura Lehiaketa antolatu dabe, zapatuan, Berrizen.
Parte-hartzaileek herriko irudietan oinarritutako margoak egin
beharko ditue, beti be aire librean, eta erabili beharreko tekni-
ka zein formatua artistaren esku geratuko da. Zapatuan bertan
zigilatu behar dira euskarriak, Kultur Etxean 09:00ak eta 10:00ak
bitartean. Leku berean itziko dira lanak, behin amaituta, 14:00ak
eta 14:30 bitartean, fitxa osatuagaz batera. Irabazleak 550 euro
lortuko ditu, 2.ak  450 eta 3.ak 350 euro.  Herriko lehenengo sail-
katuak —sarituen artean ez badago— 250 euro jasoko ditu.

DURANGALDEA

DURANGO

BERRIZ

Pazko jaia ospatuko dau Tabira eskualdeak, domekan, San Jose
Maristak ikastetxean. Tabira-txiki elkarteak hirugarrenez anto-
latutako jaia 17:30ean hasiko da, eta Durangaldera zabaldu dabe
gonbita. Euro baten truke makina bat jardueratan parte hartze-
ko aukera eskainiko dabe; era berean,  Liburuaren Nazinoarte-
ko Eguna izan dela gogoan hartuz, liburuak trukatzeko aukera
egongo da. Batutako dirua Andra Mariko gazteek  kudeatuko
dabe, udan Tangerreko umezurztegi baten egingo daben auzo-
landegian erabiltzeko. Azkenengoz 350 liburu trukatu ziren. Sene-
galeko dantza eta kantu ikuskizuna be aurreikusi dabe.

Pazko jaia ospatuko dabe etzi

Oporrak bake giroan egitasmoaren baitan uda sasoian Duran-
galdera etorriko diren neska-mutiko sahararrak etxean hartze-
ko deia egin dau Herria auzo elkarteak. Zazpigarrenez etorri-
ko dira Tindufeko errefuxiatuen kanpamenduetan (Argelia) bizi
diren  7 eta 12 urte bitarteko gaztetxook, eta eskualdean egin-
go daben egonaldian —uztailaren lehenengo astetik irailaren
lehenengora — bizi ditueen baldintza gogorretatik deskantsua
hartzeko aukera izango dabe. Herritarren Arretarako Zerbitzu-
ra eta Herria auzo elkarteko tabernara jo leiteke eskaria egite-
ra. Informazino gehiagorako:  655 711 100.

X. Kaleko Margo Lehiaketa

K. Aginako
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BERBAZ
“Huntingtona ezagutzera emon eta
gaixotasuna sozializatzea gura dogu”
Huntington Norte elkarteak gatx horren gaineko berbaldiak antolatzen dihardu Durangon

Noiz sortu zendueen elkartea?
1997an sortu genduen. Hain-
bat familiak gatx honegaz lotu-
tako kasuak daroazen Ramos
m e d i k u a g a z  h a r t u - e m o n a
g e u n k a n ,  e t a  h a re n  b i d e z
elkartzea erabaki genduen.
Iruñeko Virgen del Camino
ospitalean lan egiten dauen
sendagile horrek asko lagun-
du deusku. Urtean birritan
AEBetara joaten da gaixota-
sunaren inguruan ikertzera. 

Zer helburugaz sortu zendueen
elkartea?
Arazo bardinak ditueen fami-
lien arteko hartu-emona bul-
tzatzeaz gainera, gaixotasuna
ezagutzera emotea gura dogu.

Medikuek gaixotasun hau sako-
nago lantzea be eskatzen dozue.
Diagnosi protokoloak bete dai-
tezen eskatzen dogu. Pertso-
na batek gaixotasun hau iza-

tea posible bada, osagileak
hasikeratik ez daiala aukera
hori  baztertu.  Behin gatxa
Huntingtona dela baieztatuz
gero, azalpen egoki bat emon
daiala. Gaixotasun hau detek-
tatzeko odoleko analisi bat
egitea nahikoa da. 

Gaixotasun hau herentziazkoa
da?
He r e n t z i a z k o a  d a  k a s u e n
%50ean. Beraz, aukera guztiak
izan zeinkez, eta aldi berean
bat be ez. Eritasun neurologi-
koa, degeneratiboa, hereda-
g a r r i a ,  a u t o s o m a t i k o a  e t a
dominantea da. 

Zer ezaugarri daukaz?
Gaixotasun honen adierazpe-
nik garbienak gorputzaren
nahibako mogimendu kontrol-
gabeak, desegokipen psikikoak
eta funtzino intelektuala gal-
tzea dira.

AEBetan gaixotasun honen ingu-
ruan ikertzen dihardue.
Tetrabenacine izeneko botika
barria asmatu dabe. Mogimen-
du inkontrolatuak mugatzen
dituen arren, depresinoa era-
gin leike. Beti dago psikiatra
eta neurologoaren arteko kon-
taktua pertsona horrek medi-
kamentu hori  hartu leiken
aztertzeko.

Huntingtonaren inguruan ezja-
kintasun handia dago...
Familiek jakin behar dabe gai-
xotasunak ezaugarri batzuk
dituela. Informazino hori edu-
kita, errezagoa da gaixoaren
jokaera eta egoera ulertzea. 

Familien artean badaukazue kon-
takturik?
Ez da erraza izaten. Bakotxa
leku batekoa gara. Askok, gai-
nera, gurago dabe euren alde-
tik ibili. 

Eta gizartean?
Alzheimerra aitatzen badozu,
gitxi gorabehera denok daki-
gu zer den. Gaixotasun hau
ezagutzen ez denez, bere era-
ginak jenteak ezin leikez uler-
tu. Horrexegaitik, gaixotasuna
sozializatzea oso garrantzi-
tsua da.

Egoera hau zelan bizi izaten da
familia barruan?
Gogorra da. Izan be, irtenbi-
derik aurkitu ezean, badakizu
zelan amaituko dozun. Ikerke-
ta guztien bitartez gaixotasu-
naren efektuak atzeratu guran
dabilz. Adituek dinoenez lor-
tuko da, baina noiz ezin leite-
ke jakin. 

Hitzaldi gehiago antolatzeko
asmoa daukazue.
Bai. Ekainaren 20an Galda-
kaoko psikiatra Angel Padier-
naren berbaldia izango dogu.
Irailean, Mendekotasun Legea
Gizarte Ongizate diputatu Juan
Ma r i  Ab u r t o g a z  a z t e r t u k o
d o g u .  Jo a n  z e n  b a r i k u a n ,
barriz, Galdakaoko ospitaleko
neurologo baten berbaldia
antolatu genduen aurrerapau-
so medikuak azaltzeko.

Mendekotasun Legea zelan balo-
ratzen dozue?.
Oraingoz, elkartean ez dogu
lege horretara jotzeko beharri-
z a n i k  i z a n ,  b a i n a  i ra i l e a n
Gizarte Ongizate diputatua-
gaz batzen garenean ikusiko
dogu zer azaltzen deuskun.
Gaur egun, ez daukagu lege
horren inguruko eritzi argirik.

Jone Guenetxea

“Medikuek diagnosi
protokoloa bete
daien gura dogu;

odoleko analisi bat
egitea baino ez da”

“Batez be AEBetan,
gaixotasun honen
inguruan ikertzen

dihardue. Botika barri
bat daukie”

“Elkartearen bidez
esperientziak 
partekatzea 

lagungarria dela
deritzogu”

Alfonso
Akesolo •
56 urte

Huntington Norte
elkarteko presidentea

Huntingtona lako gaixotasun arraroek jotako pertsonek
zama bikotxa jasan behar izaten dabe: batetik, gaixo-
tasunak berak eragiten dauen zama eta, bestetik, gizar-

tearen ezjakintasuna. Gatx hau eramangarriago egin eta eza-
gutzera emoteko, Euskal Herriko 50 familia Huntington Norte
elkartean batu dira. Alfonso Akesolo durangarra elkarteko pre-
sidentea da. Gaixotasun horri aurre egiteko AEBetan egiten
ditueen ikerketak gertutik jarraitzen ditueela azaldu deusku.

Kepa Aginako
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EKONOMIA
kolaborazinoa

Aitor Iturriaga
LAB sindikatua

Izan zirenentzako
Maiatzaren 21erako LABeko
kideok greba eguna deitu dugu
beste sindikatu batzuekin elkar
harturik. Patronalarengandik
eta jardunean dagoen gobernu
eskuindarrarengandik zein
karguak hartzeko prest dauden
unionistengandik jasotako
kritikak, gauaren ostean eguna
etortzea bezain espero
izatekoak ziren. Dena dela, oso
adierazgarriak dira zenbait
sindikaturen adierazpenak;
CCOO eta UGTrenak, bereiziki.
Biek ala biek, patronalak
bezain sutsuki salatu dute
grebarako deialdia, nahiz eta
azkenean onartzen diguten
eskubidea, izan, badugula
horretarako. Besterik ez
genuen behar! Nahiz eta
INEMeko ilarak kilometrotan
neurtzen hasiak garen, ez
omen dute ikusten greba
bezalako muturreko tresna bat
erabiltzeko beharrik. 

Gobernu desberdinek
hartutako neurriek, arazoari
muinetik heldu beharrean,
krisi hau sortu zuten espekula-
tzaile berberei dirua barra-
barra oparitzeko baino ez dute
balio izan. “Basapiztia”
borrokatu ordez, denon
pentsuarekin ari dira gizentzen
txikizioa eragin duen piztitza-
rra. Norbaitek uste baldin badu
gobernuek hartutako eraba-
kiak noraezak eta zorabioak
eragindakoak direla, oker
dabil. Gure agintariek helburu
argiak dituzte: erraietaraino
ustelduta dagoen sistema
babestu nahi dute, azken
finean horrek mantentzen
baititu sistemaren titere diren
politiko ustelen lagun eta elite
ekonomikoen poltronak.

Horretarako, baina,
ezinbesteko lagun bilakatu
dira estatuko bi sindikatu
nagusiak; CCOO eta UGT,
alegia. Aspaldi utzi zuten bi
hauek langileen interesen
defentsa. Sistemak asimilatuak
ez ezik, berorren engranaiaren
parte dira. Diru laguntzen
askatik, beraien makroegitura
korruptoak elikatzea dute
helburu bakar.

Borroka, langileekiko
konpromezua eta abar, hitz
arrotzak dira beraientzat.
Horregatik urduritzen dira
besteak mugitzen garenean.
Gaur ez direna eta noizbait
izan zirena gogorarazten
dielako; hots, langileen
sindikatu.

Bixente Kapanaga 19, behea 
48215 IURRETA (Bizkaia)

Tel.: 946 816 673 
Faxa: 946 817 636

construcciones@zarateyelexpe.biz

Martitzenean egin eban manifestazinoa, Iurretatik Durangoraino, CCOO-Euskadi sindikatuak. A.B.

Greba mugabakoa hasiko
dabe Camelot enpresan

Camelot 97-ko —Amaya Telle-
ria taldekoa— langileek gre-
ba mugabakoari ekingo deu-

tsie astelehenean. Enpresak “abi-
satu barik eta burofax” bitartez
kaleratutako 11 langileak barriro
hartzea eskatzen dabe, eta langi-
leak kaltetu bako irtenbide “oro-
korra” topatzea. Martitzenean,
egun osoko lanuztea eta manifes-
tazinoa egin eben Zornotzako
enpresakoek, horren jarrera sala-
tzeko. Atzo be deitu zitueen enpre-
sa komiteak (LAB, ELA eta CCOO).

LABek ohartarazo dauenez,
“atea zabaltzea” izan da 11 langi-
le kaleratzea, eta beste 30 lanpos-

Atzo egun osoko lanuztea egin eben langileek, enpresa komiteak deituta

ZORNOTZA DURANGALDEA

DURANGO

tutik gora ei dagoz arriskuan:
“Enpresak berak esan deusku
eskuak ez deutsala dardar egin-
go kaleratze gehiago sinatzeko”.
Horri “onartezina” deritzo LABek.
Igazko azaroan enplegu-erregu-
lazino espedientea aurkeztu eban
enpresak, gogoratu dabenez.
Orduan 40 langile kaleratu gura
zitueen; halan be, mobilizazi-
noen aurrean atzera egin eben.

Ordutik alternatibak propo-
satu ei dira: “Enpresak, baina, ez
ditu gauzak konpondu gura. Lan-
gileak dirua egiteko zenbaki
hutsak dira; dirurik ez dagoenean
kalera doaz”, dino LABek. A.B.

UEMAren
profesional
euskaldunen gida

Euskaraz bizi gura daben udalei
eta herritarrei begira Internet
bidez eskainitako Profesional
Euskaldun Gida barriztatu dau
Udal Euskaldunen Mankomuni-
tateak(UEMA). Orain urte batzuk
egin eben gida, baina orain osa-
keta “lan handia” egin dabe ager-
tzen diren profesional kopurua
“bost bidertuz”: 306 dira zerbi-
tzua ahoz eta idatziz euskaraz
eskaini eta gidan izena emon
daben deneriko profesional eta
enpresak. Izena emoteko edo
kontsultarako: www.uema.org 

CCOO-Euskadik
manifestazinoa
egin dau

Ez da zure krisia. Baina, zure esku-
bideak dira.Defendatu! Lelo horre-
xegaz manifestazinoa egin dau
asteon CCOO-Euskadi sindikatuak,
Iurretan hasi eta Durangoraino.
Euskadi “gogor kolpatzen” dihar-
duen krisi ekonomikoaren testuin-
guruan langileei zuzendutako infor-
mazino kanpaina jarri dau mar-
txan sindikatuak, eta horren baitan
deitu dabe manifestazinoa. Bertan,
CCOO-Euskadiko Idazkari Nagusia
den Unai Sordok be parte hartu dau. 

Aurretik, CCOO-Euskadiko
delegatu sindikalen asanblada egin
eben, martitzenean bertan, Iurre-
tako Ibarretxe kultur etxean. Gaur
egungo egoera eta horri aurre egi-
teko proposamenak izan ditue
aztergai. Sordok ez eze Konfedera-
zino Zuzendaritzako beste zenbait
kidek be parte hartu dabe eginda-
ko batzarrean.

Orain urte batzuk egin
zen gida osatzen “lan
handia” egin dabe

Astelehenean hasiko
dabe greba langileek,
LABek azaldu dauenez

Enpresari 11 kaleratuak
barriro hartzea eta
irtenbide “orokorra”
topatzea eskatzen deutsie 
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SSaarreeaann,
harien bitartez
mugitzen diren
txotxongiloekin 

B adalonako Anita Maravi-
llas taldearen tailerrean
imajinatu, pentsatu,

diseinatu eta sortutako txotxon-
giloak izan dira San Agustin kul-
turguneko oholtzaren gainean.
Anita Maravillas-eko kideen
eskuek haria baliatuta moldatu-
tako txotxongiloak.

Hariaren bitartez aktoreek
maneiatzen dituzten sorginak
dira Sarean Sun Sun ikuskizune-
ko protagonistak. Heldu zein
gaztetxoenentzat prestatutako
ikuskizuna da lan-taldean Miren
Larrea zornotzarra eta Iam Ago-
rria elorriarra tartean dituen
Kataluniako txotxongilo taldeak
ikuslego hain zabalerako sor-
tzen duen lehenengo emanaldia;
Zornotzan estreinatu zutena eta

Loli Astoreka eta Iñake Irastorza antzezle dituen Ezker
Eskuma antzezlana dago gaur gauerako Berrizko kultur 
etxean programatuta. Emakume biri buruzko istorioa.

Matienako lantokian San Prudentzio jaietan
inauguratuko duen erakusketako lanei azken
ikutuak ematen topatu dugu “Campurriano”. 

domekan San Agustin kulturgu-
nera ekarri zutena. 

Txotxongilogintzan dagoe-
nik eta teknika zailenarekin
–denbora eta lan gehien eskatzen
duenarekin–, harizko txotxongi-
loekin egiteko pentsatutako lana
da Sarean Sun Sun; panpinei
mugimendua eta adierazkorta-
suna ematea helburu duen lan-
taldearen ahaleginaren emaitza.

Bestelakoa, desberdina da
San Agustin kulturguneko
hurrengo hitzordua: Glu Glu tal-
dearen Marika de Playa da bihar
20:00etarako programatu dute-
na. Barre egiteko gogoz dagoen
ikuslego helduarentzako propo-
samena da, besteak beste, Patxi
Perez aktore ezaguna antzezle
zerrendan duena. I.E.

13 Angel Alvarez “Campurriano”12 ’Ezker eskuma’ antzezlana 

Kepa Aginako
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ANTZERKIA EMANALDIA

ZINEMA EMANALDIA

Vietnameko neskatila
baten istorioa filmagai

Mùi izeneko hamar urteko neska-
tila baten bizimodua kontatzen du
gaur, Uztartuz elkarteak antolatu-
ta, San Agustin kulturgunean
eskainiko duten filmak. Vietna-
men, hamar urteko neskatila baten
bizimodua da Cannes-ko jaial-
dian saritua izan zen Anh Hung
Tran zuzendariak 1993an ekoitzi
zuen El olor de la papaya verde .

1951 urtean girotutako filma
da apirilean Durangaldeko ikus-
leei eskaintzeko Uztartuz elkarteak
aukeratu duen El olor de la papa-
ya verdehau. Ohiko moduan, gaur
19:30ean da San Agustinen film
emanaldia. I.E.

Emakumeen istorioak kontatzen
dituen antzezlana dela jasotzen du
Glu Glu taldearen sinopsiak Ezker
eskumari buruz. Emakume biren
istorioa da, zehazki, gaur 22:00etan
Berrizko kultur etxean ikusgai
duzuen Ezker eskuma; emakume
bi horien bakardadearen eta lagun-
tasunaren kontakizuna.

Rosa eta Sara dira antzezla-
neko protagonistak; bakoitza bere
etxean bizi diren emakume heldu
bi. Bizitzak etxe bereko solairu
berean elkartu ditu. Solairua eta
laguntasuna omen dira konparti-
tzen dituzten bakarrak.  

Eskarmentu handiko antzez-
le bi, Loli Astoreka eta Iñake Iras-
torza, dira Ezker eskuma: etxe-
koandrea eta senar isil eta anoni-
moarekin bizi da bata; bakarrik eta
etxetik kanpo lan aspergarria duen
emakumea bestea. Ezkerra eta
eskuma. Ikuspuntu absurdu eta
surrealista batetik lantzen da
antzezlanean emakume bion bizi-
modua eta hain  desbedinak iza-
nik duten adiskidetasuna zein

dituzten haserrealdiak. “Umore-
rik galdu gabe, baina txiste erra-
zik egin gabe”, ekoizleen berbetan.

Eskualdean, Iurretako Ibarre-
txe kultur etxean izan zen duela
urtebete antzezlan hau ikusteko

aukera; iazko apirilean izan zen
Ezker Eskuma Iurretan. “Elkarren
beharra duten emakume biren
egunerokotasuna” erakusten due-
la antzezlanak esan zigun orduan
Loli Astoreka aktoreak. I.E.

‘Ezker eskuma’: auzokide
biren adiskidetasunari buruz
Gaur 22:00etan izango da ‘Ezker eskuma’ Berrizko kultur etxean

Loli Astoreka eta Iñake

Irastorza dira antzezleak

Itxura batean oso

desberdinak diren

emakume bi dira

Hamar urteko neskatila da San Agustinen
gaur emango duten filmeko protagonista 

BERTSOLARITZA TAILERRA

DF Bertsozale Eskola
ipiniko dute maiatzean
martxan Plateruenean

Durangaldeko bertsozaleei
zuzenduriko sei saiok osatzen
dute Durangoko Plateruenean
antolatu duten DF Bertsozale
Eskola tailerra. Maiatzaren 5ean
hasita, martitzenero 19:30 eta
21:00ak bitartean Plateruenean
izango da hitzordua. 

Bat-bateko bertsogintzaren
nondik norakoak, Bertsolaritza-
ren historia, Bertso jarriak eta
Gaijartzailetza izango dira sei
saioetan landuko dituzten arloak.
Saioak gidatzen edo kasua denean
berbaldiak eskaintzen Igor Elor-
tza, Xabier Amuriza eta Maialen

Lujanbio bertsolariak eta Josu
Goikoetxea gai-jartzailea arituko
dira. Modu jostagarri eta parte-
hartzailean bertsozaletasunean
sakondu gura duenak 946030100
telefono zenbakian edo kultu-
ra@plateruena.net helbidean
eman dezake izena. I.E.

Maiatzaren 5a arte emon leiteke izena

Bertsolariak eta  

gai-jartzaileak izango

dira saioetako gidariak

J.M. Urrutia, “Txotxe”
Irakaslea

GEURE
DURANGALDEA

Liburuak liburu… Azken asteo-
tan liburu batek ezusteko arrakas-
ta lortu du salmentetan, “best-
seller” horien parean jarriz. Potosí
hirian (Bolivian) eskuratu nuen,
kaleko postu batean. (Kopiak dira
originalak oso garestiak baitira).
Liburu honen kopiaren kopiare-
kin jarri nintzen kafetegiko terra-
zan, garai batean munduko hiri-
rik aberatsena izan zenaren eta
orain mendeetako lapurreta his-
torikoaren erakusle den hirian. 

Las venas abiertas de Ameri-
ca Latina zen liburua, eta bertan
pasarte luzeak daude Potosíri
buruz, eta, terraza hartatik, kon-
tinente honen zainetan sartzeko
aukera izan nuen liburua eskuan
nuela. Irakurtzen ari nintzela,
behin eta berriro etortzen zitzai-
dan burura “Vales más que un
Potosí” esaldia, eta han, etxetik
urrun, ulertu nuen esanahiaren
dimentsio osoa. 

Terrazatik, “Cerro Rico”, mun-
duan egon den zilar meategirik
handienaren tontorra ikusten
nuen, historiako lapurreta erral-
doi baten lekuko isila. Gozatzen
ari nintzen, Eduardo Galeanok
istorioak kontatzeko duen trebe-
ziarekin, eta, era berean, lotsatu-
ta sentitzen nintzen mendeetan
kontinente honek pairatu  duen
egoera sozial eta ekonomikoa-
rengatik. Basakeria, genozidioa,
lapurreta, kapitalismo basatiaren
laborategia… Nola agertu hitz
gutxitan gertatutakoa?

Liburuak ezusteko saltoa
eman du, ez salmenten zerren-
detan bakarrik, keinu bati eta
hedabideei esker denen ahotan
dagoelako. Keinu ederra benetan,
baina ea ez den gelditzen ohe
ondoko mahaitxoan hautsa har-
tzen. Liburua ona da zalantzarik
gabe,baina, akaso, horrelako libu-
ru interesgarri zein salatzaile
gehiago ikusi beharko genituzke
hedabideetan eta, akaso, eszeni-
fikatzen ari diren mundu berri hori
gauzatuko litzateke.     

Liburuak
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“Kasuan  kasuko  materialera
egokitu  behar  izaten  dot  hasikera
batean  osatzen  dodan  marrazkia”

Zenbat urte daroazu Matie-
nako lokal honetan lanean?
Zura, harria eta marmolagaz
lanak egiten 32 urte neukazela
hasi nintzen, eta lokal honetan
orain 30 urte ingurutik dihar-
dut. Aurretik eskulangintzan
aritu barik, Valladoliden bizi
nintzela hasi nintzen holako
lanak egiten. Eta gero hemen be
jarraitu neban: GACko lanaren
ondoren, gaueko hamaikak
inguru arte egiten neban lan.

Zein izan zen egin zenduen
lehenengo lana?
Bartzelonako Sagrada Familia
egin neban egurrean, eta torre
bien artean nire ezkontzako
argazkia ipini neban. Bigarren
lanean, dantza mexikar bateko
irudia zizelkatu neban. Inork ez
eustan erakutsi, eta bere akats
eta guzti be jenteak gogoko eba-
la ikusi nebanez jarraitu egin
neban holako lanak egiten. 

Orain bertan mahai gainean
dozuna zelan sortutakoa da?
Hau enkarguz sortutakoa da.
Sarritan egiten ditut enkarguz-
ko lanak orain: enkargu txikie-
tatik sortzen dira obra garran-
tzitsuagoak. Oraintxe amaitu
barri dot mahai gainean dodan
azken lan hau, eta denporaldi-
txo batez erlaxatuta egoten aha-
leginduko naz, eskuei be des-
kantsua emoteko: tendoiek asko
sufritzen dabe halako lanetan.

Zenbat ordu emoten dozu 
egunean lan egiten?
Zazpi eta hamar ordu artean
egoten naz egunero lonjan sar-
tuta, lanean. Hemen sartu eta
atera be ez naz egiten! Lan bat
egiteko, esaterako, 1.300 ordu
emon neikez, eta gehiago edo
gitxiago beste batzuetan; obra-
ren araberakoa izaten da irau-
pena. Baina oso lan geldoa da,
zehaztasun handikoa.

Aurrez be erakusketarik anto-
latu izan dozu, ezta?
Bai, hainbat bider egin ditut
erakusketak: Abadiñoko arma-
rria egin nebanean be erakus-
ketan izan zen. Erakusketa barri
hau apirilaren 29an inaugura-
tuko dogu: errezitaldi bat be
egingo dot erakusketaren inau-
gurazino ekitaldirako. Maiatza-
ren 8a arte izango da nire lan
guztien artean hautatutako
bederatzi lanen erakusketa
Errota kultur etxean.

Eskulturen lehenengo ideia
marraztu egiten dozu, zizela-
gaz lanean hasi aurretik?
Bai, holan egin ohi dot. Baina
egia esan, marrazkia eta errea-
litatean materialean sortzen
dozuna ezin da berdin-berdina
izan. Kasuan kasuko materiale-
ra egokitu behar izaten dot hasi-
kerako marrazkia. Xehetasun
txikiak egitea oso gatxa izaten
da batzuetan, eta proportzi-
noak mantentzea be bai.

Lantokiko atea beti zabalik
izaten dozu?
Buruari bueltak emoten hasten
naz lehenengo, eta hemen
nagoenean, batzuen eta bes-
teen artean beti ikasten dozu
zeozer: hasikerako ideia hobe-
tu eta aberastu. Behatu eta ikas-
ten jakitea da gakoa. Hemen
beti dago jentea. Burua ilundu-
ta dozun momentuetan lagun-

Apirilaren 29tik maiatzaren 8a arte izango da Errota kultur etxean ikusgai Angel Alvarez
“Campurriano” abadiñarraren eskultura lanen bilduma. Matienan daukan tailer txikian
hartu gaitu orain hiru hamarkadatik eskulangintzan diharduen artisau autodidaktak.

garri eta aberasgarri izan leite-
ke jentearen eritzia.

Artisautza azoketan be era-
kusten dozu zure lana?
Bai, erakutsi izan dot. Mundu
honetan dabilzen beste batzue-
kin berba egiteko eta ikasteko
modu bat dira artisautza azo-
kak be. Nik gauza batzuk daki-
daz, eta besteek beste batzuk.
Oso garrantzitsua izaten da azo-
ketako hartu-emon hori.

Erakusteaz gainera saldu be
egiten dozu azoketan?
Bai, baina egiten ditudanak balio
oso handiko piezak izaten dire-
nez, oso gatxa izaten da zeozer
saltzea. Saldu askorik ez dot egi-
ten, baina egiten dodan lana eza-
gutzera emoteko eta nire lana
ikusi eta gustuko dauen jentea-
ren enkarguak lortzeko modua
dira azokak. 

Material bakotxak bere bere-
zitasunak izango ditu:batzue-
kin lan egitea zailagoa izango
da, ezta?
Bai, noski. Erabiltzen dodan
material bakotxak bere denpo-
ra eta langintza behar dau: bada-
goz koadro batzuk, esaterako,
pagoan bakarrik landu leiteke-
zenak –burdina besteko gogo-
rra da pagoaren zura–, haritza-
gaz edo Gineako zuragaz ezin-
go litzatekezenak egin. Gitxinaka
joan naz materialen ezauga-
rriak ezagutzen.

Esan dozunez, eskulturetan
inspiratuta sortutako olerkien
errezitaldia egingo dozu era-
kusketaren inaugurazinoan.
Beti izan dot poesia gogoko,
baina egia esan orain arte ezin
izan dot askorik landu, eta albo-
ratuta izan dot apur bat: hola-
ko lanetan nabilenean sortzen
jat obragaz hartu-emona dau-
kan poesia. Hementxe, taile-
rrean bertan sortzen ditut oler-
kiak be, eta gero buruz errezi-
tatzen ditut. Tailerreko lanean,
erlaxatzen laguntzen deust poe-
sia idazteak. Eskulturak osatze-
ko zizelagaz kolpeak jotzen ditu-
dan moduan lotzen ditut oler-
kietako berbak be. I.E.

“Ezagutzera emon
eta enkarguak
lortzeko aukera

izaten dira azokak”

“Gitxinaka eta
lantzen joan nazen

heinean ezagutu dot
material bakotxa”

“Esku eta besoetako
tendoiek asko
sufritzen dabe

halako lanak egiten”

“Inork ez deust lan
honeek egiten
erakutsi, neure

kontura ikasi dot”

ARTEA ELKARRIZKETA

Iban Gorriti

“Obra aberasteko
oso lagungarri

izaten da askotan
besteen eritzia”

“Sosegatzen
laguntzen deust

tailerrean nagoela
olerkiak idazteak”
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Julen Orbegozo

Jatetxeko beharra

kolaborazinoa

Jatetxe bateko sukaldean ari
naiz lanean. Inglaterra erdial-
dean dagoen herri txiki batean.
Bezeroek, luxuzko autoetatik
jaitsi, zenbait garagardo edan
eta ‘fish and chips’ klasikoa jaten
dute. Nire betebeharra beze-
roek zikindutakoa garbitzea da.
Platerak garbitzen dituen tra-
mankulu baten alboan pasatzen
ditut hamar-hamabi  ordu egu-
nean. Zaborrak kontainerretan
jarri, zorua garbitu… eta aita-
gure bat ere errezatzea tokatu
zait, egun osoa patatak zuritzea
delako kalbariorik gogorrena!

Zerk bultzatu dezake kaze-
tari bat horrelako zereginetan
nahastera? Asko sufritu dut, eta
sufritzen dudan bakoitzean asko
ikasten dut. Ingelesa ikastera
etorri nintzen, eta etxean bai-
no ingeles gehiago ikasi dut.
Garrantzitsuena, bizi-esperien-
tzia polita izan dela onartu deza-
ket. Kazetari batek munduan zer
gertatzen den ulertu behar du,
irakurleari ahalik eta ondoen
gertatzen dena azaltzeko. Nik ez
dut, agian, inoiz errepikatuko;
baina edonori gomendatzen
diot, kazetari moduan hezi, hazi
eta bizi nahi duen edozeini. 

Euskal Herrira itzuliko naiz,
eta astean 35 ordu lan egiten
duen funtzionario batekin topo
egingo dut. Aitzakia franko izan-
go du kexatzeko: ordu larregi
ordenagailu aurrean, soldata
baxua, ordutegi txarra… eta,
tontolapiko aurpegiarekin,
garraztasunez tratatuko nau
(adibide bat jartzearren). Nik
sukalde hartako lagunak gogoan
izango ditut. 70 orduko lan-
asteak, soldata barregarriekin:
70 ordu zutunik, sukalde zara-
tatsu hartan, besteek irentsiko
duten jakia prestatzen eta pla-
teretan utziko duten kaka gar-
bitzen. Eta irribarretsu gogora-
tuko ditut. Lanean gaudenean
irribarretsu aritzen garelako.
Zoriontasuna norberak landu
eta lortzen duela ikasi dudala-
ko. Bai, egia da, ingelesa ere
zertxobait hobetu dut.

Gutunak @

✑

Labore transgeniko eta ez transgenikoak
elkarbizitzea ezinezkoa da
Eusko Jaurlaritzaren “koexistentziari” buruzko dekretuak

baldintza batzuetan elikaduratik kanpoko labore trans-

genikoak onartzen ditu, kutsadurari atea zabalduz. Eus-

kal Herriko gizarteak ez ditu transgenikoak onartzen.

Eusko Jaurlaritzak labore transgenikoak eta ez transgenikoak
(konbentzionalak eta ekologikoak) elkarbizitzeari buruz
onartu duen “Koexistentzia” Dekretua dela-eta, EHNEk zera
azpimarratzen du:

Euskal Herriko gizarteak ez du labore transgenikorik onar-
tzen. 2007an gizarte talde inportanteenak (nekazaritza, ingu-
rugiro, kontsumo eta langile sindikatu arlokoak) eskutitz bat
bidali zioten espiniar Estatuko delegatuari, honek gai hone-
tan ardura duten erakunde guztiei zabal diezaien, honako mezua-
rekin: merkatuan onartuta edo onar daitezkeen barietate trans-
geniko guztiei baimena kentzea.

Euskal gizarteak aipatu “koexistentzia” hori ez dela posi-
ble uste du. Horrela adierazi zioten lehen aiptaturiko gizarte
taldeek Jaurlaritzari 2008ko irailean mahai-gainean zegoen “koe-
xistentzia” dekretuaren zirriborroa aztertu eta gero. 

Talde hauen transgenikoen kontrako jarrera dokumentu
teknikoetan eta esperientzian oinarritzen da: labore, hazi eta
uztetan kutsadura transgenikoa nozitu duten nekazarien espe-
rientzia oso txarra izan da, ekonomia eta hazi iturri mailan era-
gin kaltegarriak jasoz eta gainera transgenikorik gabe ekoizte-
ko aukeratzearen eskubiderik gabe geratuz.

Eusko Jaurlaritzak transgenikorik gabeko debekua abere
zein gizakien elikadurara bakarrik mugatzen du. Dekretuak ez
du, ordea, farmazia, nekazaritza-erregai eta erabilera indus-
trial arloetan eraginik. Ez du edozein erabileran kutsadura trans-
genikoa gertatu ahal dela kontutan hartzen. Nahiz eta arto,
azukre-erremolatxa, koltza edo patata transgenikoak nekaza-
ritzatik kanpoko erabilerako izan, nekazaritza laboreak kutsa-
tuta gertatu ahal. 

Transgeniko berriek ere (erauzte genetikoa, TRUG, hiltze
baldintzatua, etab.) ez dituzte kutsadurarik gabeko transgeni-
koak bermatzen, baina Jaurlaritzak hori onartu gabe jarraitzen
du. EHNEk, dokumentu teknikoetan eta esperientzian oinarri-
tuta, koexistentzia ez dela posible azpimarratzen du: labore
transgenikoa eduki edo ez eduki, tarteko biderik ez dago. Eus-
kal gizarteak ez du labore transgenikorik nahi. Eusko Jaurlari-
tzak hori kontutan hartu eta erabilera guztietarako transgeni-
koak debekatzea espero du sindikatuak. 

EHNEk Eusko Jaurlaritza berriaren Nekazaritza Sailari
eskatuko dioenaren artean, trangenikorik gabeko nekazaritza
bermatzeak lehentasuna  izango du. Nekazaritza transgeniko-
rik gabea izateko ezinbestekoa da inolako labore transgeniko-
rik ez egotea. Horrela pentsatzen dute EHNEk zein hainbat gizar-
te taldek. Diputazioek arlo honetan konpetentziak dituztenez,
mezu hau eurei ere bideratzen die sindikatuak.

“Koexistentzia” ez dela posible sinesten duten gizarte
erakundeak: 

• Ingurugiro arloa: Eguzki, Ekologistak Martxan, 
Mutriku Natur Taldea, Sagarrak
• Kontsumo arloa: EKA, EKE, UCE
• Kontsumo ekologiko arloa: Bioalai, Otarra
• Osasun elkarteak: OSALDE, Sumendi
• Nekazaritza arloa: Bionekazaritza, EHNE, 

Ekonekazaritza, Hazien Sarea, Lurreko
• Lan arloa: CCOO, CGT, EGAS, ELA, ESK, LAB, 
STEE-EILAS, UGT

EHNE sindikatua

Transgenikoak

Gaur egun estatuan trangenikoen egoera salatzeko eta gizar-
teari ezagutarazteko manisfestaldia deitu zuten dozenaka
erakundek joan zen asteko zapaturako, apirilaren 18rako Zara-
gozan. Hiriburua ez da edonola aukeratu: Aragoi estatuan
transgeniko gehien landatuta dituen erkidegoa da. Euskal
Herrian ez gara libratzen, 5.000 bat hektarea landatuta dau-
de Nafarroan. Estatu espainiarra transgenikoak bultzatzen
dituen gorbenu bakarrenetarikoa dugu Europan, gizarteari
beste ikuspegi bat ematen ahalegintzen bada ere. Aste hone-
tan bertan  jakin dugu Alemaniak debekua ezarri diola arto
mota bati naturari eta gizakiei kaltea eragin diezaioken iker-
ketan oinarrituta; hainbat herrialdetan debekatuak daude
aspaldi.

Gaur Egun munduan hainbat landare transgeniko onar-
tuak daude komerzializatzeko, agian ezagunenak artoa eta soja
dira, baina algodoia, erremolatxa, berenjenak, tomateak eta
abar landatzen eta saltzen dira, bioteknologia laborategietan
dozenaka hazi prest-prest daude onartzeko zain, baina, gure
ustez, naturak ehundaka urtetan sortutakoa sits baten gena
hartuta edo armiarma batena sartuz hobetu dutela esatea ez
da oso normala; bai, ordea, arriskutsua.

Hemen bertan landatuta ez izateak ez du esan nahi gure
elikadura katean ez daudenik sartuak: Jaurlaritzak euskal erki-
degoa transgenikoz garbi izendatuta badauka ere iruzurra egi-
ten du hainbat arlotan; adibidez, supermerkatuetan saltzen
diren produktuekin edo Eusko Labelarekin. Gaur egun, ani-
malien pentsuak ia 100% transgenikoz kutsatutak daude,
supermekatuetan hainbat eta hainbat produktu trangenikoz
eginak dira, eta ez dago kontrolik honen inguruan, ez baita
beharrezkoa etiketetan jartzea. Aukera bakarrenetarikoa Green-
peacen gida gorri-orlegia erabiltzea da.

Kontsumitzaileek estatuari eta Jaurlaritzari eskatzen dio-
guna elikaduraren inguruan informatzeko eskubidea bete
dezaten da;multinazinalen menpekotasuna honen inguruan
apur dezatela. Genetikoki manipulatutako haziak ez ditzate-
la landatu, naturari eta gizakioi egiten dioten kalteak gaur egun
frogatuak baitira. Nekazarien eskubideak defenda ditzatela mul-
tinazionalen aurrean. Eskolako jantokietan trangenikoak debe-
katzea, janari biologiko eta ekologikoa ume eta gazteentzat bul-
tzatuz.

Marisatsa, produktu ekologikoen eta bidezko merkataritzaren 
kontsumorako Durangaldeko elkartea

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

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

baten izenean sinatuta eta Anbotoren erizpideak
jarraituz zuzenduta publikatuko dira. 

DATUOK BARIK EZ DA GUTUNIK ARGITARATUKO
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TRAÑA-MATIENAKOJAI EGITARAUA
Apirilak 24, barikua
- 22:30ean, Musika jaialdia, Traña

plazan, tabernek, txosnek eta
Udalak antolatuta:

-Kruders
-KOP

Apirilak 25, zapatua
- 10:30ean, Eskola arteko benjamin

mailako aretoko futbol partidua:
Matiena Herri Eskola vs Gernikako
Mertzede Ikastola. 

- 11:30ean, Sei-zazpi urtekoen
futbito txapelketa, eskoletan: Traña-
Matiena H.E., Zelaieta H.E. eta
Berriz. 

- 14:30ean, Herri-bazkaria, Traña
plazan, tabernek, txosnek eta
Udalak antolatuta (euria eginez
gero, frontoian izango da). Txartelak
txosnetan eta tabernetan eskuratu
leitekez 15 euroan. 

- 16:00etan, Tute txapelketa, herri
eskolako gimnasioan. 

- 22:00etan, Bertsolariak, Errota
kultur etxean: Gregorio Larrañaga 
“Mañukorta”, Igor Elortza, Sustrai
Colina eta Xabi Paya. Gaijartzailea:
Maite Berriozar (sartzeko gonbiteak
Errota kultur etxean dagoz eskura;
sarrera bi pertsonako, goitik jota). 

- 23:00etan, Africa taldeagaz
jaialdia, Trañabarren etorbidean. 

Apirilak 26, domeka
- 11:00etan, Junior mailako 

txirrindulari lasterketa: San 
Prudentzio Saria.

- 18:00etan, ‘Super Plast’ kale
ikuskizuna (Hortzmuga antzerki
taldea), Traña plazan (euria eginez
gero, frontoian). 

- 22:00etan, Su artifizialak. 
- 23:00etan, Iris taldeagaz 

erromeria, Trañabarren etorbidean. 

Maiatzak 3, domeka
- Goizean, Txistularien kalejira.

Geube elkarteak txahala erreko dau,
goizean zehar, Traña plazan.

- 10:00etan, Nekazari, Artisau eta
Abeltzainen Azoka, Traña plazan. 

- 10:00etatik  13:00etara, 
Umeendako margo txapelketa,
Traña plazan (euria bada, frontoian
egingo dabe).

- 12:00etan, Herri-kirol ikuskizuna,
Traña plazan. 

- 12:00etan, Sokatira, Traña plazan.
- 12:00etan, Futbito partidua

eskoletan: Traña-Matiena 
eskoletako amak neska ikasleen
aurka.

- 16:00etan, Idi-probak, Trañabarren
etorbidean.

- 18:30ean, IV. Danborrada, De
Norte a Sur taldeak antolatuta.
Sugarri txarangak alaituko dau
danborrada.

- 20:30ean, Donien Atxa botako
dabe, jaiak agurtuz.

Maiatzak 1, barikua
Mozorro Eguna
- 12:00etan, Elkarteen Azoka. 
- 13:30ean, Perretxiko pintxoak,

Traña plazan. Geredixa mikologia
elkarteak antolatuta.

- 17:00etan, San Prudentzio pilota
txapelketaren finala. 

- 17:30ean, Xake erakusketa, 
Pino plazan.

- 18:00etan, Traña-Matienako
eskoletako neskatoen koreografia
jaialdia, Errota kultur etxean 
(sartzeko gonbiteak Errota kultur
etxean dagoz eskura; sarrera bi
pertsonako, goitik jota).

- 21:00etan, 70eko hamarkadan
girotutako jaialdia, Trañabarren
etorbidean. Tartean, Mozorro
Txapelketako sari banaketa be
egingo dabe.

- 22:30ean, Su artifizialak.
- 23:00etan, Kontzertua, 

Trañabarren etorbidean: 
- Miticos 70: Tony Ronald,

Karina y Micki.
- 01:00ean, Onda Futura diskoteka,

Trañabarren etorbidean.

Maiatzak 2, zapatua, 
- 11:00etan, Benjamin mailako

futbol partidua, Traña-Matienako
herri eskolan: Traña-Matiena H.E. B
eta Zornotzako Andra Mari I.

- 12:00etan, Paella Txapelketa,
Merkatu Plazan. 

- 16:00etan, Ugasio Txapelketa,
merkatu plazan.

- 17:00etan, Frontenis 
Txapelketaren finala, frontoian.  

- 18:00etan, Tortilla Txapelketa,
merkatu plazan. 

Apirilak 27, astelehena, 
Donien Atxa Eguna
- 19:00etan, Kuadrila guztiak

batuko dira Trañako zubian.
- 20:00etan, Donien Atxa altxatuko

dabe herritarrek. Kessenge 
txarangak alaituko dau giroa.
Aurretik, Iluntze dantza taldeak
eskainiko dau dantza saioa, eta
urteko lagun ospetsuena saritzeko
ekitaldia be egingo dabe.

Apirilak 28, martitzena
San Prudentzio Eguna
- 11:00etan, Meza nagusia.
- 16:00etatik  19:00etara, 

Umeendako olgetalekua egokituko
dabe, Traña plazan (euria bada,
frontoian izango da).

- 16:00etan, Afrikako tailerrak, herri
eskolako gimnasioan.

- 18:30ean, Angel Alvarez 
“Campurriano” eskultore 
abadiñarrak bere lana aurkeztuko
dau, Errota kultur etxean. Aldi
berean, poesia errezitaldia egongo
da. Erakusketa maiatzaren 9a arte
izango da zabalik.

- 18:00etan, Atxikistan taldearen
eskutik umeendako jaialdia, 
Traña plazan.   

Apirilak 30, eguena
- 19:00etan, Play-back txapelketa,

Errota kultur etxean (sartzeko
gonbiteak Errota kultur etxean
dagoz eskura; sarrera bi 
pertsonako, goitik jota).

- 22:30ean, Su artifizialak
- 23:00etan, Rock jaialdia:

-Kalte
-Savia.

ONDOPASA!
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Elkarteen Azoka,
nobedadeen artean

T
radizinoak agintzen dauen legez,
donien-atxa jasota hasiko ditue ofizialki
San Prudentzio jaiak Traña-Matienan.
Apirilaren 27an koadriletako kideak
Trañako zubian elkartuko dira donien-

atxa bere lekura eroateko. Iluntze taldeak dantza
saioa eskainiko dau. Une hau da aurtengo jaieta-
ko kartelak irudikatzen dauena. Azken urteotan
egin daben legez, urteko pertsona ospetsuenari
saria emongo deutsie.

Zapatuan, apirilaren 25ean, Errota kultur
etxean antolatuko daben bertso saioak, aurreko
urteetan legez, aretoa jentez lepo beteko dau.
Mañukorta, Igor Elortza, Sustrai Colina eta Xabi
Paya oholtza gainera igoko dira Maite Berriozabal
gai-jartzaile dabela.

Aurtengo aldaketen artean, jubilatuen baz-
karia egitarautik kendu egin dabe, bihar antolatu-

ko daben herri-bazkarian parte hartu daien.
Txartelak salgai dagoz txosna eta tabernetan, 15
euroren truke.

Elkarteen Azoka
Urtero antolatzen diren ekitaldiak ez dira faltako:
umeendako ekitaldiak, kirol saioak, tortilla txa-
pelketa, paella txapelketa, musika emanaldiak...
Halan be, nobedadeak aurreikusi ditue.
Maiatzaren 1ean Elkarteen Azoka antolatuko
dabe. Traña-Matienako hamar elkarte inguru
batuko dituen topaketaren bitartez elkarteen lana
ezagutzera emotea dabe helburu.

Udalak jaietako egitaraura 70.000 euro
bideratu ditu. Prentsaurrekoan azaldu dabenez,
igaz baino 15.000 euro gitxiago gastatuko ditue.
“Krisia dela-eta zorrotz jokatu gura izan dogu
aurten”, argitu dabe.

17

Matienako  elkarteen lana ezagutzera emongo dabe

Mañukorta, Igor
Elortza, Sustrai
Colina eta Xabi
Paya bertsotan 

arituko dira bihar,
22:00etan, Errota

kultur etxean.
Maite

Berriozabalek 
ipiniko ditu gaiak.

Gaztetxo eta
haurrendako
aproposenak
Eidabe taldearen Atxikistan ikuskizuna izango
da San Prudentzio jaietan haurrendako presta-
turiko egitarauan ageri denetariko bat: apirila-
ren 28an, 18:00etan, izango da emanaldia
Traña plazan. Musika eta dantzaren bitartez
ezagutzera emongo deutse Abadiñoko umeei
Atxikistan deituriko lurralde imajinarioa.
Alaitasuna eta dibertimendua nagusi omen dira
Atxikistanen, eta amets guztiak egi bihurtzen ei
dira bertan. Ametsen maleta prestatu eta marti-
tzenean Trañako plazan izango den bidaira gon-
bidatu ditue herriko ume guztiak.

Egun berean, apirilaren 28an, Atxikistan
ikuskizuna bakarrik ez, 16:00etatik 19:00ak
bitartean be umeendako apropos prestaturiko
gunea izango da auzoko erdigunean: haurren-
dako jolas parkea izango da; eguraldia lagun
bada Trañako plazan, eta euria bada frontoian.

Dantzari gazteen emanaldia
Apirilaren 30ean herriko dantzariak izango dira
Errota kultur etxeko Play Back Dantza
Lehiaketan euren sorkuntzak erakusten,
19:00etatik aurrera. Ikusle joateko, Errota kultur
etxean jaso ahalko dira sartzeko gonbidapenak.

Goian aitatutakoaz gainera, herriko dan-
tzari txikienek jaietarako prestatutakoa ikusteko
beste hitzordu bat be izango da maiatzaren
1ean Errota kultur etxean: Matienako eskolako
haurrak protagonista izango dituen Koreografia
Jaialdian egingo dabe, 18:00etan hasita.
Jaietan kultur etxean izango diren gainerako
ekitaldietarako bezala, Errotan bertan eskuratu
leitekez doako gonbidapenak.

Maiatzaren 3an, bestalde, 10:00ak eta
13:00ak bitartean Trañako plaza kolorez beteko
dau Umeen Pintura Lehiaketak.

Kepa Aginako



Benjamin mailako
hainbat futbito
partidu jokatu

dira jaietan.
Txirrindularitzak,  

frontenisak, 
pilotak eta herri-
kirolek osatzen
dabe jaietako

kirol egitaraua
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Gazteak protagonista
berezi kirol arloan 
Hainbat futbito partidu jokatuko ditue

I
ldo eta adin guztietako kirol ekitaldiak dagozen
arren, Sanprudentzioetan gaztetxoek zeresan
berezia izango dabe. Benjaminetan areto-futbol
partidu bat baino gehiago jokatuko da, eta txi-
rrindularitzako San Prudentzio Saria be gazte

mailakoa da, besteak beste.
Ikuskizunaren osagai nagusia ilusinoa balitz,

munduan ez litzateke biharko partidu biak baino
ekitaldi erakargarriagorik egongo. 10:30etik aurrera,

benjamin mailan, Matiena Herri Eskola eta
Gernikako Mertzede Ikastola lehiatuko dira eskole-
tako zelaian. Ondoren, sei eta zazpi urte arteko fut-
bito txapelketa jokatuko dabe Traña-Matiena Herri
Eskolak, Zelaieta Herri Eskolak eta Berrizek.
Azkenik, maiatzaren 2an, benjamin mailako beste
neurketa bat jokatuko dabe Traña-Matiena Herri
Eskola eta Zornotzako Andra Mari Ikastola taldeek.
Nork jakin etorkizuneko izarren lehenengo ostikadak

izango ez ete diren Matienakoak. Holantxe hasi
ziren beste hainbat be.

Pilota be kirol ekitaldietako protagonista
nagusietakoa bat dogu. San Prudentzio
Txapelketa azken txanpan sartu da, eta finalak
maiatzaren 1ean jokatuko dira, 17:00etan hasita.
Kadete, gazte eta nagusi mailan banatuko dira
txapelak. Hurrengo egunean eta ordu berean,
Frontenis Txapelketako finalak jokatuko dira.
Horrez gainera, etzi 11:00etan gazte mailako txi-
rrindulari lasterketa korrituko dabe, eta maiatza-
ren 3an, 12:00etan, herri-kirolak dagoz plazan.

Azoka eta
Herri-kirol
Jaia
San Prudentzio jaiei amaiera emoteko
egunean, maiatzaren 3an, ez da girorik
faltako Traña-Matienako kaleetan. Azoka
eta herri-kirolak izango dira eguneko
zita nagusiak.

Goizeko 10:00etan hasiko da
Nekazari, Artisau eta Abeltzainen Azoka.
Traña plazan produktu eta abelburuak
erakutsiko ditue ekoizleek; Abadiñoko
zazpi abeltzain izango dira bertan.
Gainera, Geu Be elkarteak bere ekarpe-
na egingo deutso egunari, txahal bat
errez. Okela pintxoak dastatu ahal izan-
go dira goizean zehar.

Udal ordezkariek esandakoaren
arabera, azken egun honetan baserri
giroagaz eta herri-kirolagaz lotutako
ekitaldiak sartzen saiatu dira, egunari
“izaera berezia” emoteko.

Aizkora, harria eta soka
Eguerdiko 12:00etan hasiko dira herri-
kirolak. Erakustaldiz betetako jaialdia
izango da: Bihurrik aizkoran egingo dau,
Mari Jose Sardonek harria altxatuko
dau, eta Abadiñoko tiralariek sokatiran
egingo dabe.

Egunagaz jarraituz, aipatzekoa da
aurten be idi-probak izango direla
Trañabarren kalean, arratsaldeko
16:00etatik aurrera.

Okela pintxoak
dastatu ahal 
izango dira 

goizean zehar, 
Geu Be-koei esker

J.F.
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Mitikoak eta
egungo talde
indartsuak

G
azteak eta ez hain gazteak. Mitikoak eta ez
hain mitikoak. Zeresana emongo dauen musika
eskaintza dakarre aurten Sanprudentzioek:
nobedade moduan, Karina ospetsuaren taldea
etorriko da; gazteei zuzenduta, KOP eta Savia

talde rockeroak izango dira eszenatokian, gitarrak astin-
tzen. Hemengo taldeek eta erromeriak edo berbenak be
izango dabe euren lekua.

Karina izango da aurten Trañabarreneko izarra.
Beragaz batera, Tony Ronald eta Micky be etorriko dira,
hirurek Miticos 70 taldea osatzen dabe-eta. Maiatzaren
1eko gauean, mozorro egunez, hamarkadetan atzera egin
ahal izango dabe Traña-Matienara hurreratzen direnek.
Karinak esango leuken moduan, oroitzapenen kutxan bila-
tuko ditue abestiak: Enseñame a cantar, Help, Soy rebelde
edo Buscando en el baul de los recuerdos bera entzuteko
aukera izango da 23:00etatik aurrera.

Aurrera begira Traña plazan
Guztiz bestelako musika eskainiko dabe Traña Plazan joko
daben taldeek. Kataluniako KOP taldea eszenatokietara
itzuli da aurten, bere abeslaria espetxean egon eta gero.

Doinu gogorrak eta letra erreibindikatiboak nahasten ditue,
tartean Euskal Herriagazko elkartasuna adierazoz.
Jarraitzaile ugari ditu inguru honetan KOPek, eta seguru
plaza bete egiten dabela. Euren aurretik Abadiñoko
Kruders taldea igoko da oholtzara; aukera aparta izango
da eurentzako, dudarik barik. Gaur izango da tabernek,
txosnek eta Udalak antolatutako kontzertu hau, 22:30ean.

Apirilaren 30ean beste talde ezagun bat gerturatuko
da Traña-Matienara: Savia taldea, hain zuzen be. Bertako
kide batzuk Sober talde arrakastatsuan aritu ziren, eta
bere esentzia aurkitu leiteke, eboluzionatu daben arren.
Kalte taldea izango dabe aurretik, 23:00etan hasita.
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Nobedade moduan
Karinaren taldea dator;
gazteei zuzenduta, KOP

eta Savia talde rockeroak
izango dira eszenatokian

Musikak protagonismo handia izango dau aurten



lanak, apirilaren 26a bitartean,
Ezkurdi erakustaretoan.

ELORRIO
›› ‘Ipuin txotxongiloak’. Panta Rhei

antzerki taldearen txotxongiloak.
Apirilaren 30a arte, Iturri kultur
etxean.

ERMUA
›› Marrazkiak. Antonio J. Hernandez.

Maiatzaren 3a bitartean, Lobiano
kulturgunean.

ZORNOTZA
›› Amorebieta-Etxanoko Toponi-

moak. Maiatzaren 4a bitartean,
Zelaieta zentroko erakusketa gelan.
Udalerriko auzo, baserri, etxe, baso
eta gainerakoen izenen bilketa-lana,
mapak eta argazkiak batzen dira. 

›› Bosteko09: Jorge Garcia, Dora
Salazar, Begoña Zubero. Apirilaren
25a bitartean, Zornotza Aretoan.

IKASTAROAK
BERRIZ
›› Sexualitatea heldutasunean.

Apirialaren 15ean hasi eta
ekainaren 17a bitartean, Kultur
Etxean. Eguaztenetan, 17:00etatik
19:00etara. Hezitzailea Miriam
Herbón feminista, barreterapeuta
eta soziologoa (94 682 40 36 /
berdintasuna@berriz.org)

DURANGO
›› Makrobiotika eta osasunerako

sukaldaritza. Apirilaren 25 eta
26an eta maiatzaren 23 eta 24an.
Tina Asensioren eskutik emongo
dira Artakuso ekodendak eratutako
eskolak, Kurutziaga ikastolan. Izena
emoteko eta informazino gehiago
lortzeko Artakusora jo leiteke edo
bestela honako telefonora deitu: 
659 990 740 (Oihana). 

ELORRIO
›› Emakume eskolaren baitan

barreterapia ikastaroa, apirilaren
28an, maiatzaren 5, 12, 19 eta
26an eta ekainaren 2an, 18:00eta-
tik 20:00etara. Aurrez eskatuz gero
haurtzaindegi zerbitzua izango da.
Izena Udaletxean emon behar da.

IPUINAK
DURANGO
›› ‘Behin baten’ Belen Azkarate ipuin

kontalariaren eskutik, apirilaren
25ean, Udal Liburutegian: 3-5 urte
artekoendako saioa, 17:00etan; sei
urtetik gorakoendako 17:30ean.

ELORRIO
›› Munduko

kontu
kontalariak:
Emma
Lopez
(Valentzia)
+ Jota Villaza (Kolonbia),
apirilaren 24an, 22:00etan, Arriola
antzokian.

›› Munduko kontu kontalariak: 
Albert
Estrenge
(Katalunia)
+ Theresa
Amonn
(Libano),
apirilaren 25ean, 20:00etan, Arriola
antzokian.

IURRETA
›› Anduriña Zurutuza + Txefo

Rodriguez, apirilaren 29an,
20:00etan, Ibarretxe kultur etxean.
Ipuin musikatuak, euskaraz.

JAIAK
ABADIÑO

Sanprudentzioak
›› Kruders +

KOP, apirilaren
24an,
22:30ean,
Traña plazan.
Txosnek,
tabernek eta
Udalak eratuta.

›› Eskola arteko aretoko futbola
(benjaminak), apirilaren 25ean,
10:30ean: Traña-Matienako Herri
Eskola vs Gernikako Mertzede
Ikastola. Ondoren, 11:30ean, 6-7
urteko futbito txapelketa: Traña-
Matiena H.E., Zelaieta H.E. eta
Berriz.

›› Herri-bazkaria, apirilaren 25ean,
14:30ean, Traña plazan, txosnek,
tabernek eta Udalak eratuta
(txartelak txosna eta tabernetan
salgai, 15 euroan). Tute txapelketa,
16:00etan, gimnasioan.

›› Bertsolariak: Gregorio Larrañaga
“Mañukorta”, Igor Elortza, Sustrai
Colina eta Xabi
Paya, apirilaren
25ean, 22:00etan,
Errota kultur
etxean. Gai
jartzailea: Maite
Berriozabal. 

›› Africa, apirilaren 25ean, 23:00etan,
Trañabarren etorbidean. 

›› San Prudentzio Saria txirrindulari

lasterketa (juniorrak), apirilaren
26an, 11:00etan. 

›› Kale antzerkia:
‘Super Plast’
(Hortzmuga),
apirilaren 26an,
18:00etan
Traña plazan.

›› Koadrilen
bilera,
apirilaren 27an, 19:00etan, Trañako
zubian. Donien Atxa altzauko dabe,
20:00etan. Aurretik, Kessenge
txaranga, Iluntze dantza taldearen
saioa eta urteko lagun ospetsuena
saritzeko ekitaldia.

›› Meza, apirilaren 28an, 11:00etan.
Umeendako jolastokia, 16:00etatik
19:00etara, Traña Plazan (euria
bada frontoian). Afrikako tailerrak,
16:00etan, eskolako gimnasioan.
Atxikistan taldeagaz umeendako
jaialdia, 18:00etan, Traña plazan.

›› Angel Alvarez “Campurriano”
eskultore abadiñarraren lanaren
aurkezpena, apirilaren 28an,
18:30ean. Poesia errezitaldia be
egingo dabe.

›› Play Back txapelketa, apirilaren
30ean, 19:00etan, Errota kultur
etxean. Su artifizialak, 22:30ean,
eta, 23:00etan kontzertua: Kalte +
Savia, Traña plaza.

IURRETA

San Marko-Oromiño
›› Donien Atxa jasoko da, apirilaren

24an, 19:00etan. Gauean, afaria
San Markos
sagardotegian:
Xabier
Amuriza eta
Gregorio
Larrañaga “Mañukorta” bertsola-
riek eta Txiri-Txiri taldeak girotuta.

›› San Marko eguna, apirilaren
25ean: goizean, kalejira, eta,
12:00etan, meza. Eguerdian, herri
bazkaria eta briska txapelketa
17:00etan. Umeendako dantzak
eta sorpresak, 17:30ean, eta,
tortilla txapelketa iluntzean.
Gauean, Luhartz taldea: atsedenal-
dian, txarri-harrapaketa; goizal-
dean txokolatea.

›› Meza, apirilaren 26an, 12:00etan.
Jarraian, Mikel Deuna dantza
taldearen saioa. Eguerdian, txarri
erre pintxoak, eta, 18:00etan, asto
desafioa. Jaiei amaiera emoteko
errifa zotz egingo dabe.

MALLABIA

Berano Txikiko jaiak
›› Meza, apirilaren 26an. Ondoren,

Iraolagoitia psikologoa-Adindu),
apirilaren 29an, 16:00etan,
Jubilatuen Etxean.

DANTZA
ERMUA
›› Euskal Jaia: Euskal Dantzak,

apirilaren 26an, egun osoan zehar,
Orbe Kardinalaren plazan. Gure
Ametsa eta Txindurri dantza taldeek
antolatuta. Euskal Jaiaren barruan
erromeria (Aiko taldea), apirilaren
25ean, 19:00etan. 

DEIAK
BERRIZ
›› San Pedro eta Santa Isabel jaiak

antolatzeko batzarra Jai Batzor-
deak deituta, apirilaren 27an,
19:30ean, Kultur Etxean.

DURANGO
›› Genero biolentziaren kontrako

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

IURRETA
›› Udaleku finkoa eta ibiltaria eratu

ditu Kimuak elkarteak. Uztailean.
Izena emoteko Ibarretxe kultur
etxera jo leiteke 
(www.kimuak-elkartea.com /
kimuak@kimuak-elkartea.com).

›› Hezkuntzagaitiko diru-laguntzak
jasotzeko eskari-orriak
aurkezteko, maiatzaren 8a
bitartean, Udaletxean edo Ibarretxe
kultur etxean (94 620 03 42 /
www.iurreta.net).

ERAKUSKETA
ABADIÑO
›› San Prudentzio

jaiak 
iragartzeko
kartel lehiaketa-
ra aurkeztutako
lanak. Maiatza-
ren 3a arte,
Traña-Matienako
Errota kultur
etxean.

BERRIZ
›› X. Kaleko Pintura Lehiaketako

margoak, apirilaren 25etik
maiatzaren 15era, Kultur Etxean.

DURANGO
›› Elorrioko pintura eskolakoen

ANTZERKIA
BERRIZ
›› ‘Ezker

Eskuma’
(Glu Glu
Produccio-
nes),
apirilaren
24an,
22:00etan, Kultur Etxean.

DURANGO
›› ‘Marika de Playa’ (Glu Glu

Producciones), apirilaren 25ean,
20:00etan, San Agustin 
kulturgunean.

ERMUA
›› ‘Hot Burrito’ (Pez en Raya),

apirilaren 24an, 22:15ean, Lobiano
kulturgunean.

ZORNOTZA
›› ‘Marika de Playa’ (Glu Glu

Producciones), apirilaren 24an,
21:00etan, Zornotza aretoan.

BESTEAK
BERRIZ
›› Dorletara irteera, apirilaren 26an,

09:30ean, Olakuetan. Berriz
Bizikletari elkarteak antolatuta. 

DURANGO
›› Euskal

Baserriaren
Ekomuseora
irteera,
apirilaren
30ean,
15:15ean, Landako autobus
geltokian (Butafumeiro aurrean).
Izena emoteko Adinekoen Udal
Egoitzara jo leiteke (94 620 03 21). 

IURRETA
›› ‘Iurreta ezagutu’ kanpainaren

baitan herriko ikastetxeekin
hitzartutako bisita gidatuak,
apirilaren 24an, eta, maiatzaren
14an eta 15ean.

›› Mendi ibilaldia: Iurreta-Iurreta,
apirilaren 26an, 08:30ean, Maiztegi
Guraso Elkarteak eratuta.

MALLABIA
›› Elizondora irteera, apirilaren

25ean. Jubilatuen elkarteak,
Ongizate Sailagaz batera eratuta.

BERBALDIA
MALLABIA
›› ‘Adimen emozionala’ (Elena

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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Apirilaren 24an eta 25ean

KRISIAK JOTA
Komikotasuna erabiliz, berrogei urteak
beteta, krisiak jota dagoen gizonezko
baten estualdiak aurkezten deuskuz
Patxi Perez aktore ezagunak sortutako
‘Marika de Playa’ antzezlanak. Mila
Espigagaz batera protagonista lez be
ikusi geinke Perez. Zalantza-itsaso
baten murgilduta, bakardadetik ihes
egin eta desioak lortzeko irtenbidearen
bila diharduela, hondartzan, ihesean
dabilen eta eguzkia lasai hartzea gura
dauen emakumea topatuko dau.

AGENDA



TELEFONO INTERESGARRIAK

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

GARRAIOAK

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

TAXIAK

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

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

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

UDALAK

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

UDALTZAINGOA

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

BESTELAKOAK

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

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

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

KIROLDEGIAK

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

10

EGURALDIA

20o

7

8o DOMEKA

7

11o ASTELEHENA

8

10o ZAPATUA

9

26o BARIKUA

MARTITZENA

BOTIKAK
Barikua, 24
09:00-09:00
• Irigoien 
(Bixente Kapanaga 3 - Iurreta)
09:00-22:00
• Eguren, Isabel (Torresolo 4 - Abadiño)
Zapatua, 25
09:00-09:00
• Navarro (Artekale 6 - Durango)
09:00-13:30 (*14:00)
• Balenciaga / Campillo / San Roma /
Unamunzaga / Sagastizabal / De Diego
(Durango)
• Bartolome (Gabiola 2 - Berriz)  
• Irigoien 
(Bixente Kapanaga 3 - Iurreta)*
• Balenciaga 
(Berrio Otxoa 12 - Elorrio)*
Domeka, 26
09:00-09:00
• Balenciaga (Ezkurdi 8 - Durango) 
Astelehena, 27
09:00-09:00
• De Diego (Intxaurrondo 22 - Durango) 
09:00-22:00
• Egaña (Bekoetxe 4 - Zaldibar)
Martitzena, 28
09:00-09:00
• Etxebarria (Montebideo 2 - Durango)
Eguaztena, 29
09:00-09:00
• Campillo (Montebideo 24- Durango)
09:00-22:00
• Balenciaga 
(Berrio Otxoa 12 - Elorrio) 
Eguena, 30
09:00-09:00
• Sagastizabal 
(Askatasun Et. 19 - Durango)
09:00-22:00
• Bengoa 
(Jose Antonio Agirre 1 - Atxondo)

Egunak aurrera egin ahala
iluntzen joango da. Goiz partean
giro eguzkitsua nagusituko da.
Eguerditik aurrera, zerua
estaltzen joango da, egun
bukaeran euritara joz. Haize
hotzak giroa freskatuko dau.

Euria eta tenperaturaren
beherakada nabarmena espero
doguz. Zerua lainotuta egongo
da, tarteka zaparradak botaz.
Tenperatura dezente jaitsiko da,
giroa hoztuz. Ipar-mendebalde-
ko haizeak bizi samar joko dau.

tailerra: ‘Txina’, apirilaren 27an eta
maiatzaren 4, 11, 18 eta 25ean,
18:15etik 20:15era, Udal 
Liburutegian. Aurretik, holan
eskatuz gero, haurtzaindegi
zerbitzua be eskainiko dabe 
(94 681 27 26 /
biblioteka@iurreta.net).

MUSIKA 
DURANGO
›› Russian Red, apirilaren 24an,

22:00etan, Plateruenean.

›› Kontzertu
lirikoa: Jose
Antonio
Urdiain eta
Itziar Barredo,
apirilaren
30ean, 20:00etan, San Agustin
kulturgunean.

ERMUA
›› Gitarra kontzertua (Alboka musika

eskolako ikasleak), apirilaren 28an,
19:30ean, Lobiano kulturgunean.

ZINE-KLUBA 
BERRIZ
›› Umeendako zine saioa, apirilaren

26an, 17:00etan, Kultur Etxean.

DURANGO
›› Zinema Uztartuz elkartearen

eskutik: ‘El olor de la papaya
verde’, apirilaren 24an, 19:30ean,
San Agustin kulturgunean.

ERMUA
›› Umeendako: ‘Viaje al centro de la

Tierra’, apirilaren 26an, 17:00etan,
Lobiano kulturgunean. Zine-kluba:
‘Camino’, hilaren 30ean, 21:30ean.

oilar harrapatzea eta txapel
jaurtiketa. Gregorio Larrañaga
“Mañukorta” eta Beñat Ugartxe-
txea bertsolariek jardungo dabe,
eta, salda eta txorizoa banatuko
da. Umeen jolasak, 17:00etan.
Baita briska eta mus txapelketa
be. Iluntzean, Zelai eta Bihurri
aizkoran, txingan eta trontzan.

Marixelen jaiak- Areitio
›› Txopoa jasotzea, kanpai iraulketa

eta txapligu jaurtiketa, apirilaren
30ean, 20:00etan. Bertso afaria,
22:00etan: Beñat Ugartxea eta
Eneko Abasolo “Abarkas”. Gai
jartzailea Peio Mugarza (txartelak
apirilaren 27a arte).

LEHIAKETA
BERRIZ
›› X. Kaleko Pintura Lehiaketa,

apirilaren 25ean. Euskarriak Kultur
Etxean zigilatuko dira, 09:00etatik
10:00ak arte. Leku berean
aurkeztuko ditue margoak 14:00ak
eta 14:30 bitartean. Sariak: 1.a 550
euro, 2.a 450 euro eta 3.a 350
euro. Lehenengo sailkatutako
berriztarrarentzat 250 euro,
lehenengo hiruen artean ez badago.

›› San Pedro eta Santa Isabel jaiak
iragartzeko kartel lehiaketa. Lanak
Udal Liburutegian aurkezteko azken
eguna maiatzaren 22a da. Sariak:
irabazleak 300 euro lortuko ditu;
herriko onenak, 100 euro.

DURANGO
›› Kontakizun laburren lehiaketa.

+Dendak Durango eta Iurretako
elkarteak eratuta. Gehienez, hiru
orrialde bete leitekez, euskaraz zein
gazteleraz. Sail bi sortu ditue: 18
urte artekoak eta 18 urtetik
gorakoak. Sariak: 10 eta 200 euro
arteko erosketa-baleak. Azken
eguna apirilaren 24a.

›› ‘Zugan Ni’ antzerki gaztearen
lehiaketa, apirilaren 29an,
20:30ean, San Agustin
kulturgunean.

›› Gazte Bertso Txapelketaren

lehenengo kanporaketa, apirilaren
24an, 21:00etan, Sapuetxe
gaztetxean: Oier Aizpurua, Eneritz
Artetxe, Aitor Urbieta eta Nekane
Zinkunegi. Dispertsinoaren aurkako
hileko azken barikuko enkartelada-
gaz bat eginda eratu dabe.

ELORRIO
›› ‘Zugan Ni’ antzerki

gaztearen lehiaketa,
apirilaren 30ean,
20:00etan, Arriolan.

ZORNOTZA
›› ‘Zugan Ni’ antzerki gaztearen

lehiaketa, apirilaren 29 eta 30ean,
20:00etan, Zornotza Aretoan.

LITERATURA
IURRETA
›› Munduko emakumeen literatur

anboto 2009ko apirilaren 24a, barikua AAgenda 21

ZINEMA

DURANGO

Zugaza
The International
Zuzendaria: Tom 
Tykwer
barikua 24:
19:00 / 22:00
zapatua 25:
19:30 / 22:30
domeka 26:
19:30 / 22:30
astelehena 27:
19:00 / 22:00
martitzena 28: 20:00

Hanna Montana
worlds concert (3D)
domeka 26: 17:00

ELORRIO

Arriola antzokia
Hablame
de la lluvia
Zuzendaria: 
Agnés Jaoui
zapatua 25:
22:30
domeka 26:
20:00
astelehena 27:
20:00

Umeendako zinema

Barriola, San
Adriango azeria
domeka 26: 17:00

ZORNOTZA

Zornotza Aretoa
Slumdog
Millonaire
Zuzendaria:
Danny 
Boyle
zapatua 25:
22:00
domeka 26:
20:00
astelehena 27: 20:00

Apirilaren 24an, 22:00etan

RUSSIAN RED-EN
DOINUAK
PLATERUENEAN

Folk eta pop erritmoak uztartzetik
sortutako doinuekin osatutako
I love your glasses diskoan
batutakoak aurkeztuko ditu barikuan
Russian Red ezizena baliatzen
dauen Lourdes Hernandez gazte
madrildarrak. Igaz plazaratu ebana
gozatzeko aukera eskainiko deutse
bertaratuko direnei, azken hileetan
ezagun egin den 22 urteko gitarra-
jotzaile eta abeslariak. Bilbon jo
ondoren izango da Durangon, eta
biharamunean Galizian eskainiko
dau kontzertua.
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Hilaren 1ean eta 2an zirkuitu urbanorik erakargarrie-
nen pare ‘mozorrotuko’ dituzte Plateruena eta Landa-
ko Erakustazoka, puntako patinatzaileen gozagarri.

Atzo egin zuten aurkezpen ofiziala, Durangoko
Udaletxean. Irailean munduko eskalatzailerik 
onenetakoak batuko dira Landako Erakustazokan.

25 Dur&Go aurkeztu dute24 Goi mailako skate txapelketa

KIROLAK

Judit Fernandez

Kulturala areto futbolean, Iurre-
tako futbolean, Tabirako sas-
kibaloian, Durango Ilarduya

errugbian eta Elorrio eskubaloian,
Bizkaiko edo Euskadiko kopa lehie-
tan murgilduta daude.

Domekan Bizkaiko Kopako
sailkapen faseko hirugarren par-
tidua jokatuko du Kulturalak,
Soloarteren kantxan. Duranga-
rrak multzoko lider dira, orain
arteko partidu biak irabazita.
Soloartek eta Leioak partidu
bana irabazi dute; batek besteari
irabazitakoa, hain zuzen ere. Kul-
turalak irabazten badu hurrengo
faserako sailkatuta egongo da.

Iurretakoko emakumeek
asteburuan ekingo diote Bizkaiko
Kopari futbolean. Kasu honetan,
ligaxka beharrean partidu baka-
rreko kanporaketak jokatuko
dira. Iurretakok Enkarterri Nes-

Kopan
buru-
belarri

azpia eta errebotea kontrolatzea
zail izango dute.  

Durango Ilarduyak 36-5 ira-
bazi dio Euskotran Euskadiri;
orain, multzoko lau talde -DRT
barne- berdinduta daude bosna
punturekin. Hurrengo lehia Spyro
Bera Beraren kontrakoa dute.

Azkenik, Elorrio Eskubaloi
Taldea Euskadiko Kopan ari da.
Asteburuan jokatu beharreko
lehen partidua, Muskizen kontra-
koa, atzeratu egin dute. Maiatza-
ren hasieran jokatuko da. J.D.

kak taldearen zelaian jokatuko du
asteburuan. Irabaziz gero, La
Merced taldearen kontra jokatu-
ko dute maiatzaren 3ko final
hamaseirenetan. 

Tabirakok lehia zaila
Saskibaloian Tabirakok garaipe-
narekin ekin dio Kopari. Irlande-
sas taldeari irabazi zioten Landa-
kon. Aurreikuspenetan sartzen
zen garaipena zen, nahiz eta uste
baino gehiago kostatu zitzaien
partiduan sartzea. 

Bihar berriro etxean jokatuko
dute La Salleren aurka. Hauek
dira multzoko talderik indartsue-
na. Aurten euren kontra jokatuta-
ko bi lehiak galdu dituzte. Tabira-
kok gazte eta kadete mailako
jokalariak ditu; oso talde gaztea,
beraz. La Sallek berriz egindako
jokalariak ditu. Horregatik, uztai

Kopako lehian  
sartuta dago
Durangaldeko
hainbat talde
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Goi mailako ikuskizuna, goi
mailako patinatzaileekin

Aspaldi honetan futbol munduan eztabaida bat
piztu da eta inork ez dau konponbiderik aurki-
tzen.  Hau da: baloia kanpora bota behar da ala
ez, jokalari bat lurrean etzanda dagoenean?
Denok dakigu kiroltasuna izan behar dela nagusi
holako gertaeretan, baina denok dakigu jokala-
riak zein taldeak egoera horretaz aprobetxatzen
direla. Irakurketa desberdinak egin daikeguz:
- Badagoz taldeak aurretik abisatzen dabenak
eurek ez dabela kanpora botako baloirik. Ondo,
baina talde horretako atezaina lurrean badago
eta kontrarioak kanpora bota beharrean jaurti
atera eta gola sartzen badau?
- Batzuen eritziz epailea da arduraduna, jokoa
gelditu edo ez agintzeko. Ondo, baina niretzako
hau ez da egokia, ze epaileek nahiko lan karga
daukie beste bat gaineratzeko. Zergaitik ezin
dogu denon artean konpondu?
- Ez dot ezagutzen jokalari bat ez dena “tranpo-
soa”. Inozoak bai, onegiak be bai… baina gauza
guztien gainetik kiroltasuna balore legez aplika-
tzen dabenik, inor be ez. Argi dago jokalariak
lehiakorra izan gura badau argia, bizkorra, ernea,
eta bizia izan behar dauela.

“Tranpa” horreek futbolaren zati garrantzi-
tsua dira, teknika, taktika edo prestaketa fisiko
eta psikologikoa legetxe, eta ezingo da sekula
banandu horretatik. Gehiago esango dot: gaur
egungo futbolean berdintasuna da nagusi, eta
detaile horreek izaten dira edozein neurketa
batera edo bestera eroaten dabenak. A

di
tu

ar
en

tx
ok

oa

Agustin Alkorta
•Futbol entrenatzailea

Kiroltasuna-lehiakortasuna

Plateruena kafe antzokiak eta
Landako Erakustazokak IV. Pla-
teruena Skate Txapelketa hartu-
ko dute maiatzaren 1ean eta
2an. Aurkezpen ekitaldian Ander
Gorrotxategi zinegotziak azpima-
rratu zuenez, “Euskal Herri eta
Estatu mailan erreferente bihurtu
den txapelketa hau bultzatzea
garrantzitsua da”. Izan ere, mun-
duko patinatzailerik onenetakoak
batuko, beste behin, Durangon. 

Skatearen jaia egun bitan
banatuko da. Barikuan, afiziona-
tuak eta profesionalak, biak
batera ariko dira Plateruenean
egokitutako moduluetan. Parkatu
Street Txapelketarako izen ema-
tea 11:00etan zabalduko da eta
doakoa da. Parte-hartzaileak
multzoka banatu eta 12:30etik
aurrera 10 minutuko txandak
izango dituzte lanerako. Lehen
hiruen eta eguneko patinatzaile
erregularrenaren artean 1.500
euro banatuko dituzte saritan.

Zapatuan Landako Erakus-
tazokara tokialdatuko da ikuski-
zuna, egunez behintzat. 25 metro
zabal den Mini Rampa jarriko
dute han: “Mini Ramp hori izate
hutsa luxua da. Penintsula osoan
ez dago holako arrapalarik jartzen
den txapelketarik”, zehaztu du
Gaizka Izagirre antolatzaileak.

Plateruena kafe antzokiak IV. Plateruena Skate Txapelketa 
antolatu du maiatzaren 1ean eta 2an puntako parte hartzaileekin

Mini Rampak den horretan
luzitzen badu, patinatzaileek disti-
ra handiagoa emango diote
euren salto eta akrobaziekin.
Punta-puntakoak baitira. 60 bat
patinatzaile profesional etorriko
dira. Tartean dira Iban Rivado bil-
botarra -iazko txapelduna- eta

Alain Goikoetxea algortarra -
orain bi urteko irabazlea-. Horiez
gainera, Aaron Swemind ingele-
sa eta Jurgen Howard alemania-
rra ere etorriko dira. Gainera,
aurtengo Mini Rampa iazkoa bai-
no bertikalagoa da: “Patinatzaile-
ak gorago joango dira eta abia-
dura handiagoa hartuko dute”.

12:00etan hasita, arratsal-
dera arte 10 minutuko saioak
egingo dituzte. Finalerdien ondo-
ren, 10 lagun pasatuko dira fina-
lera. 8.000 euro banatuko dira
horien artean. Trikimailurik onena
(best trick) egiten duenak ere
saria jasoko du. J.D.

• Izen-abizenak: 
Alain Goikoetxea

• Nongoa: Algorta, 32 urte
• Orain 2 urteko txapelduna

Atzo eman zituzten Plateruenean txapelketaren inguruko xehetasunak.

Igaz gaixorik etorri zinen eta
ezin izan zenduen garaipena
barritu. Zer sasoi puntutan
zagoz aurten?
Oso ondo aurkitzen naz. Dena dela,
nire helburu nagusia ez da irabaz-
tea izaten. Ahalik eta ondoen egi-
ten saiatuko naz, baina dibertitzea
eta ondo pasatzea dot helburu.

Aurtengo Mini Rampa berti-
kalagoa ei da.
Holan bada, garaiera handiagoa
hartuko dogu. Ikusleentzat ikus-
garriagoa izango da.

Ikusgarria izan ohi da tokirik
onena hartzeko patinatzaile-
on arteko borroka be.
Batzuetan arrisku handiak har-
tzen doguz. Jakina, guk zenbat eta
arrisku handiagoa hartu, orduan
eta ikusgarriagoa ikusleentzat.
Horregaitik ez dot gustuko lehia-
tzea (barrez).

Plateruena Skate Txapelketa-
ra izen handiak datoz.
Bai. Antolatzaileek interes handia
ipintzen dabe, eta emaitzetan iga-
rri egiten da. Espainia mailan Mini
Ramp estiloko txapelketarik one-
na da nire ustez, eta Europan be
onenen artean dago. Munichen
badago beste bat oso ona dena.
Oso antzekoak dira. Halan be, nik
gurago dot Durangokoa.

Sagardoa be izaten dozue.
Egia da. Atzerritarrak ahozabalik
geratzen dira. Kuriosoa egiten
jake, baina gustagarria be bai. Gai-
nera doakoa da…

Azken aspaldian kanpoan 
ibili zara.
Sarritan promozino bideoak gra-
batzen doguz, eta pare bat hila-
betean kanpoan ibili naz halako-
xe bat grabatzen: San Diego, Mia-
mi, Kaiman irlak…

“Dibertitzen eta ondo
pasatzen saiatuko naz”

Jai-giroa

Maiatzaren 2an Landako
Gunean egingo den jaiak
ez du alperrik Txotx III.
Txapelketa izena. Euskal
kultura ezagutaraztea ere
bada asmoa. Ildo horretan,
sagardo kupelak jarriko
dituzte, zintzurra berotu
nahi duenarentzat. Giroa
berotzeaz txalapartariak
arduratuko dira. Txapelak,
zapiak eta kamisetak ere
banatuko dira. Dena doan.

Egun berean, 21:30ean
hasita, hiru musika kon-
tzertu daude Plateruenean.
Jaialdiari errematea emate-
ko modu bikaina. Lehenen-
go, Bizkaiko Cobra eta Rhi-
no taldeek metal erritmoak
eskainiko dituzte. 

Ondoren, Suediako
Entombed talde mitikoa
igoko da oholtzara. Sarrera
aurrez erosita 18 euro da;
bertan 20 euro.

Sagardoa Landako Gunean eta
hiru kontzertu Plateruenean

Igaz Los Angelesko X
Games-etan Munduko 15
onenen artean amaitu
eban. Duda barik, fabori-
toen artean dago.

Mini Rampa iazkoa
baino bertikalagoa da,
ikusgarritasuna ere
areagotuz

Orain urte biko eta
iazko txapeldunak
etorriko dira
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Durango eskaladaren gailurrera
eramango duen Dur&Go nazioar-
teko lehiaketa aurkeztu zuten
atzo. Landako erakustazokan
garatuko da irailaren 7tik 13ra;
Durango lehiaketaren gune finko
bihurtu nahi dute.

Atzo Durangoko Udaletxean aurkeztu zuten ofizialki irailean garatuko den ekimena

Antolatzaileak eta laguntzaileak batu ziren Dur&Goren aurkezpen ekitaldian.

Durango eskaladaren gailurrera
eramango du Dur&Go txapelketak FUTBOLA

OHOREZKO MAILA 
Berriz  -  Apurtuarte
Zapatuan, 17:30ean, 
Berrizburun
LEHEN ERREGIONALA
(gizonak)
Zaldua  -  Leioa  B
Zapatuan, 18:00etan, 
Solobarrian
BIGARREN ERREGIONALA
(gizonak) 
Ezkurdi  -  
Amorebieta  B  
Zapatuan, 16:00etan, 
Arripausuetan

ARETO-FUTBOLA
OHOREZKO B MAILA
Sasikoa  -  Elorrioko
Buskantza
Domekan, 12:00etan, 
Landako kiroldegian
LEHEN ERREGIONALA
Presion  Break  -  
Abadiñoko  Gaztetxie
Zapatuan, 17:00etan, Berrizko
kiroldegian
Mallabia  Bastida  -  
Arabella
Domekan, 17:00etan, 
Zaldibarko kiroldegian
BIGARREN ERREGIONALA
Kurutziaga  Ikastola  -  
Firestone  Usansolo
Zapatuan, 16:00etan, 
Landako kiroldegian
Dantxari  -  
Lagun  Onak  B
Zapatuan, 18:00etan, 
Lanbide Heziketako 
Institutuan
Mendibeltz  -  
Gu  Lagunak
Zapatuan, 17:30ean, 
Landako kiroldegian

SASKIBALOIA
BIZKAIKO KOPA 
(emakumeak)
Tabirako  Baqué  -  
La  Salle
Zapatuan, 19:00etan, 
Landako kiroldegian

PILOTA
BIZKAIKO HERRI ARTEKO
TXAPELKETA (Itzuliko
jardunaldia)
Berriz  -  Zornotza
Barikuan, 19:00etan, 
Berrizko pilotalekuan 
(Kanporaketa 2-1dago
Berrizen alde)
Durango  -  Zalla
Zapatuan, 11:30ean, 
Durangoko pilotalekuan 
(Kanporaketa 2-1 dago
Durangoren alde)
Abadiño  -  Urduliz
Domekan, 10:30ean, 
Abadiñoko pilotalekuan 
(Kanporaketa 2-1dago
Abadiñoren alde)

MENDIA
DURANGO
Europako  gailurretara
irteera,  maitzaren  1etik
3ra;  Alpino-Tabira mendizale
taldeak antolatuta. 
Izen-ematea: hilaren 28an,
Alpinoren lokalean. 
Bazkideek: 90 euro; bazkide
ez direnak: 125 euro

Agenda

Iaz arte Diman ospatzen zen
jaialdiak bi gune izango ditu. Era-
kustazokaren ondoko plazan txa-
pelketa garatuko den rokrodromo
erraldoia jarriko dute.  Gainerako
ekimenak Landako barruan egin-
go dira. Block&Go delakoan eli-

Irailaren 7tik 13ra
izango da Landako
erakustazokan

Azken agurra
eman zioten
Jorge Oñateri
Joan zen domekan izan ziren
Jorge Oñate Galarragaren
omenezko hileta elizkizunak,
Andra Marian. Jende asko batu
zen Tabirakoko entrenatzaile
izandakoari azken agurra ema-
tera. 13 urte egin zituen Duran-
goko klubeko zuzendaritzan.

Oñate gaixotasun baten
ondorioz hil da, 49 urte zituela.
Bere anai Kike eta Karmelo ere
Tabirakoko entrenatzaileak iza-
nak dira.

teko zortzi eskalatzaile, ibilbide
bana diseinatuz, batak bestearen
bidea igotzen saiatuko dira, tarte-
an apustuak direla.

Herri Block izeneko ekime-
nak boulderra herritarrei zabaldu-
ko die. Horrez gainera, gaztetxo-
entzako gunea egokituko dute,
monitore eta eskalada-guneekin.

Jakinarazi dutenez, Landako era-
kustazokan mendi eta eskalada
materialen inguruko standak ere
egokituko dituzte, zaleek azken
nobedadeen berri jakiteko.

Euskadiko txapelketarako
pasea doakoa da. Beste hiru eki-
menetarako (Climbing Master,
Block&Go eta Herri Block) sarre-
ra bateratua 15 eurokoa da. Eki-
men bakoitzerako sarrera, berriz,
10 eurokoa. 12 urtetik behera-
koendako sarrera euro bat da.

Bestalde, benetako harro-
ketan eskaladaren inguruko
topagune bat egitea ere bazuten
helburu, baina ekimen hori bertan
behera geratu da, finantziazio
arazoengatik. Hala ere, datorren
urtean berriro saiatuko direla
adierazi dute. J.Derteano

Benetako haitzetan 
egin nahi zuten
topagunea bertan
behera geratu da

Pradera eta Guti
omendu zituzten
Herritarrek eta zaleek, helduek
zein gaztetxoek, omenaldi
beroa eskaini zieten Mikel Pra-
dera eta Fran Gutierrez “Guti”-
ri, joan zen zapatuan Zaldiba-
rren. 11:30ean Zaldibarko Uda-
letxe aurreko plazan batu ziren,
eta Areitiotik itzuli bat egin eta
zizka-mizka batzuk janda Goie-
rrin batu ziren bazkaritara. Oroi-
garriak ere banatu zizkieten 
txirrindulari biei. K. Aginako



Ed 2009ko apirilaren 24a, barikua anboto26

Mª JESUS LUQUE

EDERTASUN GIDA
Ileapaindegiak

• Rakel Franco

• Adatz 

ileapaindegia 

dauka Iurretan

Estetika Zentruak

Kurutziaga 
9 behea
94 681 43 89

48200 Durango

•ileapaindegi unixesa•

Look 
aldaketak

Zer eskaintzen dozue zuen

ileapaindegian? Zer helburu

daukazue?
Denetatik egiten dogu. Guretzat
garrantzitsuena bezeroak dira;
eurek gura dabena entzun ondo-
ren, eurek gura daben hori lortzen
saiatzen gara. Hori da gure helbu-
rua: eurak pozik ikustea, egindako
lanagaitik gu be pozik egon ahal
izateko.

Bezero bati looka aldatzerako-

an, zer hartzen dozue kontu-

tan? Tintatzeko orduan, esate

baterako…
Bezeroa ezagutzen saiatzen gara:
zer kolore gura dauen, aurretik
zeintzuk erabili izan dituen, zela-
koa den bere ilea… Gero, beraren-
tzat kolore egokiena aukeratzen
ahalegintzen gara.

Zer pausu jarraitzen dozue

ilea mozteko?
Bezeroa normalean zelan orrazten
den ikusten dogu lehenengo eta
behin. Horren ondoren, zenbaterai-
noko aldaketa gura dauen galde-
tzen deutsagu, eta horren arabera,
bere aurpegiaren forma lako fakto-
reak kontutan izanda, mozketa
estilo bat ala bestea aukeratzen
dogu.

Eta orrazkera bat egiterako

orduan...
Lehenago aipatu dodan moduan,
orrazketarako be aurpegiaren
forma faktore oso garrantzitsua da:
esate baterako, aurpegi luzanga
eta fina daukan pertsona batentza-
ko desfilatuak ez dira aproposak;
ez jakoz ondo geratuko. Aldagai
asko izan behar dira kontutan
bezero bakotxarentzat egokiena
zer den jakiteko, baita bere gura-
riak bete ahal izateko be.
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IRAGARKIAK

Osteguneko 12:00ak arte
jasotako iragarkiak ostiral
horretako alean argitaratuko
ditugu. Beranduago jasotako-
ak hurrengo alean.

DOAKO IRAGARKIAK (par-
tikularrak):
• Bidali ANB (tartea) eta zure 

iragarkia 7789 zenbakira.
Mezu bakoitza:
1,2 euro + BEZ

• Deitu 94 621 79 02 
telefonora

ORDAINDUTAKO IRAGAR-
KIAK (ez profesionalak):
Iragarki laburretatik bereiztu-
ta eta lauki batean nabar-
menduta. Hainbat prezio eta
neurri aukeran. Kontsultatu
94 621 79 02 telefonoan.

Berriz. Esperientziadun estetizista
behar da  lan egiteko. Curriculumak
aurkeztu. Tel.: 94 682 68 83

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

Durango. Saltzailea behar da arropa
denda batean lan egiteko. Gazteen
moda. Derrigorra da 20-30 adin
tartekoa izatea, euskaraz jakitea,
Durangaldean bizitzea eta esperientzia
izatea. Lanaldi erdia. Erreferentzia:
2.738. SARTU. Tel.: 94-620 04 49. 
Lanbiden alta emanda egon behar du.

Durango. Abokatua behar da gai zibil
eta penalak eramateko. Derrigorra da
Zuzenbidean lizentziatua izatea,
esperientzia izatea eta Durangaldean
bizitzea. Erreferentzia: 2.765. SARTU.
Tel.: 94-620 04 49. 
Lanbiden alta emanda egon behar du.

Durangaldea. Mungiako eraikuntza
enpresa batek eraikuntza-obrako
arduraduna behar du Durango eta
Zornotzako obretarako. Derrigorra da
esperientzia izatea enkargatu moduan,
segurtasuna eta lan-osasunean hezia
izatea eta Durangaldean bizitzea.
Erreferentzia: 2.766. SARTU. 
Tel.: 94-620 04 49. 
Lanbiden alta emanda egon behar du.

Durango. Igerileku-garbitzailea behar
da udal kiroldegiko kanpoko igerile-
kuetarako. Derrigorra da elektrizitate
eta iturgintzako ezagutzak izatea, igeri
egiten jakitea eta euskara jakitea.
Maiatzaren 11n hasteko, 4 hilabetera-
ko. Erreferentzia: 2.771. SARTU. 
Tel.: 94-620 04 49. 
Lanbiden alta emanda egon behar du.

Durango. Zerbitzaria behar da jatetxe
batean mahaiak zerbitzatzeko.
derrigorra da esperientzia izatea, kotxe
karneta eta kotxe propioa izatea, eta
Durangaldean bizitzea. Erreferentzia:
2.823. SARTU. Tel.: 94-620 04 49. 
Lanbiden alta emanda egon behar du.

Iurreta. Administrari laguntzailea
behar da. Derrigorra da alemaniera
menperatzea (idatziz eta hitzez),
kotxeko karneta eta kotxe propioa
izatea, informatikako eta kontabilitate-
ko ezagutzak izatea eta Durangaldean
bizitzea. Erreferentzia: 2.871. SARTU.
Tel.: 94-620 04 49. 
Lanbiden alta emanda egon behar du.

Durango. Aseguru-merkataria behar
da. Derrigorra da ordutegi malgua
izatea eta Durangaldean bizitzea. LH
edo diplomatura eginda izatea
beharrezkoa da, baita esperientzia
izatea ere. Erreferentzia: 14.113.
SARTU. Tel.: 94-620 04 49. Lanbiden
alta emonda egon behar da. 

ESKAINTZAK

Emakumea etxeko lanak egiteko,
umeak zaintzeko edo nagusiak
zaintzeko prest. Esperientziaduna.
Tel.: 607 086 090

Durangoko neska umeak, etxeko
lanak egiteko eta dendari lanetarako
prest. Tel.: 639 036 653

Goizean lanaldi erdiz lan egiteko prest
nago, nagusiak eta umeak zaintzeko
edo garbiketan aritzeko. Erreferentzie-
kin. Tel.: 650 610 194

Autonomo eta enpresa txikientzako
aholkularitza: zergak, kontabilitatea,
fakturazioa...Tel.: 655 725 252

Eraikuntzan, margolari laguntzaile
moduan, lorezaintzan edo arotz
moduan lan egiteko prest nago. 
Tel.: 696 356 551

Nagusiak zaintzeko prest nago,
interina moduan edo kanpotik etorrita.
Erreferentziekin. Tel.: 650 102 636

Interina lez edo kanpotik etorrita lan
egiteko prest nago: nagusiak eta
umeak zaintzeko edo tabernen
garbiketarako. Orduka ere lan egingo
nuke. Tel.: 680 302 861

Argazkilari esperientziaduna ezkontza
eta bestelako ekitaldietan argazkiak
egiteko prest dago. Prezio onean. 
Tel.: 680 592 903

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

Emakumea geriatriako laguntzaile lan
egiteko prest. Sukaldaritza eta
informatika ikastaroak egindakoa. 
Tel.: 690 201 367

Emakumea etxeko lanak egiteko prest
dago, orduka. Tel.: 627 468 002

Neska euskalduna, kotxearekin,
edozein lan mota egiteko prest.
Goizeko 9:00etatik aurrera astelehena
eta asteazkena izan ezik. Arratsaldetan
7:30etatik aurrera. Tel.: 692 709 384

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)

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

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

SALGAI

Torrevieja erdialdean, logela bateko
apartamentua salgai. Sukalde
frantsesa du eta klimatizadorea ere
bai. Los Naufragos hondartzatik 10
minutura. 63.000 euro. 
Tel.: 675 710 536

Elorrio. Baserria salgai, bi etxebizitza
eta txokoa ditu. Etxebizitza bat guztiz
berriztuta, bestea erdizka. Txabola eta
6.000 m2-ko lursaila ere baditu. 
Tel.: 677 502 803 edo 699 846 219

ERRENTAN EMAN

Pisua alokagai Errioxan, San Vicente
de la Sonsierran. Bi gela, egongela,
sukaldea, bainugela eta terraza ditu.
Bista onak. Tel.: 657 734 019

ETXEBIZITZAK

Iragarki taula 2009ko apirilaren 24a, barikua anboto28I

OHARRA
Eroski Movilek ez du
zenbaki laburretara
mezuak bidaltzeko

zerbitzua eskaintzen.
ANBOTOk, kasu horretan,

ez dauka inongo
erantzukizunik.

Bakixako auzotar
denentzako batzar

deialdia:
Apirilaren 28an, martitzena, 

arratsaldeko 20:00etan,
Bakixako Ermitan

GAIA: Vodafone telefono
konpainiak auzoan ipini nahi

duen antena.

ESKAERAK

Pertsona bat behar da umeak
zaintzeko, goizeko 07:30etik
11:30era. Umeak eskolara eramateko
eta etxeko lanak egiteko. Kotxea
derrigorra da. Tel.: 660 723 602

Durango. Etxetresna elektrikoen
denda berrian lan egiteko pertsona
bat behar da. Tel.: 943 77 13 52

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

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.

• Kalebarria: Halla, egongela, sukaldea, 3 logela eta
komuna. Balkoia.
• Kalebarria: Halla, sukaldea, egongela-jangela, 2
logela eta komuna. (Guztiz berriztuta)
• Kirikiño: Halla, 3 logela, egongela, sukaldea eta
komuna.
• Komentu kalea: Halla, egongela-jangela, sukaldea, 2
logela horma-armairuekin eta komuna. Ganbara.
(Guztiz berrituta eta erdi jantzia )
• Laubideta: Halla, sukalde-jantokia, egongela, 2 logela
eta komuna. Terraza.
• Mikeldi: Halla, egongela, sukaldea, egongela eta
komuna.
• Herriko Gudari kalea: Halla, egongela-jangela,
sukalde-jantokia, 3 logela eta 2 komun. Balkoia.
Garajea eta ganbara.
• Iparragirre: Duplexa. Halla, sukaldea, egongela-
jangela, 4 logela eta 2 komun. Terraza. Trastelekua eta
2 kotxerentzako garajea.
• Monago Torren: Halla, egongela-jangela, 3 logela eta
3 komun. Balkoia. Garajea eta trastelekua.
• Murueta Torre: Halla, egongela-jangela, sukalde
jantzia, 3 logela eta 2 komun. Balkoia. Garajea eta
ganbara.
• Plateruen Plaza: Halla, egongela, sukaldea, sukalde
jantzia, 4 logela eta 3 komun. Garajea eta trastelekua.
• San Frantzisko: Halla, sukaldea, egongela, 3 logela
eta komuna. 2 balkoi eta trastelekua.
• San Ignazio Auzunea: Halla, sukaldea, egongela-
jangela, 3 logela eta 2 komun. Garajea eta trastelekua.
• San Agustinalde: Apartamentu berriak salgai.

ETXEBIZITZA  BERRIAK

ETXEBIZITZA  SALGAI
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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.

ELORRIO
P49: 105 m2. Saloia, sukaldea, 4 logela eta 2
baimugela. Propanozko berogailua. Leku oso onean.
P51: 80 m2. Saloia, sukaldea, 4 logela eta bainugela.
Gas naturaleko kalefakzioa. Trastelekua. Leku ona.
Prezio ona.
P54: 111 m2. Saloia, sukaldea, 3 logela eta 2
bainugela. Gas naturaleko kalefakzioa.
P55: 68 m2. Saloia, sukaldea, 3 logela eta bainugela.
Erdialdean. 
P63: 79 m2. Duplex: 2 logela, egongela, sukaldea eta 2
bainugela. Igogailua. Ia berria. Gas naturaleko
kalefakzioa.
P64: 67 m2. Ia berria (3 urte): 2 logela, egongela,
sukaldea eta 2 bainugela. Garaje itxia eta trastelekua. 
P65: 30 m2. Ia berria. Atikoa: logela 1, sukalde-
egongela eta komuna. Igogailua. Prezio ona. Gas
naturaleko kalefakzioa.
P69: 63 m2. Jauregi berritu baten, atikoa.Logela bat,
sukaldea, egongela eta komuna. 
P72: Alde zaharrean. 3 logela, egongela, sukaldea eta
komuna. Guztiz berriztuta. 
P73: 80 m2. Duplexa: 3 logela, sukalde-saloia, 2
bainugela eta 2 trasteleku. Gas naturaleko berogailua.
Dena barriztuta. Prezio oso ona.

ETXEBIZITZA  SALGAI

DURANGO

• Apartamento berriak eraikitzen.700 € hilero.
• Andra Mari: 110 m2. 3 logela, komuna, egongela eta
sukaldea. Leku onean.
• Erdialdea: Apartamentu berriak. Logela bat edo
bikoak. 172.000 €-tik hasita.
• San Inazio Auzunea: Berriztatu berria. 3 logela,
( logela printzipala komuna eta jantzigelarekin ), 2
komun, sukaldea eta egongela balkoiarekin. Aire
girotua. Ganbara eta garajea.
• Bolivar: 2 eta 3 logelako etxebizitza berrien
eraikuntza. Garaje itxiak.Durangotik 15 minutura.
174.000 €-tik hasita. ORDAINKETA MODUAK
NEGOZIATZEN DIRA.
• Barrenkale: Azkeneko apartamentuak eta duplexak.
Eraiki berriak.
• Franzisko Ibarra: Logela bakarreko apartamentua.
Garaje eta ganbara. Berriztatuta.
• Askatasun Etorbidea: 125 m2. 3 logela, 2 komun,
sukaldea eta egongela. Ganbara, garajea eta
trastelekua. Guztiz kanpora ematen du.
• San Inazio auzunea: 2 logela, 2 komun, sukaldea
eskegitokiarekin, egongela. Eraiki berria. Guztiz berria
estreinatzeko.
• Astarloa: 3 logela, egongela balkoiarekin, sukaldea,
eta komuna. Ganbara.
• Tabira: Estreinatzeko. 3 logela, 2 komun, sukaldea
balkoiarekin eta egongela. Garaje itxia eta trastelekua.
• Fray Juan de Zumarraga: 2 logela, sukalde-jantokia,
egongela txikia eta komuna. Despentsa.
• Juan Antonio Abasolo: 3 logela, komuna, egongela
eta sukaldea. Prezio interesgarria.
• Zubiaurre: 2 logela, 2 komun, egongela, sukaldea
eta garaje itxia.Guztiz berria.Estreinatzeko.

IURRETA

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

ETXEBIZITZA  SALGAI

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

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

BEREZIAK

Biolin eta biolontxelo taldea ezkontze-
tan jotzeko prest. Errepertorioa
aukeran eta prezio onean! 
Tel.: 635 746 176

Munduko garagardo ezberdinen
botilen txapa bilduma osotzeko 
txapak aldatzen ditut. 
Tel.: 695 452 194

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

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

anboto 2009ko apirilaren 24a, barikua Iragarki taula 29 I
amortiguadore barriak. Margotu
berria. Tel.: 636 339 971

Fiat Punto 1.200 salgai. Gasolinakoa.
1995 urtekoa da. 750 euro. 
Tel.: 667 746 645

Volkswagen California salgai.
2001eko abenduan matrikulatua.
140.000 km. Oso ondo ekipatua.
25.800 euro. 
Tel.: 656 785 827

Peugeot 306 salgai. 160.000 km.
Egoera onean. 1998 urtekoa. 2.200
euro. Tel.: 679 389 783. Maxi.

Mini Cuper berdea salgai. 1991
urtekoa. 40.000 km. Extra asko.
6.500 euro. Tel.: 618 881 272. Javi.

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

SALGAI

Txakurkumak salgai, Mastin
arrazakoak. Tel.: 94 681 50 37

Asto arra salgai. Urte bi eta erdikoa
da. Paperak ditu. Prezio onean. 
Tel.: 656 772 994

ANIMALIAK

OPARI
Pedigreedun katu bi oparitzen ditut.
Urte eta erdikoak. Bakunatuta. 
Tel.: 650 738 724

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

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

SALGAI
Karro denda salgai. Oso ondo
hornitua eta zaindua. 
Tel.: 658 759 264. Ima.

BESTEAK

LOKALAK

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

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

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

EROSI

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

Otxandio. Pisu berria alokagai,
trastelekua barne. 3 logela, komun bi,
egongela, balkoia eta sukalde guztiz
hornitua. Tel.: 655 726 760

Durango. Logela bat dut alokagai.
Tel.: 659 749 084

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

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

ERRENTAN HARTU

Abadiño. Alokatzeko pisu bila gabiltza
Zelaietan. Tel.: 699 295 914

EMAN

Fisika ikaslea DBH edo batxilergoko
ikasleei eskola partikularrak emateko
prest: fisika, matematika, kimika...
Tel.: 615 711 225

SALGAI

Renault Megane salgai. 2007ko
abendukoa. Beltza da eta bost ate
ditu. 2009ko abendua arte berme
ofizialarekin. Diesela. 15.000 euro.
Tel.: 655 712 105

Ford Galaxy 1900 tdi salgai. 130 zp,
2004ko maiatzekoa. 95.000 km. 7
jesarleku,17-ko llantak, gurpil eta 

MOTORRA

IRAKASKUNTZA

• 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.
1.160 m2-ko lursaila.
• Zornotza: Erdialdean. 2 logela berriztatzeko. 
• Berriz: 2, 3 eta 4 logelako etxebizitza ezberdinak.
• Elorrio: 2 eta 3 logelako etxebizitza ezberdinak.
• Iurreta: 2 eta 3 logelako etxebizitzak.
• Matiena: 2 eta 3 logelako etxebizitzak.
• Durangaldea: Hainbat baserri eta txalet, Abadiñon,
Atxondon, Berrizen, Durangon, Elorrion, Iurretan…
• Durangaldea: Lokal komertzialak. Aukera zabala
• Durangaldea: Pabilioi ezberdinak salgai eta
alokairuan.
• 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. 

ETXEBIZITZA  SALGAI

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

• Mendizabalen: 2 logela eta 2 komun. Garajea
aukeran.
• Antso Eztegiz: 3 logela eta 2 komun. Aukera ona.
• Trenbide kalean: Atikoa. 3 logela. Guztiz berria.
216.000 €.
• Urkiagatorre kalean: 3 logela, egongela, sukaldea eta
komuna. Trastelekua. 192.000 €.
• Andra Marin: Apartamentua. 162.000 €.
• Mikeldi kalean: Apartamento berria. Garajea eta
trastelekua. 204.300 €( 34 mill. )
• Askatasun Etorbidean: 3 eta 2 logela. 2 komun,
egongela eta sukaldea. Berriak. Garajea eta trastele-
kua. 
• Komentu Kalean: 90 m2. 3 logela eta 2 komun.
Ganbara eta garaje itxia.
• Murueta Torren: 90 m2. Berria. 3 logela. Terraza.
Ganbara eta garajea. Aukera ona.
• Artzetagan kalean: Apartamentu berria garaje eta
trastelekuarekin.
• Plateruen Plazan: Pisu altua. Erdi berria. Egongela
beheko suarekin. Garajea eta trastelekua.
• Durangon: Txaleta. Estreinatzeko. 410 m2,4
solairutan banatuta. Lorategiarekin.
• Iurreta: 2 logela. Igogailuarekin. 198.300 €.
• Abadiño: Feria lekuan. 90 m2.
• Iurreta: Baserria. Guztiz berria. 3 solairu. 
2.000 m2-ko lursaila.
• Abadiño: Txaleta. Bifamiliarra. 290 am2-ko lorategia. 
• Matiena: Pabilioi berria. 400 m2. 10 m2-ko altuera. 
( Eroski ondoan ).

ERAIKUNTZA  BERRIAK

ETXEBIZITZA SALGAI



D 2009ko apirilaren 24a, barikua anboto30

HITZ GEZIDUNAK SUDOKU

DENPORAPASAK
ERANTZUNAK

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

Zorionak, Irati, zure
lehenengo urtebetetze
egunean. Mosu handi bat
Otxandioko aitita, amama
eta osaba Unairen partez.

Zorionak, Uxue! Asteazke-
nean hiru urte egingo dituzu.
Zer neska handia! Txokolata-
da ederra egin. Etxekoen eta,
batez be, Amaiurren partez. 

HOROSKOPOA

Amildegiak be amaiera izan ohi
dau. Bizitzaren gora-beheretan
jokatzen ikasi beharko zeunke. Ez
egizu etsi.

Aries
martxoak 21 - apirilak 20

Erritmo azkarregia daroazu, gelditu
be ez zara egiten. Datozen
egunotan, hartu atsedenerako
tartea; entzun reggae apur bat.

Taurus
apirilak 21 - maiatzak 20

Paradisuan zagozela uste dozu,
baina kontuz bertan estankatzea-
gaz, errealitatera itzultzean kolpea
hartu gura ez badozu behintzat.

Gemini
maiatzak 21 - ekainak 20

Zenbat denpora looka aldatu barik?
Haize freskoa komenigarria izaten
da sarritan. Aldaketa erradikala be
ez egin, halan be. 

Cancer
ekainak 21 - uztailak 20

Bere keinu bat jaso dozulako, ez
egizu pentsatu konkistatu dozunik.
Fitxa gehiago sartu beharko dozu
palankatik tiratu baino lehenago. 

Leo
uztailak 21 - abuztuak 23

Oraindino gorputzeko molestia
horreek kendu ezinik? Salda beroa
eta lasaitasuna dira zure gatxaren
erremedioa.

Virgo
abuztuak 24 - irailak 23

Ordenagailuak birusa daukala
dinozu, baina ez ete zara zeu
izango birusa? Zaindu egizu 
hobeto konputagailua.

Libra
irailak 24 - urriak 23

Gauzak astiro eta ondo, eta ez arin
eta txarto. Presaka ibiltzeak ez
deutsu ezer onik ekarriko, zuk
sinistu ala ez.

Scorpius
urriak 24 - azaroak 23

Usteak erdia ustel, eta ametsak beti
amets. Ez egizu uste aurrekoan
amestutakoa benetan bete egingo
denik. 

Sagitarius
azaroak 24 - abenduak 23

Zure inguruan aldaketak somatuko
dozuz aste honetan. Batzuetan
arriskatzea beharrezkoa izaten da
gura doguna lortzeko.

Capricornus
abenduak 24 - urtarrilak 20

Ez egin txarto pasatzen zabilzen
plantak. Atentzinoa behar badozu
eskatu egizu laguntza, baina ez
egin biktimarena.

Aquarius
urtarrilak 21 - otsailak 18

Ez da ona beti parrandan ibiltzea,
baina noizean behin ondo etortzen
da. San Prudentzioak zuri itxaroten
dagoz! Ondo pasatu lagunekin!

Piscis
otsailak 19 - martxoak 20

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

Zorionak Alaitz Areitiori.
Aste honetan zotz egin dogun
tarta zeuri egokitu jatzu. 
Oparia jasotzeko txartela
ANBOTOko egoitzan dago
eskuragai.

Okertu

Gaizto,
zital

Zarata

Larrua
kendu

* Irudiko
planeta

Marrakak

Iruñeko bu-
ruhandiak

Arrain
mota

Uzta eultzi-
tzeko leku

Ukatzeko
hitz

Galdakako
herribururu

Aiuta
sartu

Nagusi

Arrasto,
aztarna

Bi gehi bi

Naizen
honek

Usaintzeko
modukoak

Kontso-
nantea

Nahi
bizia

Bokala

Ukazioak

.R bikoitza

Bahetzeko
tresna

.Aurrizkia

Bizkaiko
mendia

Mingaina

Bokala

Mortuko
gune heze

Meta, bo-
kalik gabe

BP

BILAU

HOTS

KLURRA

ZIMARROI

LARRAIN

TIRRITG

KRUTZEA

AIUTURR

LAUBER

NIKOASI

AMIHIA

UKATZEAK
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Jose Julian Bakedano
Zinegilea

Friderike Zweig
Atzoko munduan zera zioen
Stefan Zweigek: “Egizue berba
gomutok, hautatu zuek nire
ordez eta eman nire bizitzaren
isla bat gutxienez”. Horixe egin
du bere lehen emazteak Nire
bizitzaren bristadakmemoria
liburuan.

Friderike Zweig (Viena,
1882 - Stamford, 1971) Stefan
Zweig idazle austriar handia-
ren lehen emazteak Vienako
haurtzaroa kontatzen du oroi-
tzapenotan; bere lehen ezkon-
tza eta literaturarako dedika-
zioa gerora senar izango zue-
narekin adiskidetasun estua
garatu aurretik. Hogeita hamar
urteko ezkonbizitza izan zen,
Friderikek eragin erabakiorra
izan zuelarik literaturaren his-
torian gutxitan errepikatu den
ospea lortu zuen autorearen
pentsaera aldaketa erradikale-
tan, zeinak Brasilen bere
buruaz beste eginez amaitu
zuen hainbesteko etorriz gogo-
ratu nahi izan zuen Atzoko
mundua nazismoaren maki-
na garbitzaileak xehaturik
zetzalarik. 

Nire bizitzaren bristadak
mundu horren birsortzea da,
gizon handiaren atzean zegoen
emakume handiaren begirato-
kitik; eta joan zen mendeko
hainbat pertsonaia sonatuk
(Rilke, Rolland, Schweitzer,
Einstein, Gorki, Mann, Hesse,
Toscanini...) euren paper heroi-
ko, komiko, dramatiko zein
txepelak jokatzen dituzten
agertoki koloretsua ere bada.
Baina gainera, eta batez ere,
intelektual biren ibilera bizien
parerik gabeko testigantza da,
bi gerra txikitxaileren mamuak
loturiko Europan. Hirugarren
atalean honela dio:

“Poztu nintzen lagunen
erreskateagatik.Baina guk –sei
lagun eta Schuschu– geure
burua zaindu behar genuen,eta
Espainiako mugatik ahalik eta
gertuen iritsi Euskal Herrian
barrena”

‘Txuletek’ apurtuko dabe hori…
Bai, baina, horren ohiko bihurtu
da… Hau harategia zen lehen eta
bardin jarraitzen dau. Irakasleak be
etorri dira oposaketak direla-eta.
Gitxiago be ikusten dogunez han-
diagoak, baina egin deutsiedaz.

Ez ei da sasoi ona inorentzat…
Ez. Planoak, agiri piloa…igarri da
%20 inguru igual.

Lehendakaria aukeratuko dabe.
Hauteskunde antidemokratikoen
ondotik. Francok egiten eban
herritarren zati handi bat bazter-
tu, beste batek urtetako. Baina,
nonork zabaldu deutse atea. Ez dot
uste arazo ekonomikoa ez politi-
koa konponduko dauenik. 

Euskara,gainditu bako ikasgaia?
Ahalegindu naz eta beti geratu jat
eztarrian Nor-Nori-Nork. Espai-
niako Errioxan, Ceniceron, hasi
nintzen ikasten, gazteleraz. Gero
Oion, Dulantzin eta Durangon be
bai. Euskara zigortuta zegoen. 

Gero Abadiñon eta Elorrion, eta,
tartean exilioan.
Italian urtebete inguru eginda,
1975eko irailean heldu nintzen
Quebecera; gero, azaroan Franco
hil zela be ospatu genduen. 78an
etorri nintzen barriro Durangora.

Batera eta bestera…
Nomada naz. Polita da, gainera.
Leku guztietan asko ikasten da,

eta ona da modan diren arrazis-
moa edo etorkinak direla-eta sor-
tutako egonezinak uxatzeko be.

Hartu-emon publikoetan ona ei
zara…
Kopistegia ileapaintzailea edo taxi-
gidaria lez da: denetarik komen-
tatu eta edozetaz berba egiten da,
autu-mautu merkean jausi barik.

Atera dozu gura izan ez dozun
kopiarik?
Egin ixterakoan kopia bidez zabal-
du genduen Euskadi Informacion.
Gurago neuke lan hori sekula egin
ez baneu, adierazpen askatasuna-
ren aurka egiterik ez dagoela esan
gura leukeelako. Susmatu izan dot
kopia batzuren gainean be.

Badaukazu enkargurik gogoan?
Lehenengo koadernaketa, ezin

txarragoa! Urteak
pasatuta ikusi

izan dot, gai-
nera. Berez,

kopistegi-
k o a  l a n
monoto-

noa da. 

Eta itziko deutsazu inoiz? 
Hil aurretiko azken minutuan. 

Kaosaren barruan gauza bako-
txa non dagoen ba ei dakizu…
Halan da. Ez dakien horrena edo
ikusi gura baina gai ez den horre-
na da arazoa. Baina, ordenatue-
nak be ez daki den-dena non den.

Ikasleak bezero onak dozuz, tek-
nologia barriek ez dabe eragin?
Ordenagailuak papera kenduko
ebala zinoen, baina ez da holan.
Papera mantentzen da.

‘Txuletak’ be bai …
Noski! Eboluzinoaren teorian
hutsegite bi dagoz: amaren seme-
alabekiko sentimendua: 50 urte-
gaz be umea da; eta ikasleak: lehen,
orain eta gero kopiatu egiten dabe.
Ikastea aspergarria ei da.

Betikoa hori be…
Dinoenez, ikasle txarrik ez dago,
irakasle txarrak baino. Taktikak
aldatu beharko dira.

“Pipa bakotxak dauka bere
nortasuna eta bere unea”

Erdi eta erdi, Abadiño eta
Elorriokoa da Julio Kami-
ruaga “Pipas”. Erandion

jaioa, Cenicero (Espainia),
Oion, Dulantzi eta Durangon
ikasi eban, euskara zigortu-
ta zegoen sasoian. Italia eta
Quebecen exiliatuta be egon
da 1954an jaiotako nomada.

Ageriko galdera izan leitekeen
arren, zer dela-eta “Pipas”?
Agerikoa, bai! Abadiñora etor-
tzean jarri eusten; badira 30 urte.
“Kami” izan naz beti. Orain, ezin
deutsat pipan erretzeari itzi!

Beti erre dozu pipan?
Bai. Hogeitaka ditut, erositakoak
eta oparitutakoak. Ia denak era-
biltzen ditut. Behintzat, denak
erabili ditut inoiz, uneren baten.

Baten bat une berezietarako?
Denak dira uneren baterako: bako-
txak bere pertsonalitatea dauka.
Erretzeko beste era bat da pipa,
lasaiagoa.

‘Egin’ itxita ‘Euskadi Información’ kopia bidez zabaltzea da sekula egin ez izana gurago leuken lana

17 urte dira Elorrion
kopistegia daukala

Gainditu bako ikasgaia dau
euskara ikastea

Julio Kamiruaga
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