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Emakumeen Bira puntako
txirrindularien erakusleiho

Birako arduradunek atzo egin eben aurkezpena, Iurretako Udalean, babesle nagusiekin batera. Judit Fernandez

Eneko Zarrabeitia
herriratzeko eskatu
dau udalbatzarrak 
AAbbaaddiiññoo  ••  Eneko Zarrabeitia presoa-
ren senide eta lagunei laguntasuna
adierazten deutsen eta sakabana-
keta salatzen dauen mozinoa onar-
tu dau Udalak. Independienteeta-
ko bost zingotzietatik batek mozi-
noaren alde egin izanak taldearen
barruan eztabaida sortu dau. 

••DDuurraannggaallddeeaa
Bonboiak banatuko ditue Tabako
Gabeko Munduko Egunean

••AAttxxoonnddoo
Herriko bideen erabilerari buruzko
araudia zehaztu dabe

••AAbbaaddiiññoo
Agility Lehiaketa Matienan
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“Bizigogoa emoten
deusku antzerkiak”
KKUULLTTUURRAA•• Urtebete baino gehia-
go emon dabe Durangoko Gorata-
gora antzerki taldean  gaur eta bihar
estreinatuko daben antzezlana pres-
tatzen. Nagusien Antzerki Jardu-
naldietan aurkeztuko dabe. 13

Aita San Migel plaza
handitzeko lanak
ekainean martxan
IIuurrrreettaa  •• Ekainean hasi gura ditu
Udalak Aita San Migel plaza handi-
tzeko lanak. 100.000 euroko aurre-
kontua daukan proiektuan jolas-
gune barria aurreikusi dabe Elixal-
den. Aurretik, Udaletxearen alboan
zein errekaren alboan dagozen bi
etxeak bota beharko ditue.

6
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HERRIRIK HERRI
OTXANDIO

Durangaldeko gaztetxeak
AHTaren aurkako jaialdian
“Gaztetxeen defentsan eta AHTaren aurka”, eztabaida, herri-bazkaria,
kalejira, kontzertuak eta beste hainbat ekitaldi burutuko ditue bihar

Otxandioko Gaztetxearen aurrean aurkeztu dabe asteburuko jaialdialdiko egitaraua. 

Durangaldeko zazpi gazte-
txeek Partida ez da buka-
tu kanpainari amaiera

emongo deutsie, zapatuan, Otxan-
dion. Gaztetxeen defentsan eta
AHTaren aurka “egitarau zabala
antolatu dabe. 

Goizeko 11:30ean Durangal-
deko gaztetxe eta gazte asanbla-
den inguruan eztabaidatuko dabe.
Eguerdian, trikipoteoa egingo
dabe herriko tabernetan. Jarraian,
bertaratzen direnak herri-bazka-
rian elkartuko dira. Bazkalostean,
monologoa izango dabe. Arratsal-

deko 18:30ean Gaztetxeak defen-
datuz AHT gelditu goiburuagaz
kalejira antolatuko dabe, eta ondo-
ren ekitaldia egingo dabe. 

Iluntzean ‘Playback gaztetxe-
roa’ izango da oholtza gainean, eta
eguna behar den moduan amai-
tzeko, musika kontzertuak pla-

zan, Desperdicio, Halbstarke eta
Disorders taldeekin. Erromeriarik
be ez da faltako. Gaztetxean Deli-
rium Tren Ez! eta DJ Jean Pierre
arituko dira.

Aurkezpen-ekitaldian azaldu
dabenez, herri askotan “okupazi-
norako hautua” egin dabe, “auto-
gestinoagaz aurrera eginez”. Gaz-
te asanbladek, “oztopoak oztopo”,
eskualdean antolatutako ekime-
nak be gogora ekarri ditue, eta gaz-
teei bihar Otxandion antolatuko
daben jaialdian parte hartzeko
deia egin deutsee. J.G.

Eskualdeko gaztetxeek bihar,
maiatzaren 30ean, Otxandion
antolatuko daben jaialdira
joateko deia egin dabe

Urteko lehenengo
Inkernuz-a herriko
postontzietan
banatu dabe

Herriko Euskara Plana ezagutze-
ra emotea helburu dauen Inker-
nuz aldizkariaren urteko lehe-
nengo alea banatu dau Udalak
herriko etxeetan. Euskararen eta
bere erabileraren inguruan sor-
tzen diren ekintzak eta barriak
azaltzen dituen aldizkarian herri-
tarrak izaten dira protagonista.
Aldizkarian landuko ditueen edu-
kiak Euskara Batzordeak eraba-
kitzen ditu, eta testu guztiak
batzordeko kideen artean bana-
tu eta idazten ditue.

Urtean lau ale kaleratzen
ditueenez, “hiruhilabetekaria”
dela esan leitekela azaldu deus-
ku Manex Agirre euskara tekni-
kariak; aurten berandu ibili ei dira
lehenengoa kaleratzeko, argitu
deuskunez. Hurrengo alea uztai-
lean, herriko jaien aurretik, kale-
ratuko dabe. J.G.

Argazkiak
lehiaketara
bidaltzeko azken
egunak asteon

Herriko monumentu, paisaia,
bizimodu  eta eraikuntzei egin-
dako argazkiak dira Izurtzako
argazki lehiaketan zehaztu daben
maiatzaren 31ko mugara arte
bidali ahal izan direnak. Parte-
hartzaile bakotxak hiru lan aur-
keztu ahal izan ditu gehienez, eta
baldintza nagusia argazkiak Izur-
tzako irudiak jasotzea izan da.

Hemendik aurrera, argazki-
gintzako profesionalek osatuta-
ko epaimahaiaren hautuaren
araberakoa izango da ekainaren
3an Udaletxean izango den sari-
banaketa: 600 euroko sari nagu-
sia eta 200eko akzesit bi emon-
go detseez irabazleei. I.E.

IZURTZA

Tabakorik Gabeko
Munduko Eguna
ospatuko dabe
Durangon

Tabakorik Gabeko Munduko Egu-
na izango da maiatzaren 31, bai-
na gaur egingo dau deialdiagaz
bat Durangoko Merinaldearen
Amakomunazgoko Drogomen-
pekotasunen Prebentzino Sai-
lak. Bonboiak banatuz ospatuko
dabe, “erretzea baino osasun-
tsuagoa” dela eritzita; gazteenen
artean, barriz, piruleta eta puxi-
kak banatuko ditue. Tabakoari
buruzko informazinoa eta erre-
tzeari izteko ikastaroen barri
emongo da Ezkurdin, 11:00eta-
tik 13:30ak arte. Karbono mono-
xido tasa be jakin ahal izango da.

Oraintsu amaitu dabe erre-
tzeari izten laguntzeko ikastaro
bat, eta irailerako eratu gura dabe
bigarrena: “Urtean 30 lagun ingu-
ruk parte hartzen dabe, eta erre-
tzeari iztea lortzen dabe hainba-
tek; azkenengoan, esaterako,
12k”. Bakarkako tratamendu
bereziak be egin leitekez. Aska-
tasun Etorbidera lekualdatu
daben Drogomenpekotasun Sai-
lekoen berbetan, geroago eta
gazteago hasten dira erretzen: “11
bat urtegaz, eta neskak dira
gehiago, pubertarora be arina-
go heltzen dira-eta. Talde presi-
noak asko eragiten dau”.

Drogomenpekotasun Sailak
prebentzinoa lantzen dau, eta
doako arreta konfidentziala
eskaini (94 620 05 20). A. B.

DURANGALDEA

Tabakoaren eta erretzeari
izteko ikastaroen barri
emongo dabe gaur Ezkurdin

Geroago eta gazteago
hasten dira erretzen, 11 bat
urtegaz; neskak gehiago dira
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Zarrabeitia herriratzea eskatu
dau zinegotzien gehiengoak

Lehenengo Agility
Lehiaketa asteburuan

Eneko Zarrabeitia preso aba-
diñarraren senide eta lagu-
nei Udalak euren lagunta-

suna adierazten deutsen eta saka-
banaketa politika gaitzesten
dauen  mozinoa aurkeztu dabe
martitzeneko udalbatzarrean. 

Ezker abertzaleko lau zine-
gotziek eta Taldeko Independien-
teko zinegotzi batek emon dabe
aldeko botoa, abstenitu egin dira
Talde Independienteko gainera-
ko lau zinegotziak, eta kontra
egin dabe EAJko lau ordezkariek.  

Bost zinegotziren aldeko
botoagaz onartutako testuan,
Euskal Preso Politikoen Kolekti-
boaren eskubideak aldarrikatu
eta “herriko seme den Eneko

Zarrabeitia Euskal Herriratzea”
eskatzen dabe. Herritik 900 kilo-
metrotara kartzelaratuta dagoen
herritarraren egoerari buruzko
informazinoa eskatu eta abadiña-
rrei helarazteko konpromisoa
hartu eta “Euskal preso politiko
eta iheslariak etxera” dinon ban-
dera ipini daiala Udalak be jaso-
tzen dau zinegotzien gehiengoak
onartutako adierazpenak. 

“Bozka partikularra”
Abadiñoko Independienteen
artean zinegotzi batek mozinoa-
ri baietza emon izanak ezinego-
na sortu dau taldekideen artean.
Mozinoaren aldeko jarrerak
gehiengoa lortzea ahalbidetu eban
zinegotziarena “bozka partikula-
rra” izan dela eta taldearen jarre-
ra abstentzinoa dela dino Jose
Luis Navarro alkateak: “udalerriaz
gaindiko politikan ez posiziona-
tzea da gure filosofia, eta taldeko
kide guztiek onartu behar dabe
hori”, aurreratu dau. 

Edizino honen itxieran Talde
Independientea batzartuta
zegoen gai honen inguruan ezta-
baidatzeko. I.E.

Zinegotzi independiente baten aldeko botoari esker egin dau aurrera 
mozinoak. Erabaki honek ika-mika sortu dau independienteen taldean

350 abadiñarren babesa
islatzen daben horrenbeste
sinadura aurkeztu zitueen
martitzeneko udalbatzarrean

ABADIÑO

Maiatzaren 30 eta 31n, Traña-Matienako futbol
zelaia zenean izango dira froga puntuagarriak

Estatuko 25 txakur izango dira
bihar eta etzi Abadiñon antola-
tu ditueen agility probetan par-
te hartzen. Antolakuntzak pres-
tatutako ibilbideetatik igaro
beharko dabe Traña-Matienako
hareazko futbol-zelaia zenean.
Igaz erakustaldia egin eben, eta
aurten lehiaketa, lehenengoz.

Udaleko zinegotzi Marisa
Vázquezek eta lehiaketan parte-
hartzaile izango den Axular Casa-
do zaldibartarrak egin dabe hel-

buru nagusi “kirol hau herrita-
rrei ezagutzera emotea” dauen
Agility lehiaketaren aurkezpe-
na.  Zapatuan, 15:30ean hasita
eta domekan goizeko 09:00eta-
tik 13:00ak arte izango dira pro-
bak: jauziak, tunelak, slaloom-
ak eta abar igaro beharko ditue
25 txakurrek.

Tartean Agility probak aur-
kezten izan den Axular Casado-
ren Border Collie arrazako Arin
eta Tami txakurrak izango dira,
lana ahalik eta azkar eta ikusga-
rrien egiten. Casadok berak
nabarmendu dauenez, batez be
txakurrak bizkorrak direnean
dira Agility erakustaldi eta lehia-
ketak ikusgarri. I.E.

Jasokunde abesbatza 
‘Oh Happy day bidean’
Mallabiko abesbatzako neskek bigarren casting
saioan parte hartuko dabe domeka honetan

‘Oh Happy Day 2’ saioan parte har-
tzeko ‘OHD 2dean’ izeneko cas-
tinga martxan jarri dau ETB1ek.
Programaren lehenengo edizi-
noak izandako arrakasta ikusita,
ETBko arduradunek bigarren
txanda martxan jartzea erabaki
dabe. Kasu honetan, casting fasea
izango da lehenengo emitituko
dabena. 

Lehiaketan aurrera egiteko
mallabitarrek Maixa Lizarribar
(Maixa eta Ixiar), Joxe Mendiza-
bal eta Iñigo Arbiza epaimahai-
kideen aldeko balorazinoa lortu
beharko dabe.

Kanporaketen lehenengo
fasean parte hartuko dau dome-
kan Jasokundeko abesbatzak.
Saio horretan parte hartuko
daben zazpi taldeetatik bat kan-
poratu egingo dabe. Joan zen
domekan sailkatutako beste sei
abesbatzekin hurrengo faserako
sailkatuko dira. P.M.

Luis Miguel Kanalaetxebarria zinegotzi independientea, eskuman, mozinoa babesten. Iban Gorriti

Domekako saioan parte
hartuko daben zazpi
abesbatzetik sei aukeratuko
ditue lehiaketarako 

Axular Casado zaldibartarra
arituko da asteburuko
probetan parte hartzen

MALLABIA
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Baserrian landutako barazki eta fruituz beteta izan ziren domekan erakusmahaiak. Judit Fernandez

MAÑARIA

Domekako salmentagaz gustura
dira erakusle eta antolatzaileak
Goizean zehar azoka eta eguerdian herriko dantzarien emanaldia izan ziren

Espainiako Estatuko Inbertsino
Fondoaren diru-laguntzagaz
finantzatuko dituen Kultur Etxe-
ko teilatuaren konponketak egiten
hasi dira langileak aste honetan.
Udalean jakinarazo dabenez, hila-
beteren buruan itxaroten dabe
lanak amaituta egotea. 

Gaur egun jubilatuen egoitza
eta bulegoak eta Errekondo taber-
na-jatetxea hartzen dituen eraiki-
naren teilatua barriztatzeko Esta-
tutik jasotako diru-laguntza 83.000
eurokoa da, eta horixe da lanek era-
gingo daben gastua be. 

Kultur Etxea guztiz martxan
jarri baino lehenago, oraindino
konponketa eta egokitze gehiago
egin beharko direla aurreratu
deuskue Udalean; behin teilatua
konponduta egitekoak hainbat
direla aitatutako eraikinean. I.E.

Hilabeteren buruan lanak
amaituta egotea itxaroten
dabe udal arduradunek

83.000 euroko diru-laguntza
jaso dau Udalak Estatuko
Inbertsino Fondotik Domekako Mañariko XIV.

Nekazaritza eta Artisautza
Azokan orokorrean izanda-

ko salmentagaz oso gustura gera-
tu ziren postuak ipini zitueen
nekazari eta artisauak. 

Eguraldiak nahikoa lagun-
du eban goiz guztian zehar, eta,
antolatzaileen berbatan jaso

dogunez, hainbat jente hurrera-
tu zen herriko plazara.  Adela Andi-
koetxearen barazki postuak jaso
eban azokaren harira antolatzen
daben lehiaketako lehenengo saria
(170 euro), Edurtzeta Atutxak biga-
rrena (110 euro) eta Isasi txako-
lindegiak jaso eban, azkenik, azo-
kako hirugarren saria (75 eurokoa). 

Azokaren inguruan antolatu-
tako bestelako ekitaldietan be par-
te-hartze nabaria izan zela aitatu
deuskue Udalean: eguerdian,
herriko emakume eta nesken dan-
tza taldearen herriko plazako emo-
naldian eta umeentzako artisau-
tza tailerretan be lagun asko batu
ei zen parte hartzera.

Giro ederrean
Arratsaldean frontoian Mañariko
Pilota Eskolak antolatuta progra-
matuta zegozen pilota partiduen
inguruan be giro ederra zela nabar-
mendu dabe antolatzaileek, eta,
batez be, pilotari profesionalek
ikusmin handia sortu ebela herri-
ko eta eskualdeko zaleengan.

Ahuntz azpigorrien XII.
monografikoaren sariak eta herri-
ko argazki lehiaketakoak be bana-
tu zitueen egun berean. Egun
betea izan zen domekakoa; dato-
rren urtean errepikatzeko modu-
koa, antolatzaileek dinoenez.  I.E.

Eguraldiak nahikoa lagundu
eban goizean, eta herritar
asko gerturatu zen herriko
plazara osteratxoa egitera

Kultur Etxea
izango deneko
teilatuko lanak
hasi ditue asteon

Mañariko Pilota Eskolak
antolatutako pilota partiduak
jokatu ziren arratsaldean, eta
giro oso polita sortu zen 

Umeendako artisautza
tailerrak antolatu zitueen eta
ahuntz azpigorrien XII.
monografiakoa egin eben
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Aita San Migel plazak 400 metro koadro inguru irabaziko ditu hirigintza-lanak amaitzean. A.B.

Ekainean hasiko ditue
Aita San Migel plaza
handitzeko lanak

Aita San Migel plaza handi-
tu eta barriztatzeko lanak
ekainean hasiko ditue.

Halan jakin eragin dau Iñaki Toto-
rikaguena alkateak, eta horreta-
rako, 100.000 euroko inbertsinoa
egingo dau Udalak. Horregaz bate-
ra, Elixalden 100 metro koadroko
jolasgunea egokituko dabe (60.000
euro). Sanmigeletarako “itxural-
datuta” egongo da plaza. 

Aurretik, baina, bai Udale-
txearen alboan dagoen etxea bai
errekaren albokoa —oinezkoen-
dako zubiaren parekoa— bota
beharko ditue. Elixaldeko etxebi-

zitzen enpresa sustatzailea ardu-
ratuko da horretaz. Udalak emon
ditu hile bian egin beharreko
lanok, oraingoa ordezkatuko
dauen oinezkoen zubi barria be
jasoz; jolasgunerantz mugituko
dabe. Obra zibila eginda dagoen
arren, jolaserako tramankuluak
lanak amaitzean jarriko ditue.

Plazaren urbanizazinoagaz
koordinatuta eroango ditue zubi-
ko lanak eta Dantzariaren irudia
be lekualdatuko dabe, Udaletxea-
ren albora. Abadetxearen atzeal-
detik erreka albo guztia atondu-
ko dabe plazarentzat 400 metro
inguru irabaziz. Altzairuak barriz-
tu eta argiteria “moderno eta era-
ginkorragoa” be jarriko dabe; erre-
karako hormigoizko barandaren
lekuan  aluminiozkoa ipiniko
dabe. “Inguru atseginagoa” sor-
tu gura dabe plazari “uniforme-
tasuna” emonez. A.B.

Etxe bi eta oinezkoendako zubi zaharra botako 
ditue, eta umeendako jolasgunea jarriko dabe

Aita San Migel plaza
handitzeko lanetarako
100.000 euro erabiliko ditue;
jolasgunea jartzeko 60.000 

IURRETA

Ehunka lagun batu zituen Ardo eta
Okela Egunak beste behin be
Goizean hurreratu zenik izan zen, baina, batez be, eguerdi buel-
tan hainbat bisitari batu zituen, joan zen zapatuan, Iurretan, VI.
Ardo eta Okela Egunak. Ehunka lagun bertaratu zen Arabako Errio-
xako 10 upategiek eskainitako ardaoa dastatu guran. Burduntzian
erretako bildots pintxoak be eskaini zitueen, gainera. Aurten, 40
bildots erre zitueen —igaz baino bi bider gehiago— eta aurreiku-
sitako denpora baino lehenago agortu ziren pintxo guztiak.

J. Fernandez

Herriko bideen erabilera
arautzeko ordenantza
Erabilera eta kontserbazinorako baldintzak
zehazten ditu onartutako arautegi barriak

Udalak errepide askoren jabetza
eta horrek dakarren ardura dau-
kalako eta gaia arautzen dauen
ordenantzarik orain arte egon ez
delako ikusi ei dau errepideen era-
bilera arautzen dauen ordenan-
tza sortzeko beharra Gobernuak.

Herrigunetik kanpokoak
izan arren Udalaren kargukoak
diren errepideen egoerari eta
bertatik igarotzen den kamioi
kopuru gehiegizkoari jagokezen
hainbat kexa jaso izanak be bul-
tzatu ei ditu arautzera.

Erabilera eta kontserbazi-
norako –udal jabetzako errepi-
deak egoera onean mantentzea

da helburuetako bat– baldintzak
zehazten ditu ordenantzak; gai-
nera, aurrerantzean, ibilgailu
berezia edo joan-etorrietarako
baimen  berezia daukienek tasak
ordaindu beharko ditue errepi-
deak erabiltzeagaitik. Arrisku-
tsuak izan leitekezen edo pisu eta
tamaina bereziko ibilgailuek bai-
men bereziak eskatu beharko
ditue, beraz, Udalean. I.E.

ATXONDO

Errepideen egoerari buruzko
hainbat kexa jaso izana ei da
araua sortzeko arrazoia

Jaiak antolatzeko
batzarrak hasi
ditu Trumoitte
kultur elkarteak
Jaien prestaketan murgilduta
dabil, dagoeneko, Garaiko Jai
Batzordea. Atzo bertan egin eben
bilera, eta ekimen batzuk zehaz-
ten hasi dira.

Uztailaren 24an hasita, jaie-
tan burutuko diren ekitaldien
artean herri-bazkaria egitea
aurreikusi dabe antolatzaileek,
baina denpora falta dela-eta,
“beharbada, jaiak abuztuaren
1a arte” luzatuko ei ditue, Tru-
moittekoek dinoenez. Jaietaz
aparte, urtean zehar hainbat eki-
men prestatzeko asmoz sortu
eben elkartea, eta batzarra dei-
tuko dabe laster herritarrei euren
asmoen barri emon eta parte
hartzera animatzeko. M.O.

GARAI
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Jaialdira bertaratu ziren guztiek elkarregaz abestu zitueen eskauten hainbat kanta. Judit Fernandez

ZALDIBAR

Lagun artean ospatu ditue
25 urte Inurriko eskautek
Landako erakustazokan ospatu eban urteurren jaia Inurri eskaut taldeak

80ko hamarkadan Jesuiten
ikastetxean jaio zenetik bide-
lagun izandako guztiak batu

gura izan ditu Inurri eskaut tal-
deak 25. urteurrenean. Makina bat
batzea lortu eben Landako era-
kustazokan ospatutako jaialdian.
Musika eta dantzarako tartea har-
tu eben bertaratu zirenek, 25 urte
honeetako hainbat pasadizo eka-

rri zitueen gogora eta lagun arte-
ko bazkaria be egin eben. 

Urte guztiotako lana ospatu
eta Inurri ezagutarazo gura izan
dabe jaialdiagaz; baita belaunal-
dien arteko elkarguneak sortu
eta taldea indartu eta motibatu
be, azaldutakoaren arabera.
Aurrera begira, Boluntariotzaren
Nazinoarte Egunagaz bat eginda

DURANGO

Segurtasun neurri
gehiago eskatu
ditue Astarloako
langileek
Astarloa zaharrendako egoitza
eta jubilatuen etxea –beste zer-
bitzu batzuen artean– dagozen
eraikinean, gauez eta inork zelan
ez dakiela, gizon bat sartu-irte-
nean dabilela eta, eskaileratan
bat-batean azalduz ezusteak era-
giteaz batera, urtarrilean langile
bat erasotu ebala salatu dabe
Astarloako beharginek.

Urte hasikeratik hona enpre-
sako arduradunekin zein Udala-
gaz batzartu dira neurriak har-
tzeko eskatuz. Udalak tunelean
gau osoan funtzionamenduan
dabilzen argi finkoak ipini ditu,
baina neurri hori ez da nahikoa,
gizonak bardin darraielako sar-
tu-urtenean.

Ondorioz, Astarloako lan-
gileak sinadurak batzen hasi dira
nagusien eta euren senitarte-
koen artean, gero udaletxean
aurkezteko. Ertzaintzak be iden-
tifikatuta eta fitxatuta dauka,
baina ezin ei dau beste neurri-
rik hartu. J.D.

Eraikinera sartu-irtenean
dabilen gizon batek langile
bat erasotu eban urtarrilean,
Astarloakoek salatu dabenez

Boluntariotzaren Astea bultzatu
gura dau Euskal Herriko eskauten
barruan dihardueen Inurrik era-
kundeekin elkarlanean. A.B.

Besteak beste, urteotako lana
ospatu eta eskaut taldea
ezagutarazo gura izan dabe

Liburu trukerako
azoka egin dabe
asteon Herri
Liburutegian

Aste honetan zehar, gaur arte, izan
da Udal Liburutegian liburuen tru-
kaketarako proposamena. Etxe
askotan dagoeneko irakurrita eta
apalean pilatuta dagozen liburuak
beste herritar batzuekin trukatze-
ko aukera eskaintzeko helburuz ipi-
ni dabe ekimena martxan; etxetik
liburu bat eroan eta liburutegian
trukekoa hartu. 

Jenteak eroandako liburuekin
azoka bat egin dabe, eta askotari-
ko liburuak batu eta trukatzeko
aukeran ipini ditue. Genero asko-
tako liburuak, gustu guztiak ase-
tzeko modukoak batu ditue Herri
Liburutegiko azokan. Adin guztie-
tako lagunen intereseko izan lei-
tekezen liburuak herritarren esku-
ra ipini ditue. Liburua mailegatze-
ko, trukean beste bat ekartzea izan
da baldintza bakarra. I.E.

Etxean irakurrita eta apalean
pilatuta dagozen liburuak
berrerabiltzeko proposamena

Denetariko adin eta gustuko
jendearentzako liburuak bildu
ditue liburutegian



ELORRIO

BERRIZ

Berbarogaz jardungo daben 85 begiraleetatik 74k parte hartu dabe ikastaroan. Berbaro

Ikastaroak begiraleek elkar
ezagutzeko eta udako
udalekuetako programazinoa
osatzeko be balio izan dabe
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Udan Berbarogaz ibiliko diren
begiraleek ikastaroa egin dabe
Euskara elkarteen eta euren helburuen barri jakin dabe, besteak beste

Berbaro euskara elkarteak udale-
kuak antolatuko ditu udan. Ildo
horretatik, udaleku horreetan begi-
rale lanetan jardungo daben 74 gaz-
tek formazino ikastaroa jaso eben
asteburuan Berrizko aterpetxean.
2006tik 2008ra be egin zitueen,
baina egun bakarrekoak.

Ikastaroko helburuen artean
honako honeek dagoz: aisialdi
ekintzek heziketan daukien
garrantziari buruz jardutea eta
eremu hori lantzea, begiraleek
elkar ezagutzea, udako progra-
mazinoa prestatzea eta euskara
elkarteen helburuak azaltzea. 

OTXANDIO

Euskaraz mintzatzeko bazkaria antolatu dau Durangaldeko
Berbalagunek datorren ekainaren 6rako. Goienkalen hasiko
den triki-poteoagaz hasiko dabe eguna, 13:30ean, eta Platerue-
na kafe antzokian bazkalduko dabe, 14:30ean. Halan azaldu dabe
Berbalaguneko arduradunek. Bazkalostean kantaldia izango dabe.
Berbalagun bazkariok zabalak direla gogorarazo dabe antola-
tzaileek, eta “euskaraz jarduteko gogoa baino ez” dela behar.
AEK euskaltegietan zein Udal Euskaltegietan emon leiteke ize-
na, albait arinen, nabarmendu dabenez. Honako telefono hone-
tara be deitu leiteke: 639 400 786. 

‘Berbalagun bazkaria’ laster

Datorren ekainaren 4an hasi eta 21a bitartean VI. Berdintasu-
nerako Gunea jarriko dau martxan Emakundek, eta horregaz
bat eginez Abadiñon Emakumeen Jabekuntzarako Eskola erai-
kitzeko oinarriak finkatzeko asmoz jardunaldiak antolatu ditue.
Zer da jabekuntza? izenburupean antolatu dabe lehenengo jar-
dunaldia, ekainaren 11n 17:00etan, Errota kultur etxean. Neus
Albertos izango da hizlari. Ekainaren 17an, barriz, Bizkaiko Jabe-
kuntza Eskolen Sarearen aurkezpena egingo dabe. Errotan izan-
go da hori be, ordu berean. Sare horretako ordezkari batek azal-
duko ditu esperientzia horren nondik norakoak.

Berdintasunerako Gunearen
baitan jardunaldia eratu dabe

Zuzendaritza Batzorde barria
dauka Pasealeku elkarteak
Pasealeku jubilatuen elkarteko  Zuzendaritza Batzorde barria
lanean hasita dago dagoeneko. Bigarren urtez lehendakari  kar-
guari eutsi deutso Pilar Azkorbebeitiak, eta, beragaz jarraituko
dabe Marisa Artazak eta Toña Acerak. Halantxe jakin eragin dabe
Pasealekuko arduradunek. Bestalde, elkarteko zuzendaritza
batzordekide izateari  iztea erabaki dabe Markos Unzaluk, Kar-
mele Langarikak, Nikolasa Azkorbebeitiak eta Pepita Bengoak.
Horreen  ordez sartu dira Irune Urigoitia, Marina Soloeta, Kar-
men Soloeta eta Petra Uribe. Elkarteko 200 bazkideentzat urte-
ko ekintzak antolatzeko ardura daukie, besteak beste.

ABADIÑO

DURANGALDEA

DURANGO

Ekaineko zapatuetan Lariz
Torrea bisitatzeko aukera
Turismo Bulegoa hartuko dauen Lariz Torrea zaharbarritzeko
lanak amaituta, ekaineko zapatuetan bisita gidatua egiteko auke-

ra eskainiko dabe. Gas-
teizen dagoen EHUko
Letretako fakultateko
Arkeologia Saileko ira-
kasle Belen Bengoetxea-
ren lanen edukiak erabi-
l i k o  d i t u  Ia s m i n a
Gorroño gida turistikoak;
Historian lizentziatua da
eta ikerketan parte har-
tu eban. Hiri Arkeolo-
gian espezializatua den
Bengoetxeak eta Lariz
Torren egindako esku-
hartze arkeologikoa
zuzendu eban, besteak
beste. Izena emon behar
da (94 603 39 38).

Uztaileko herri
kanpamenduak
prest, eragile
askoren lanagaz

Udalaren eta askotariko eragileen
ekimenekin, prest dago 2009ko
‘Uztaila Oparo’ programa. Uda-
lak antolatutako herri-kanpa-
menduan izena emoteko epea
ekainaren 5a artekoa da.  Auke-
ra bi dagoz;  ekainaren 29tik uztai-
laren 10era, eta ekainaren 29tik
uztailaren 24ra (09:30-13:30). 

Elorrioko Yes akademiak
ingelesa praktikatzeko aukera
eskainiko deutse ekainaren 29tik
uztailaren 13ra (10:00-13:00) 8 eta
12 urte bitarteko gaztetxoei.

Lourdesko Ama ikastetxeak
‘Kirola eta osasuna’ gaiak landu-
ko ditu uztailaren 1etik 29a arte-
ko kanpamenduan. Intxorta asti
taldeak, barriz, kanpamendu fin-
koa antolatu dau: uztailaren 6tik
17ra  Nafarroako Lezaun herrian.

Gaztetxeak  ‘Amalurra defen-
datu’ izenagaz hainbat ekintza
egingo ditu: espeleologia eta
orientazino tailerrak, hitzaldiak,
puentinga...  Iturrik film laburren
ikastaroa antolatu dau, eta ‘Zal-
di beltz’ izeneko ikastaroa be
antolatu dau.

Udal lurrak zehazteko
inbentarioa egingo da
Udalak herrian zer lur jabetza daukazen zehazteko
asmoz, inbentarioa egingo dabe 18 hileko epean

Udalaren jabetzakoak diren
lurrak zehaztu, zenbatu eta
batuko dituen inbentarioa

egingo dau Udalak. 18 hilabete
iraungo dau azterketa horrek.
Udal-bideen inbentarioa egin
barri dabe, eta asmo beragaz ekin-
go deutsie lurrena egiteari. Horre-
tara, etorkizunean lurren jabetza-
ren inguruan sortu leitekezen
gorabeherak konpontzeko txos-
ten dokumentatuan oinarritzeko
modua edukiko dabe.

Niko Moreno alkateak argitu
dauenez, “jabetza batzuk ez dagoz
dokumentatuta, eta badagozen
batzuen jabetza ez dago hartuta”;
esaterako, Argiñeta ermitaren
ondoan zonalde publiko bat dago
baina ez dago argi eremu horren
jabetza Udalarena ala kofradiare-
na den. Inbentarioak holako kon-
tuak eta antzekoak argitzea ahal-
bidetuko dau.

Txostena osatzeko lanak jar-
dunbide bi daukaz. Batetik, lur-
jabeekin berba egin eta euren tes-
tigantza jasoko dabe; bestetik,
erregistroan dagozen artxiboak
aztertu beharko ditue.

Bideekin kexa gitxi
Bideen inbetarioa egin orduan,
azaldu dabenez, uste eben baino
eztabaida gitxiago sortu da. Bi-
hiru kasutan bakarrik agertu dira
Udalak egindako balorazinoagaz
desadostasunean. Gainerakoan ez
dabe kexarik jaso. J.D.

Inbetarioa osatzeko lurren
jabeekin berba egin eta
erregistroa arakatuko dabe

Etorkizunean lurren jabetzen
inguruan sortu leitekezen
ezbaiak konpontzeko oinarri
dokumentatua izango da
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BERBAZ

“Gizartean eragiteko, krisiaren
biktimei aurpegia jarri deutsegu”

Krisiak eragiten dituen
egoera latzak bertatik
bertara ezagutzen ditu

Cáritas-Tabirak. Egunero
laguntza eske joaken jentetza-
ri erantzun ezinik dabilz azken
hilabeteotan. ‘Zaintza’ proiek-
tua martxan jarri dabe orain,
etxe-zerbitzuan eta adinekoen
zaintzan jardun gura dabenei
laguntzeko. Mari Puy Inzunza
eta Esther Bilbaogaz Cáritas-
Tabiraren zerbitzuen barri izan
dogu.

Asteon egindako ‘Justizia eta
alkartasuna’jardunaldietan kri-
siaren “biktimei”buruz berba egin
dozue.
Esther Bilbao. Krisia dela-eta
zelako errealitatea bizitzen
gabilzen salatu gura dogu, eta
injustizia hori mahai gainean
ipini. 
Mari Puy Inzunza. Batzuk beti
e g o n  d i r a  k r i s i a n ,  b e r a z ,
horreek beharrizana izaten
jarraitzen dabe, baina badakie
zer den estuasunak pasatzea.

A l d i z ,  o ra i n  d e l a  u r t e b e t e
e g o e r a  e k o n o m i k o  o n e a n
zegozen familiak orain ezin
dabe hipotekarik eta umeen
eskolarik ordaindu... Gastuen
maila kasu, askotan, orain arte
ez da behar beste neurtu.

Beraz, Cáritasera laguntza eske
doazen pertsonak perfil askota-
koak dira.
E.B. Bai, denak ez dira etorki-
nak, ezta gitxiago be. Krisia-
ren eraginari buruz asko ber-
ba egiten da, baina gizarteak
ez dau ikusi gura egoera errea-
la zein den. Asteon egin dogu-
zen jardunaldiekin krisiari aur-
pegia jarri gura izan deutsagu.

Harrera zerbitzura doazenek zer
arazo izaten dabe?
M.P.I. Igaz 600 lagun etorri
ziren harrera zerbitzura lagun-
tza jasotzera. Arazo nagusiak
lan eta etxebizitza falta dira.
Beste batzuk diru eske etortzen
jakuz, baina horren atzean ara-
zo ugari egoten dira: drogak,
alkoholismoa eta abar.

Zaintza zerbitzua indartu gura
dozue.
M.P.I. Harrera zerbitzua orain
8 hilabetetik martxan da, eta
300 lagun etorri jakuz. Forma-
zinoa eskaintzeko zerbitzuko
bigarren txanda, barriz, laster
antolatuko dogu Kanpatorros-
tetako elizetxean.

Zein da ikastaro horren helburua?
E.B. Etxe-zerbitzuan eta adi-
nekoen zaintzan formazinoa
emotea. Harreran jente asko
geunkan etxeetan lan egiteko
eskatzen. 

Zer erakusten dozue?
M.P.I. Elikadura, garbiketa,
osasuna, etxeko lanak... Kate-
kista bi dabilz zerbitzu horree-
tan, bolondres. Azkenengoz
egin dogun txandan hamar
lagunek parte hartu dabe.

Bertaratzen direnen laneratzean
bitartekari be egiten dozue.
E.B. Bai. Oinarrizko irizpide
batzuk ezartzen doguz, pertso-
na bat behar dauenaren eta

lana behar dauenaren artean.
Lan horreei duintasuna emon
gura deutsegu. Igaz 112 lan
eskaintza izan genduzen eta 45
lanpostu sortu ziren.

Krisiaren eragina etxe-zerbitzuan
nabarmena da, beraz.
M.P.I. Pertsona asko lan barik
edo enplegu-erregulazinoan
dagozenez, ez dabe inor behar
etxean. Dena dela, krisiaren
eragina askoz sakonagoa da.

Beste zerbitzu batzuk be eskain-
tzen dozuez.
E.B. Ekorropa zerbitzua dau-
kagu Artekaleko dendan. Sen-
tsibilizazino kanpainak be egi-
ten doguz.

Udaleko gizarte zerbitzuekin har-
tu-emonik badaukazue?
E.B. Hartu-emon estua dauko-
gu eta emoten deuskuen diru-
laguntza oso garrantzitsua da.
Guztion lana osagarria da. Ins-
tituzinoek, barriz, euren den-
pora behar dabe erantzuteko.

Jone Guenetxea

“Igaz, Cáritaseko
harrera zerbitzura

600 pertsona etorri
jakuzen”

Mari Puy
Inzunza•

Esther Bilbao•
Cáritas -Tabirako kideak

“Krisiak eragindako 
errealitatea 

emon gura dogu 
ezagutzera”

‘Justizia eta alkartasuna’ jardunaldien bitartez Cáritas-Tabirak krisiaren eragina ezagutzera emon gura dau

I. Gorriti
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EKONOMIA
kolaborazinoa

Jabier Meruelo
CNT sindikatua

Greba

“Euskadik ez du grebarako
garaia” zioen Andoni Ortuzar
BBBko presidenteak. Eta noiz
izango da, orduan? Oso erraza
da hitz egitea lasai dagoenaren-
tzat. Agintariek, oraingoz, gus-
tura: “Krisia ez dakit zer, bla, bla,
bla...”. Baina horiek ez dute sufri-
tzen langabezia, esplotazioa,
prekarietatea...

AHTa gizarte honen isla da,
trena sistema honen sinboloa da,
eta beti gertatzen den bezela, era-
baki garrantzitsuetan herriak ez
du zer ikusirik. Orain berriro
deitzen gaituzte bozkatzera, bai-
na Europako hauteskundeetan
nik erabaki nahi nukeena da
zabor kontraturik ez egotea,
espekulaziorik ez egotea eta
abar; hau da, herritarren arazoe-
tan denok parte hartzea. Baina,
dirudienez eta historiak adiera-
zi duenez, agintarien eta enpre-
sarien arteko harremanak oso
onak dira. Honen adibide bat
Felipe Gonzalez “gazte marxis-
ta ohia” (sic) da: Carlos Slimen
(Telmexen enpresako presiden-
tea) aholkulari izateagatik 1,5
euro kobratu zituen lau urteko
lanagatik. Euskal Herri mailan
Ardantza daukagu, lehendaka-
ritza utziz geroztik Euskalteleko
presidente.

Noam Chomskyren liburu
batean dator XVIII. mendean
Ingalaterrako nekazarien pan-
fleto hau: “nekazariek” agintzea
nahi zuten, “beharrak ezagu-
tzen” zituztelako; ez “zaldunek
edo nobleek”, “legeak inposa-
tzen” zizkietelako, “beldurraren
bidez aukeratuak” zirelako eta
ez zituztelako “jendearen ara-
zoak ezagutzen”. Gizartea kon-
turatzen hasi da “ongizatearen
gizartea” mitoa dela; ziurgabe-
tasunean bizi garela.

Beste gizarte bat eraikitze-
ko prest gaude? Ez da amets bat;
Kataluniako kolektibo batzuk
jarri dira martxan proiektu itxa-
ropentsu batean (www.17-
s.info). Alternatibak sortu behar
ditugu denok batera eztabaida
publikoan, indar sindikalak
(botereari salduta ez daudenak,
behintzat), autogestioaren alde
gaudenok eta kapitalismoak ez
duela funtzionatzen konturatu
direnak. Goazen sare sozial bat
eraikitzera, sortu dezagun gure
seme-alabek merezi duten
geroa!

Aukera barriak eskainiko
ditu Zornotza GLHBIk

Zornotzako Goi Mailako Lan-
bide Heziketako Berariazko
Institutuak egoitza barria

dauka, formazino eskaintza zabal-
tzeko aukera emonez. 08/09 ikas-
turtean, IES Urritxe-Zornotza BHI
banatzean hasi eban ibilbidea,
eraikin barrian, Zornotza GLHBIk:
Urritxe BHIk DBH eta batxilergoa
hartuko dau, eta formazino zikloak
Zornotza GLHBIk. Eraikin barriak
formazino eskaintza osoa euska-
raz eta gazteleraz eskaintzea bide-
ratuko dau, goi mailako ziklo barria
eskaintzeko aukera ez eze:
Eraikuntza metalikoak. 

Formazino iraunkorreko zein
lanbide heziketako ikastaro gehia-

go eskaintzeko aukera be emon-
go dau, gainera, 5.141 metro koa-
dro hartzen dituen eraikinak. Ber-
tan, soldatzeko tailer bi egokitu
ditue —400 metro koadro har-
tuz— eta aurretik ez zegoen metro-
logia tailerra egokitu dabe. Era
berean, odontologia tailer bat gehi-
tu dabe Erizaintzako laguntza osa-
garriakerdi mailako zikloan; infor-
matika gela, bestalde, 25 metro
koadrotik 60ra zabaldu dabe. Mer-
kataritzaerdi mailako zikloak teo-
riarako gela ez eze tailerra be
badauka orain.

Liburutegia ia hirubidertu
egin dabe eta zuzendaritza zein
harrera guneak egokitu. A. B.

Hainbat ikasgela eta tailer batzen ditu 5.141 metro koadroko eraikin barriak

DURANGALDEA

DURANGO

Formazino iraunkorreko
eskaintza zabaltzeko
aukera izan dabe

‘Eraikuntza metalikoak’ goi
mailako ziklo barria
eskainiko dabe hemendik
aurrera Zornotza GLHBIn

Durangaldeko
ekimen
ekintzaileak
berbagai

Ekintzailearen Egunagaz bat egin-
da Durangaldeko ekimen ekin-
tzaileak hartu zitueen berbagai
Plateruenean. Emilio Baqué (Café
Dromedario) eta Pedro Etxenagu-
sia (Ona Electro-erosión) gonbi-
datu zitueen Durangaldeko Behar-
gintzak eta Maristak ikastetxeak,
Gaztelanbidean BBK eta Jaurlari-
tzak lagunduta. Grandes experien-
cias emprendedoras en Durangal-
dea izenburupean jardun eben,
Innobasqueko Ekintzailetza Aurre-
ratuko zuzendari den Ignacio
Lakunza moderatzaile ebela. Goi-
zean, Maristetan, Karlos Ibarron-
dok, Mikel Izarzugazak eta Japan
Tunning-eko arduradunek Una
pequeña idea convertida en gran
exito gaiaz jardun eben. A. B.

Enpresa txiki eta
ertainei begirako
jardunaldiak
Behargintzan
Enpresa txiki eta ertainei begira
hainbat jardunaldi egingo ditu
ekainean Bilboko Merkataritza
Ganbarak Durangaldeko Behar-
gintzagaz. Segurtasuna komer-
tzioan: prebentziozko ezarpena
izango da lehenengo jarduera,
ekainaren 3an, 13:30ean. 

Jatorri-ziurtagiriak egiteko
Arautegi berria jardunaldia anto-
latu dabe ekainaren 11rako, eta
hilaren 26an Berrikuntza agen-
dak azalduko ditue. Hurrenez
hurren, 09:00etatik 10:30era eta
09:00etatik 11:30era izango dira.
Durangaldeko Behargintzan
izango dira jardunaldiak eta ize-
na emoteko helbide elektronikoa
edo telefonoa erabili leiteke: 
pymes.mdurango@bizkaia.org /
94 623 25 22. A. B.

Emilio Baqué eta Pedro Etxenagusiak eskaini dabe berbaldia Ekintzailearen Egunean. J. Fernandez

Bixente Kapanaga 19, behea 
48215 IURRETA (Bizkaia)

Tel.: 946 816 673 
Faxa: 946 817 636

construcciones@zarateyelexpe.biz
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KULTURA

DF  bertsoZALE
eskolaren
Platerueneko
laugarren saioa:
gai-jartzailetza

D urangaldeko bertsozaleei
luzaturiko proposamena
da maiatz hasieratik mar-

titzen iluntzero Durangoko Plate-
ruenean izaten dutena. 

Bertsolaritzari buruzko eza-
gutzan sakontzeko, bertsolari, ber-
tsozale eta gai-jartzaileak biltzen
dituzte. Guztien parte-hartzea
oinarri duten saioen artean lau-
garrena da argazkian jasotakoa.

Hain zuzen ere, martitzen
honetan, gai-jartzaileen lanaren
inguruan mamitu dute laugarren
saioa. Aste honetako saioa gida-
tzen Josu Goikoetxea gai-jartzai-
le gernikarrak jardun zuen; ber-
tso ekitaldien ezaugarriak ezagu-
t u  e t a  g a i a k  p re s t a t u  z e i n
aurkeztearen gaineko gorabehe-

Aste honetan hasi da Durangon uda sasoia
iragartzen duen Euskal Astearen XII. edizioa.
Hiru asteburutan 18 ekitaldi izango dira.

Asteon izan da Goratagora antzerki taldeak
bultzatuta antolatzen den Nagusien Antzerki
Jaialdia: El mirador eskainiko dute durangarrek.   

ren berri eman die tailerrean bil-
du diren bertsozaleei.

Igor Elortzaren ahotik bat-
bateko bertsogintzaz, Unai Itu-
rriagarekin bertso jarriez eta Xabier
Amurizarenetik bertsolaritzaren
historiaz aritu ziren aurretik. DF
bertsozale eskolaren hurrengo
hitzordua, berriz, ekainaren 2an
da: Maialen Lujanbio bertsolari
hernaniarra izango da hizlari. 

Bertsolaritzari buruzko Plate-
rueneko tailerraren lehenengo
edizioa amaitzeko, bestela ezin
eta, bertso saioa egingo dute ekai-
naren 4an, Plateruenean. Duran-
galdeko Eneko Abasolo “Abarkas”,
Miren Amuriza, Gorka Lazkano eta
Eñaut Uruburu “Lepotxo” bertso-
lariak arituko dira. I.E.

13 Nagusien Antzerki jaialdia12 Euskal Astearen aurkezpena

BERTSOLARITZA TAILERRA

Argazkia: Judit Fernandez
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izango da ekainaren 14a arte izan-
go den jaialdiaren egitarauko lehe-
nengo hitzordua. Horren aurretik
bestalde, 19:00etan, Durangoko
Pilotazale elkarteak bultzatuta,
esku pilota jaialdia izango da
Ezkurdi Jai Alai pilotalekuan.

kal Asterako elkarteek proposatu-
tako ekitaldi eta ikuskizunak finan-
tzatzera; iazkoarekin alderatuta,
16.000 euro gutxiago.

Udaleko teknikariak nabar-
mendu duenez, Udaleko sailek
antolatzen zituzten ekitaldiak dira
aurten, aurrekontu murrizketa-
ren ondorioz izango ez direnak;
besteak beste, herri-bazkaria, hau-
rrentzako Zezenak dira eta rock
kontzertuak ez dira egingo aurten.

Maiatzaren 30ean izango
dena, Tronperri dantza taldeak
antolatutako Euskal Dantza Jaial-
dia izango da: Andra Mariko eliz-
pean 19:30ean izango dira Zube-
roa eta Lapurdiko dantzak. 

Ekainaren 2an, 4an eta 5ean,
Durangoko Kurutziaga Ikastolak,
San Jose Jesuitak eta Landako
Eskolak antolatuta, haurrentzako
egitaraua da nagusi: jolas tradizio-
nalak ekainaren 2an Landako
eskolan; ekainaren 4an Barriola,
San Adriango azeria filma Zuga-
za zineman; ekainaren 5ean arran-
tzaleen inguruko herri-kirolak
Andra Mariko elizpean; ekainaren
5ean eta 6an, gainera, Aitonaren
urtebetetzea operetaren emanal-
dia egingo dute Bartolome Ertzi-
llako haurrek  San Agustinen. 

Durango Hiria txistu lehiake-
taren V. edizioaren sari banaketa,
ekainaren 13an, zapatuan,  egin-
go du lehen Berziztu izena zeu-
kan Silboberri elkarteak. San Agus-
tin kulturgunean izango da ekital-
dia hau ere. I.E.

Asteburu honetan izango da
baita, maiatzaren 30ean, Duran-
goko Artisten Elkarteak antola-
tzen duen  Aire Libreko Margo
Lehiaketa. Eguerdira arte euren
lanak osatzen jardungo dute artis-
tek, eta 18:00etan Ezkurdiko Udal
aretoan izango da sari banaketa. 

Hiru asteburutan izango dira
herriko elkarteek proposatu eta
antolatutako musika, dantza, arte
plastiko eta kirol arloko ekital-
diak. Maiatzaren 29an hasi eta
ekainaren 14an amaituko da aur-
tengo Euskal Astea.

Astelehenean Udaletxean
egindako aurkezpenean nabar-
mendu dutenez, “egungo egoera
ekonomikoa kontuan hartuta
aurrekontua murriztu” dute aur-
ten. Guztira, 32.000 euroko aurre-
kontua bideratuko du Udalak Eus-

MUSIKA KONTZERTUA

JAIALDIA PROGRAMAZIOA

‘Dos Lagrimas’ aurkeztera
dator bihar Diego “El Cigala”

Gure egitarauan kultur eskaintza osatuago eta aberatsagoa
eskaini guran, urte hasieragaz batera dantza tailerra  jarri gen-
duen martxan Plateruenean, AIKO dantza taldearen eskutik.
Uste genduen eskualdean bazegoela dantzarako nahikoa
zaletasun (herri gehienek dantzari talde bat, behintzat, badau-
kie), baina onartu beharra daukat zalantza bat baino gehia-
go eduki genduela publikoaren erantzuna zein izango zen
aurreikusterakoan, halakorik sekula antolatu barik gengozen-
eta. Gure harridurarako, erantzuna ikaragarria izan zen, eta
ehun lagunetik gora matrikulatu ziren ikastaroan. Astean behin
eta ordu eta erdiko saioetan sokadantza, porrusalda, paso-
doblea, jota, jauzia, tangoa eta beste hamaika dantza estilo
landu doguz, bertaratutakoen gozamenerako. 

Asteroko ikastaroari hilean behingo erromeria gehitu jakon
gero, eta horreetan be jenteak erruz parte hartu dau. Nire ezja-
kintasunean, ez nekien gure herrian dantzarako zenbaterai-
noko afizinoa dagoen! 

Hileroko erromeria horreek be heldu dira ikasturte hone-
tako azken geltokira, eta  ekainaren 20an Dantzaldi Ibiltaria-
ren Eguna ospatuko dogu, Landako erakustazokan zein Pla-
teruenean bertan. Egun osoko jaia izango da: goizez dantza
tailerrak, eguerdiz erregela erakustaldia, sokadantza, bazka-
ria, eta, bazkalostean, iparraldeko kideekin kantaldia eta
dantzaldia. Eguna borobiltzeko, iluntzean Plateruenean erro-
meria egingo dogu AIKO taldeko lagunekin. Dantzarako arro-
pa erosoa eroatea gomendatzen deuskue, badaezpada. Pla-
teruon partez, AIKOko lagunei zorionak eta eskerrak emon
gura deutseguz, emon deuskuen guztiagaitik (Itzela haz,
Sabin!). Gogoratu zer dinon abestiak: “…kantatzen/dantza-
tzen duen herria ez da inoiz hilko…”

GEURE DURANGALDEA

Asier Iturriaga
Platerueneko kudeatzailea

Gaur 20:00etan Santa Ana elizan
hasiko da 2009rako Durangoko
Udalak eta herriko 25 elkartek
elkarlanean antolatu duten Eus-
kal Astea. Amillena, Bogoroditsie
eta Bartolome Ertzilla musika
eskolako abesbatzen emanaldia

San Agustin kulturguneak antolatu du Landakon izango den kontzertua

Hiru asteburu hartuko dituzte
Euskal Asteko ikuskizunek
Durangoko Abesbatzen emanaldiak abiatuko du, gaur, Euskal Astea 2009

Zuberoa eta Lapurdiko

dantza emanaldia 

bihar da Andra Marian

Iaz baino 16.000 euro

gutxiagoko aurrekontua

izango du aurtengoak

Ekainaren 2, 4 eta 5ean

izango da umeendako

programazio berezia

Erdu
dantzara!

E gunotan grabazio eta
entseguetan buru-belarri
sartuta ibili den Diego “El

Cigala”, Madrilgo Rastro auzoan
jaiotako kantaria, Durangoko Lan-
dako erakustazokan izango dugu
bihar, maiatzaren 30ean, 22:00eta-
tik aurrera. Dos Lágrimas deituri-
ko diskoan jasotako kantak aur-
keztera dator gure artera. Hain

tutako Lágrimas Negras diskoare-
kin hasitako ibilbideari jarraipe-
na eman dio bost urte geroago
kaleratutako Dos Lágrimas dis-
koak, abeslariaren berbatan. “Bide
horretatik jarraitu nahi nuen, bai-
na beti ere aurrekoa hobetuko
zuen lan bat egiteko asmotan, eta,
emaitza entzunda, asmoa lortu
dugula uste dut”, dio El Cigalak.

Abesti oso ezagunen bertsio
bereziak egiten ditu azken lanean
El Cigalak: Dos gardenias, Maria
de la O, Compromiso eta  Dos cru-
ces lako kantak flamenkoa, kopla
eta jazz latindarra uztartuz eskain-
tzen dituena. Disko berriko horiek
eta Lágrimas Negras diskoan
entzutetsu egin ziren kantak joko
ditu madrildarrak Durangon.

justu ere, orain urtebete, 2008ko
maiatzean, kaleratu zuen Dos
Lágrimas diskoan bildutako abes-
ti ezagunen bertsio bereziak egin-
go ditu El Cigalak Durangoko zuze-
neko emanaldian.

Musikazale askoren ustez,
joan zen hamarkadako musika
latindarreko diskorik garrantzi-
tsuena izan zen  2003an plazara-

Flamenkoa, kopla eta

jazz latindarra elkartze-

tik sortutako doinuak 

Abesti ezagunen bertsio

bereziak egingo ditu 

El Cigalak Durangon

Kepa Aginako

’
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B i urtero Durangon izaten
den hitzordua da Nagu-
sien Antzerki Jardunaldia,

eta hirugarren aldia du aurtengoa.
Orain hamar urte ingurutik hona,
astero birritan antzerki taldean
elkartzen diren dozena bat lagu-
nek osatzen duten Goratagora
antzerki taldea du bultzatzaile

nagusien ekimenak. Zahartzaroa
bizitzeko bestelako modua da
oraingo adineko pertsonek dute-
na, eta horren adibide da taldea. 

Osasuntsuago ailegatzen gara
orain urte horietara, kultura mai-
la altuagoarekin, eta gizartean
parte-hartze handiagoa izaten
dute nagusiek. Beste modu bate-

Taldeko Pilik aurkezpenean
azaldu zuen, lau berbatan: “bizia
ematen digu antzerkiak”. Jose
Marik esperientzia gogorrak ere
bizi izan dituztela talde honekin
gogoratu zuen: zaharren egoitze-
tan, osasun arazo larriak dituzten
lagunen aurrean emanaldiak egin
izan dituztela. Urte eta erdi ingu-
ru eman dute aurretik prestatuta-
ko lana oholtzaratu eta jardunal-
diotan estreinatuko duten obra El
Mirador izeneko lana prestatzen.

Gonbidatutako taldeak
Aste honetan, eguazten, eguen
eta barikuan, egin dituzte euren
lanen emanaldiak Durangoko
Goratagorak Nagusien Antzerki
Jardunaldietara gonbidatu dituen
Burgos, Gasteiz eta Oñatiko tal-
deek: Dario Fo italiarraren No hay
ladrón que por bien no venga,
Esmoquin 2, eta¿Cuántos años tie-
ne amama…? antzezlanak eraku-
tsi dituzte hiru talde horiek.

Asteon ezagutu dugun Duran-
goko Goratagora taldean batzen
diren 12 lagunek aurten prestatu-
tako El mirador lanaren emanal-
diak maiatzaren 30ean 20:00etan
eta 31n 19:00etan izango dira.

Hainbat autoreren lanen
zatiak espazio eta denbora bere-
ra moldatu ditu Asua zuzendari eta
irakasleak, eta antzerki taldeko
guztiak izango dira oholtza gai-
nean. Umore ikutua duten eske-
txak dira egingo dituztenak, egu-
nerokotasunari buruzkoak. I.E.

ra bizi dira Goratagora antzerki tal-
dea osatzen dutenak ere: erretiroan
duten denbora ikasi eta disfruta-
tzeko baliatzen dute.

Aurrera egiteko energia
Energia berrizteko eta “adierazpe-
nerako” balio diela antzerkiak esa-
ten dute Goratagorako kideek, eta
parte hartzeko gogoa duen edo-
norentzat “zabalik” dagoela taldea. 

Izaskun Asua irakaslea oso
zorrotza dela eta astero euren
burua hobetzen saiatzeko indarra
ematen diela azaltzen dute. Egu-
nerokotasunari aurre egiten lagun-
tzen die antzerki talde honetan egi-
ten duten lanak, diotenez. 

Orain 10 urtetik, 

astean birritan batzen

dira antzerki taldean

FILMEA EMANALDIA

Peter Greenaway-ren
‘Rembrandt’s J’accuse’

1966tik filme zuzendari lanean
dabilen Peter Greenaway galesta-
rraren Rembrandt’s J’accuse doku-
mentala da ‘Hilean Behin’ zine
dokumentalaren zikloan ekaine-

rako aukeran ipini dutena. Ekai-
naren 4an Iturri kultur etxean
eskainiko dute, eta doakoa izan-
go da emanaldirako sarrera. 

Artearen historian izan den
koadrorik ospetsuenetako baten,
Rembrandten La ronda de noche
koadroan, jasotzen den konspira-
zioa irudikatzen da. Koadroaren
atzean dagoen hilketari buruzko
Greenawayren ikerketa da doku-
drama honen oinarrian dagoena,
eta  Rembrandten koadroan dau-
den arrastoak jarraitu eta azpijo-
koa azaleratzen du filmak. I.E

Ekainaren 4an, 19:30ean, emango dute
Galesko zuzendariaren dokumentala

Rembrandt-en 

La ronda de la noche

koadroa dau iturri lanak

ANTZERKIA EMANALDIAK

‘El mirador’ estreinatuko du
Goratagora antzerki taldeak
Maiatzaren 30 eta 31n erakutsiko du Goratagora taldeak bere azken lana

Euren lanak erakustera

gonbidatu dituzte 

nagusien beste hiru talde

Judit Fernandez
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Marisa Barrena

Tabako bako esparruak

kolaborazinoa

ERITZIA

Tabakoa droga da, efektu piz-
garridun droga legala. Gainera,
lasaitzea, erlaxatzea, eskuetan
zerbait izatea eta antzekoak
dakartza. Jakin badakigu taba-
koa kaltegarria dela. Iturri ofi-
zialen arabera, erretzeko ohitu-
ra horrek urtero 2.600 pertso-
naren heriotza goiztiarra
eragiten du Euskadin.

Hainbat ahalegin egiten
diren arren, erretzeari uztea ez
da erraza, antza. Ahalegin horre-
tan ikastaroak eta debekuak
azpimarratu daitezke. Ikasta-
roak erretzaileentzat izaten dira.
Debekuak, ostera, erretzaile ez
garenon eskubideak defenda-
tzeko tresna bikaina. Egia esan,
azken urteotan alde galanta iku-
si dugu. Lehen erretzea ohikoa
zen leku askotan, gaur egun
pentsaezina da erretzea; trene-
tan, autobusetan, zinemetan,
antzokietan, ospitaletan, lanle-
kuetan… Hala ere, debekua ez
da oraindik  zenbait gunetara
heldu. Ulertezina den arren,
Euskal Herrian, Europako bes-
te herrialdeetan ez bezala, ez da
erraza erretzea galarazita
dagoen jatetxe edo kafetegi bat
aurkitzea.  Frontoietan ere ikus-
leek erre egiten dute debekua-
ri jaramonik egin barik. Zenbait
bertso saiotan, nahiz eta saioa
aretoan izan, bertsolariek tau-
la gainean lasai asko erretzen
dute. 

Egia esan, ez dakit erretzai-
leek inoiz pentsatzen duten zein
kaltegarria eta desatsegina ger-
tatzen den haien kea. Beharba-
da, pentsatuko balute, tabakoa
baztertu eta bizimodu osasun-
garriagoari helduko liokete. Bien
bitartean, ez-erretzaileok taba-
korik gabeko esparruak erre-
bindikatzen jarraitu beharko
dugu, denon onerako izango
dira-eta.

Ez da erraza erretzea
galarazita dagoen kafetegi
edo jatetxe bat aurkitzea

Gutunak @

✑

‘Durango TDespista’…eta
nola, gainera!

Astearte iluntzeko GauOn saioan, astero bezala, tertu-
liakide taldea batu zen lagunarteko eta konfiantza
giroan hainbat gai jorratzeko. Kontu askori buruz hitz
egin zen saio horretan, horien artean, Durangaldeko
Mankomunitateko euskararen egoerari buruz.

Gaia Durangaldeko Mankomunitateko euskara ardu-
radunak atera zuen, eta horretarako aitzakia Manko-
munitateko euskarari buruzko txostena mahai gaine-
an jartzea izan zen. Komeni da argitzea txosten horrek
euskararen egoera gaur egun nolakoa den eta azken urte-
otan zer bilakaera izan duen datuekin zehatz-mehatz
azaltzeaz gain, Mankomunitate mailan jorratu daitez-
keen zenbait esparru eta horietako bakoitzerako pro-
posamenak jasotzen dituela. Argitzea komeni dela dio-
gu, tertulian ez zelako modurik egon hori horrela denik
ganoraz azaltzeko.

Tertuliakideei hainbat gairi buruz hitz egitea eska-
tzen zaie, eta, normala denez, ezinezkoa da gai horie-
tan guztietan adituak izatea. Hala ere, gure ustez,
gutxieneko batzuk bete beharko lituzkete. Horietako
lehenengoa, jorratu behar duten gaia aldez aurretik, zer-
txobait bada ere, lantzea. Eta bigarrena, zentzudunak
eta zuhurrak izatea; bereziki, ezagutzen ez dituzten gaiei
buruz egia borobilak bota aurretik.

Zoritxarrez, astearte gaueko saioan ez ziren gutxie-
neko baldintza horiek inondik inora bete. Euskararen
egoerari buruz egin ziren baieztapenak erabat okerrak
izan ziren, eta txostenak jasotzen dituen edukiei zein
txostena bera lantzeko moduari eta epeei buruzkoak
ere bai. 

Saioan parte hartu zuten tertuliakideen jokabidea
harritzekoa izan bazen ere, are harrigarriagoa izan zen
esandakoei Mankomunitateko euskara arduradunak
ganoraz erantzuteko erakutsi zuen gaitasun falta. Eta,
benetan, zeregin erraza zeukan. Erraza diogu, botata-
koak inolako oinarri sendorik gabeko sinplekeria hutsak
izan zirelako, eta, gainera, erantzun guztiak aurrean zeu-
kan txostenean jasota zituelako.

Ona da gure herrian latzak diren zenbait gai des-
dramatizatzea. Ona da euskarari buruz lasai, lagunar-
teko giroan, muturreko planteamenduetara jo gabe
hitz egitea. Ona da erdaldun elebakarrek euskarari
buruz interesa agertzea eta haien iritziak ezagutzera
ematea. Baina horrek gutxieneko zehaztasuna eta
zorroztasuna eskatzen du guztion aldetik. 

Berbaro elkartea

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

Bartzelonara bidaiatu dabe
Zaldibarko trikitilariek

Bartzelonako Euskal Etxeak bere 30. urtemuga ospatzen dihar-
du. Joan zen asteburuan bertako giroa alaitzera  joan ziren Zal-
dibarko eta Bergarako trikitilariak. Hiru hamarkada honeetan eus-
kal kultura zabaltzeko ekimen ugari egin ditu Bartzelonako Eus-
kal Etxeak, hiriko agenda kulturalean erreferentzia bilakatuz. 

Klik batean @

Zure eritzia, gutuna edo 
fotodenuntzia helarazteko 

helbideak:
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Pneumatikoen
marrazkiak: 

- Pneumatiko baten marrazkiak
1,6 milimetroko sakonerako higi-
dura maximoa izan leike. 
- Euria balitz, ez geunke 3 mili-
metroko higidura baino txikiago-
agaz gidatu behar. 
- Marrazkiaren sakonera desego-
kiagaz gidatzeak hiru arrisku
dakarz: pneumatikoaren egonkor-
tasunaren galera, balaztatze dis-
tantziaren handiagotzea eta
aquaplaning efektua areagotzeko
arriskua.

Segurtasun sistema
Ibilgailuen segurta-
sun maila hobetu
egin da azken urteo-
tan, bai aurrerapen
teknologikoengaitik
bai automobilen
euren barrikuntza
dela-eta.
Teknologiaren bai-
tan hainbat gailu
mota dagoz, errepi-
deetan gertatzen
diren ezbehar-kopu-
ru handiak gitxitze-

ko. Gailu horreen arteko bat da ABS sistema. Balaztatzearen unean gurpi-
len blokeoa ekiditea, ibilgailuaren norabidea mantentzen laguntzea eta
balaztatze distantziaren murriztea helburu dauen ABS sistema izateak,
gidatzerako orduan izan leitekeen segurtasuna areagotzen dau. 
Segurtasun sistema aktibo moduan ABSak daukan funtzinoa galgatzearen
esfortzua neurtzea eta gurpil bakotxaren itsaspen baldintzetara egokitzea
da, horretara, gurpilak blokeatu daitezen eragotziz. ABSak ibilgailuak izan
leiken itsaspen galerari erantzuna emon eta noranzkoa zein egonkortasu-
na galtzeko arriskua bertan behera izten dau.  
ABSa eraginkorra izan daiten, pneumatikoen egoera derrigorrez zaindu
behar da, horreek direlako ibilgailuaren itsaspena ziurtatzeko arduradunak.
Oker mekanikoak tarteko dagozen istripu asko pneumatikoen egoera kas-
karragaz lotutakoak izaten dira, bai higadura irregularragaitik bai presio
desegokiagaitik. 

ABS

Pneumatikoen 
presinoa: 

- Pneumatikoaren presinoak ibil-
gailuak dakarren mantentze
gidan aholkatutakoa izan behar
dau, eta presiona automobila
hotzean dagoela begiratu beha-
rreko kontua da.
- Aholkatutako presinoa baino
txikiagoagaz gidatzeak ibilgailua-
ren itsaspenaren galera eta pneu-
matikoaren higidura eta zulatze
arrisku handiagoa dakarz beragaz
gidatzerakoan.



Aldaketa klimatikoak eta petrolioaren garestitzeak gasolinaren alternatiba geroago eta gertuago
egotea eragiten dabe. Zenbait ikerketaren arabera, planetan isurtzen diren gas kutsagarrien %20-
25 inguru automobilek sortutakoak dira. Horregaitik, Europar Batasunak eta Kyotoko Protokoloak
lako erakundeek ibilgailuetatik datorren karbono dioxidoa giotxitzeko arautegiak garatu ditue. 

Datozen urteetan, autoa erosterako orduan, gas kutsaga-
rrien isuria kontutan hartuko da. Oraingoz, ibilgailu

hibrido bakarra dago merkatuan, alor horretan
aitzindaria den Toyota Priusa. Era horretako

ibilgailuen berezitasuna, autoek darabilzeen
bi energia iturri desbardinetan dago.
Energia elektrikoa sortzen dauen bateria
batetaz aparte, aldi berean, barne-erre-
kuntzako motor batek sortzen dauen
energia be badarabil ibilgailuak. Kasu
horretan, sistema elektrikoak ezartzen
dau zer motor erabiliko den eta baita
noiz erabiliko den be, motor termikoa

izanik erabiliko den azken aukera. Gurpilak
birarazteko motorrak, iturriren batetik

hartu behar dau energia, eta, ondoren, ener-
gia hori eraldatu egingo dau energia mekani-

koa lortzeko. Beraz, esan leiteke motor elektriko-
aren eta gasolinazko motorraren konbinazino hori

energia fosilaz bakarrik dabilzen ohiko motorren aurrean
sortu den alternatiba barri eta eraginkorraa dela. Teknologia hibridoari esker, hirietan %80rainoko
kontsumo murrizketa eta errepidean %40rainokoa lortu leiteke. 

Baina, abantailak ez dira ingurumenari egiten jakon
mesedeagaz amaitzen. Horrez gai-
nera, autoak zarata gitxiago egiten
dau, errazago erabiltzen da eta bere
erantzuna berehalakoa da. Gainera,
desazelerazinoetan energia erreku-
peratu eta ibilbide motzetan hobeto
funtzionatzen dau.
Halan be, eragozpenik be badabe
ibilgailu ekologiko horreek.
Adibidez, ohiko automobil batek
baino pisu handiagoa daukie eta
euren konplexutasunak matxura
arriskua areagotzen dau. Baina,
desabantailarik handiena auto
horreen prezioa da, oraingoz,
behintzat, garestiegiak dira-eta. 
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Gidatze ekologikoa

LABURRAK

• Auto istripuz hildakoen %30etik %50era  alko-
holaren erruz hiltzen dira. 
• Auto gidari gehienek ez dakie alkoholemia kon-
trol batean zenbateko alkohol kantitateagaz emo-
ten den positibo. 
• Egokitasunez gidatuz gero, %10 eta %25 arte-
an aurreztu leiteke erregaia, eta karbono dioxido-
aren isurien %15 murriztuko litzake. 
• Hego Euskal Herriko biztanleek 1.500 euroko
laguntza jasotzeko eskubidea izango dabe auto
barria erosterakoan. 
• Gehienez 35 kw-ko edo 47 cv-ko potentzia eta
500 zentimetro kubikodun motorrak gidatzeko A2
gidabaimen barria lortu beharko da. 
• Ziklomotoreak gidatzeko AM gidabaimen barria
beharko da, eta 15 urtetik gorakoek lortu ahal
izango dabe; halan be, 18 urte bete arte ezin
izango dabe beste inor garraiatu. 
• Autoak erosteko diru laguntzen gaia puri-purian
dagoenean, Ferrari etxeak Maranellon (Italia)
daukan lantegian munduko autorik garestiena
bihurtu den 1957ko Ferrari 250 Testa Rossa bat
9.020.000 eurotan erosi dabe enkantean. 
• Hego Euskal Herrian 2008. urtean automobilen
salmenta %22,6 jaitsi zen. 
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Ohikoa da internet banda zabalaren
konexioari buruzko iragarkiak ikustea.
Telefonica, Euskaltel, Ya.com, Jazz-

tel, ADSL, 3G, Wimax, 20Mega,12Mega, 6
Mega, etab. Era guztietako konexio eta abia-
durak, baita teknologiak ere. 

Gaur egun, nork ez du internet erabil-
tzen, lanean zein etxean? Erosketa bat egin,
bankuko kontuak eguneratu, egunkariak ira-
kurri, emailak bidali, txateatu, sare sozial bate-
an parte hartu, eskolako lan bat egiteko infor-
mazioa bilatu, etab. 

Gehienontzat ohiko bilakatu dira, baina
beste hainbatek ezin du horrelakorik egin.
Teknologia berrien garai honetan, teknologia
bera izan delako muga jarri duena. Batzue-
tan zerbitzua emateko orduan teknologiarik
eza eta besteetan prezioa izan dira oztopo.

Muga horiek hautsi egin dira: Tooway
heldu da. Bi norantzak satelite bidez egin ahal
izango dira, eta horrela ez da beste instala-
ziorik beharko. Eta edonoren eskura dago-
en prezioa dauka (hilean 39 eurotik hasita).

Gaur egun, Tooway-k 2Mbpsko jaitsie-
ra eta 384 Kbpsko igoera eskaintzen ditu.
Zeinentzako da egokia Tooway? Abiadura gel-
doko telefono bidezko konexioa duten etxe
guztientzat, eta baita inguruan hain ugariak diren enpresa txikien negozio tresna moduan be. Bakoitzaren beharrei ego-
kitutako paketea aurkitu daiteke.
Behar duzun bakarra zerua ikustea da, beste guztia Tooway-k emango dizu instalazioa burutu ondoren.
Harremanetarako telefonoa:
94 640 98 98

ELAIA Information Technology

Internet banda zabala ez da
zurera heltzen?

Email bat bidaltzerakoan, hizkiak idatzi ahala izen edo helbide elektronikoak iradokitzen dizkigu Autocompletar ezaugarriak. Bi
aukera daude Outlook-ek duen memoria horretako kontaktuak ezabatzeko: guk aukeratzen duguna/ditugunak ezabatu, edo
guztiak ezabatu. Lehenengo kasurako, nahi dugunaren izen edo helbidearen hizkiak idazten ari garela, ezabatu nahi duguna
aukeratuko dugu gezien bidez gainean kokatuz, eta SUPR tekla sakatuko dugu. Prozesu hori, ezabatu nahi den izen edo
helbide bakoitzeko egin behar da.Bigarrenerako, berriz, “.nk2” luzapena duen fitxategia ezabatu behar da. Badaezpada,
lehenago segurtasun kopia egitea komeni da. L.S (emailez)

Outlook-ak, email bat bidaltzen dudan bakoitzean, bidali nahi diodanaren helbide guztiak eskaintzen dizkit. Bat
zuzena da, baina gainerakoak ez. Zer egin dezaket zuzena bakarrik agertzeko?

KONTSULTA

KONTSULTAK EGITEN DITUZUENEN ARTEAN
ANTIBIRUS BAT ZOZKETATUKO DUGU.
Bidalitako datuak erabiliz, irabazlearekin
zuzenean jarriko gara kontaktuan.

* Bi hilerik behin egingo dugu zozketa 
jasotako email guztien artean

KONTSULTAK BIDALTZEKO:

anbototik@elaia.es e-mailera idatzi.

Gehienez 200 karaktereko kontsulta.

Gomendioa

Ordenagailuak ahalik eta erantzu-
nik onena eman dezan, noizean
behin egin beharreko lan batzuk
daude, norberak egin ditzakeenak
modu errazean. Horietako bat
desfragmentazioa deritzona da.

Programak instalatu/desins-
talatu, fitxategiak kopiatu/ezaba-
tu,… Horrek guztiak eragin zuze-
na dauka ordenagailuaren funtzio-
namenduan.

Desfragmentatzerakoan, gure
disko gogorrean dauden fitxate-
giak ordenatu eta ordenagailuaren
abiadura hobetzea lortuko dugu,
bizkorrago aurkituko duelako
informazioa. 

Horretarako zera egin behar
dugu:

1 – Inicio – Programas ->
Accesorios -> Herramientas del
sistema -> Desfragmentador de
disco; edo,  - Inicio -> Ejecutar ->
Dfrg.msc

2 – Behin programa irekita
dagoenean, ustez desfragmenta-
zioa behar duen unitatea aukeratu
eta ‘Analizar’ sakatuko dugu. 

3 – Behin analisia burutu
dugunean, Desfragmentatzea
behar duela adierazten badigu,
‘Desfragmentar’ sakatuko dugu. 

Desfragmentazioak behar
duen denbora disko gogorraren
abiadura eta unitatearen zatiketa
mailaren araberakoa da. 

Garrantzitsua da antibirusa
desaktibatzea.



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

IURRETA
›› 1959an jaiotakoen urteurrena:

Anaitasun bazkaria, ekainaren
13an, 14:30ean, Garain. Aurretik,
12:00etan, meza, Aita San Migel
elizan. Maiatzaren 30a bitartean
emon leiteke izena, Ibai-Ondo
kafetegian (639 52 00 94-Kontxi).

ERAKUSKETA
DURANGO
›› ‘Ez dira pasako’,

‘Lost In
Durango’
proiektu
bekadunaren
atala. Carlos
Martinez.
Maiatzean, Arte
eta Historia Museoan. 2007an,
Udalak Arte Sorkuntza bultzatzeko
sortutako bekak babestutakoa.

ELORRIO
›› Herriko elkarte eta kolektiboak,

ekainaren 7a arte, Iturri kultur
etxean.

ERMUA
›› ‘Emakumeen ekarpenak 

ekonomiari: begibistakotik
ikustezinera’, ekainaren 1etik 6a
arte, Lobiano kulturgunean.
Emakumeak Aniztasunean
elkartearen eskutik. Aurkezpen
ekitaldia, 1ean, 19:00etan.

ZORNOTZA
›› ‘Josturak’ (Fernando de Vicente).

Margoak. Maiatzaren 31a bitar-
tean, Zelaieta zentroan.

›› Zelaietako tailerretako lanak
(pinturak, grabatuak, argazkiak,
zurezko lanak…), ekainaren 1etik
15era, Zelaieta zentroan.

IKASTAROAK
DURANGO
›› ‘Jabetzen: sexualitatea lehenengo

pertsonan’, ekainaren 10ean,
18:00etatik 21:00etara, Andragu-
nean. Izena emoteko ekainaren 3a
arte (25 lagunendako lekua).
Haurtzaindegi zerbitzua eskainiko
dabe. Berdintasun Sailak eratuta.

›› Euskara ikastaro trinkoak AEK
eratuta, maiatzaren 22an hasi eta
uztailaren 17a bitartean. 1., 2. eta
3. mailei begira antolatutako

eskolak bost ordukoak dira (denera,
100 ordu). Izena emoteko epea
zabaldu dau AEK-Abarrak 
euskaltegiak.

ELORRIO
›› Emakume eskolaren baitan

‘Feminismoa: zer arraio da hori?,
ekainaren 9, 16, 23 eta 30ean,
18:00etatik 20:00etara. Irakaslea,
Saioa Hernandez. Aurrez eskatuz
gero haurtzaindegia izango da.
Izena Udaletxean emon behar da.

›› Emakume eskola: ‘El amor no es
cuidado ni renuncia: nuevas
relaciones de pareja’, ekainaren 1,
8, 15, 22 eta 29an, 18:00etatik
20:00etara. Irakaslea, Norma
Vázquez. Aurrez eskatuz gero,
haurtzaindegia izango da. Izena
emoteko Udaletxeko erregistroan.

IPUINAK
DURANGO
›› Alaitz Muro ipuin kontalaria eta

Agurtzane Villate ilustratzailea:
‘Itsasoko ipuinak’, maiatzaren
30ean, Udal Liburutegian:
17:00etan (3-5 urte) eta 17:30ean
(6 urtetik gora).

IURRETA
›› ‘Enigmas del

fuego’ ipuin
musikatua.
Jennifer
Ramsay
(Eskozia) eta
Teresa Grauren (Madrid) eskutik,
maiatzaren 29an, 20:00etan, Udal
Liburutegian.

JAIAK
DURANGO

Euskal Astea
›› Esku pilota jaialdia, maiatzaren

29an, 19:00etan, Ezkurdi Jai Alai
pilotalekuan. Durangoko Pilotazale
elkarteak eratuta. Abesbatzen
kontzertua, 20:00etan: Amillena +
Bogoroditsie + Bartolome
Ertzillako abesbatzak, Santa Ana
elizan.

›› V. Margo Lehiaketa Aire Librean ,
maiatzaren 30ean, 09:00etan.
Durangaldeko Artisten Elkarteak
eratuta. Izena emotea, Ezkurdi
plazan. Sari banaketa, 18:00etan,
Ezkurdi Udal Aretoan.

›› VIII. ‘Euskal
Astea’ Zesta
Punta

Txapelketaren Finalerdia ,
maiatzaren 30ean, 18:30ean,
Ezkurdi Jai Alai pilotalekuan.
Ezkurdi Jai-Alai Zesta Punta
Eskolak eratuta.

›› XXVII. Euskal Dantza Jaialdia ,
maiatzaren 30ean, 19:30ean, Andra
Mariako elizpean: Zuberoako
Muskildi dantza taldeak eta
Durangoko Tronperri dantza
taldeak eskainiko dabe ikuskizuna.

›› Umeen Euskal Joko Tradizionalak,
ekainaren 2an, 10:00etan, Landako
kiroldegian. Landako herri eskolak
antolatuta.

›› Mendi
erreportajea
eta berbaldia:
‘Dhaulagiri-
Manaslu’
(Alex Txikon),
ekainaren 3an,
20:00etan,
San Agustin kulturgunean. Alpino
Tabira mendizale elkarteak
antolatuta.

›› Umeendako zinea: ‘Barriola, San
Adriango azeria’, ekainaren 4an,
09:15ean, Zugaza zine aretoan.
Kurutziaga ikastolak antolatuta.

OTXANDIO

AHTaren kontrako jaia
›› AHTaren aurkako jaialdia,

maiatzaren 30ean, Durangaldeko
gaztetxe eta gazte asanbladek
antolatuta. Durangaldeko gaztetxe
eta gazte asanbladen gaineko
eztabaida, 11:30ean, eta,
13:30ean, triki-poteoa herriko
tabernetan. Herri-bazkaria,
14:30ean, eta, ondoren, 
monologoa.

›› AHTaren aurkako jaialdia,
maiatzaren 30ean, Durangaldeko
gaztetxe eta gazte asanbladek
antolatuta. Gaztetxeak defendatuz
AHT Gelditu! lelopean kalejira,
18:30ean; gero, ekitaldia. Jarraian,
20:00etan, playback gaztetxeroa
eta 22:00etan kontzertuak:
Desperdicio,
Halbstarke,
Disorders
eta
Berbena,
plazan.
Bestalde,
Gaztetxean, Delirium Tren Ez! eta
DJ Jean Pierre.

JARDUNALDIA
DURANGO
›› ‘XX. mendea Durangon eta

Durangaldean’ X. Historia

nean pasioa, bisita gidatua eta
bazkaria barne; baita Donibane
Lohitzunera bisita be. Izena
emoteko Nagusien Egoitzan.

ERMUA
›› Gaztela-Leongo kultur astea,

maiatzaren 31 arte, Gaztela-Leongo
kultur zentroak antolatuta.

›› Txikiteokide, maiatzaren 29an,
20:00etatik 21:30era, Herga
tabernan irtenda. ‘Ermua ezagutuz’
kalejira, hilaren 30ean, 11:00etan,
Patxi plazatik. Berbalagunek eratuta. 

›› ‘Ermuan kantuan’ kantu kalejira,
maiatzaren 30ean, 12:30ean, Orbe
Kardinala plazan hasita. Euskal
Birusak eratuta.

IURRETA
›› IX. Kirol Jardunaldiak: Kross

eskolarra, maiatzaren 31n,
10:00etan, Maiztegi herri eskolan.

ZALDIBAR
›› Gaztelekua (12-16 urte), maiatza-

ren 29, 30 eta 31n, 16:00etatik
20:00etara. Ibilaldira joango dira. 

›› Eskualdeko II. Pilota Txapelketa,
maiatzaren 29an, 19:00etan, Olazar
frontoian; 30ean, 16:30ean.

ZORNOTZA
›› Gazte Txokoa: Eskulan tailerra,

maiatzaren 29an, 08:00etatik
22:00etara, Zelaieta zentroan.‘Erdu
Olgetan’ (6-10 urte), hilaren
30ean, 16:00etatik 20:00etara.

BERBALDIA
ABADIÑO
›› Pentsino osagarriaren legeari

buruzko informazinoa, ekainaren
2an, 17:00etatik 18:00etara,
Txanporta kultur etxean. Amanko-
munazgoak eratuta, Etxebizitza eta
Gizarte Gaien Sailak lagunduta.

DURANGO
›› ‘Movimiento queer y sexualida-

des’, maiatzaren 29an, 19:00etan.
CNTren Komentukaleko egoitzan.

ERMUA
›› ‘Krisia, inmigrazinoa eta Atzerri-

tartasun Legearen erreforma
berria’ (Maite Fernández gizarte
langilea), ekainaren 3an,
19:00etan, Lobiano kulturgunean.

DEIAK
DURANGO
›› Genero biolentziaren kontrako

ANTZERKIA
BERRIZ
›› ‘Va de bromas’ (Teatro Estudio

San Sebastian), maiatzaren 29an,
22:00etan, Kultur Etxean.

DURANGO
›› Adinekoek antzeztutako III.

Antzerki Jardunaldiak, maiatzaren
29an eta 31n 19:00etan, eta hilaren
30ean 20:00etan. San Agustin
kulturgunean.

BERTSOAK
DURANGO
›› Maialen

Lujanbiorekin
berbaldia, DF
bertsoZALE
eskolaren
baitan.
Ekainaren
2an, 19:30etik 21:00etara,
Plateruena kafe antzokian.

›› Miren Amuriza, Eneko Abasolo
“Abarkas”, Gorka Lazkano eta
Eñaut Uruburu “Lepotxo”, DF
bertsoZALE eskolaren baitan.
Ekainaren 4an, 20:00etan,
Plateruena kafe antzokian. 

BESTEAK
BERRIZ
›› Udalekuak Lehen Hezkuntzako

umeendako, ekainaren 6tik 24a
bitartean. Izena emoteko azken
eguna maiatzaren 29a. DBHko
gaztetxoentzat be hiruzpalau irteera
antolatu dira. Izen-emotea, baina,
irteera bakotxeko egingo da.

›› Emakumezkoen saskibaloi senior
kopa, maiatzaren 30 eta 31n,
Berrizburu kiroldegian.

DURANGALDEA
›› Udabarriko mendi-ibiliak,

ekainaren 2an, Mañaria, Izurtza,
Zaldibar, Iurreta, Garai eta 
Otxandiogaz irteera eratu dau
Amankomunazgoko Adinekoen
Sailak. Salburuako Ingurune Hezea
eta Estibalitz bisitatuko ditue 
(94 620 05 46 / 94 620 18 60).

DURANGO
›› Txingudiko

badiara
irteera,
ekainaren
5ean,
08:20an. Hondarribitik katamara-

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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Maiatzaren 29an, 22:00etan

‘VA DE BROMAS’
No hay ladrón que por bien no venga
hipokresia salatzen dauen Dario Fó
antzerkigile italiarrarena, batetik, eta,
bestetik, El maestro, komedia eta
antzerki absurdoaren egile garrantzi-
tsuenetarikoa zen Eugene Ionesco
idazlearen obra. Bion moldaketa
batzen dauen Va de bromas eskainiko
dau Donostiako TESS talde amaeu-
rrak. Berrizen izango da 1964an
Donostian sortutako antzerkizaleen
taldea: Teatro Estudio San Sebastian.

AGENDA



ZINEMA

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

12

EGURALDIA

29o

17

28o DOMEKA

14

18o ASTELEHENA

18

30o ZAPATUA

15

28o BARIKUA

MARTITZENA

BOTIKAK
Barikua, 29
09:00-09:00
• Balenciaga (Ezkurdi 8 - Durango) 
Zapatua, 30
09:00-09:00
• De Diego 
(Intxaurrondo 22 - Durango) 
09:00-13:30 (*14:00)
• Balenziaga / Etxebarria / Campillo /
Unamunzaga / Sagastizabal / San
Roma / (Durango)
• Bartolome (Gabiola 2 - Berriz)  
• Irigoien 
(Bixente Kapanaga 3 - Iurreta)*
• Deleuze Jiménez 
(Erreka 6 - Elorrio)*
09:00-22:00
• Eguren, Isabel 
(Torresolo 4 - Abadiño)
Domeka, 31
09:00-09:00
• Etxebarria 
(Montebideo 2 - Durango)
Astelehena, 1
09:00-09:00
• Campillo 
(Montebideo 24- Durango)
Martitzena, 2
09:00-09:00
• Sagastizabal 
(Askatasun Et. 19 - Durango)
09:00-22:00
• Egaña (Bekoetxe 4 - Zaldibar) 
Eguaztena, 3
09:00-09:00
• SanRoma (Uribarri 5 - Durango)
Eguena, 4
09:00-09:00
• Gaztelumendi 
(F.J. Abasolo 2 -Durango) 

Eguzkia eta beroa izango doguz
hizpide. Hodeiak ia erabat
desagertuko dira. Goizean
haizea hego-ekialdetik sartuko
da eta arratsaldean ipar-
ekialdetik. Azken orduetan bero-
hodeiak garatuko dira.

Zeruan urdina nagusi izango da
eta eguzkipean ibili beharko
dogu. Tenperaturak aurreko
egunean baino apurren bat
gorago igongo dira. Eguneko
azken orduetan bero-hodeiak
garatuko dira.

ZORNOTZA
›› ‘Internet cafe’, Kirmen Uribe eta

Mikel Urdangarinen eskutik
musika eta poesia ikuskizuna,
maiatzaren 29an, 21:00etan,
Zornotza Aretoan.

›› Udabarriko kontzertuak: 
Abes-Kimu Abesbatza + Coral
Zornoza + Mundakako Abesbatza
+ Coro San Andres Sergi
Domingo (Asturias). Maiatzaren
30ean, 20:00etan, Zornotza
Aretoan.

›› Udabarriko kontzertuak: 
Larrako eskola, ekainaren  4an,
20:00etan, Zornotza Aretoan.

ZINE-KLUBA 
BERRIZ
›› Zine emanaldia, maiatzaren 31n,

19:00etan, Kultur Etxean.

DURANGO
›› ‘Espías en la sombra’ pelikula,

ekainaren 4an, 20:30ean, Zugaza
Zineman. 

ELORRIO
›› Hilean behin.dok: ‘Rembrant’s

J’Accuse’ pelikula, ekainaren 4an,
19:30ean, Iturri kultur etxean.

ERMUA
›› Umeendako zinema: 

‘Superagente 86’ pelikula,
maiatzaren 31n, 17:00etan,
Lobiano kulturgunean.

›› ‘Ilegal’ pelikula, ekainaren 4an,
21:30ean, Lobiano kulturgunean.

Jardunaldiak: ‘De la ciudad
tradicional a la urbe industrial.
Arquitectura en Durango en el
siglo XX’ (Mª Jesus Pacho EHUko
Artearen Historia eta Musika
Saileko irakaslea), ekainaren 4an,
19:30ean, Arte eta Historia
Museoan. 

LEHIAKETA
DURANGO
›› 44. Durangoko Euskal Liburu eta

Disko Azoka iragarriko dauen
kartel lehiaketa. Lanak Gerediaga
elkarteko egoitzara helarazo behar
dira (Larrasoloeta 3, 48200-
Durango). Azken eguna uztailaren
1a. Saria: 1.300 euro.

ELORRIO
›› Ferixa Nausikoak iragartzeko

kartel lehiaketa. Azken eguna
ekainaren 30a, 14:00ak bitartean.
Sari bakarra emongo dabe: 500
euro. Informazino gehiagorako Iturri
kultur etxera jo leiteke 
(94 603 20 32).

ERMUA
›› Santiagoak iragartzeko kartel

lehiaketa. Aurkezteko azken eguna
ekainaren 11. Saria: 600 euro.

MUSIKA 
BERRIZ
›› Los huevos de Kinder + Lindanne

+ Inserta + Los Breves,
maiatzaren 29an, 22:30ean,
Hiltegixe gaztetxean.

DURANGO
›› The Cherry Boppers + 

Revolutionary Brothers Sound
System + Dj Makala, maiatzaren
29an, 22:00etan, Plateruenean.

›› Desecration
+ Nashgul+
Extreme
Noise Terror,
maiatzaren
30ean, 21:00etan Plateruenean.

›› Diego El Cigala,
maiatzaren
30ean,
22:00etan.
Landako
Erakustazokan.

›› Bart Sax + Perkusino Latinako
ikasleak, ekainaren 1ean 19:30ean,
Bartolome Ertzilla musika eskolan.

ERMUA
›› Alboka musika eskolaren Musika

Astea. Ekainaren 1etik 4a arte,
19:30ean, ikasleen kontzertua. 

ZALDIBAR
›› Trastorno + J.A.N., maiatzaren

30ean, 22:30ean, Gaztetxean. 
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DURANGO

Zugaza
Gran Torino
Zuzendaria: Clint Eastwood
barikua 29: 22:00 
zapatua 30: 22:30 
domeka 31:  22:30 
astelehena 1: 22:00
martitzena 2: 20:00

17 otra vez
Zuzendaria:
Burr Steers
barikua 29:
19:00 
zapatua 30:
19:30 
domeka 31:
19:30 
astelehena 1: 19:00 

Umeendako zinema

Noche en el museo 2 
zapatua 30: 17:00 
domeka 31:  17:00 

ELORRIO

Arriola antzokia
Lejos de la tierra 
quemada
Zuzendaria: 
Guillermo
Arriaga 
zapatua 30:
22:30
domeka 31:
20:00
astelehena 1:
20:00

ZORNOTZA

Zornotza Aretoa
La Duquesa
Zuzendaria:
Saul Dibb
zapatua 30:
22:00
domeka 31:
20:00
astelehena 1:
20:00

Maiatzaren 29an, 22:00etan

SANTUTXUN
SORTUTAKO JAZZ
DOINUAK: THE
CHERRY BOPPERS

Erabateko jazz-funk doinuak ekarriko
ditu Plateruena kafe antzokira, gaur,
Bilboko The Cherry Boppers
boskoteak. ‘Play it again’ diskoan
jazz, soul eta funk doinu 
dantzagarriekin sortutako abestien
bitartez Plateruena dantzan jartzen
saiatuko dira. Geroago eta ezaguna-
goa egin den Santutxo taldeak,
baina, ez dau bakarrik jardungo.
Izan be, Revolutionary Brothers
Sound System taldeak be emongo
dau kontzertua eta Dj Makalak
berotuko dau gau giroa kafe
antzokian. 
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La Salle, Salleko, Santurtzi eta Paules nor baino nor
gehiago ariko dira asteburuan Berrizburun Bizkaiko Kopa-
ren bila. Bihar finalerdiak jokatuko dituzte eta etzi finala.

Aurten lehenengoz Bizkaiak eta Gipuzkoak ez ezik, Arabak
ere beren mugen barruan etapa bat izango du Emaku-
meen Biran: Amurrion hasi eta amaituko dena.

25 Inoiz baino gehiago: Hirurak bat24 Berrizen ‘Lauko Finala’ jokatuko da

KIROLAK

Irabazi
balute
legez

Durangoko Kulturalak ezin
izan du Bizkaiko Kopa ira-
bazi. Aurreikuspenak betez,

Getxo nagusitu egin zitzaien Zorro-
zan jokatutako finalean (4-1). Espe-
ro izanagatik, porrota beti da min-
garria; hala ere, burua ondo goian
dutela bueltatu dira. Badituzte
horretarako arrazoiak. Ligan beraiek
izan dira Getxori itzala egin dioten
bakarrak; horrez gainera, Kopako
finala jokatu dute, eta bigarren
zatiko une askotan estu hartu zituz-
ten. Finala jokatu baino lehen aurre-
ratu zuten irabazi zein galdu ber-
din-berdin ospatuko zutela; iraba-
zi balute legez, alegia.

Getxori baloia kentzea oso
zaila denez, kontraerasora plan-
teatu zuten partidua. Getxok,
ordea, inork espero ez zuen joka-
moldea erabili zuen: “Behetik

nekatuago zebiltzan. Kulturalak
aukera bat baino gehiago izan
zuen aldea murrizteko, baina ez
zuten jaurtiketetan asmatu.

Halako batean, beste alda-
ratze bat jasota, Getxok laugarre-
na sartu zuen. Kulturalaren golak
ez zuen ezer aldatu. Azkenean,
lagunartea nagusitu zen talde
bien artean. Kulturalak beste
aukera bati itxaron beharko dio
Kopa etxera ekartzeko. J.D.

beharrean goitik jokatu zuten.
Asko harritu gintuen estrategia
horrek, gu goitik nahiko ondo
moldatzen garelako”, dio Eneritz
Alkorta jokalariak. Horrela, aur-
kariek euren bizkarra bila zezaten
eragoztea bihurtu zen duranga-
rren helburu nagusia. 15 minutu-
tan ondo eutsi zioten, baina alda-
ratze baten ondoren Getxok
aurrea hartu zuen. Atsedenaldira
bitartean, beste birritan zulatu
zuten durangarren atea.

Galtzeko gutxi eta aurrera
Bigarren zatian goian presiona-
tzea erabaki zuten, partidu fisikoa
proposatuz. Kulturalak aulkia
jokalari freskoz beteta zeukan,
eta Getxok, aldiz, aldaketarako
aukera gutxi zituen. Minutuak
joan ahala getxoztarrak gero eta

Lehen zatian 
erabaki zuen lehia
Getxok: 3-0 joan
ziren aldageletara



Santurtzik bost partidu irabazi ditu eta bakarra galdu du sailkapen ligaxkan. 
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Bizkaiko Kopako ‘Lauko
Finala’ jasoko du Berrizek

Aurreko artikuluaren ildotik, oraingoan be gure
kirolak bere zabalkundean aurrera egiteko ezin-
bestekoak diren pertsonei buruz berba egitera
nator: entrenatzaileei buruz. 

Gure inguruan hamaikatxo entrenatzaile dabil
modu ez profesionalean eskualdeko taldeak
entrenatzen. Halan be, azkeneko urteotan entre-
natzaile bokazinoa galtzen dabilela somatzen hasi
gara. Aurpegi barriak geroago eta gitxiago ikus-
ten dira, eta betikoek geroago eta gatxago izaten
dabe aurrera jarraitzeko. 

Horrela, entrenatzaile gazte askorentzat
azterketa garaia den momentu honetan nire ome-
naldi txikia joatzue kolega guztiei, zuen lan esku-
zabalak saskibaloia aurrera eroango dauelako
aurrerantzean be. Eta jokalari, ikusle eta guraso-
ei, epaileekiko eskatu neban jarrera bera izan dai-
zuen eskatzen deutsuet: errespetatu, txalotu eta
ahal den neurrian, gure lana hobetzen lagundu.
Denontzat izango da onuragarri.

Azkeneko lerroak aurreko asteburuan Seu
D’Urgellen, Euskal Herriak, Catalunyak, Galiziak
eta Cubak jokatutako Nazioarteko Emakumezko-
en Txapelketari buruz dira. Bertan, Euskal Selek-
zinoko jokalaririk onena Amaia Mendiolagarai izan
zen, bai Catalunyaren aurkako garaipenean
(garaipen handia benetan) bai Cubaren kontrako
finalean be. Zorionak, Amaia, zure kirol ibilbidea-
gaitik, eta eskerrik asko jokalari askoren ispilu 
izateagaitik!A

di
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Unai Zamalloa
•Saskibaloi entrenatzailea

Azterketa garaia

Berriz Saskibaloi Taldeak antola-
tuta eta Udalak lagunduta, Berri-
zen erabakiko da asteburuan zein
den aurtengo Bizkaiko Kopako
txapelduna. Bihar jokatuko dira
finalerdiak eta etzi finala. Tabira-
ko ez da Lauko Finalean izango.
Ligaxka kaskarra osatuta, kan-
poan geratu dira.

17:00etan hasiko den lehe-
nengo finalerdiak Salleko eta
Paules aurrez aurre jarriko ditu.
Sestaoarrak faborito dira ligaxka-
ko sei neurketak irabazi dituztela-
ko; Paules Barakaldoko taldeak,
berr iz, porrot bi jaso ditu.

Salleko, Paules, La Salle eta Santurtzi lehiatuko dira asteburuan
Berrizburu kiroldegian; Tabirako ez da finalerako sailkatu

Jarraian, 19:00etan, La Salle eta
Santurtziren arteko bigarren fina-
lerdia jokatuko da. Bilboko talde-
ak airoso atera ditu ligaxkako
partidu guztiak; Santurtzik ere lan
txukuna egin eta partidu bakarra
galdu du. Tabirakoko entrenatzai-
le Alberto Molinak uste du La
Salle dela finalera pasatzeko eta
Kopa irabazteko hautagai nagu-

sia: “Euren kontra jokatu dugu-
netan argi utzi dute oso talde
indartsua direla”.

Tabirakoren lanari dagokio-
nez, ligaxkan partidu bakarra ira-
bazi du. Molinaren iritziz, “moto-
bazioa” falta izan zaie: “Justu iritsi
gara amaierara, eta ez dugu
Kopako lehiak eskatzen duen
adinako motibaziorik erakutsi”. 

A.Molina: “Tabirakok
ez du Kopako lehiak
eskatzen duen
motibaziorik erakutsi”

Elorrioko Bk urtebete
egin du Goren Mailan
Soloarteren kontrako porrotak
(8-1) Lehen Erregionalera bidali
du Elorrioko Buskantza B areto
futbolean. Iaz igo ziren eta aur-
ten jaitsi egin dira. Soloartek
kalitate handiko jokalariak batu
ditu abenduan, eta Elorriokok ez
zuen aukera txikienik izan.

Mailari eusteko taldea zuen
Elorriokok, baina barne funtzio-
namendua halamoduzkoa izan
da. Esaterako, jokalari batzuk
sarritan jokatu dute lehen talde-
arekin. Horrek eta beste faktore
batzuek taldearen dinamikan 
eragin dute. 

Zalduak igoera lortu
dezake biharko derbian

Lehen Erregionalean denboral-
diko partidurik garrantzitsuena
jokatuko du Zaldibarko Zalduak
saskibaloian. Anbotopekoren
kontrako derbia irabaziz gero,
maila bat gorago igoko dira;
bestela Marrazoak igoko da.
Marrazoak taldeak Muskiz azke-
naurrekoaren kontra jokatuko
du; ez dirudi huts egingo duenik.

Tabirakotik etorritako hiru
jokalarirekin taldea indartu ondo-
ren, Zalduak espero zuen goian
ibiltzea, baina ez hainbeste.

Denboraldi osoan goiko postue-
tan borrokan ibili dira eta liga
bikaina osatu dute. Igoera lor-
tzen badute, bulegoko lana hasi-
ko da, mailaz igotzeko baliabide
eta oinarri ekonomikorik baduten
edo ez baloratzeko.

Baina lehenengo eta behin
biharko partidua irabazi behar
dute, eta ez da erraza izango, ez
baitago derbi errazik. Gainera,
Anbotopeko ere oso denboraldi
ona osatzen ari da. Laugarrenak
dira Igoera Fasean.

Bihar, 18:00etan, Anbotopekoren kontra
jokatuko dute Durangoko Tabiran
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PILOTA
HERRIARTEKO FINALA(zesta)
Markina  -  Berriatua
Zapatuan, 11:00etan, 
Durangoko Jai-Alai frontoian
VIII. EUSKAL ASTEA (zesta)
-  Lekue-Joakin  /  

Aimar-Arriola
-  Elizegi-Garai  /  

Hormaetxea-Arriola
Zapatuan, 18:00etan, 
Durangoko Jai-Alai frontoian
BIZKAIKO FRONTENIS
TXAPELKETA
-  Ureta-  Egaña  /

Sobron-  Míngez
-   Alonso-Barranco  /

Lozano-Fernández
-  Cabezas-Churruca  /

Crespo-Ayesta
-  Segarra-Cochón  /

Valdivielso-Bracho
Zapatuan, 10:30ean hasita, 
Atxondoko Aspe pilotalekuan
CAFES BAQUE (aurrefasea)
- Atutxa-Zulueta
-  Souto-Martínez
-   Albizu-Iturrizar  
-  Etxeberria-Suero
Astelehenean, 19:00etan,
Iurretako pilotalekuan (kadeteak)
-  Iturbe-López
-  Egileor-Ansotegi
-  Urkijo-Uriarte
-  Abascal-Bidaurre
Eguaztenean, 19:00etan,
Iurretako pilotalekuan (gazteak)

AgendaBizkaian, Gipuzkoan eta Araban
jokatuko da Emakumeen Bira
Amurrion hasi eta amaituko den etaparekin azken aurreko urratsa eman dute;
datorren urtean, baliteke etaparen bat Nafarroan zehar antolatzea ere

Ekainaren 11tik 14ra korrituko
den XXII. Emakumeen Birak,
lehenengoz, Araban hasi eta
amaituko den etapa bat izango
du. Horrela, Euskal Autonomia
Erkidegoko hiru lurralde histori-
koek dute bertan hasi eta amai-
tzen den etapa bat, gutxienez.
“Azkenaurreko urratsa da”, dio
Emamumeen Bira Kirol Elkarteko
kide Agus Ruiz Larringanek. Izan
ere, datorren urtean Nafarroara
zabaltzeko saiakera egingo dute.

ANBOTO astekaria babesle
duen Biran 19 talde ariko dira:
guztira, 114 txirrindulari. Horieta-
tik lau euskaldunak dira: Bizkaia-
Durango, Lointec-Ugeruaga,
Debabarrena-Kirolgi eta Tolosa.

Olinpikoa den galesak lehenen-
goz parte hartuko du, eta Ruizek
ez dauka zalantzarik Bira bere
palmaresera gehitzeko “asmo
sendoarekin” etorriko dena.

Lehiakortasun handia dago-
enez, talde euskaldunek zail dute
etapa garaipena. Hala ere, itsaso
nahasian etekinak norentzat izan
ohi diren badakigu, eta faboritoek
batak bestea zaintzeari bakarrik
jartzen badiote arreta, gainerako-
ek egoera hori aprobetxatu egin
dezakete.

Joane Somarriba eta Hanka
Kupfernagel dira Emakumeen
Bira gehien irabazi dituztenak:
hiruna. Alena Barilovak birritan
irabazi du. J.D.

Iaz ia etapa guztiak eta sail-
kapen nagusia irabazi zituen
Marianne Vosek ez du aurtengo
aldian parte hartuko. Fabiana
Luperinik (2006) eta Edita
Pucinskaitek (2002) badakite
Emakumeen Bira irabaztea zer
den, eta irteera puntuan egongo
dira. Horiekin batera, hainbat txi-
rrindulari gaztek osatzen dute
faboritoen zerrenda: Iaz bigarren
eta hirugarren amaitu zuten
Tatiana Guderzok eta Luise
Kellerrek, esaterako. Claudia
Haussler ere kontuan hartzeko
txirrindularia da.

Hala ere, faboritoen artean
faborito da Nicole Cooke; Mun-
duko Txapeldun eta Txapeldun

Iaz Marianne Vosek Emakumeen Birako bost etapatik lau irabazi zituen; aurtengo aldian ez du parte hartuko. Kepa Aginako

3
3 2

3

3
3

2
2

ETAPAK

IURRETA - IURRETA (76 km) URDUÑA - URDUÑA (123 km)ELGOIBAR - ELGOIBAR (79 km)IURRETA - GOIURIA (2,2 km)AMURRIO - AMURRIO (84 km)

Lau talde euskaldun
daude lehian; tartean
Bizkaia-Durango dago

Nicole Cooke
Munduko Txapeldunak
parte hartuko du
aurtengo aldian

Tokian tokiko
elkarteekin
elkarlanean
Iurreta Txirrindulari Elkartetik
bereizita, Emakumeen Bira
Kirol Elkartea sortu dute Bira
antolatzeko. Elkarte berriak lan
egiteko funtzionamendua ere
aldatu du. Kudeaketa orokorra
bere gain badago ere, etapa
bakoitzeko antolaketa tokian
tokiko txirrindulari elkarteen
esku dago: Iurretakoaz batera,
Elgoibar, Amurrio eta Urduñako
txirrindulari elkarteen esku, hain
zuzen ere. Horrela indarrak eta
ahaleginak banatuago daude.

ARETXABALGANA
AUTZAGANE

1.etapa, ekainak 11: Nor-
bere hankak probatu eta
ondokoarenak nola dauden
ikusteko etapa da; Birari
neurria hartzeko balioko due-
na. Mendateak ez dira dau-
denik gogorrenak, baina
faboritoen lehen aukeraketa
egiteko balio dezakete; iaz
Marianne Vos izeneko eraun-
tsiak irabazi zuen lehen las-
terketa hau; bost etapatik lau
irabazi zituen. Aurten pronos-
tikoak zabalik daude.

3

3

BELANDIA

2.etapa, ekainak 12: Men-
date bakarra igoko dute, bai-
na bera bigarren mailakoa.
Gainera, oro har, oso ibilbide
gorabeheratsuari aurre egin
beharko diote. Zangoak eta
muskuluak ederto berotzen
dituen horietakoa da bigarren
etapa. Litekeena da Belan-
dian gora indartsuenak baka-
rrik geratzea, baina gainetik
helmugara kilometro mor-
doska dagoenez, atzeko
hainbatek bat egin dezakete
aurrekoekin.

2 GOIURIA

3A etapa, ekainak 13:
Ezusteko handirik ezean,
faboritoak denbora beretsuan
iritsiko dira Goiurirako kronoi-
goerara. Antolatzaileek uste
dute lehenengo aldeak  eta-
pa honetan agertuko direla;
izan 3 segundo zein 30. Kilo-
metro bi eta erdiko igoerak
ez du alde erabakigarririk
zabaltzeko modurik ematen,
baina faboritoen artet ik
benetako hautagaiak bereiz-
teko balio dezake. Podiuma
argitzen hasiko da.

3 SAN MIGEL
KALBARIO

3B etapa, ekainak 13:
Mendate bi, aprobetxatu nahi
dituenarentzat. Lehenengoa,
San Migel, luzea baina alda-
pa eramangarriak dituena;
bigarrena, Kalbario, laburra
eta zitala. Lasterketa hautsi
dezake Kalbariok. Igoerak
2,5 kilometro bakarrik ditu,
baina aldapa batzuek
%13rainoko penditza dute.
Hori gutxi balitz, etapako
azken 400 metroak ere
gorantza dira.

3

3

GARATE
BARRERILLA
URDUÑA

4. etapa, ekainak 14:
Azkenengoa etapa nagusia
da. Bakoitza bere tokian utzi-
ko duena. Barrerilla 6,5 kilo-
metro luze da eta hasieran
%9ko aldapak ditu. Ondo-
ren, amaieratik kilometro
gutxira, Urduña gaina dago;
ahal duenak igo ditzala
%12ra arteko penditzak.
Handik helmugara arteko
bidea beherantz da. Urduñan
amaituko da 2009ko Bira. 

3

2

3

2



Ed 2009ko maiatzaren 29a, barikua anboto22

Mª JESUS LUQUE

EDERTASUN GIDA
Ileapaindegiak

• Ana Camarero

• Apaindegia 

dauka Durangon

• 25 urtean dihardu

lan honetan

Estetika Zentroak

Kurutziaga 
9 behea
94 681 43 89

48200 Durango

•ileapaindegi unixesa•

Mesoterapia
birtuala

Zer da mesoterapia? Zer ezau-

garri ditu teknika honek?
Mesoterapia teknikagaz azalaren
azpira heltzen gara; gantzak gitxi-
tuz eta azala gaztetuz, esaterako.
Beraz, sakonago lan egiten da.
Metodo hau orratzen bitartez gara-
tzen da, baina guk ezin dogunez
orratzik erabili, mesoterapia birtua-
la ipini dogu martxan.

Zer alde dago bi tekniken

artean? Zergaitik birtuala?
Mesoterapia birtuala tresna barri
bategaz praktikatzen da. Tresna
horrek elektropermeazinoa deitzen
den sistema erabiltzen dau gorpu-
tzean eragiteko. Horretara, eskue-
kin emoten dogun tratamendua
sakonera sartzen da: zelulen erdi-
gunerainoko bidaia deitzen jako.

Aurpegi zein gorputzeko trata-

menduak egiten dozuez. Zer

lortu leiteke aurpegikoekin?
Aurpegirako hiru tratamendu dau-
kaguz. Lehenengoak zimurrak bete
eta azala leuntzen ditu, bigarrenak
lisatu eta hidratatu, eta hirugarre-
nak berreraiki eta gaztetu egiten
dau.

Eta gorputzekoekin?
Gorputzean, batez be, gantzak
kentzeko egiten dogu lan. %40ko
kopuruan gitxitu leitekez gantzak,
eta zelulitisaren kontra be egiten
dau. Bestalde, eremu jakin batzue-
tan be eragin leiteke: gerri ingurua
fintzeko, bularrak altxatzeko...

Zelako harrera izan dau tekni-

ka barri honek?
Jentea oso gustura agertu da,
emaitza askoz hobea delako.
Gainera, uda hortxe bertan dago,
eta mesoterapia birtuala erabiltze-
ko une egokian gagoz.
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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.

Durangaldea. Gasteizko enpresa
batek gaztelera, ingelesa eta hindua-
ren interpretea behar du eskualdean
aritzeko, Durangaldeko enpresa
bateko langile eta indiar talde baten
artean interprete-lanak eginez.
Derrigorra da hindua menperatzea edo
han jaioa izatea, ingelesa eta gaztelera
jakitea be bai. Komenigarria litzateke
esperientzia izatea antzeko lanetan.
Erreferentzia: 3.092. SARTU. 
Tel.: 94-620 04 49. 
Lanbiden alta emonda egon behar da. 

Berriz. Informatika-aplikazioen
programatzailea behar da, gestio
aplikazioen inguruko ardura hartzeko.
Derrigorra da arcgis eta .net-en
esperientzia izatea. Lanaldi osoan eta
froga epean, luzatzeko aukerarekin.
Berehala hasteko. Erreferentzia:
3.117. SARTU. 
Tel.: 94-620 04 49. Lanbiden alta
emonda egon behar da. 

Durango. Ileapaintzailea behar da,
ohiko funtzioetarako. Derrigorra da
arloan formazioa izatea eta Durangal-
dean bizitzea. Erreferentzia: 3.293.
SARTU. 
Tel.: 94-620 04 49. Lanbiden alta
emonda egon behar da. 

Durango. Merkataritza agentea behar
da: instituzio, garbiketa enpresetan...
produktuak aurkezteko komertzial
postuan aritzeko. Derrigorra da
esperientzia izatea, karneta eta kotxea
izatea eta Durangaldean bizitzea.
Erreferentzia: 3.432. SARTU. 
Tel.: 94-620 04 49. Lanbiden alta
emonda egon behar da.

Iurreta. Automozioko elektrizitateko
teknikaria behar da, ibilgailuen
konponketa eta mantenurako. Ordezko
moduan lan egiteko kontratua.
Derrigorra da elektromekanikan edo
automozioan titulua izatea, eta
Durangaldean bizitzea. Erreferentzia:
3.744. SARTU. 
Tel.: 94-620 04 49. Lanbiden alta
emonda egon behar da. 

Durango. Aseguru-merkataria behar
da. Derrigorra da esperientzia izatea
eta Durangaldean bizitzea. Lan egun
erdia edo osoa. Erreferentzia: 3.988.
SARTU. 
Tel.: 94-620 04 49. Lanbiden alta
emonda egon behar da. 

ESKAINTZAK

Neska abadiñarra garbitzaile edo ume
zaintzaile lan egiteko prest. Goizez
zein arratsaldez. 
Tel.: 689 024 647

Mutil euskalduna edozein lan egiteko
prest, gura denean inkorporatzeko
aukeragaz. 
Tel.: 663 109 744

Edozein lan egiteko prest nago,
nagusiak zaintzeko, adibidez. 
Tel.: 660 024 885 (Victor)

Umeak edo nagusiak zaintzeko prest
nago, 16:00etatik 21:00etara. 
Tel.: 616 232 975 (Elena)

Umeak zaintzen lan egin nahi dut, 24
orduz edo kanpotik etorrita. Erreferen-
tziekin. 
Tel.: 610 376 582 (Mari)

Etxeak garbitzen edo nagusiak
zaintzen lan egingo nuke. Egun osoz
edo erdiz, eta asteburuetan ere bai.
Tel.: 648 669 478

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

Astean zehar arratsaldez portalak
garbitzeko prest nago, baita gauez
tabernak garbitzeko ere. 
Tel.: 637 055 978 (Esti).

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

SALGAI

Pisua salgai Errioxan, Casalareinan.
20 m2-ko txokoarekin. 
Tel.: 657 773 787

Abadiño. Etxebizitza salgai Muntsaratz
auzoan. 3 logela, egongela handia, 2
komun, sukaldea, trasteleku txiki bi
etxean eta ganbara. Berriztatua.
Altzariekin, nahi izanez gero. Lokal
komertziala aukeran (kotxe birentzako
lekua). 
Tel.: 678 836 050

Elorrio. Pisua salgai. 3 logela,
egongela, sukaldea, estudioa eta
trastelekua. Guztiz berriztua, oso
eguzkitsua eta polita. 
Tel.: 617 787 165

Durango. Pisua salgai. Berriztatutako
etxebizitza. Kanpora ematen du eta
berogailua du. Ikuspegi ederrak. 60
m2, 2 logela, bainugela eta egongela
altzariz hornitutako sukalde amerika-
rrarekin. 2 balkoi. Aparkaleku
partikularra. 
Tel.: 635 727 937

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

ETXEBIZITZAK

LANA

-Eskaerak

-Eskaintzak

ETXEBIZITZAK

-Salgai

-Errentan eman

-Errentan hartu

-Pisua konpartitu

IRAKASKUNTZA

-Klaseak hartu

-Klaseak eman

MOTORRA

-Salgai

-Erosi

LOKALAK

-Errentan eman

-Errentan hartu

ANIMALIAK

-Salgai

-Erosi

BESTEAK

-Berba egin

-Salgai

ERRENTAN EMAN

Zaldibar. Logela alokagai. 
Tel.: 665 732 787

Pisua alokagai udarako Torreviejan. Bi
gela, sukaldea eta egongela, terraza
handia eta garajea ditu. Hondartzatik
oso gertu. 
Tel.: 645 716 847. (Rosi)

Otxandio. Lagun bat edo birentzako
etxebizitza alokagai. Apartamentu
berria da. 
Tel.: 605 773 721

Conilen etxebizitza bat alokagai. 3
logela, 2 komun, garajea eta
igogailua. 
Tel.: 653 733 457

Conilen etxe berria alokagai. 2 logela,
komuna, sukaldea, jardina eta
barbakoa. Zonalde oso lasaia. 
Tel.: 600 596 538

ERRENTAN HARTU

Durangaldea. Alokatzeko baserri txiki
baten bila nabil eskualdean. 
Tel.: 656 791 027 / 638 098 671

Elorrio. Garaje bat behar dut
alokairuan. 
Tel.: 658 739 583

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

KONPARTITU

Elorrio. Neska bat behar da pisua
konpartitzeko. 
Tel.: 634 462 503

EMAN

Autodefentsa klaseak. Bakarka edo
taldeka, ordutegi irekian. Tel.: 610 697
412. (Belen).

SALGAI

Fiat Tipo salgai. 100.000 km ditu eta
600 euroan saltzen dut. Tel.: 665 738
563. (Joseba).

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

Ford Galaxy 1900 tdi salgai. 130 zp,
2004ko maiatzekoa. 95.000 km. 7
jesarleku. Margotu berria. Tel.: 636
339 971

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

ERRENTAN EMAN

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

SALGAI

Alemaniar artzai-txakur kumeak
salgai. Pedigreedunak, ikusgarriak. 

ANIMALIAK

LOKALAK

MOTORRA

IRAKASKUNTZA
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OHARRA
Eroski Movilek ez du
zenbaki laburretara
mezuak bidaltzeko

zerbitzua eskaintzen.
ANBOTOk, kasu horretan,

ez dauka inongo
erantzukizunik.

ESKAERAK

Abadiño. Arratsaldetan taberna baten
lan egiteko emakumea behar da.
Kontratua eskaintzen da. Esperientzia
eta autoa izatea baloratuko da. 
Tel.: 646 804 999

ASEBI erakundeak bolondresak behar
ditu. Parte hartzea eta laguntzea
gustuko duenak izena emon dezala.
Tel.: 94 447 33 97 / 685 782 365. 
E-mail: asebi@telefonica.net. 
Sancho Azpeitia kalea, 2 behea,
48015 Bilbo.

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

LANA



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

www.inmoduranguesado.com

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

Egoera oneko CD erreproduzitzailea
erosiko nuke.
Tel.: 625 92 10 57

Tintinen ‘Urre beltzaren lurraldean’
alea erosiko nuke. 
Tel.: 625 92 10 57

BEREZIAK

Durangarrak izan arren, Euskadi
osoan zehar mugitu gaitezke.
e-posta: biotxe@hotmail.com
Tel.: 635746176 (Maialen)

Ekitaldi ahaztezin bat izan nahi duzu?
Girotu ezazu zeure gustuko musikare-
kin. Biotxe Durangoko biolin eta
biolontxelo bikotea da. Orkestretan
jotzen hainbat urte egin eta gero,
errepertorio zabala dugu aukeran
ezkontza erlijioso zein zibil, inaugura-
zio eta ekitaldiak girotzeko.

45-50 adin tarteko lagun bila nabil,
arratsaldero ibilaldiak egiteko
txakurrarekin eta abar. 
Tel.: 636 847 262

‘Bertoko’ garagardoaren txapa erosi
edo aldatzeko prest nago. Norbaitek
izanez gero deitu. 
Tel.: 695 452 194

CD erreproduktore baten bila nabil.
Egoera onean.
Tel.: 625 921 057

350 euro. Tel.: 655 749 239

Border Collie txakurkumak salgai.
Tel.: 627 417 822

Poney zuri-beltza eta behor beltza
salgai. Izaera onekoak zelairako.
Iurretan. Prezio merkea. 
Tel.: 686 915 282

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

SALGAI

Bosch silver edition aire girotua
salgai. Aire hotza, beroa eta hezeta-
sun aukerak. Informazioa eskatu
uptheball@hotmail.com helbidean.

Akordeoia. Paolo Soprani 96 baxua.
Tel.: 665 738 563. (Joseba).

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

BESTEAK

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.
• Astarloa: 3 logela, egongela balkoiarekin, sukaldea,
eta komuna. Ganbara.
• Fray Juan de Zumarraga: 2 logela, sukalde-jantokia,
egongela txikia eta komuna. Despentsa.
• Juan Antonio Abasolo: 3 logela, komuna, egongela
eta sukaldea. Prezio interesgarria.
• Zubiaurre: 2 logela, 2 komun, egongela, sukaldea
eta garaje itxia.Guztiz berria.Estreinatzeko.

IURRETA

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

MATIENA-ABADIÑO

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

JAKA

• Apartamentua. 2 logela, sukaldea, egongela eta
komuna. Garaje aeta trastelekua. Ia berria. Estreinatze-
ko. 

ETXEBIZITZA  SALGAI
• Andra-Mari: Apartamento berriak salgai.
• Zaldibar: Eraikitzen dauden etxebizitzak salgai. 
• Abadiño: Txalet bifamiliarra lur eremuarekin salgai.
• Atxondo: Adosatua lursailarekin salgai.
• Atxondo: Baserria salgai.
• Erretentxu: Adosatuak eraikitzen.
• Erretentxu: Txalet bifamiliarra eraikitzen.
• Otxandion: Adosatuak. Eraikuntza berriak.

• Anbrosio Meabe: Halla, egongela-jangela, sukalde
jantzia, 2 logela eta komuna. Ganbara.
• Andra Mari: Estudioak guztiz berriztuta.
• Andra Mari: Halla, sukaldea, jangela, egongela, 4
logela, 2 komun, egongelatxoa. ( 135 m2 ).
• Antso Eztegiz: Halla, egongela, sukaldea, 4 logela,
komuna, bainugela, balkoia eta ganbara.
• Aramotz: Halla, egongela, sukaldea, 3 logela,
komuna eta balkoia. 
• Arriluzea: Halla, egongela, sukaldea, 2 logela eta
komuna. Balkoia eta atikoa.
• Artzetagan: Halla, egongela, sukaldea, logela eta
komuna.
• Astarloa: Halla, egongela, sukaldea, 4 logela eta
komuna. Terraza.
• Barrenkale: Halla, egongela, sukaldea, logela eta
komuna.
• Montebideo: Halla, egongela-jangela, sukaldea, 5
logela eta 3 komun. Terraza eta ganbara. ( 150 m2 )
• Ermodo: Halla, egongela, sukalde-jantokia, 2 logela,
2 komun.
• Erretentxu: Halla, egongela, sukaldea, 2 logela eta 2
komun. Balkoia. 
• Ezkurdi: Halla, egongela-jangela, sukalde jantzia, 3
logela eta 2 komun.
• Juan Antonio Abasolo: Halla, sukaldea, 3 logela,
egongela eta komuna. Balkoia.
• Gasteiz bidean: Halla, egongela, 3 logela, sukaldea
eta komuna. Despentsa eta balkoia. Garajea aukeran.
• Goienkalen: Halla, egongela-jangela, sukalde jantzia,
3 logela, komuna eta ganbara.
• Herriko Gudari kalean: Halla, egongela-jangela,
sukalde jantzia, 3 logela, 2 komun, balkoia. Garajea eta
ganbara.
• Iparragirre: Duplexa. Halla, sukaldea, egongela-
jangela, 4 logela, 2 komun eta terraza. 2 kotxerentzako
garajea eta trastelekua.
• Juan de Itziar: Halla, egongela, sukaldea, 2/3 logela
eta komuna. 2 despentsa/trasteleku eta sotoa. 

ETXEBIZITZA  BERRIAK

ETXEBIZITZA  SALGAI

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

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

• Tabira: Luxuxko etxebizitza berrien promozioa.
• Berriz: Familiabakarreko etxebizitzak eraikitzen.
1.160 m2-ko lursaila.
• Berriz: 2, 3 eta 4 logelako etxebizitzak.
• Elorrio: 2 eta 3 logelako etxebizitzak. 
• Iurreta: 2 eta 3 logelako etxebizitzak.
• Matiena: 2 eta 3 logelako etxebizitzak.
• Durangaldea: Baserri eta txalet ezberdinak, Abadiño,
Atxondo, Berriz, Durango, Elorrio, Iurreta…
• Durangaldea: Lokal komertzialak. Aukera zabala
• Durangaldea: Pabilioi ezberdinak salgai eta
alokairuan.
• Mañaria: Etxebizitza erdi berria bizitzen sartzeko
prest. 
• Mañaria: Etxebizitza berriak estreinatzeko. 
• Zaldibar: Lur saila salgai. Eraikitzeko aukera.
• Zaldibar: Etxebizitza tasatuak. Zozketa gabe. 
• Askatasun Etorbidea: Duplexa. Izugarria. 
• Landako: 3 logela, egongela, sukalde jantzia eta 2
komun. 2 terraza eta garajea. Ganbara. Bizitzen
sartzeko prest.
• Fray Juan de Zumarraga: Duplexa.Ezin-hobea.
• Zabale: 90 m2-ko etxebizitza polita. Garajea eta
ganbara. Eguzkitsua. 
• San Inazio: Beheko solairua. Pertsona ezinduendako
aproposak.
• Madalena: 135 m2-ko etxebizitza. 4 logela,
egongela, jangela, sukaldea, despentsa, 2 komun eta
bainugela. Balkoia. 2 ganbara eta garaje bikoitza itxia.
• Madalena: 2 edo 3 logelako etxebizitzak. 
• Herriko Gudarien kalean: 135 m2. 3 logela,
egongela, sukaldea eta 2 komun. Oso eguzkitsua.
TERRAZA handia. Garajea eta trastelekua.
• Tronperri: Ezin-hobea. 3 logela, egongela, sukalde
berria jantzia eta 2 komun. Garaje itxia eta ganbara.
Prezio onean.Bizitzen sartzeko prest.
• Murueta Torre:Leku-aldatzea dela eta etxebizitza
ezin-hobea saltzeko premia. 3 logela, egongela,
sukaldea eta 2 komun. Balkoia. Garajea eta trastele-
kua. 
• Landako-Txibitena: 2 eta 3 logela. 
• Txibitenan: 3 logela, egongela, 3 komun, sukaldea
eskegitokiarekin. Balkoia. Garaje aeta trastelekua.

ETXEBIZITZA  SALGAI
• Durango: ETXEBIZITZA BERRIAK SALGAI.
Terrazarekin. 1, 2, 3 eta 4 logelako etxebizitzak.
• Zaldibarren: 2, 3 eta logela bakarreko etxebizitzak.
Etxebizitzak garajearekin eta trastelekuarekin.Guztiz
jantziak. 138.000 �-tik aurrera.
• Ermodo kalean: Eraikuntza berria. 105 m2. Guztiz
kanpora ematen du. Ganbara, garajea eta trastelekua.
• Tabiran: Promozio berria. Luxuzko etxebizitzak.

• Berriz: Bizitzen sartzeko prest. Guztiz barriztuta.
154.500 €.
• Durango: Bizitzen sartzeko prest. 2 logela eta
egongela. 168.300€.
• Andra Mari: Apartamentua. Guztiz jantzia. 162.000€

• Mikeldi kalea: Apartamentu berria. 204.300 �.
• Urkiagatorre kalean: 3 logela, egongela, sukaldea eta
komuna. Trastelekua. 186.000€.
• Trenbide kalean: Atikoa. 3 logela. Guztiz berria.
216.000€.
• Artzetagan kalean: Apartamentu berria garajea eta
trastelekuarekin. Bizitzen sartzeko prest.
• Askatasun Etorbidea: 3 logela, egongela eta 2
komun. Garaje aeta trastelekua. 345.600€.
• Tronperri: 100 m2. Garaje aeta ganbara. Terraza eta
txokoa. 330.500€.
• Mendizabalen: 2 logela eta 2 komun. Garaje itxia eta
ganbara. Erdi berria.
• Antso Eztegiz: 3 logela eta 2 komun. Aukera ona.
• 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.
• Plateruen Plazan: Pisu altua. Erdi berria. Egongela
beheko suarekin. Garajea eta trastelekua.
• Erretentxu: 75 m2. Kanpora ematen du. Garaje itxia.
266.000€.
• Iurreta: 3 logela. Berria. Guztiz jantzia. 210.000€.
• Abadiño: Feria lekuan. 90 m2. 3 logela. 
• Iurreta: Baserria. Guztiz berria. 3 solairu. 2000 m2-
ko lursaila.
• Durangon: Txaleta. Estreinatzeko. 410 m2,4
solairutan banatuta. Lorategiarekin.
• Abadiño: Txaleta. Bifamiliarra. 300 m2-ko lorategia. 

• Matiena: Berria. 400 m2. 10 m-ko altuera. ( Eroski
ondoan ).

ERAIKUNTZA  BERRIAK

ETXEBIZITZAK  SALGAI

PABILIOIAK  SALGAI
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Egunen batean burua be ahaztuko
dozu. Non itzi dozu aterkia?
Oraindino behar izango dozu.

Aries
martxoak 21 - apirilak 20

Sarritan ondo etortzen da argazki
zaharrak berrikustea, nondik
gatozen ulertzeko. Horren ondoren,
argazki barriak egin ingurukoekin.

Taurus
apirilak 21 - maiatzak 20

Bakotxak erabakitzen ditu bere
mugak eta helmugak. Ez itzi besteei
zeure bidea marrazten, egizu zeure
kabuz.

Gemini
maiatzak 21 - ekainak 20

Loreak eskaintzea gauza polita da.
Halan be, ura bota ezean loreak
usteldu egiten dira. Pentsatu dozu
horretan?

Cancer
ekainak 21 - uztailak 20

Lanetik bueltatu eta kostatu egiten
da etxeko lanak egiten hastea.
Beste aukerarik ez dago, baina.
Hartu umore onez.

Leo
uztailak 21 - abuztuak 23

Besteengaitik esaten dozu, baina
zuri be ikaragarri gustatzen jatzu
txutxu-mutxuan jardutea. Ez dozu
piper eta gatz faltarik, ez.

Virgo
abuztuak 24 - irailak 23

Egun guztiak berdinak ez diren
moduan, musu eta laztan bakotxa
be era batekoa izan ohi da. Dena
aldatzen da mundu honetan.

Libra
irailak 24 - urriak 23

Zer mania edo ohitura klase dira
zureak? Zugaz reality show bat
eginez gero, ikustekoa izango
litzateke.

Scorpius
urriak 24 - azaroak 23

Batzuetan bai, eta besteetan jai.
Bestea be kontutan hartu planak
egiterakoan. Zeurekoia ez zarela
esango dozu, gainera!

Sagitarius
azaroak 24 - abenduak 23

Zenbat txikle jaten dozuz? Hainbes-
te jatea ez da ona, ez haginentzako
ez masailezurrarentzako. Zaindu
egizu zure ahoa.

Capricornus
abenduak 24 - urtarrilak 20

Maitasuna ez da diruagaz edo
erregaluekin erosten. Izan zaitez
zaren modukoa.

Aquarius
urtarrilak 21 - otsailak 18

Maiatzak ekarri deutsuna, ez
deizula eroan ekainak. Ondo hasi
udarako bidea, udaberrian ikasita-
koagaz.

Piscis
otsailak 19 - martxoak 20

HITZ GEZIDUNAK SUDOKU HOROSKOPOA

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

Baziren behin ezkonberri bi, Gaizka Uribetxebarria eta Amaia Uharte, auzoki-
deak izan arren Conilen (Cadiz) elkar ezagutu ebenak. Han erein eta hemen
loratutako maitasunak, altarera eraman zituen joan zen zapatuan, elkarri baietza
emotera. Axpeko elizan ezkondu ziren eta Akebaso jatetxean bazkaldu eben.
Orain, New Yorken dagoz eztegu bidaian. Sekula lorik egiten ez dauen hiria omen
da. Definizino hori emon eutsienak be, hainbaten, ezkonberriak izango ziren.

June Arteaga Etxebarriak
maiatzaren 30ean zazpi urte
egingo ditu. Zorionak neba
Paul, aita, ama, aitita,
amama eta osaben partez.

Aitziber Murgoitiobeñak
ekainaren 2an 40 urte
beteko ditu. Musuak Ane,
Oihan, Mara, Peru, June,
Ireder eta Kimetzen partez.

Zorionak “wapa”. Uste
dogu zure urteguna lar
ondo pasatu genduela.
Mosu handi bat, lagunen
partez. Viva Mira Fuentes!

Aitor Ruiz Maguregik
maiatzaren 30ean zortzi urte
egingo ditu. Zorionak Pep in
on! eta “gnagnaketa” bat
osaba Agusen partez. 

DENPORAPASAK

* Irudiko
hegaztia

Onez

Noblezia
titulu

Bikoteka

Gaitz
eragile

Limakoa

Pl., zilarbizi
sulfuro

Milaka
milakoak

Haur hizk.,
haur

Zoritxarra

Banaka

I. hilabete

Errep.,
gorotza

Erdaraz,
Arronitz

Poltsa
handiak

Zerutiko
ur

Kasik

Zementoa
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ibiltzen

da

Nor,
pluralean

Bizkaieraz,
garoa

Kontso-
nantea

Kontso-
nantea

Katilu
txikia

Areago

Denbora-
leak

Gizon
izena

Izotz,
horma
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DUKE

ZBIRUS

MILIOIAK

NINIKA

TAMALAZ

BAKARKA

URTARRIL

IAROKE

PORLANA

AREIRA

EKAITZAK
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Mikel Garaizabal
Enologoa

Orain dela gitxi, estatuan egiten den urteko ardao edo beratze karboniko eran –Durangaldean
‘eskilarapekoa’ edo ‘cosechero’ izenez ezagutzen dena- egiten den lehiaketa garrantzitsuena
izan zen. Saria ‘Primer’ izenez ezagutzen da, eta finalerdi baten ondoren 12 izan dira finalera

heldu direnak. Harrigarria bada be, bigarrenez epaimahikide izateko aukera izan dodan lehiaketa hone-
tan Errioxakoa ez den ardao batek eroan dau garaikurra. Hau gitxi bada, irabazlea Tenerifeko upate-
gi bat izan dela kontatu behar deutsuet: Viña Norte 2008 ardaoa izan da irabazle, Samaniegoko Erre
Punto eta Eltziegoko Luberri ardaoen aurretik. Egia esan, ardao txapelduna asko gustatu jatan, eta
txapelketa honen ondoren urteko ardaoetan zeozer mugitzen dabilen seinale izan leiteke.

ARDAOAREN NEGARRA   “Primer 2008 saria”

Urtero legez, aurten be Gal-
dakaon ospatuko den Ikas-
tolen jaira gerturatzen denak

Eusko Label produktuak dasta-

tzeko aukera izango dau. Eusko
Labelaren txokoa A azpigunean
egongo da, Mugurun. Bertan,
Eusko Labela duten Okela, Base-
rriko Oilaskoa, Tomatea eta Ger-
nikako Piperrak dastatu ahal izan-
go dira. Denera, 1.200 txahal pin-
txo, 2.000 oilasko pintxo, 7.500
piper eta 265 kilo tomate emon-
go dira. 

Ekintza hau Ikastolen Kon-
federazioak eta Kalitatea Funda-
zioak sinatutako kolaborazio
akordioaren ondorioa da. Akor-
dio horregaz, Ikastolen Konfede-
razioak euskarazko kalitateko
hezkuntzaren alde egiten dauen
lana eta Kalitatea Fundazioak
Euskadiko kalitateko nekazaritza
eta arrantza elikagaien alde egi-
ten dauena uztartu eta norabide
berean jarri gura dira. Horrela,
indarrak batuz, kalitateko hizkun-
tza, hezkuntza eta elikagaien
aldeko apostua egingo da Ibilal-
dian. Bizkaiko Ikastolen jaian
legez, Araba Euskarazen eta
Kilometroetan be beste hainbes-
te egingo da. Produktu dastake-
taz gainera, Eusko Labelaren
txokoan haurrentzako hainbat

ekintza antolatuko dira. Gainera,
txikienei zuzendutako promozi-
norako hainbat material banatu-
ko da domekan. 

Gernikako Piperra eta
Tomatea dastatzeko une ezin
egokiagoa izango da. Izan be,
orain dela gitxi hasi da bi produk-
tuak merkaturatzeko garaia. 

Gernikako Piperra

Gernikako Piperra barietate
autoktonoko piperra da, eta
EAEn klima atlantikoa daukien
eremuetan landu eta maiatz-urria
bitartean jasotzen da. Haragi
finekoa da, eta azalak ez dauka
pergaminorik; hau da, ez da aho-
sabaian nabaritzen, eta horree-
xek dira, hain zuzen be, piper
honen ezaugarri estimagarrie-
nak. 

Euskal Tomatea

Maiatz eta azaro artean biltzen
da. Ildaskatua da eta kolore
gorri-berdekoa. Araudiak zehaz-
ten dauen gitxieneko azukre
kontzentrazinoak emoten deutso
tomateari bereizgarr i  dauen
zapore bizia.

EUSKO LABEL
Eusko Labeldun produktuak dastagai
Galdakaoko Ibilaldian, domekan

OSAGAIAK:
• Euskal baserriko oilaskoa 
• Ardao zuri baso bat
• Olioa eta gatza
• 300 cl salda
• 3 hosto gelatina
• Artoz egindako ozpin-
olioa: Arto egosi koilarakada
bat, arto olioa (50cl), sagar-
do ozpin koilarakada bat eta
erretakoaren koipea (50 cl)

1. Oilaskoa betiko erara egin,
ongi bigundua dagoen arte.
2. 20 minutu labea su goritan
dagoela eta 35 minutu labea
itzalita.
3.Oilaskoa atera ondoren erre-
ti lutik koipea jaso, bertara
ardao zuri baso bat eta 300 cl
salda botata. Horretara bere
zukua aterako deutsagu.
4.Batetik oilasko errea izango
dogu, eta bestetik haren zuku
beroa.
5. Oilasko erreari hezurrak
kendu, baina aurretik azala
ahalik eta osoena kentzen
saiatu, eta azal hori cake-mol-
de txiki baten hondoan jarriko
dogu.
6. Gero oilasko zatiak luzeka
jarriko doguz, eta zuku horre-
kin -gelatina 3 hostoak gehitu
ondoren- estaliko dogu guztia.
7. Hozkailuan hozten itziko
dogu. Errezetako 4 osagai
horreek txikituz egindako arto
ozpin-olioagaz batera atarako
dogu.

Euskal Baserriko
Oilasko jelatina

Bizkaiko ikastolen jaian parte hartuko dau Eusko Labelek
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Joxe Garaizabal
Irakaslea

Berezkoa
Zer da berezkoa? Berezkoa
zer den esatea ez da erraza,
baina, argi dakigu edozein
bere jardunean noiz berez-
berez dabilen. Gauza bera
gertatzen jaku beste bat tra-
kets edo moldakaitz dabile-
nean.

Ume-umetatik ezagun
dau batek zer era edo jite
dakarren. Esaera zaharrak
dinon moduan, “Zelako egu-
rra, halako ezpala”; askotan
ekartzen da etxekoen edo
arbasoen traza. Halan be, beti
ez da horrela izaten, kontra-
koa be gertatu leiteke.

Eskolan be gauza bera
gertatzen da, laster ikusten da
bakotxaren izaera. Batzuk
Eguberri  baino lehen argi
erakusten dabe zer egingo
daben. Ikasturte guztia egin-
go dabela esan eta esan, eta
amaieran ezer be ez.

Eskola garaia pasatu
ostean, etxera, beharrera edo
nora edo hara mugitu behar,
eta han be gauza bera, berez-
koa falta.

Gazte garaia ona da nor-
beraren ezintasunak gorde-
tzeko, izan be, gazteak mun-
dua iruntzi behar dauela emo-
ten dau. Baina, laster indarrak
beherantz hasten dira, eta
orduan bistaratzen dira bako-
txaren gaitasunak eta ezinta-
sunak.

Bizitzan edozein gauzak
bere ahalegina eskatzen dau,
handia ez bada txikia; ez dago
ezer berez datorrenik, nor-
berak ezer egin barik lortu
leitekenik. Zer esanik be ez
zahartzaroan.

Horrela ba: “berez ez
dena, arpelik eztena”.

daukien pasinoa aprobetxatu
behar da. Gainera, ekarpen posi-
tiboak asko dira: beldurrak gain-
ditu, gauza barriei egokitu…

Zer liburu daukazu gau-mahaian?
Ama egin barri izanda, azkenal-
dian umeen hazkuntzagaz lotuta-
ko literaturagaz ibili naz. Orain,
barriro heldu deutsat nobelari:
Magda Szabóren La Puerta, gura
barik topau eta disfrutatzen nabil.

Zer eskatzen da gehien?
Nobela. Intrigazkoak orain, histo-
rikoak aurrerago… Edozein salto-
ki edo egunkariko 10 salduenak dira
eskatuenak. Unean unekoa izan lei-
teke, baina, errazen nobela irakur-
tzen dot neuk be.

Euskadiko Liburutegien Sistema.
Teknologia barriek eragin dabe?
Asko zabaldu ditue aukerak. Ber-
tan ez eze, sareko edozein liburu
dago eskuragarri. Gainera, txarte-
lagaz EAEko edozein liburutegira
jo zeinke. Liburutegi arteko mai-
leguan zirkulazinoa itzela da.

Literaturagazko interesa ume-
tan hasi behar da lantzen?

Hazia iztea
garrantzi-

t s u e n a
d a .

Libu-
r u
z e i n

i p u i -
nekiko
d e n e k

gitxiago. Ikasteko guneak garran-
tzitsuak dira, baina badagoz hain-
besteko garrantziko edo handia-
goko bestelako zerbitzuak…

Esaterako?
Hemeroteka, irakurtzeko gune
informal eta erosoago lez, audi-
torium-agaz; edo, umeengan ira-
kurketa sustatzeko egitasmoak
garatzea, kultur ekintzetarako leku
moduan… Liburutegia ez da libu-
ru biltegia, aukera piloa eskaintzen
dauen leku dinamikoa baino, eta
lan horretan urte piloa daroagu.

Lehenengo balorazinoa…
Orokorrean positiboa izan da,
kexarik egon den arren; batez be,
ikasleen partetik. Txoko propio
horren falta somatu dabe. Guztiz
aldatu da planteamendua, baina,
ohituko garelakoan nago; egoki-
tze prozesuan gagoz denok.

Liburutegia gune isil,
formal eta serioa da? 
Liburutegi eta liburu-
zainon irudia alda-
tuz doa. Europako
herrialde batzuetan
urteak daroez alda-
tzen, eta, kostatu
arren, helduko gara.
Aisialdia aprobetxa-
tzeko leku aproposa
izan leiteke.

Jabetzen dira era-
biltzaileak?
Bai. Eskainitakoak
be asko egiten dau;
DVDak maileguan
hartzeagaz, adibi-
dez, publikoa alda-
tu egin da. Aldizka-
ri eta komikiekin
be gertatu leiteke.
Urteotan maileguak
%10-15 igon dira.
Ekintzak be erakar-
garriak dira. 

“Hazia itzi behar da, ume guztiek
daukien pasino hori aprobetxatuz”

Horretarako egokitutako
etxetik, Garai Jauregitik,
beharrizanak kontutan

hartuz eraikitako Kalebarri-
ko etxe barrira lekualdatu
dabe Liburutegia. Estibaliz
Albizu liburuzaina umetatik
da irakurzalea, baina lanean
hasi zenetik da erabiltzailea.

Pozik etxe barriagaz?
Oso pozik! Baina, apur bat faltan
botatzen dot Garai. Han bost urte
egin ditut, eta kariñoa hartu deu-
tsat. Etxe oso berezia da, xarma
dauka. Pena be emon deust. 

Egokitze prozesuan zagoze…  
Etorkizunari begira ideia garatu-
ta dogu, eta somatutako preminak
kontutan hartuta hainbat zerbitzu
eskaini gura dogu. Lan taldeari
begiratuz, ikusi beharko da norai-
no heltzeko gai garen… Behar den
materiala eskaintzeko gai izan
behar dogu, baina, ahal den artean
formakuntzan laguntzeko be bai,
preminazko tresnak eskura jarriz.

Espazio zabala daukazue…
Bai, eta izan leiteke eboluzino bat
emotea, erabiltzaileen erantzu-
naren arabera. Aukerarik ez zegoe-
lako eskaini ez diren zerbitzuak
emongo dira, barriak izan ez arren.

Irakurtzeko gunea falta zen?
Batez be, azterketa sasoian; ikas-
lez betetzean. Askok liburutegia
ikasteko gunetzat hartzen dau.

Eta ez da holan…
Ez, eta etorkizunean geroago eta

Bertan bost urte egin eta gero, Garai Jauregia izteak pena be emon deutsala aitortu dau Estibalizek

Bidaia gidak desagertzen ei
dira lantzean behin 

Ama izan barri da 33 urteko
lekeitiarra, eta ‘La Puerta’
liburua dauka gau-mahaian

Estibalitz Albizu

Edozein gauzak ahalegina
eskatzen dau, handia ez
bada txikia. Ez dago ezer
berez datorrenik
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