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Tren geltoki barria
egitea aztertzen
dabil ETS
ZZaallddiibbaarr  ••  Zaldibar eta Ermua
arteko trenbidearen bikoizketa
ren azterketa informatiboan Zal-
dibarren eta Ermuan tren geltoki
barri bana eraikitzea aurreikusi
dabe. Urte amaieran argitaratuko
ei dau txostena ETSk. 2

300 gaztetxo batuko
dira judo txapelketan
KKIIRROOLLAA  •• Durangoko Judo Taldeak
Durango Uria Nazioarteko Judo Txa-
pelketa antolatu dau hilaren 20rako.
Lagun arteko kirola sustatzeko
asmoz, Frantzia, Girona eta Zarago-
zatik, besteak beste, 300 bat gazte-
txo batuko ditue Landakon. 24

‘Irla izan’ disko
barria aurkeztu
deusku Anarik
KKUULLTTUURRAA  ••  Durangoko Liburu
eta Disko Azokaren nobedadeeta-
ko bat izan den ‘Irla izan’ diskoa
aurkeztera etorriko da Anari aben-
duaren 18an Plateruenera. Bera-
gaz elkarrizketa izan dogu.

13

Mediku aldaketekin
kexu dira abadiñarrak

Abadiñoko bizilagunek mediku zerbitzua Zelaietan mantentzea gura dabe. Kepa Aginako
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HERRIRIK HERRI
ZALDIBAR

Geltoki barria
egitea aztergai dau
Trenbide Sareak

Zaldibar eta Ermua trenbide
zatia bikoizteko lanen ingu-
ruan Eusko Trenbide Sareak

egiten diharduen azterketa infor-
matiboan jasotzen da Zaldibarko
eta Ermuko tren geltokiak barriz-
tatzea. Urtea amaitu orduko argi-
tara emongo daben azterketa
informatiboaren txostenean jaso-
tzen dabe Eusko Trenbide Sareak
erakundeko teknikariek Zaldibar
eta Ermuan geltoki barriak egite-
ko aukera, eta baita Mallabian
tren-geltokia egitea be.

Hamabi hilabetez prestatzen
jardun daben azterketaren txos-
tena (600.000 euroko aurrekontua
izan dauena), urtea amaitu ordu-
ko argitaratuko dabela azaldu
deusku asteon Eusko Trenbide
Sareak erakundeko ordezkariak. 

Alegazinoetarako epea zabal-
du eta proiektuak ingurumenean
izango leuken eraginaren azterke-
ta egin eta gero ekingo deutsie gel-
toki barriaren eraikuntza proiek-
tua osatzeari. I.E. 

Urtebetez prestatzen jardun
daben azterketan jaso dabe
Zaldibarko tren geltokia
barrizteko aukera

Zaldibar-Ermua trenbide zatia bibidertzeko lanekin
lotuta burutuko leukie geltokiaren barriztea

Laster argitaratuko dabe Zaldibar-Ermua tarteko txostena. I.E.

Ane Miren
Alberdiri
omenaldia
Herritar guztiak gonbidatu ditue
Helmuga emakume taldeak bul-
tzatu eta antolatuta dauen aben-
duaren 19ko Ane Miren Alberdi
arku-tiralari zaldibartarraren
omenaldira. 12:30ean, Udaletxe-
ko plazan aurreskua eta ondoren
batzar aretoan Helmuga ema-
kume taldeko ordezkariaren eta
bere entrenatzailearen berbaldi
laburra izango da, Europako txa-
peldunordea den Alberdiren kirol
ibilbidea goraipatuz.

Omenaldi eguna amaitzeko,
luntxa izango da Udaletxeko
sarreran. Herrikideek Txotxon-
gilo aisialdi taldean  aritutako Ane
Miren Alberdi gazteari deutsien
maitasunaren isla izango da
abenduaren 19rako Helmugak
antolatu dauen omenaldia. I.E.

Abenduaren 19an, 12:30ean,
Udaletxeko plazan hasiko
ditue omenaldiko ekintzak

Trenbidea bibidertzeko egingo
ditueen lanekin lotuta, Ermua
eta Zaldibarren tren geltoki
barria egitea aztertzen dabilz  
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Auzoetako herritarrek orain
aste biko udalbatzarrean helara-
zi eutsen egonezina ezagutu eta
hurrengo egunean Osakidetza-
gaz hartu-emonetan ipini eta
egoera azaldu eutsela azaldu deus-
ku Talde Independienteko alka-
teak. Ondorioz, gaia berrikusi eta
beste proposamen bat daukie-

nean Udalagaz batzarra egiteko
asmoa agertu ei dau Osakidetzak.
Helburua, alkatearen berbatan,
arazoari konponbidea emoteko
formularik egokiena bilatzea izan-
go da, “herritarrek jasotzen daben
osasun zerbitzua kaltetu barik”. 

Irtenbide posibleak
Irtenbide posible bat medikua
arratsaldez be Zelaietako zentroan
egotea izan leitekela onartu dau
alkateak, edo lanordu erdia Zelaie-
tan eta beste erdia Matienan egin-
go dauen mediku barri bat ipin-
tzea be aukera bat litzakela azpi-
marratu deusku. 

Jeltzaleek, bestalde, ohar
bidez salatu dabe zerbitzuaren
hedapena Osakidetzagaz negozia-
tu ebanean, “matienarrei zerbi-
tzua eskaintzeko eukan gogo
bizian beste auzoak albo batera
itzi eta ahaztu” zituela Talde Inde-
pendienteak.  I.E. 

Mediku zerbitzua aurreran-
tzean Matienako Osasun
Zentroan jasoko dabela

jakinaraziz hainbat herritarrek
Osakidetzatik jaso eben gutunak
zehaztutako aldaketak urtarrile-
ra arte ez direla gauzatuko jakina-
razi deutso Osakidetzak, asteon
alkateak azaldu dauenez. 

Gehienezko mediku bako-
txeko 1.500 gaixoren muga gain-
dituta, herriko bi zentroetan bir-
moldaketa egiteko aurreikuspe-
na izan dau osasun zerbitzuak:
auzoetako zenbait herritar Matie-
nako zentrora bideratzeko eta
zerbitzua Matienan jasotzen ebe-
netariko batzuei medikua aldatze-
ko asmoa zeukan Osakidetzak. 

Aldaketagaitiko herritarren
protestak eta alkatearen kezka
ezagututa, aurreikusitako alda-
keta, urtarrilera arte behintzat,
bertan behera iztea erabaki dau
Osasun zerbitzu publikoak.

Urtarrilera arte geldiarazi
ditu Osakidetzak aldaketak
Zelaieta eta Matienako erabiltzaileei iragarritako mediku aldaketak 
urtarrilera arte  bertan behera itziko dituela jakinarazi dau Osakidetzak

Urtarrilera arte beste
neurririk ez dabela oraingoz
hartuko adierazi deutso
Osakidetzak Udalari   

Deialdiak eta infomazinoa zabaltzeko aproposa da panela.

ABADIÑO

Adostasuna
erreka bideratu
beharragaz 
Ibaizabal erreka bideratzeko
proiektua “2008tik kaxoi batean
gordeta” dagoela-eta, Uraren Eus-
kal Agentziaren  “itzikeria” sala-
tzeko  agerraldia egin eban Jose
Luis Navarro alkateak orain aste
bi. 2005etik blokeatuta dagozen
herriko Arau Ordezkatzaileak
aldatu ahal izateko baldintza da
erreka bideratua egotea, Navarrok
gogorarazi dauenez.

Talde Independienteko alka-
tearen berbei erantzunez, beste
erakunde batzuei egozten deu-
tseezela berak egin dituen aka-
tsak salatu dau Abadiñoko EAJk.
Jeltzaleen berbatan, “alkatea eta
independienteak azkenean ohar-
tu dira erreka bideratzeak dau-
kan garrantziaz”, baina azpima-
rratzen dabenez, jeltzaleak alka-
tetzan eta eurak oposizinoan
zegozenean “bestelako jarrera
zeukien Independienteek”.

Pierburg enpresa
alboko lursaila,
eraikuntzarako
Matiena auzoan dagoen Pierburg
enpresaren aldameneko lursaila-
ren berkalifikazinoa egitea onar-
tu eben, joan zen hileko udalba-
tzarrean, Talde Independienteko
eta EAJko zinegotziek. Orain arte
industriara bideratzeko izenda-
tuta zegoen lur saila urbanizaga-
rri izendatzea proposatu eta onar-
tu eben bozketan. 

Neurriaren kontrako eritzia
adierazi eta proposamenaren kon-
tra bozkatu eben ezker abertzale-
ko zinegotziek: teknikariek azter-
keta barik halako neurriak har-
tzeak “promotoreen interesen
arabera aritzea” ekarri leikeela
adierazi eban Basauri zinegotziak. 

Erabakiaren oinarrian “eriz-
pide teknikoa ez, politikoa” behar
dela erantzun eta alde bozkatu
eban, Talde Independienteagaz
bat, aldaketa ahalbideratuz Axier
Garate zinegotzi jeltzaleak. I.E.

Erreka bideratzeko beharra
ikusten dabe jeltzaleek zein
Talde Independientekoek

Mediku bakotxak 1.500
pazienteko muga ez
gainditzeko zelan birmoldatu
aztertzen dabil Osakidetza

Berkalifikatu dabena 11.000
metro karratu inguruko
Matienako lursail bat da

Informazino
panela ipini
dabe Matienan
Bizkaiko Aldundiak Matienan
burutu dituen errepideko lanekin
batera ipini dabe udal informazi-
noa zabaltzeko funtzinoa izango
dauen panela, Aldundiak finantza-
tutakoa. Panelak kudeatzen Uda-
lak jardun dau ordutik, eta, alka-
tearen berbatan jaso dogunez, oso
sistema erabilgarria ikusten dabe-
lako, Muntsaratz eta Zelaieta
auzoetan be halako panel bana
ipintzeko asmoa dauka Udalak.

Herritar guztiei bat-bateko
informazinoa zabaltzeko eta Uda-
laren webgunea erabiltzeko ohi-
turarik ez daukienentzako infor-
mazinorako aukera moduan ikus-
ten ditue panelak Udalean. Kalean
oinezean dabilzenentzat askota-
riko deialdiak jaso eta udal infor-
mazinoa zabaltzeko funtzinoa
izango dabe Matienakoak legez,
Zelaieta eta Muntsaratzekoak be.

MAÑARIA

Erdira jaitsi dabe
kultur ekintzen
aurrekontua

Datorren urterako Udalaren
aurrekontu orokorrean onartu
daben gastu murrizketaren ondo-
rio legez aurkeztu dau Udalak
orain arte antolatzen zituen hain-
bat ekitaldi desagertzea. Aurten-
goagaz alderatuta, erdia izango
da Mañarian kultur ekitaldiak
antolatzeko 2010ean izango
daben aurrekontua. 

Horrela, ohitura bihurtu
diren hiru ekitaldi datorren
urtean ez ditueela burutuko jaki-
narazi dabe: azken urteetan
uztaileko bi astetan zehar herri-
ko umeei zuzenduta antolatzen
eben udako kanpamendua,
herriko ondareari buruzko jar-
dunaldiak eta azken bi urteetan
Udalak antolatu dituen organo
kontzertuak ez ditue egingo. I.E.

MALLABIA

Abesbatzaren
Gabonetako
ikuskizuna

Jasokunde eta Mendibil abesba-
tzek ikuskizuna eskainiko dabe
abenduaren 19an, zapatuan,
arratsaldeko 19:00etan, herriko
pilotalekuan. Iratxe Uribelarrea-
ren zuzendaritzapean, Gabone-
tako abestiak kantatu eta Olen-
tzeroren inguruan girotutako
Amama Iñaxiren ipuina antzez-
tuko dabe, ordu bete inguruko
ikuskizunean. Umeek be zuze-
nean parte hartuko dabe, izan be,
egun horretan Olentzerok umeen
eskutitzak jasoko ditu, gero,
Gabon egunean ikazkina herri-
ra datorrenean, opariak banatu
daizen. 

Gabon eguneko opari bana-
tzea arratsaldeko 19:00etan izan-
go da. Ondoren pintxo bana
banatuko dabe. A.B.
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DURANGO

Juan Itziarkon
irisgarritasuna
hobetuko dabe
Juan Itziarko auzuneko hirigin-
tza lanei aurre egiteko 2010era-
ko aurrekontu-konpromisoa
onartu dau Udalak. Zenbait urte-
tarako gastu lez bideratuko dabe.
Aho batez onartu dabe. 

40 urtetik gora dituen auzoa-
ren "modernizazinoari" heldu
gura deutsie lehenengo fasean
jasotako lanekin. Irisgarritasuna
hobetuko dabe; argiteria ez
kutxakorra eta baranda barriak
be jarriko ditue. Auzokoekin jar-
dun dabe 226.000 bat euroko
inbertsinoa eskatuko dauen egi-
tasmoa lantzen —aurretik
178.000 euro zegozen lotuta— ,
eta, irisgarritasunari eta segur-
tasunari jagokezen “hobekun-
tzak” nabarmendu ditue udal
taldeek, auzokoen parte hartzea-
ren garrantzia ez eze.  A.B.

Udalak 40 urtetik gora
daukazen auzunearen
“modernizazino lanari”
heldu gura deutso

Babesekoak
sustatzeko
besterentzea
Babeseko etxebizitzak sustatzea
Jaurlaritzaren Etxebizitza eta
Gizarte Gaiak Sailaren esku iztea
onartu dabe. Horretara, bai Ara-
motzen (52) bai San Roken (143)
babesekoak eraikitzeko egitas-
moa bultzatu gura dabe. EAJ, PSE-
EE, PPeta Aralarrek egin dabe alde. 

Talde Mistoak kontra egin
dau, ikerketa sozio-demografi-
ko bat behar dela eta "gitxiengo
irtenbidea” izan arren, babese-
koek “guztien etxebizitza esku-
bideak bermatzen" ez dituela
eritzita. Aralarrek Aramotzen
“behingoz” eraikitzen hastea
eskatu dau, eta PSE-EE “pozik”
agertu da egitasmook “erralita-
te” bihurtuko direlako. Prozesu
"luzea" eta "korapilotsua" izan
dela aitortu dau EAJk, baina albait
arinen hasi gura dabela. A.B.

Aramotzen 52 etxebitza
eraiki gura ditue, eta San
Roken, barriz, 143 

PSE-EEren egoitza lekuz
aldatzeko eskaria
Bost hilabete dira Astxiki kaleko
1eko sozialisten egoitzan lehergai-
lu bat zartarazo ebela, kalte mate-
rial handiak eraginez. Euren etxee-
tatik irtenarazo be egin zitueen
bizilagunak, gas ihesak sortuta-
ko arduragaitik; Herritarren Arre-
tarako Zerbitzuan 20 bat errekla-
mazino jaso zitueen. Oraintsu,
inguruko hainbat etxetan Sederik
ez zinoen kartelak eskegi ditue;
astea amaitu orduko hainbat ken-
du egin ditue.

Aralarrek PSE-EEri elkartasu-
na adierazo eta kartelok kentze-

ko eskatu dau, ohar batean. Ez
deritze “bidezko”, eta “eskubide
politikoa erabiltzeko denen esku-
bidea” defendatu dau: “Gertaeron
eragileei mehatxua itzi daien eska-
tu beharrean, biktimekin krudel-
keriaz jokatzen da; iraina bikotxa
da”. Uztailean sortu ziren kalteak
albait arinen konpontzea be eska-
tu deutso Udalari. A.B.

Aralarrek elkartasuna agertu
dau, “guztien eskubide
politikoa” defendatuz

Bost egunotan Azoka “erosotasunez” bisitatzeko aukera izan dabe bertaratutakoek. T. Angoitia

Azokak “krisiari eutsi” deutso
Gerediagak azaldu dauenez
Inoiz baino ekitaldi gehiago batu ditu 44. Euskal Liburu eta Disko Azokak

Inoiz baino ekitaldi gehiago batu
dituen 44. Euskal Liburu eta Dis-
ko Azokak “krisiari eutsi” deutso.

Halan nabarmendu dau Geredia-
ga elkarteak. Bost egun izanik, “ero-
sotasunez” bisitatzeko aukera egon
da, ganera; astelehenean, baina,
“gainezka” egon zen Landako.

Erakustazokak 292 stand batu
ditu aurten; 156 argitaletxe, dis-
ketxe eta bestelakoren parte-har-
tzeagaz. Horrez gainera, makina

bat ekitaldi be eratu dira Elkarte-
gian, Haur Literatur Aretoan (17),
Aurkezpen Aretoan (49) eta Aho-
tsenean (45). Azken hori nabar-
mendu dabe antolatzaileek: “Sor-
tzaileentzat gune berezia lortu da,
kontzertu eta poesia errezitaldiak
zein liburu aurkezpenak hurbile-
tik hartzeko aukera eskainiz”.

Formatu barriak be indarrez
sartu dira; liburu digitala, kasura-
ko. Azoka telebistaren estreinal-
diak, barriz, harrera ona izan dau,
parte-hartzaile askoren ustez “fres-
kotasuna” eta “bizitasuna” emonez.
Kultura katalana izan dabe gonbi-
datu, eta Institut Ramon Llull-eko
Josep Bargallók “aurrerantzean be
Azokan egoteko borondatea” ager-

tu dau; Espay Catalunya Topale-
kuak 2010eko saria Gerediagari
emongo ei deutso, “katalanen kul-
tura zabaltzen laguntzeagatik”.

Euskal Denda
Arbasoren 14. Euskal Dendak,
barriz, 17.220 bisitari batu ditu:
“Bisitak %15 jaitsi arren, gure arti-
sautzako erreferentzia finkatu da.
Krisiak eragin dau, baina, gitxia-
go”. Salmentak be “ondo” joan ei
dira, igazko antzera. Bisitariek Gar-
bi Xaboi Naturalen (Zegama) stan-
da aukeratu dabe onentzat; Arba-
sok Eneko Unzalu Bitxiak (Duran-
go). Galeusca erakusketak eta
‘Artisau despistatua’ jokoak izan-
dako harrera nabarmendu dabe.

Durangoko Azokak 292 stand
batu ditu, 156 argitaletxe,
disketxe eta bestelakoen
parte-hartzeagaz
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BERRIZ

OTXANDIO

Soziolinguistika klusterrak
kaleko euskararen erabile-
raren inguruko neurketa

egin dau. Guztira, bost neurraldi
egin ditue eta, batez be, Berrizko
herriguneko ikastetxeetan eta
Kirolari ateak zabalik ekimenean
gauzatu dira. Guztira, 1.741 hiz-
tuni jagokozen datuak jaso ditue
(Berrizko biztanleriaren %37)

Emaitzen arabera, Berrizen
e u s k a r a re n  k a l e  e r a b i l e r a
%27,9koa da. Kalean neurtu
ditueen 100 elkarrizketatik 28
entzun ditue euskaraz, 70 gazte-
laniaz eta bi gaztelania edo eus-
kara ez den beste hizkuntza
batean. Bestalde, azterketa adinen

Guztira, 1.741 laguni
jagokezen datuak jaso ditue;
horrek herriko biztanleriaren
%37 osatzen dau

Euskararen erabileraren inguruko neurketak itzitako ondorioak jakinarazi ditue

Euskara hamar lagunetik 
hiruk erabiltzen dau kalean

arabera sailkatzerakoan, lau adin
taldetan erabilera antzekoa jaso
dabe: 2-14 urte arteko gaztetxoe-
tan %30; 15-24 urte artekoan
%26,4; 25-64 urte artekoan %25,1
eta adinekoetan %28,4.

Azterketa hau Berrizen egiten
den bigarrena da. 2001ean neu-
rraldi bi egin zitueen, eta orduko
haretan auzoak be sartu zitueen
azterketan. Neurketa biak egite-
ko diseinu ezberdina erabili daben
arren, erdiguneko datuei errepa-
ratuz gero, euskararen erabilerak
gora egin dau: 2001ean %22,9koa
zen eta 2009an %27,9koa. Bost
puntu egin dau gora lehenengo
neurketatik bigarrenera.   J.D.

Honako hau Berrizen egiten
daben bigarren neurketa da;
2001ean egin eben lehenengoa

Baztertutzat zeukien AHTaren
hasierako proiektua jaso dabe

ADIFek orain urte asko AHTaren
Elorrioko tramurako diseinatu
eban lehenengo ibilbidea jaso
dabe Elorrioko Udalean. “Aspal-
di bazterturik” uste eben ibilbi-
dea Atxondoko Udalak be jaso
dau oraintsu. Sasoi batean, “kal-
te gitxiago” eragingo ebala argu-
diatuz, ibilbide alternatiboa pro-
posatu eutsan Udalak ADIFi.
Orduan ADIFek bien arteko hiru-
garren alternatiba bat onetsi eban,
eta orain arte azken ibilbide hori
izan da oinarri legez hartutakoa.

Ibilbidea zergaitik aldatu
daben “ideiarik be ez daukagu”,
salatu dau Niko Moreno alka-
teak: “Guk sasoi batean zera ale-
gatu genduen; hirugarren alter-
natibagaz be lurralde-plan sek-
toriala ez ebela betetzen, guk
proposatutakoak balio bera zeu-
kala ikusarazi guran. Ez dakigu
horregaitik den edo zergaitik,
hasierako alternatibara itzuli dira”.

Halan be, ADIFek erdibide-
ko alternatibako aktak sinatzera
deitu ditu oraintsu 90 lur-jabe.
Gobernu zibileko ordezkaritza
etorri zen, baina Elorrioko alka-
tea ez zen azaldu Udaletxera, eta

akten sinatzea bertan behera gera-
tu zen. Ez dakie hurrengo deial-
dia Elorrion edo Bilbon izango
den; Atxondokoak Bilbon egin
zitueen. Lehenengo alternatiba-
ren eta erdibidekoaren artean 50
bat metroko tartea dago eta, “base-
rri bi botatzea eragingo leuke”,
Morenok azaldu dauenez. J.D.

ELORRIO

Buzkantz onena
sarituko dabe
etziko Azokan
Domekan, 09:00etatik 15:00ak arte,
Baserri Produktuen Azoka egingo
dabe herriko plazan. Aurten nobe-
dade dezente dakarz Kementsu
kultur elkarteak antolatzen dauen
ekimenak. Esaterako, I. Buzkantz
Txapelketa antolatu dabe. Parte-
hartzaileek gaur aurkeztuko ditue
buzkantzak eta domekan plazan
batutako epaimahaiak erabakiko
dau zein saritu. Ondoren, buzkan-
tzak pintxotan salduko ditue.

Beste barritasunetako bat
ardien  ile-moztaileen erakustal-
dia izango da. Ardi ile-moztaile bik
jardungo dabe, 11:30ean eta
13:00etan, ofizioa erakusten.

Gainerakoan, baserriko pro-
duktuei emoniko 36 stand egoki-
tuko ditue plazan. Aurten, Laudio-
ko lagun batzuk ipinitako stan-
dean, larrua zelan landu erakutsiko
dabe; gaztetxoek parte hartzeko
aukera be izango dabe. Azkenik,
goiz osoan zehar trikiti soinuak
girotuko dau plaza ingurua. J.D.

Ardien ile-moztaileek euren
ofizioa erakutsiko dabe
11:30ean eta 13:00etan

Laudiotik etorrita, larrua
zelan lantzen den erakutsiko
dabe plazan egokituko 
daben stand batean

Halan be, ibilbide alternatiboko aktak sinatzera deitu zitueen lur-jabeak

AHT GElditu! Elkarlanak protesta egin eban sinaketa egunean.

Kainaberaren
musika jaialdia
hilaren 20an 
Kolonbian garatzen dabilzen bi
proiekturi laguntzeko helburua
izango dau aurten Kainabera
GKEaren Elkartasun Jaialdiak.
Urtero-urtero Elorrioko ikastetxe,
koru, dantza talde eta hainbat
musikarik parte hartzen dabe
jaialdi horretan. Aurtengoa aben-
duaren 20an izango da, Arriolan,
eguerdiko 12:00etan.

Osasun arazoak daukiezen
umeen inguruko proiektu biren
informazinoa emongo dau Kai-
naberak jaialdian, eta batutako
dirua proiektuotara bideratuko
dabe. Batean arazo psikiko eta
fisikoak daukiezen umeen errea-
bilitazinoan dabiz; bestean, min-
bizia daukien umeei eta euren
familiei laguntzen jake euren
bizi-kalitatea hobea izan daiten.
Komunitateko lanagaz aurrera
doazen ekimenak dira.

Bestalde, hilaren 21etik urta-
rrilaren 4ra, janari eta jostailu bil-
keta egingo dau Kainaberak.
Berriotxoa kalean izango da, Out-
leta egoten den lekuan, eta batu-
takoa Perura bialduko dabe, Aco-
bamba eskualdera.

Hasierako alternatibak
baserri bi botatzea
aurreikusten dauela dinoe

Amarauneko
kideekin batuko
da Udala 
Amaraune eskalda taldeko kidee-
kin batzartzeko asmoa dauka
Berrizko Udalak. Rokodromoan
ipini takoa baino boulder gatxa-
goa edo erronka handiagoa era-
gingo eutsena itxaroten eben,
baina uste baino samurragoa da.
Horregatik, udal ordezkariek
eurekin batzartzeko asmoa dau-
kie: “Badago zertaz berba egina
eta txarto ulertuak be argitu gura
doguz” dino Azpitarte alkateak.

Mozino bi aurrera
Bestalde, azken asteetan atxilo-
tutako 34 gazteei eta Aminatou
Haidarri elkartasuna adierazte-
ko mozino bana be onartu
zitueen ezker abertzaleak eta
EAJk eguaztenean egin eben
udalbatzarrean. J.D.

GARAI

Gaztaña Erreen
Eguna ospatuko
dabe bihar
Zapatu honetarako Gaztaña
Erreen Eguna antolatu dabe
Garain, Udalaren ekimenez. 
Pilotalekuan burutuko dabe
ekitaldia.

Arratsaldeko 17:30ean hasi-
ko da gaztainagaz loturiko ospa-
kizun egun hori. Herritar guztiak
gonbidatu ditu Udalak jaian par-
te hartzera; halan be, “batez be
umeei begira” antolatzen dabe-
la adierazi deuskue udal ordez-
kariek.

Bestalde, Gabon inguruko
kontuekin jarraituz, Olentzero-
ren kalejira egingo dabe Garain,
abenduaren 24an. Etxez etxe
joango da ikazkin ospetsua, trak-
tore baten gainean. Horregaz
batera, ohiturazko turroia  bana-
tuko dau Olentzerok. M.O.
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anboto, durangaldeko astekaria

doan

Egin zaitez harpidedunEgin zaitez harpidedun
durangaldeko

bherriak
ezagutzeko

harpidedun egiteko, deitu
94 681 65 58 telefonora edo
harpidedun@anboto.org-ra
zure izen-abizen eta helbidea bidali



IZURTZA IURRETA

Eliza ingurua
atontzeko lanetan
otsailera arte

San Nikolas elizaren ingurua
u r b a n i z a t u  e t a  p a r k e
moduan egokitzeko helbu-

rua daukien lanak burutzen dihar-
due azken asteetan.

Udalak eta Bizkaiko Elizba-
rrutiak ikasturte hasieran lortu
eben akordioaren ondoren ekin
deutsee lanei. Hain zuzen be, Biz-
kaiko Elizbarrutiagaz bere jabetza-
koa zen lursaila lagatzeko ados-
tasuna lortzeko zailtasunek eka-
rri eben lanen hasiera atzeratzea. 

Guztira, 200.000 euro inguru-
ko aurrekontua daukan proiektua
da 2010 urte hasierarako amaitzea
itxaroten daben hau. Lanak amai-
tzen direnean, elizaren aurrealde
eta atzealdea, eta BI-623 errepide-

rako sarbidea be egokituta egon-
go dira. Lanak finantzatzeko balia-
tu daben diru-laguntzaren bal-
dintzetako bat lanak ordurako
amaitzea izanik, otsailean amai-
tzea itxaroten dabe. 

Elizaren ingurua urbanizatu
eta BI-623 errepiderako
sarbidea atontzea helburu
daben lanak egiten dabilz

Urte hasierara arte luzatuko diren lanak dira San
Nikolas elizaren inguruan egiten dabilzenak

Datorren urterako udal
aurrekontuak eztabaidagai
Datorren urterako Udalaren aurre-
kontua eztabaidatzeko deitutako
udalbatzarrean, gastua murriztea
jasotzen dauen proposamena egin-
go dau Gobernuak: Udalak jaso-
tzen dituen diru-laguntzen bidez-
ko sarreretan murrizketa naba-
riak izango direlako proposatuko
dabe aurrekontuaren kopuruak

gitxitzea, ezker abertzaleko alka-
teak dinonez. Abenduko udalba-
tzarrean onartzea itxaroten daben
2010erako aurrekontuan, aurten-
goagaz konparatuta murrizketa
nabarmenena inbertsinoetan ger-
tatuko dela iragarri deusku Cobos
alkateak. 2010erako zeintzuk
inbertsino diren beharrezkoenak

erabakitzeko, azken asteetan
Agenda 21eko batzarrak baliatu ei
ditue: batzarretan parte hartu
daben atxondarrek beharrezkoen
jo ditueenak; Osasun zentroa
barriztea eta posta bulegoa lekual-
datzea, autobus geltokia eta mar-
kesinak eta proiektuan dagozen
etxebizitza sozialak dira.  I.E.

Lanen ondorioz, hesituta dago San Nikolas elizpea. I.E.

ATXONDO

Ortu ekologikoen
lanak aurten
emongo ditue
Ortu ekologikoen egitasmoaren
baitan 40 ortu inguru egokitu
gura ditu Udalak Itur-Buru ingu-
ruan, eta lanak abenduan emon-
go ditue. Lekua atontzen otsai-
lean hastea aurreikusi dau Iñaki
Totorikaguena alkateak, eta, ain-
tzat hartu ez diren zenbait gas-
turi aurre egiteko —obra zuzen-
daritza, segurtasun eta osasun
arloko neurriak eta bestelako
desfaseak— kreditu aldarazpena
be onartu dabe: 150.000 euro
zeukiezen lotuta eta beste 15.000
euroko aldarazpena onartu dabe.
Halan be, abian jarri orduko udal
ordenantza osatu beharko dabe.
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Alkateak iragarri dauenez,
inbertsinoetan nabarituko da
gehien diru murrizketa

Itur-Buru inguruan 40 ortu
ekologiko atontzeko lanak
otsailean hastea aurreikusi
dabe udal arduradunek

Urkiola landa garapenak
sustatuta, Atxondok, Berrizek,
Abadiñok, Elorriok eta
Zaldibarrek be badihardue

DURANGO

Herriaren 2008 eta 2009 urteetako argazki batean legez, Iurre-
ta gaur egun denaren alderdi desbardinak biltzen dituen 'Iurre-
ta barne-barnetik' DVDa kaleratu dau Udalak. Iurretaren eko-
nomia jarduera, ohitura zein historia eta gizarteari buruzko
irudien bilduma da, Udalaren enkarguz eta 13.000 euroko aurre-
kontuagaz, Galdare komunikazio taldeak ekoitzi dauen 'Iurre-
ta barne-barnetik'. "Batez be, kanpora begira, baina baita herri-
ra datozen biztanle barriei zein gainerako guztien artean herria
ezagutzera emoteko helburuagaz", hasi ei ziren orain urte bi
ideia hori lantzen. Herriko elkarteei doan zabalduko deutsee
kopia bana, eta herriko ikastetxeetan zein Ibarretxe kultur etxean
be eskuragarri izango da, jakin eragin dabenez.

Herriari buruzko DVDa kalean

Bota egingo dabe azaroan erretako Intxaurrondo 6ko eraiki-
na, udal teknikariek egindako txosten teknikoa ezagutu ondo-
ren. Bestalde, alboan dagozen Intxaurrondo 4 eta 8ko ugaza-
bek —sutearen eraginez atera egin zitueen— ezingo dabe buel-
tatu, "segurtasun orokorra" bermatu arte. Sutea sortu zenean
segurtasun neurri lez Intxaurrondo eta Santanoste kaleak itxi
egin zitueen, eta neurri hori lehengoan mantendu dabe egoe-
ra kontrolpean dagoela ziurtatu bitartean. Su hartzean 72 urte-
ko emakume bat —erietxera eroan eben kea arnastu ebala-
eta— eta haren semea zegozen eraikinean.

Erretako etxea botako dabe

Minbiziaren aurka urteko
diru-biltzea egingo dabe, etzi
Urteko diru-biltzea egingo dau Minbiziaren Aurkako Elkarte-
ko Durangoko batzordeak domekan. Minbiziaren Aurkako
Nazinoarteko Egunagaz bat eginda egingo dabe eskea. Halan
be, Minbiziaren Aurkako Elkarteak uriko komertzioetara jo
izan dauen arren laguntza ekonomiko bila, igaz egin lez eta
“krisi ekonomiko egoera dela-eta”, aurten be ez dira bertotik
pasako. Beraz, abenduaren 18an be, hiru mahai jarriko ditue:
Santa Maria, Santa Ana eta San Fausto elizetan, hain zuzen be.
Batutako dirua Minbiziaren Prebentzio eta Formazio kanpai-
netara, gaixo eta senideei laguntza psiko-soziala eskaintzera
eta ikerketara bideratuko dabe.

IURRETA

“Izurri” bihurtu leiteken usoen
arazoa konpontzea gura dabe
“Izurrite” bilakatzeko bidean den usoen “arazoari” irtenbidea
topatzeko Udala lanean hasi daiten gura dau Durangoko Alde
Zaharra (DAZ) elkarteak, eta, horretarako, sinadurak batu ditue.
“Kezkagarria” deritzoe azken urteko uso kopuruaren igoerari,
eta “teilatu, teilatuarte eta zabalik aurkitutako tarteetan habiak”
egiten ditueela azaldu dabe, hainbat arazo sortuz; “tartean
higiene eta osasun arazoak”. Azaroan 15 bizilagun-komunitate
batu ziren egoera aztertzeko: "Arazo isolatua ez zela ikusi gen-
duen; askok eta askok laguntza eskatuz idatzia helerazi gendue-
la Udalera, eta Udalak erantzukizuna saihestu ebala".

Lanak burutzeko Udalak jaso
dauen diru-laguntzak zehazten
dauen legez, lanak otsailerako
amaitzea itxaroten dabe

Durangoko UdalaDurangoko Udala

15.000 euroko aldarazpena
gehitu deutsie 150.000
euroko aurrekontuari

Urkiola landa garapenerako
elkarteak sustatutako ekimena-
ren parte dira Atxondo, Elorrio,
Zaldibar, Abadiño eta Berriz be.
Azken biok nahiko aurreratuta
doazela-eta, uda bueltan egitas-
moa abiatzea izango dabela uste
dau Iurretako alkateak. 

Dirua konpromiso "larria-
go" eta “beharrezkoagoetara”
bideratu beharko litzatekela dino
PPk. EAJk, barriz, "onurak" gogo-
ratu ditu. EB-Berdeek  orain arte-
ko babesa mantendu dabe, eta
PSE-EEk dino egitasmoa “azter-
tzeko denpora barik” jaso dabe-
la; aurrekontua egonda, aldaraz-
pena ez dabe ulertzen. A.B.
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BERBAZ
“Ez gara konpetentziaren beldur,
baldintza bardinetan jokatzen badogu”
Hainbat merkatari elkartu dira asteon Plateruenean +Dendak elkarteak antolatu dauen 25. urteurreneko jaian

Egitarau zabala antolatu dau elkar-
teak urtemugan.
Azaroan zehar, hainbat eki-
taldi antolatu dogu umeen-
dako. Artzain Eguna eta mer-
kataritzari buruzko II.  Film
L a b u r r e n  Ja i a l d i a  b e  b a i .
Gabonetan kale  animazino
ekitaldiak antolatuko doguz,
umeen parkeak,  pai lazoak,
m u s i k a ,  t x u - t x u  t r e n a  e t a
i z o t z  p i s t a r a k o  s a r r e r a k
Durangon, Traña-Matienan
eta Iurretan. 

Zelan sortu zen + Dendak elkar-
tea orain 25 urte
D u r a n g o  e t a  Iu r r e t a k o  8 0
merkatarik, sektorearen inte-
resak babesteko helbur ua-
gaz, Maristetan batzarra egin
ondoren elkartea sortu eben. 

Zer balorazino egiten dozue?
Antolatzen doguzen ekital-
diei jagokenez, merkataritza
txikia  sustatu eta defenda-
tzeko erizpideari  jarraitzen
deutsagula deritzot. Helburu
h o r r e g a z ,  h i r i g i n t z a  l a k o
beste arlo batzuei ekin deu-
t s a g u ,  e m o t e n  e z  d a u e n
arren, merkataritzagaz zeri-
k u s i  h a u n d i a  d a u k i e l a k o.
Esan geinke +Dendakek mer-
k a t a r i t z a  t x i k i a  b a b e s t u
guran alor horretako esparru
guztietan diharduela. 

Saltoki-gune handiek eragin dabe
herrietako merkataritzan?
Fa k t u ra z i n o a n  e ra g i n  d a u ,
lehenago ez zegoen konpe-
tentzia agertu zelako. Dena
dela, zailtasunei aurre eginez
merkatari txikiak beste leku
b a t z u e t a n  b a i n o  h o b e t o
eutsi  deutso,  bi  azpisekto-
reak %50ean bardinduz.  Ez
daukagu horreen konpeten-
t z i a re n  b e l d u r r i k ,  b e t i  b e,
baldintza bardinetan joka-
tzen badogu.  Produktu eta
z e r b i t z u  n a h i k o a  d a u k a g u
lehiatzeko.

Merkatariok administrazinoen
babesa daukazue?
Administrazinoaren laguntza
daukagu, baina,  batzuetan,
e z  e g o k i a .  Ad m i n i s t r a z i n o
batzuk animazinorako neu-

rriekin babesten gaitue, bai-
n a  h o r r e e k  b e s t e  n e u r r i
batzuekin antolatu beharko
liratekez.

Adibideren bat?
+ D e n d a k e k  a z k e n  u r t e a n
h i r i g i n t z a  k o m e r t z i a l e k o
h a i n b a t  e k i m e n  p ro p o s a t u
ditu Durangon aparkatzeko
espazioak sortzeko, eroske-
tetarako orgak eta bezeroen-
d a k o  b i z i k l e t a k .  E k i m e n
horreekin Durangoko sarre-
ren azpiegiturak periferiako
merkatalguneen mailan jarri
gura doguz. Horixe da eska-
tzen gabilzen plusa.

Zer egin leiteke sektorea bultza-
tu gura bada?
Animazinoaz gainera,  gure
estrategiak hiru ardatz dau-
kaz: hirigintza komertzialeko
neurriak ezarri, eskualdeko
merkatar i tzarendako ir udi
marka sortzea publikoa iden-
tifikatzeko eta kosteak optimi-
zatzea konpetitiboagoak iza-

“Irudi-marka sortu
gura dogu Durango

eta inguruko
herrietan”

Santiago
Reyes •
+Dendakeko gerentea

Durangarra

Merkatari txikiek krisiari eta konpetentziari aurre egin guran, Gabonetako salmen-
tetan daukie jomuga. Txikiak izateak, baina, ez dau esan gura indarrik ez dau-
kienik. +Dendak elkarteak 25 urte egin ditu, eta ibilbide horretan bezero kopu-

rua bibidertu egin dau. Elkarlanean bakarrik egin leitekela aurrera ulertu dabe, eta bide
horri ekin deutsie erronka barriak ezarriz. 

Iban Gorriti

teko. Hurrengo urteetan ildo 
horreetan lan egingo dogu. 

TAOari zer deritzozue elkartean?
D e n a  b e r e  n e u r r i a n  h a r t u
behar da bizitzan, eta TAOa
be bai. Inguru zehatz batzue-
t a n  b e h a r re z k o a  d e l a  u s t e
dogu,  baina,  sortu zenetik,
zonalde batzuetan gehiegiz-
koa delakoan gagoz. Arazoa
s o r t u  d a u  l e h e n a g o  e z
z e g o e n  l e k u e t a n .  A r a z o a
Iurretara eroan dogu orain.  

Merkatariendako txartela eska-
tu dozue.
G a s t e i z k o  Ud a l a k  e m o t e n
dauena lako txartela eskatu
dogu aktibitatearen barruan
kotxea izena emonda daukie-
nendako. Gainera, hasierako
epea igarota ezin luzatzeak
b e h a r r e z k o a  e z  d e n  m u g a
j a r t z e n  d a u ,  e t a  e r o s k e t a
e s p o n t a n e o e n d a k o  oz t o p o
izan leiteke.

Krisiak eragin dau sektorean?
Duda barik,  fakturazinoan
igartzen da. Daukaguzen datu
zehatzak baino, merkatarien-
gandik heltzen jakun pertzep-
zinoa da. Jone Guenetxea J

“Hirigintza 
komertzialari 

jagokozen neurriak
behar doguz”



Laster martxan jartzekotan
diren EREaren harira, Fum-
barriko langileek hainbat pro-

testa egin ditue egunotan, enpre-
sari lanpostuak bermatzeko kon-
promisoa eskatzeko. Izan be,
azaroaren 3an Fumbarrik sei hila-
beterako erregulazino txostena
aurkeztu eutsen langileei, eta ERE
hori aurrera eroateko moduaz ez
dabe akordiorik lortu. Mobiliza-
zinoetan, ordubete eta ordu eta
erdiko lanuzteak eta kontzentra-
zinoak egin ditue Durangoko hain-
bat puntutan.

Azken urtean asko aldatu da
Fumbarri enpresaren eta bertako
langileen egoera. Momentu hone-

tan, 90 langile dagoz fundizinoan
lanean, orain dela urtebete baino
40 gitxiago. 

Erregulazino txostena kon-
tsultatu eta negoziatzeko epea
amaituta, enpresak txosten bat
emon deutso inspektoreari, eta
bertan akordiorik ez dela egon
zehaztu dau. Langile Batzordeak
adierazi dauenez, bere kezka nagu-
sia lanpostuak bermatzea da.
Halan be, Fumbarrik txostenean
jarri dau langileak ez direla arlo
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EKONOMIA
kolaborazinoa

Jose Petite
CCOO sindikatua

Inork ez du krisia
bere onurarako

aprobetxatu behar

Hilabeteak pasa dira eta krisiak
oraindik hor dirau, beraz, gure
borrokak ere bai. Orain,
negoziazio kolektiboaren
suspertzea gure helburu
nagusia da. 

Milaka langilek, Euskadin,
euren lan baldintzak berritu
gabe jarraitzen dute. Ez gaude
prest langileen lan baldintzak
murriztu edo desagertzen
uzteko. Ez dugu nahi euren
arau gabeko merkatu politika
eta ekonomia espekulatzailea-
ren bidez krisia sortu duten
horiek orain bertatik ateratze-
ko aholkuak ematerik.

Horregatik, Madrilen
bilduko gara abenduaren 12an,
zenbait gauza aldarrikatzeko:
hitzarmenen negoziazioa
desblokeatu eta Espainiako
Enpresaburuen Elkarteen
Konfederazioari hitzartutakoa
bete dezan eskatzeko; langabe-
entzako babesa indartu eta
hobetzea; aberatsek gehiago
ordaindu dezaten, zerga
sistemaren aldaketa; herri-lan
egitasmoen kontrola, udalena
eta sindikala; produkzio-
eredua aldatzea; ez bakarrik
hitzetan, inbertsioa, ekoizpena
eta kontsumoa bideratzeko
neurriak; inbertsio handiagoa
hezkuntza eta prestakuntzan.

Eta aldarrikapen gehiago:
langabeziaren aurkako
neurriak; Erregulazio Espe-
dienteen kontrola eta desloka-
lizazioak ekiditeko neurriak;
Multinazionalek alde eginez
gero, diru-laguntzak kentzea;
lanaren banaketa. 35 ordu
astean; 1.000 euroko lanbide
arteko gutxieneko soldata;
mendekotasun legearen
garapena; gizarte babesa
sendotu eta pentsio sistema
publikoa indartzea; finantza
sistemak familia eta enpresei
kredituak bermatzeko neurriak
sustatzea; aurrezki kutxen
izaera soziala mantentzea;
bankuek ez badituzte gizartea-
ren beharrak asetzen, naziona-
lizatu egin beharko dira.

Eguazten honetan +Dendakek
bere 25.urteurrena ospatzeko
jaialdia egin dau. Durangoko Pla-
teruena kafe antzokian. Bertan,
merkatari elkartearen II.Film
Labur lehiaketaren irabazleen
barri emon eben. Bi izan dira sari-
tutako lanak: Iban Gorriti eta
Gaizka Izagirreren Eta nik ere eta
Joseba Rodrigez Arzaren Egu-
non.

Jaialdian, bestalde, orain dela
25 urte elkartea martxan jarri
eben merkatariei omenaldia
eskaini deutse. Gainera, igaz aur-
keztutako 12 kontakizun batzen
dituen liburua aurkeztu dabe.
Jaialdiagaz merkatari txikiak bul-
tzatu gura izan ditu +Dendakek.
Dagoeneko 180 merkatari dagoz
elkartearen barruan.

‘Eta nik ere’ eta
‘Egunon’ saridun
+Dendaken film
laburren lehian

DURANGO

DURANGALDEA

Kiroldegietako langileak,
lan hitzarmen barri eske

Postuak bermatzeko eskatu
dabe Fumbarriko langileek

ekonomikoagaz ados egon, eta
horregaitik ez dela akordiorik lor-
tu. Langile Batzordeak kontrain-
forme bat emon deutso inspekto-
reari, bere bertsinoagaz. Orain
erantzunaren zain dagoz.

LABek eta CCOOk eratzen
dabe Fumbarriko Langile Batzor-

dea. LABeko delegatu Jon Ugar-
tek adierazi dauenez, negoziazi-
no epean ez dabe soldatei buruz
bakarrik berba egin. Euren lehen-
tasuna lanpostuak bermatzea dela
azpimarratu dau: “Lanpostuak
ziurtatuta, orduan egingo geun-
ke berba soldaten inguruan”. A.U.

Abadiño, Elorrio eta Durangoko kiroldegietan greba egin eben hilaren 3an

Duela urte bete baino 40 langile gitxiago dago Fumbarrin. Sei hilabetetako EREa hastekotan dira

Azoka ondoan elkarretaratzea egin eben Fumbarriko beharginek. Iban Gorriti

Langile Batzordearentzat,
soldata kontuen aurretik,
lanpostuak ziurtatzeak
dauka lehentasuna 

Akordiodun EREa  eskatzeko
lanuzteak egin ditue azaro
amaieran eta abendu hasieran

Joan zen abenduaren 3an mobi-
lizazino eguna izan eben Abadiño,
Elorrio eta Durangoko kiroldegie-
tako hainbat langilek. ELA, LAB,
CCOO eta UGT sindikatuek dei-
tuta, lanuzteak egin zitueen lan
hitzarmen duin bat aldarrikatze-
ko. Sindikatuek lan hitzarmen
barrian hainbat aldaketa egitea
eskatu dabe; lanaldien orduak
gitxitzea, zenbait lanposturen mai-
lak lan-hitzarmenean islatzea eta
soldatak egokitzea gura dabe.

Kiroldegi eta kirol-zelaietako
patronalagaz negoziazinoak gel-
dituta dagozela jakinarazo dabe
sindikatuek. 2008an sinatu eben
azken lan hitzarmena, eta aldake-

tak egiteko akordio batera heltzea
ez dabe oraindino lortu.

Bizkaiko kiroldegi eta kirol-
zelaietako langile guztiak egon
dira hilaren 3ko grebara deituta.
Abadiñoko kiroldegiko 20 langile
inguruk eta Elorrioko zein Duran-
goko Landako kiroldegiko hainbat
langilek parte hartu dabe mobili-
zazinoetan.  Abadiñoko langileek
Gipuzkoako eta Arabako langi-
leek akordioa lortuta daukiela azal-
du dabe: “Euren antzeko zerbait
gura dogu; ez dogu beste mundu-
ko ezer eskatzen”. Jakinarazo dabe-
nez, grebaren ondoren ez dabe
oraindino patronalaren erantzu-
nik jaso. A.U.

Lanorduak gitxitzea, soldatak
igotzea eta lanpostu mailak 
finkatzea eskatu dabe 

Gipuzkoa eta Arabako langileek
hitzartuta daukiezen baldintzak 
gura ditue

Madrilen bilduko gara,
abenduaren 12an,
hainbat aldarrikapen 
kalera ateratzeko



anboto 2009ko abenduaren 11, barikua K11

KULTURA

Bertsolari Txapelketako finalaz
Domeka honetan Barakaldoko BECen izango den
Euskal Herriko Bertsolari Txapelketaren finalari begirako
Gorka Lazkano bertsolariaren aurreikuspenak.

Durangoko Azokan aurkeztu duen laugarren diskoari
buruz eta abenduren 18an Plateruenean duen 
kontzertuari buruz berbaz Anari Alberdirekin.

Anarirekin, ‘Irla izan‘12 13

DOKUMENTALA GRABAZIOA

Nepaleko
Tamur
errekaren
jaitsiera

MM endebaldeko eta ekial-
deko bizimodu eta pen-
tsakerak alderatzera eta

istorioak biltzera, Nepalera bidaia-
tu dute Bideografik ekoiztetxeko
Xabier Zabala, Dabid Maeztu eta
Carlos Gomezek: Tamur ibaiaren
rafting jaitsiera egin eta grabatu
dute, dokumentala osatzeko. 

Ur Nomade abentura kirolen
antolakuntzarako enpresaren
arduradun den Txus Ruiz de Eren-
txun gidari durangarraren eta
Assut izeneko gidari nepaldarren
lan egiteko moduen bitartez, men-
debaldeko eta ekialdeko gizarteen
ikuspuntu desberdinak erakutsi
nahi dituzte Durangoko ekoizte-
txeko hiru lagunek. Tamur ibaia-
ren 120 km-ko rafting jaitsiera

egin eta euren hiru kamerekin
grabatu dituzte Bideografikekoek. 

Guztira, hogeita hamarretik
gora grabazio ordu ekarri dituzte;
raftinga eta trekinga egiten hartu-
tako irudiak zein ezagututako herri
eta herritarrak jaso dituzte irudie-
tan. Nepalen bizitako esperientzia
zoragarriari eta bertan egiten diren
abentura kirolei buruzko 45 minu-
tu inguruko dokumentala osatu-
ko dute orain.

Lau raft eta 60 zamaketarire-
kin igarotako egunetan lagun han-
diak egin dituztela nabarmendu
dute, eta bildutako irudi eta soi-
nu erakargarri horiekin Nepaleko
esperientzia ikus-entzuleei hela-
raziko dieten dokumentala osatzea
dutela helburu azaldu digute. I.E.

Hogeita hamarretik
gora grabazio ordu
ekarri dituzte
Nepaleko bidaiatik
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DANTZA EMANALDIA GEURE DURANGALDEA

Jose Julian Bakedano
Zinegilea

Irakurtzea gozamen
Asko dira liburuei buruzko aurreiritziak: denbora
galtzeko modua direla, aspergarriak direla, esfortzu
handia eskatzen dutela eta abar. Egia da, bai, ohitu-
razkoa behar duela izan irakurtzeak; eta errutina (oso
zaila baita noizean behin irakurtzea) eta horren ondo-
riozko menpekotasuna.

Denborapasa legez hartuta, dagoenik eta bizio-
rik merkeenetarikoa da irakurketa. Tabernarik taber-
na ibiltzearen prezioarekin, edo zinemarekin, edo
antzerkiarekin, edo kontzertuen prezioarekin alde-
ratu dezakegu. Edo futbolarekin. Eta kontuan izan libu-
ru bat irakurtzen hamar ordu ematen ditugula batez
beste. Irakurketak ez dauka telebistaren bat-bateko-
tasuna, baina betegarriagoa ere bada, pentsamendua
bereizten duelako; barne sentimendu propioak sor-
tzera garamatza. Izaki pentsakor bihurtzen gaitu, eta
gure hizkuntza ere aberasten du, gure gogoa eremu
ezezagunetara zabalduz. 

Irakurketa, autorearekin komunikazio zuzenean
ipintzen gaituen gozamen bakartia da. Badago ira-
kurketa arriskutsua dela defendatu duenik (erregimen
totalitarioek, elizek...), irakurtzeak norbere kabuz
pentsatzea ekartzen duelako, eta masifikazioaren eta
balore ofizial eta derrigorrezkoen kontrakoa delako.

Gizarte lerrokatzearen kontrako tresna balio han-
dikoa da irakurketa: sarritan dibertigarri, eta entre-
tenigarri izaten dena beti.

*Erredakzioan itzulia

Heldu da porra egiteko garaia, ia urtero-
ko moduan Durangoko Liburu eta Disko
Azoka amaitu eta bertsolarien finala dator
(Bizkaikoa ez denean, Euskal Herrikoa).
Azkenean, bista-bistan daukagu egute-
gian egun handiaren data. Pena izan da,
baina, Durangaldetik hiru ordezkari fina-

laren atarian izan doguzen arren, baka-
rrak lortu dau aurrera egitea.

Domekan jokatuko dau Unai Iturria-
gak Euskal Herriko Bertsolari Txapelke-
tako bere bosgarren finala. Gasteizen sus-
totxoa hartu bagenduan be, Iruñeko
saioan erakutsi eban Egañari txapela ken-
tzeko kandidato bat izan leitekela. Talen-
tu handiko bertsolaria da Unai, eta, azke-
neko txapelketan txapeldunorde izan eta
gero, seguru nago aurten be hordagoa
jotzeko prest joango dela BECera.

Aurkariak ez dira zelan halakoak.
Andoni Egaña, egungo txapelduna eta
gaur arte inork baino txapel gehiago jan-
tzi dituen zarauztarra, edo Txirritaren
odola dakarren Maialen Lujanbio. Zelan
ez aitatu Iparraldeko gazte beterano biak,
Amets eta Sustrai, edo sarritan perfekzioa
urratuz ibiltzen den Aitor Mendiluze, bai-
ta sarritan Unai beragaz lagun moduan
ikusi dogun Jon Maia –domekan lanak
emongo deutsazena–, eta ez daigun ahaz-
tu aurten lehenengo aldiz finalera sartu

den Sarriegi bera, azken urteetan finalean
egon ez bada be, beti ateetan gelditu da,
eta harek be edukiko dau zer esana!

Badaukaz, bai, zazpi faktore kontra,
baina Unaik lehen esandako talentuaz
gain eskarmentua be badauka, eta esan
beharrik be ez dago zenbaterainokoa den
harek atera leiken freskura edo nornahi
sorpresan harrapatzeko gaitasuna. Beraz,
kandidato bakarra baina sendoa dauka-
gula esan geinke. Nik egin dot neure
porra, zuek ez? Zeren zain zagoze!

Gorka Lazkano

EEggiinn  
BERTSOLARITZA TXAPELKETA

Bertsozale Elkartea

ppoorrrraa

DD urangoko Kriskitin dantza
taldeak antolatzen duen folk
jaialdiaren aurtengo edizio-

rako, Asturiasko kultur eta dantza
tradizioa da gonbidatua. Bihar, aben-
duaren 12an, ohitura denez Duran-
goko Plateruenean izango da emanal-
dia. Oviedoko dantza taldearen esku-
tiko musika eta dantza, eta, ohitura
denez, Kriskitinena ere izango dira
biharko emanaldian. 

Orain hamar urte sortutako Filan-
don dantza taldearen eskutik, hain
hurbil  baina hain ezezagun ere badu-

gun eskualde horretako askotariko
dantzak ikusi ahalko ditugu, Platerue-
nean, bihar: dantza solteen artetik,
jotak eta muñeirak egingo dituzte, esa-
terako, baina baita traidizioko polka,
pasodoble eta valsak ere.

Asturiasko Oviedo eskualdeko
etnografiaren inguruan Filandon tal-
deko kideek egindako ikerkuntza
lanen emaitza diren jantziak –antzi-
nako grabatuetan islatuta jasotakoak–
ekarriko dituzte, eta Asturiasko tra-
dizioan ohikoak diren instrumen-
tuak zein kantakerak. I.E. 

Orain hamar urte Oviedon

sortutako taldearen eta

Kriskitinen emanaldiak

Oviedoko Filandon dantza

taldeak eskainiko digu

Asturiasko folklorea

Asturiasko folklorea, Filandon
dantza taldearen eskutik
19:00etan Plateruenean izango da bihar, abenduaren 12an, Durangon Folk
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MUSIKA ELKARRIZKETA

“Bi-hiru  kanta  oso  intimoak
daude  ��Irla  izan��  disko  berrian“

Zelakoa izan da ‘Irla izan’disko berria-
ren produkzio lana?
Bidehuts-en gauden taldeetako lagunen
elkarlana izan dut diskoa egiterako
garaian. Pilo bat miresten ditudan Lisa-
bo eta Inoren Ero Ni-ko lagunak aldama-
nean izan ditut, ilusio itzelarekin lagun-
tzen: beraiek dira Durangoko Azokara-
ko disko honen biniloa aterako dutenak,
esaterako, eta Anari taldearentzako oso
opari ederra da hori. 

Aurrerantzean ere diskoak kaleratzeko
bidea hori dela ikusten duzu?
Disketxeen kontratuetan parte handi bat
eskubideetan-eta lagatzen duzu, gero
bueltan gutxi jasotzeko. Editatzea erra-
za da, zaila dena diskoa sortzea da, eta
hori da niretzako inportanteena.

Durangoko Azokan, Bidehuts-en stand-ean egon da Anari
asteburuan, Inoren Ero Ni eta Lisabo taldeetako lagunekin.
Autoprodukzioaren bidetik argitaratu duen ‘Irla izan’ disko
berria entzule eta zaleei aurrez aurre aurkeztera etorri da.
Abenduaren 18an Plateruenean izango dugu zuzenean.

Zeuk markatutako erritmoan...
Kantek markatzen duten erritmoan, bai.
Zeozerk kanta bat egitera bultzatzen
nauenekoa, horixe da momentua. Gai-
nera, nik uste, disko honetakoa baino tar-
te luzeagoa izaten dut diskotik diskora,
orain arte lau-bost urteko tartea hartu izan
dut batetik bestera: Zebraargitaratu zene-
tik hiru urtera egin dugu Irla izan. Kan-
tek esaten dute noiz den diskoa presta-
tzen hasteko unea. Lokalera joan, sortu-
takoa taldekideei erakutsi eta gustuko
badute egiten dugu aurrera.  

Letrek hartzen dizute denpora gehien?
Dudarik barik, bai. Parte instrumentala
ere egunero lantzen dut, gitarra egune-
ro joaz. Gitarrarekin bilatzen joaten naiz
melodia eta erritmoak, eta egin ahala gra-

batzen joaten naiz. Letren bila, baina, ari-
tu egin behar duzu, badakizu hor non-
bait behar duela egon. Letrena askoz
luzeagoa eta niretzako gogorragoa ere
bada. Zenbaitetan, esker txarragokoa.

Baina zure entzuleek asko baloratzen
dituzte zure letrak.
Bai, nik baietz esango nuke. Hemen, bai-
na, disko baten kritikan pisu gutxien
duena da letra; beti esaten dut letren ingu-
ruko elkarrizketa askoz sakonagoak egin
izan dizkidatela hemendik kanpo. Faltan
botatzen dut hori, baina jakitun naiz nire
entzuleak letrek engantxatzen dituztela. 

Entzuleen esker ona jasotzen duzu.
Horrek betetzen nau. Diskoak erosten
dituen eta kontzertuetara etortzen den
jendeak esan izan dit; badakit letrak asko
baloratzen dituztela. Esan nahi nuena da,

obra bezala analizatzerakoan hemen
letrei ez zaiela garrantziarik ematen.
Nahiko nuke benetan jakin letrak zer
iruditzen zaizkion jendeari. 

Zein izan da disko berri hau idaztera
bultzatu zaituen irudia?
Habiak diskotik, diskoari jartzen diodan
izenburutik hasten naiz tira egiten; hain-
bat gauza idazten joaten naiz ideia horre-
tatik. Kasu honetan, irlaren irudia da
kantak lotzen dituena. Irla izan diskoa
bakardadearen iruditik –bakardadea,
daukan konnotazio negatibotik barik,
egoera baten erreflexio moduan– sortua
da. Ni puntu baten nagoela, ezker-esku-
bi  eta gora-behera begiratu, eta zer gera-
tu den atzean, zer dagoen aldamenean
begiratuta egindakoak dira letrak.

Harremanei buruzko berba asko dago.
Bai, nik uste disko honek badituela bi-
hiru kanta oso intimoak; beharbada,
sekula ez bezala. Beti esaten dut pertso-
nala eta autobiografikoa nahasteko joe-
ra bat dagoela: nik idazten dudan hei-
nean da pertsonala, baina horrek ez du
zertan autobiografikoa izan behar. Nire
letretako guztia autobiografikoa balitz,
psikiatriko batetik erantzungo nuke... Ez
dago zertan dena gertatua izan, eta eske-
rrak! Batzuetan gauza kuriosoenak dira
autobiografikoak. Hor dago jokoa. Nik
badakit hor zer den jokoa eta zer ez.

Irlaren iruditik sortzen duzu musika ere?
Ez, musikak denbora luzeagoan joaten
dira sortzen. Beti joaten naiz musika egi-
ten; musika sortzea baino, idaztea iza-
ten da gehiago kontzeptu edo ideia nagu-
si baten ingurukoa. 

Anari talde bilakatu duzu.
Zebra diskoarekin uste dut izan zela,
kontzertu batean oholtzara atera eta
“Gabon, Anari gara” esan nuela, eta hor-
tik aurrera beti esan dut. Kantak baka-
rrik sortzen ditut, baina, Anari taldearen
soinua gehitzen zaie gero. Anarik dau-
kan soinua denona da: Irla izanen tarte
instrumental zoragarriak daude.

Durangok zer sentsazio?
Habiakkanta lehenengo aldiz Durangon
kantatu nuen, diskoa kaleratu aurretik.
Durangoko Institutuan nengoen lanean,
eta bertako aretoan jo nuen.  Gogo han-
dia daukat Durangorako, uste dut kon-
tzertu polita irtengo dela. I.E.

“Letraren bila aritu egin
behar duzu, badakizu hor

nonbait behar duela egon”

“Tarte instrumental
zoragarriak daude

‘Irla izan’ disko honetan”

Nagore  Legarreta
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Kulturarteko Jardunaldia
abenduaren 21a arte

II barretxe kultur etxean eta
BILADI Palestinako zentro
kulturalak antolatutako Mun-

dutik Iurretaraerakusketa da Kul-
turarteko Jardunaldiaren hitzor-
duetako bat: Palestinako artisau-
tza lanen eta argazkien erakusketa

Eguenean, abenduaren 10ean hasi eta 21a
arte izango dira askotariko kultur ekitaldiak

JAIALDIA PROGRAMAZIOA ESKULTURA ERAKUSKETA

ESKULTURA ERAKUSKETA

Lehenengoz antolatu duten Eskul-
tura Lehiaketara artistek bidali-
tako eskultura proposamenen
maketak biltzen dituen erakuske-
ta dago urtarrilaren 17a arte
Berrizko Kultur Etxean ikusgai.

Azken helburu, berriztarren
botoen eta epaimahaiaren oniri-
tzien galbahea igarota, herrian
eskultura berri bat kokatzea du
Berrizko I. Eskultura lehiaketak. 

Lehiaketaren lehenengo bal-
dintza artistek euren eskultura
lanen maketak aurkeztea izan da,
eta Berrizko Kultur Etxeko sarre-
rako erakusketa aretoa betetzen
duten 47 eskultura proposame-
nek erakusten dute lehenengo
deialdiaren arrakasta. Artistek
lehiaketan euren egitekoa zena

egin dute dagoeneko, beraz: Berri-
zen egiteko pentsatu duten eskul-
turaren maketak aurkeztu.

Urtarrilaren 17a arte, berriz-
tarrena, herritarrena izango da
hurrengo txanda: sarreran ikus-
gai dauden eskultura lanen make-
ten artean gustukoenak hautatu-
ko dituzte berriztarrek.

Ondoren, espezializatutako
epaimahai batek, herritarren
aukeraketaren araberako hiru
eskultura onenen artean eraba-
kiko du 18.000 euroko diru-saria
norentzako izango den.

Urtarrilaren 17an jakingo
dugu Berrizko Eskultura Lehiake-
taren lehenengo edizioaren ira-
bazlea nor den eta zer eskultura
egingo den Berrizen. I.E.

Eskultura Lehiaketara aurkeztu
diren maketak ikusgai Berrizen
Urtarrilaren 17a arte izango dira I. Eskultura Lehiaketara aurkeztutako 47
lanak kultur etxean ikusgai; berriztarrek gustokoenak hautatu ditzaten

Durangoko Liburu eta Disko Azo-
karen egunetan gurera hurbiltzen
diren guztiei bere lana ezagutze-
ko aukera emateko helburuz egin
zuen joan zen barikuan Ilirian
sortua izeneko erakusketaren
inaugurazioa Durangon bizi den
Safet Bijelic artistak.

Kroazian jaio eta azken urtee-
tan Durangon bizi den Safet Bije-
licek harria, zura, burdina eta kris-
tala landuta sortutako piezak dau-
de abenduaren 31 arte Durangoko
Museoan bisitagai. 

Askotariko materialak balia-
tuta egindako eskultura lanak era-
kusten dituen arren Durangoko
Museoan, lanerako lehengai nagu-
sia metala izaten du Bijelicek.

Orain arte, dekorazio dende-
tan salgai edo ikusgai eduki izan
ditu Bijelicek bere piezak, baina
bere lanaren alderdi guztiak era-

kusten ditu erakusketa honetan:
dekorazio piezak zein urteetan
landutako eskultura lanak. 

Bere aitaren prozesu sortzai-
letik ikusia eta ondoren bere ikas-
ketetan jasotako kultura hezkun-
tza zabala duela azaltzen du Bije-
licek. Burdingintza ikasi zuen bere
herrian, eta lanaren soberakine-
kin hasi zen esperimentatzen: bere
lehenengo eskultura lanak pentsa-
tu eta burutzen. 

Naturara gerturatu
Artea, sorkuntza, bakoitzaren
barrura eta naturara gerturatze-
ko bidea da, irailean Anbotorekin
izan zuen elkarrizketan adierazi
zigunez, Safet Bijelicentzat. Infi-
nitua den prozesua, bilaketa,
materialagaz esperimentatzea du
gozagarri, eta eskultura lan baten
atzean dagoen kontzeptua eta ins-
pirazinoa bilatzea. I.E.

Safet Bijelic-en dekoraziorako
eskultura lanen erakusketa

da eguenean inauguratu zutena.
Asteon zabaldu duten erakuske-
ta zabaldu zuten egun berean, 14
Kilometros bideoforuma izan zen
Ibarretxe kultur etxean.

Bestalde, kultur arteko biga-
rren jardunaldien barruan baina
abenduaren 16an, 17:00etan, Iba-
rretxe kultur etxean izango dira
Henna tailerra eta arabiar idaz-
kera saioak ere.

Abenduaren 21ean, Kultu-
rarteko Jardunaldia amaituko den
egunean, iurretar gaztetxoenei
zuzenduriko ekintzak izango dira
Maiztegi Herri Eskolan: Mundu-
ko jolasak umeentzako tailerra
izango da abenduaren 21ean,
16:30ean, eta 19:30ean kalejira,
Maiztegi herri eskolan hasi eta
Iurretako kaleetaraino. I.E.

Urtarrilaren 17an

jakingo dugu zer lan

gauzatuko den

Durangoko Museoan ipini ditu egile kroaziarrak bere lanak erakusketan

Abenduaren 31 arte

Durangoko Museoan

izango da ikusgai

‘Ilirian sortua’ izeneko

bilduma ipini du Safet

Bijelicek ikusgai

Lehiaketara aurkeztu

dituzten maketak

daude erakusketan

I.E.



Gorka Erdoizari
Gurean dena ei da libre. Edozer esan daiteke edonoren kontra, eta trankil asko
geratu, gainera. Horixe etorri zitzaidan bat-batean burura Anboto astekarian Gor-
ka Erdoizak idatziriko Boikota Gerediaga elkarteari eta Azokari gutuna irakurri
nuenean.

Esan bezala, egileak boikota aldarrikatzen zuen Gerediaga elkarteak anto-
latzen duen Euskal Liburu eta Disko Azokaren aurka, baina ez Azokaren antola-
ketaz edo kudeaketaz bat ez zetorrelako, baizik eta Gerediagak jarrera epela era-
kusten omen duelako AHTarekiko edo, are okerrago, entzungor egiten duelako
edo bestaldera begiratzen duelako.

Baina egileak ez badaki ere, edo gogoratu gura ez badu ere, kontua da gai
hau ere izan duela inoiz Gerediagak mintzagai: AHT Durangaldean zehar, Asto-
la, ikerketa eta historia. 2007. urtea. Argitaratzailea: Gerediaga Elkartea.

Edozein modutan, nik dakidanez, Gerediaga Elkartea euskal kultur ondarea
sutatzeaz arduratzen da eta, bereziki, Durangaldeko kultur ondarea biltzea, iker-
tzea eta hedatzea du helburu. Beraz, dena delako txalo eta kritiken jomuga aipa-
tutako esparru horren ingurukoa behar du izan, euskal kultura baita Gerediagak
goldatzen duen soloa; “asaba zaharren baratza” alegia.

Susmoa dut, aspaldi batetik hona, maizegi ote gabiltzan euskaldunok gure
teilatuari harrika, nahiz eta zalantzak ditudan Gorka Erdoiza eta ni teilatupe bere-
an bizi ote garen. Alde guztietatik jasaten ari garen eraso gero eta ugariagoak
nahikoa ez, eta orain gertukoen iritzi zentzunbako eta mingarriak jasan behar! 

Bi hitzetan esanda, ez nator bat Gerediagari egiten zaion salaketarekin, ez
baitu ez hankarik ez bururik, eta, gainera, errespetu gutxikoa iruditu zait, giza-
legetik urrun. Hori ez da gure estiloa: be water, my friend!

Nire eskerrona eta animoa Gerediagako adiskideei eta, batez ere, horrenbes-
te egur gupidagabe eta neurribako jaso duen Nerea Mujika bere presidenteari.

Juan Antonio Atutxa - Abadiño

Durangoko Azokari boikota?

Horixe irakurri neban orain aste biko Anboton (galdera ikurrik barik) Gorka Erdoi-
zak sinatuta. Aspaldi ez dot halako astokeriarik eta mamalakeriarik
irakurri/entzun/ikusi. Iparra galdu ete dogu, ba? 

Zure kritikak, Gorka, Anboto aldizkariari Nere Mujikak egindako adierazpe-
nak ditu oinarri. Eta hain begitandu jat kritika gogor eta iraingarria ze, ez dot
lasaiturik hartu zuri erantzun arte, ni neu be jo eta irainduta sentitu naz-eta.
Neure iritzian, behintzat, Nere Mujikari egin deutsazun kritika neurriz eta lekuz
kanpokoa izan da. Eta egia esan pena handiz hartu ditut zure berbak. Nere Muji-
kari egindako elkarrizketa irakurrita baneukan be, barriro irakurri dot, zuk esan-
dakoak hobeto aitu ahal izateko. Baina ez. Zenbat eta gehiago irakurri, orduan
eta argiago daukat: zure kritikak ez dauka ez hankarik ez bururik.

Besteak beste, hauxe dino Nerek (justu zeuk leporatzen deutsazuna): Duran-
galdea maite dauela, eta bardin bertako euskara, ondarea, izaera… Horren alde
egiten dauela lan... Durangoren kokapena oso lagungarria dela Azokarentzat…
A! Eta ordenagailuko pantailan Orozketatik neguan egindako argazki bat dauka-
la. Gainera, dinozu, inongo lotsarik barik egiten dituela adierazpenok. Neuk be
halantxik egingo neukez, ba, eta harro-harro, gainera! Benetan, Gorka, ez dakit
zelan ikusi dozun ezer txarrik Nereren berbetan.

Beno, Nerek esandako ia guztia AHTarekin lotu dozu, berak eta Gerediaga
Elkarteak “munstro” hori (zuk erabilitako berba da, eta horretan zugaz ados nago)
bultzatuko balebe moduan. Orain arte ez dot inon ikusi/irakurri/entzun trena-
ren alde dagoela. Nereri egindako elkarrizketan ez, behintzat! Nahaste-borraste
itzela egin dozu, eta gero, gainera, Ezker Abertzalea be aitatu dozu. “Munstroa-
ren” kontra dagoela eta “Durangaldea maite dauela”. Jakina! Baina, horrek, zer
zerikusi dauka Nerek esandako guztiarekin? Hori bai, nik behintzat, argi daukat:
Durangoko Azokari boikota egitea (Azokak esan gura dauen dena kontuan har-
tuta) ez dator bat abertzale izateagaz.

Boikota eginda eta eskatuta, Azokaren eta, azken batean, euskararen alde
egindako lan guztia kakatara bota gura dozu. Orain urte batzuk be ika-mika piz-
tu zen Azokaren kartela dela eta ez dala. Ika-mika egotea eta bakotxak bere iri-
tzia plazaratzea ondo dago, denetik atara leitekelako zeozer positiboa, baina zuk
eskatu dozuna larregikoa da. Eta egin dozun modu iraingarrian eginda, gainera,
nekez parkatzekoa. Zure artikuluaren hasieran dinozu ia urtero hutsik egin barik
joan zarela Azokara, eta ezin izan zarenean joan arantzatxo bat gelditu jatzula
barruan. Joan bazara, seinalea Azoka egin egin dena, eta egin bada, Nerek eta
bere moduko beste langile fin mordoxka batek Durangoko Azokaren alde gor-
putz eta arima lan egin dabelako izan da. Ba, benetan esanda, Azokari boikota
egin badeutsazu, jakizu lepoa emon deutsazuna euskarari, eta azken batean eus-
kal kulturari. Nik neuk, behintzat, ez zaitut faltan bota liburu eta disko artean. 

ERITZIA

Zuri, Nere, neure animorik eta eskerrik handiena. A! Ordenagailuan dauka-
zun argazki hori gustura ikusiko neuke, ba!

Mikel Azkarraga (Abadiño)

Eta orain zer?

Bost urte pasa dira eskualdeetako hiltegiak ixteko apustu hura egin zenetik. Oña-
ti, Tolosa eta Durangoko hiltegiak itxi egin behar ziren, agintari ekonomiko poli-
tikoentzat “inon enkajatzen ez zuten industria bihurtu zirelako hiltegi haiek”.
Agintari haientzat osasun aldetik ez ziren egokiak, diru aldetik ez ziren errenta-
garriak, ez ziren… Beste apustu bat egin behar zen. Agintari haien ustez enpre-
sa moderno bat sortu behar zen, EAEko baserritarrei irtenbide globalizatua, kon-
petitiboa eta aldi berean distribuzio handiei ere erantzuna emango ziena. 

Aldi berean, beste batzuek, ordea, eskualdeetako hiltegiak babesten geni-
tuen, komertzializatzeko zirkuitu txikian oinarrituak, eta eskualdeetako hiltegi
haiek sektorean egiten zuten traktore efektu hura derrigorrezkotzat jotzen genuen
kalitateko abeltzaintzari eusteko Euskal Herrian.

Ez baita berdina, hiltegi industrial eta agnostiko batean txahalak hiltzea –non
gehienbat agente pribatuek markatzen duten bere funtzionamendua eta nora-
bide komertziala–, edo eskualdeko hiltegi egituratuetan hiltzea, merkatuko lege-
ekin bai, baina aldi berean politika eta norabide tinko bat markatzeko izango
diren hiltegietan. Kontuan eduki behar baita komertzializazioa bera, zer hilko
dugun eta nola hilko dugun galderei erantzutetik hasten dela.

Erralde hiltegiaren kasuan, derrigorrezko merkatu libre honetan, balore edo
asmo batzuk sustatu nahi genituen, elikadura subiranotasunaren kontzeptuari bul-
tzakada bat eman nahi genion. Bagenekien orduko Administrazioak lagundu ez,
eta gainera oztopoak jarriko zizkigula bidean, bere apustua beste bat baitzen. Beraz,
gure erronka bikoitza zen. Ez Gasteiztik, ez Bilbotik, eta ezta Durangon aginte nagu-
sia dutenengandik ere, ez dugu inongo babesik, elkar ulertzerik eta laguntzarik
jaso. Jakina denez, Europar Batasunean lehen sektorean funtzionatu nahi duen
enpresa ororentzat, hasieran behintzat, babes politikoa eta laguntza ekonomikoa
funtsezkoak baldin badira ere, bagenekien guk ez genuela halakorik izango. Horre-
gatik, gure proiektuak ekonomikoki ere errentagarria izan behar zuen hasieratik.
Errentagarria ez bada proiektu bat, ezin duelako jardun merkatuan, eta jarduten
ez badu, ezin baitira gauzak aldatu. Eta gu gauzak aldatzeko jaio ginen.

Baina, zergatik garai hartan Administrazioak sinetsi zuen kontzentrazio eta
monopolio ekonomiko horretan eta horretarako diru publikoa guztiz xahutu?
Zergatik ez zuen apustu egin interes publikoaren eta errentagarritasun ekono-
mikoaren alde?

Bada, nik uste Administrazioak ez zuela eduki lehen helburu nagusitzat ber-
tako baserritarra babestea. Helburu nagusia makro-enpresa bat sortzea zelako-
an nago, eta baserritarra aitzakia besterik ez zela helburu horretarako. Bere proiek-
tuarekin, modelo eta eredu ekonomiko bat babestu nahi izan zuen, hau da, lobb-
yek finkatzen duten eredua: beraien merkatuan, beraiek markatutako ildoei
jarraitzeko, euskal administrazioak neurriko trajea egin zien euskal baserritar
batzuei.

Merkatuko legeek agintzen dute eta okelaren munduan ere bai, eta merka-
tuko legeak distribuzio enpresek eta elikaduraren inguruan sortutako lobby ali-
mentarioek ezartzen dituztenez, euskaldunok hor ere konpetitiboak izan behar
genuen, beraz, egoera horri erantzuna emango zion enpresa euskaldun bat derri-
gorrezkoa zen merkatuan. Horixe zen Administrazioaren gogoeta. Besteok, ilu-
minatu eta mesias koadrila bat legez geratuko ginen historian. Horixe zen, des-
berdin pentsatzeagatik, lehen sektoreko sailburuak gutaz zeukan kontzeptua edo
pertzepzioa: iluminatu batzuk ginen.

Guk, dena dela, nekazaritzarako eredu ekonomiko berri baten aldeko apus-
tua egin genuen eta, horretarako, derrigorrezkoa ikusten genuen elikaduraren
merkatuan arlo publikoak bere lekua izatea. Zeren, hasieratik interes publikoak
interes pribatua menpean jarri izan balu, zenbateraino kezkatu beharko ginate-
ke okelaren mundua orain dela urte batzuetatik hona astintzen duten arazoez:
anabolizanteak, antibiotikoak, behi eroen gaitza, transgenikoak eta abar? Nor-
baitek kalkulatu ote dezake diru publikoan zer gastu eragin duen pentsuak egi-
teko agente pribatuek haragiaren irina erabili izanak? Elikadura ez al da garran-
tzitsuegia, soilik enpresa pribatuek erregulatuta egon dadin?

Baina EAEn gogoeta ofizialek guztiz norabide kontrajarria eduki dute. Esa-
terako, hiltegiek ez dutela enpresa publikoak izan behar esan izan dute behin
eta berriz. Bestalde, gobernuek eta aldundiek gestionatzen duten diru  publikoa
berehala pasatu izan da subentzio moduan esku pribatuetara. Hau da, badiru-
di administrazio publikoak inoiz ez duela politika egiteko asmorik. Ematen du
baserritarrak indibidualki egin beharko duela politika, eta berak aldatu eta hobe-
tu beharko duela bere egoera. Administrazioak diru-laguntzak emango baitiz-
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Anbotok ez dau bere gain hartzen kolaboratzaileen zutabeetan, eritzi artikuluetan edo gutunetan adierazotako esanen eta eritzien erantzukizunik.

45 urtez Durangaldearen alde lanean
Gerediaga elkarteko zuzendaritza batzordea,  Gorka 
Erdoiza-k 2009ko azaroaren 27an  idatzitako gutunari 
erantzuna emanez:

1965. urtean Gerediaga elkartea sortu zenetik, gure ardatz
nagusiak euskal kultura zabaltzea eta Durangaldeko hainbat arlo
bultzatzea izan dira. Urte hauetan guztietan bazkideak, lankide-
ak eta hainbeste lagunok ‘Durangaldearen alde lanean’ lelopean
ekin dugu. 

Hamaika gorabehera eta momentu latzen gainetik, gure ilu-
sioa eta ametsekin aurrera egin dugu, eta, zorionez, gaur egun
esku artean ditugun proiektuak aurrera doaz, etengabe, jende
askoren parte-hartze eta laguntzaz.

Horregatik erantzun nahi dizugu, azaroaren 27an Anboto aste-
karian argitaratutako zure gutunarekin ez gaudelako ados. Bate-
re ados.

Bertan, elkartearen lehendakari den Nerea Mujikak elkarriz-
keta batean esandakoak hartu, testuingurutik atera eta zure
nahietara erabiltzen dituzu. 

Gainera, Abiadura Handiko Trenaren inguruko eztabaidan
parte ez hartzea egozten diguzu. Zentzu horretan, Gerediaga elkar-
teak 2007an argitaratu zuen Astola aldizkariaren lehenengo ale-
an, AHTak Durangaldean duen eta izango duen eragina azter-
tzen zen. Bertan, alde eta aurka azaltzen diren taldeei eman genien
hitza, eta gure aldetik, irudiekin, AHTak Durangaldean izango
duen inpaktoa mahai gainean jarri genuen, bakoitzak bere iri-
tzia sor dezan. Erreportaia sakon horretan agertutako argazki eta
muntaiak, hainbat aldarrikapenetan erabili dira. 

Bukatzeko, adeitasun guztiz, eskaera bat egingo dizugu:
Mesedez, aurrerantzean guregana zuzenean etorri zaitez. Ateak
zabalik dituzu.

Gerediaga elkartea

gutunak@anboto.org

Open Klubeko trukea
onartzeko arrazoiak

Open Klubak eztabaida sortu du
Durangoko Udalean, bere insta-
lazio berrietako sotoko igerile-
kuak direla-eta. Udalak Open
Klubarekin lurrak trukatzearen
aurka agertu zen Ezker Batua
2006an, Durangok ez zuela par-
tzela truke dirurik galdu behar iri-
tzita. Nolanahi ere, joan zen
uztailean udalbatzarrak onartu-
tako trukearekin ez da ogerleko
publiko bakar bat ere aterako
udal kutxatik; Open Klubak par-
tzela bi eman dizkio Udalari bere
instalakuntzak zabaltzeko beste
baten truke.

Talde politiko batzuek enpre-
sak  irregulartasun larriak egin
izana argudiatu zuten aurka boz-
katzeko, lanak baimenik gabe
gauzatu zituela-eta. Hala ere,
txosten tekniko batek zehazten
du ez zegoela irregulartasunik,
baina, Open Klubak lur gehiago
behar zuen, eta hortik dator Uda-
larekiko trukea beharrezkoa iza-
tea.

Gure aldetik, beti defenda-
tu dugu interes orokorra parti-
kularraren gainetik; hau da, Uda-
lari ez ziezaiola galera ekonomi-
korik eragin operazioak. Hori
argituta, eta hauxe izan zen uztai-
leko udalbatzarrean gure jarre-
ra aldatzeko arrazoia, trukea
ahalbidetu beharra zegoela iri-
tzi genion, instalakuntzen lane-
tan sortutako lanpostuak arris-
kuan ez jartzeko.

Orduan eta gaur egun, bizi
duguna bezalako krisi egoera
batean, erakunde publiko batek
eta arduradun publikook ezin
dugula lanpostu bakar bat ere
arriskuan jarri uste dugu, alde-
rantziz baizik; gure eskuetan dau-
den baliabide guztiak jarri behar
ditugu posible denean berriak
sortu daitezen. 

Bi horiexek dira gure botoa-
ren zentzua aldatzera eroan gai-
tuzten arrazoiak: Udalak dirurik
ez galtzea eta Open Klubean lan-
postuak mantentzea.

*Erredakzioan itzulia
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Alderdi, elkarte edo taldeko eritziak kide baten ize-
nean sinatuta eta ANBOTOren erizpideak jarraituz

zuzenduta publikatuko dira. 
DATUOK BARIK EZ DA GUTUNIK ARGITARATUKO

Zure eritzia, gutuna edo fotodenuntzia 
helarazteko helbideak:

Bixente Kapanaga 9, 48215 Iurreta - astekaria@anboto.org
Izen-abizenak, telefonoa, helbidea eta NAN

zenbakiagaz batera bialdu behar dira.

kio, baina ez baitio lagunduko eredu ekonomiko berri bat sor-
tzen. Beraz, zein izan behar da Administrazioaren politika ere-
dua? Olentzeroren antzera dirua banatzen ibiltzea edota elika-
gaien lobbyek inposatutako merkatu eredu honetan enpresa publi-
koak sortzea, makromerkatu horretan eta bertako araudipean
defizitarioa izateko eta beti jokoz kanpo egoteko? 

Ez al da posible eredua aldatzea? Noski posible dela.Erralde
merkatuko arauekin eta Administrazioaren diru-laguntzarik gabe
ibili da eta bai sozialki, bai ekonomikoki, proiektu errentagarria
dela esan genezake. Izan ere, merkatu horretan lan egiterakoan
geure bidea jorratu dugu, geure eredua. Zergatik erabili eta apli-
katu behar dira elikagaien lobbyek jarritako ereduak, legeak? Eta
zergatik Administrazioak eredu  horiek berberak inposatu nahi
ditu? Orduan eta nekazaritza politika publikoa urrutiago egon,
ez al dira enpresa pribatu horiek sarraski gehiago egiten ari? Zeren,
zergatik ote dago, bada bestela, gosea munduan? 

Okelaren inguruan bi eredu aurkeztu dira EAEn, bata merka-
tuari begirakoa, bestea gizarteari begirakoa. Batak 6,4 miloi euroko
zorra utzi du bidean, eta nahiz eta Administrazioaren laguntza ika-
ragarriak jaso, baserritar asko ekonomikoki lur jota utzi ditu. Ez du
inongo eredurik aurkeztu, zegoena babestu du. Beste eredua, gizar-
teari begira egindakoa, ez du Erraldek bakarrik babesten eta defen-
datzen, hor dago adibidez Oñatiko hiltegia eta hango eskualdeko
udalek bertako hiltegiarekin egin duten apustua. Gure kasuan egi-
niko lana eta hiru urteko ibilbidea agerian geratu da, agerian gera-
tu den bezalaxe Administrazioak gurekin eduki duen jarrera.

Baten bati ardurak eskatzeko momentua iritsi dela ere esan-
go nuke, eta bide batez gogoeta egingo balu, ez legoke gaizki; nor-
baitek ideiatu eta aplikatu baitu merkatuan sarraski hau. Nik, ilu-
minatuen koadrilako kide modura, galdera bat egiten diot neu-
re buruari: eta orain zer? Onartu beharko dugu behingoz gauzak
aldatzea posible dela. Baina, hori bai, gauzak aldatzeko derrigo-
rrezko axioma gauzak aldatu nahi izatea da. Bestela, ez baitago
zereginik, jakina.

Eneko Egibar Artola (Erralde hiltegiko gerentea)
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Gabonetako argiak gastu
handia dira ekonomikoki, eta,

gainera, ez dira onak gure
ingurumenarentzako 

Argi kontsumoa jaisteko
asmoz, udal batzuk

Gabonetako argien gaineko
neurriak hartzen hasi dira

Gabonetako argien kontsumoa
txikituko dabe hainbat herritan

Gabonetako argi bereziek denpora gitxiago emongo dabe
isiotuta; argi sistemak be kontrolatuko ditue hainbat udaletan

Gabonetan, ezinbesteko
osagai bihurtu dira kale-
ko argiak. Jendeak, eta

batez be haurrek, oso gogoko ditue
apaingarri berezi horreek. Donos-
tian dogu horren froga: Udalak aur-
ten argirik ez ipintzea erabaki dau,
eta herritar batzuk kalera atera dira
protesta egiteko. Baina kontua da,
argi horreek gastu bat direla eko-
nomikoki, eta, gainera, ez direla
gure ingurumenarentzako onak.
Horregaitik, hainbat udal –tarte-
an Durangaldeko batzuk be bai–
Gabonetako argien gaineko neu-
rriak hartzen hasi dira.

Gabonetakoak izan arren,
leku askotan abendu hasieratik
ikusten dira kaleak argitzen.
Herri gehiagotan egin dabe
apaingarri horreek ipintzeko
apustua, eta lehendik zegozene-
tan, kaleetan hedatzeko joera
egon da. Halan be,  eskualdean

badago salbuespenik; herri guz-
tiak ez dira atontzen argiekin.

LED teknologia
Durangon 2007an hasi ziren
aurrezteko politikagaz, Agenda
21eko azterketak egin ondoren.
Klima Aldaketaren Aurkako
Programaren baitan hartu eben
erabakia, beste bi neurrigaz
batera: semaforoetan LED tek-
nologia ezartzea eta kaleko
argietan erreduktoreak jartzea.

Aurtengo Gabonetan argi
guztiak LED motakoak izango
dira,  eta egunean denpora
gitxiagoan egongo dira funtzio-
natzen. Is iotu,  igaz bezala,
18:00etan egingo ditue, baina
amatatu 03:30ean, goizeko
06:00etan beharrean. Igaz 78
puntu argiztatu ziren; aurten 56.
2007ko datuekin alderatuz,
“16.682 kwh gitxiago gastatuko

dira,  eta CO2 isurketak be
8.000 kg jaitsi dira ordutik”, udal
ordezkarien arabera. 

Iurretan, bestalde, igazko
argiak berrerabiliko ditue, eta
3.000 euro bakarrik gastatuko
ditue Bixente Kapanaga kaleko
argi barriak alokatzeko. Iurreta-
ko Udalak be LED motakoen
aldeko apustua egiten dau. Aur-
ten geroago isiotu ditue argiak,
gaur bertan, hain zuzen be.

Elorrion herriko erdigunean
bakarrik ipini ditue, eta abendu-
ko lehenengo aste bietan aste-
buruetan baino ez ditue isiotu.
Berrizen be Urtiaga plazan ez
ditue ipiniko, alkatearen berba-
tan “urtero kontu handiz ibili”
arren. Abadiñon, kontsumo
baxuko bonbilen alde egin dabe,
eta Atxondon “urteroko printzi-
pioari jarraituz, neurrian ipiniko
ditue”, alkateak dinonez.



DURANGO
›› ‘Haurraren beharrak hazten

doazen heinean: loa, elikadura…’
(Esnearen Liga), abenduaren 14an,
18:00etan, Andragunean.

BESTEAK
DURANGALDEA
›› Bilboko Arte Ederren Museora

bisita, abenduaren 18an. Zaldibar,
Garai, Otxandio, Izurtza, Mañaria
eta Traña-Matienako (Abadiño)
herritarrei zuzenduta. Durangaldeko
Mankomunitateko Pertsona
Adinduen Sailak eratuta. 
(94 620 05 46 / 94 620 18 60).

DURANGO
›› Gabon kanten jaialdia, abenduaren

19an, 18:00etan, San Agustin
kulturgunean. Palentziako zentroak
eratuta. 

›› Kontuleku, abenduaren 19a artean,
zapaturo, Liburutegian: 11:00etan
(0-3 urte) eta 12:30ean (4-6 urte).
Izena emotea bertan (94 603 00 41
/ liburutegia@durango-udala.net).

ELORRIO
›› Gabonetako jaialdia, abenduaren

20an, 12:00etan, Arriolan.
Kainaberak eratuta. Ziklo-kross
lasterketa, 09:30ean, San Josetik.

›› Santo Tomas azoka, abenduaren
22an, 10:30ean, plazan.

IURRETA
›› ‘Mundutik Iurretara’: Henna eta

arabiar idazkera
tailerrak eta
arabiar dantzak,
abenduaren 16an,
17:00etan,
Ibarretxe kultur etxean. Umeendako
jolasak, 21ean, 16:30ean, Maiztegi
eskolan. Kalejira eta animazinoa
19:30ean.

›› Abenduko koplen entsegua,
abenduaren 17 eta 22an, 20:30ean,
Goiuria kulturgunean. Mikel Deunak
eratuta. Etxez etxe abestuko dabe,
23an, 10:00etan eta 16:30ean, Aita
San Migel plazatik.

›› Goiuriko Ama elkartearen XVIII.
Kultur Astea: ‘Cuando dormir nos
preocupa ¿que podemos hacer?’
berbaldia, abenduaren 16an,
17:00etan; 17an, bingo berezia eta
askaria. Hilaren 18an, ‘El Mirador’
antzerkia (Gora Ta Gora), eta,
19an, 13:00etan, meza San Migel
elizan; bazkide nagusiei omenal-
dia be bai. Anai-arteko bazkaria,
musika eta dantzaldia, 14:00etan,
Nagusien egoitzan.

ZALDIBAR
›› Gaztelekua (12-16 urte),

abenduaren 11tik 13ra, eta 19tik
21era, 16:00etatik 20:00etara.
Zapatublai, hilaren 12 eta 19an,
16:00etatik 19:00etara. Mendi
irteera: Ilso (564m) hilaren 13an,
08:00etan, Udaletxeko plazatik.

DANTZA
DURANGO
›› Durangon Folk: Filandon 

(Asturias) + Kriskitin (Durango) ,
abenduaren 12an, 19:00etan,
Plateruenean. Kriskitinek eratuta.

DEIAK
DURANGO
›› Genero biolentziaren aurkako

elkarretaratzea. Eguenero,
20:00etan, Andra Mariko elizpean.
Plataforma Feministak deituta.

›› Abenduko dantza bazkaria, ‘Fasio
oroituz’, hilaren 19an, 14:30ean,
Plateruenean; 30 euro: 
BBK: 2095-0233-10-9109943783.

›› Odola emoteko aukera, eguenero,
16:30etik 21:00etara, Anbulatorio
Zaharrean. Mugarra odol-emaile
elkarteak deituta.

ERAKUSKETA
BERRIZ
›› Berrizko I. Eskultura Lehiaketako

lanak. Urtarrilaren 17a bitartean,
Kultur Etxean. Berrizko Argazki
lehiaketako lanak, abenduan.

DURANGO
›› ‘Ilirian sortu’. Safet

Bijelic. Hilaren 31
bitartean, Arte eta
Historia Museoan.

ZORNOTZA
›› ‘Impresiones’. Esteban Cabrito.

abenduaren 12a arte, Zelaieta
zentroan. ‘Por narices’. La Caixa.
Hilaren 15etik urtarrilaren 15era.

IKASTAROAK
ABADIÑO
›› Aitei zuzendutako afektibitate eta

ANTZERKIA
BERRIZ
›› ‘En ocasiones

veo armarios’
(Las 
Grotesques),
abenduaren
11n, 22:00etan, Kultur Etxean. 
‘Olentzero eta edabe magikoa’
(Deabru Beltzak eta Portal 71),
hilaren 18an, 17:30ean

DURANGO
›› ‘Txikitxo’ (Pro-Ismo Cero),

abenduaren 13an, 17:30ean,
Platerunean. ‘Klownstrofobia
mendian’ (Zurrumurru), 20an. 

›› ‘Las vacaciones de Josefa’ 
(Txalo Produkzioak), abenduaren
13an, 19:00etan, San Agustin 
kulturgunean.’Anbotoko Mari 
eta orrazi galdua’ (Glu Glu
Produkzioak), 20an, 18:00etan.

ELORRIO
›› ‘Las vacaciones de Josefa’

(Txalo), abenduaren 11n,
22:00etan, Arriolan. ‘El Mirador’
(Gora Ta Gora), 17an, 17:30ean.

ERMUA
›› ‘Secando charcos’ (Agerre

Teatro), abenduaren 11n,
22:15ean, Lobiano kulturgunean.
‘Bodas de sangre’ (Trake), 12an,
20:00etan.

ZALDIBAR
›› ‘Irrien lagunak’

(Pirritx eta
Porrotx),
abenduaren 22an,
17:00etan eta
19:15ean,
Olazarren.

ZORNOTZA
›› ‘Las vacaciones de Josefa’

(Txalo), abenduaren 12an,
20:00etan, Zornotza Aretoan.
‘Arizona’ (Mutis Producciones),
abenduaren 18an, 21:00etan.

BERBALDIA
ABADIÑO
›› Sexualitatea eta emakumea:

‘Salud sexual’, abenduaren 16an,
18:00etan, Errotan. Hiru egun
aurretik eskatuta, haurtzaindegia
eskainiko dabe (94 681 87 74).
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ANBOTOko agendan ezer iragarri gura
badozu, agenda@anboto.org helbidera
idatzi edo 94 623 25 23 telefonora deitu
egiguzu, eguazten eguerdi aurretik.

Azaroaren 11n, 12an eta 13an

BARRE ERAGIN GURAN
Ama ezkonbakoa, seme ederregia eta
emazte neurotikoa aurkeztuko ditu
Txalo Produkzioak, asteburuan,
inguruko antzokietan: Las vacaciones

de Josefa. Ikusleari barre eragitea
helburu hartuta, muga bako zenbait
egoera ekarriko ditu oholtzara Dany
Laurentek sortu eta Jaime Azpilikuetak
egokitu eta zuzendutako komedia gozo
eta samur honek, antzezle talde
ezaguna batuz: Belinda Washington,
Carlos Lozano eta Maria Luisa Merlo.

AGENDA

ABENDUA
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L
A Abenduak 11

Antzerkia: “En ocasiones veo armarios”. Kultur
etxea. 22:00.

Abenduak 13

Filmea: “Malditos Bastardos”. Kultur Etxea. 19:00

Abenduak 16

Hitzaldia (nagusien jardunaldiak): “Zoriontasuna”.
Hizlaria: Eva Perez de Albeniz. Jubilatuen Etxean,
17:30.

Abenduak 17

Tailerra (nagusien jardunaldiak): “emozio baikorrak”.
Jubilatuen Etxean, 17:30

Abenduak 18

• Bisita: Bilboko Arte Ederretako Museoko “El
joven Murillo” erakusketa.
• Haur antzerkia: “Olentzero eta edabe magikoa”.
Kultur etxea. 17:30.

Abenduak 20

Filmea: “Cuento de Navidad”. Kultur Etxea. 17:00

Abenduak 24

Olentzero eguna. Goizez auzoz auzo. Arratsaldean,
Elizondotik Olakuetara

Abenduak 27

Filmea: “Millennium 2”. Kultur Etxea. 19:00

Erakusketak

Berrizko I. Eskultura Lehiaketara aurkeztutako lanak

Elurretara irteera

Abenduaren 26tik 29ra Baqueirara. Bidaia, ostatua,
gosaria, erremonteak eta asegurua 270 eurotan.
Abenduaren 18ra orduko eman behar da izena.

OHARRAK

Berrizburu kiroldegian urtarrilaren 4ean hasiko dira
urte berriko ikastaroak. Izena emateko epea
abenduaren 19an amaituko da.



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

Taxi auzunea ......688 618 690

UDALAK

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

UDALTZAINGOA

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

BESTELAKOAK

Arriola ..................94 658 31 92 
San Agustin ..........94 603 00 21
Zornotza Aretoa .....94 630 01 68
Gazte informazioa 94 603 00 30

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

KIROLDEGIAK

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

9

EGURALDIA

12o

1

7o DOMEKA

1

9o ASTELEHENA

4

17o ZAPATUA

10

14o BARIKUA

MARTITZENA

BOTIKAK
Barikua, 11
09:00-09:00
• Irigoien 
(Bixente Kapanaga 3 - Iurreta)
Zapatua, 12
09:00-09:00
• Navarro (Artekale 6 - Durango)
09:00-13:30 (*14:00)
• Campillo / San Roma / De Diego /
Balenciaga / Sagastizabal / Unamun-
zaga (Durango)
• Bartolome (Gabiola 2 - Berriz) 
• Irigoien 
(Bixente Kapanaga 3 - Iurreta)*
• Deleuze Jiménez 
(Erreka 6 - Elorrio)* 
09:00-22:00
• Eguren, Cristina 
(Trañabarren 15 - Matiena)
Domeka, 13
09:00-09:00
• Balenciaga (Ezkurdi 8 - Durango) 
Astelehena, 14
09:00-09:00
• De Diego 
(Intxaurrondo 22 - Durango)
09:00-22:00
• Eguren, Isabel 
(Torresolo 4 - Abadiño)
Martitzena, 15
09:00-09:00
• Etxebarria 
(Montebideo 2 - Durango)
Eguaztena, 16
09:00-09:00
• Campillo 
(Montebideo 24- Durango)
Eguena, 17
09:00-09:00
• Sagastizabal 
(Askatasun Et. 19 - Durango)
09:00-22:00
• Egaña (Bekoetxe 4 - Zaldibar)

Giro eguzkitsua eta eguerdi
partean tenperatura atseginak.
Goizaldean, lainoen babesik
ezean fresko egingo dau.
Lehenengo orduetan
lainoguneak sortuko dira,
baina eguzkia gailenduko da.

Eguzkia ikusi arren, tenperatura
nabarmen jaitsiko da. Zerua
garbi mantenduko da egun
osoan, baina eguzkipean ibili
arren, ipar-ekialdeko haize
hotzak ez deutso eguzkiari giroa
gozatzen itziko.

banda+Iurretako Koroa, hilaren
19an, 19:45ean, Aita San Migel
parrokian.

ZORNOTZA
›› Big Mama Montse BluesLab3

(Katalunia), abenduaren 17an,
20:30ean, Zelaieta zentroan. 

ZINEKLUBA 
ABADIÑO
›› Umeentzat: ‘Ice Age 2’, abendua-

ren 18an, 18:30ean, Txanporta
kultur etxean.

DURANGO
›› ‘Paris’, abenduaren 17an,

20:30ean, Zugaza zineman.

ZORNOTZA
›› ‘Despedidas’, abenduaren 15ean,

20:00etan, Zornotza 
Aretoan.

›› Sweet Billy
Pilgrim,
abenduaren
17an, 21:30ean,
Plateruenean.

›› Gabon kontzertuak, hilaren 21 eta
22an, Bartolome Ertzilla eskolako
aretoan: 18:00etan eta 19:00etan.

ERMUA
›› Alboka musika eskolako ikasleak,

abenduaren 16 eta 17an, 19:30ean,
Lobiano kulturgunean. Big Mama
Montse BluesLab3 (Katalunia) ,
19an, 20:00etan.

ELORRIO
›› Memo

Gonzalez
&The
Bluecasters,
hilaren 19an, 22:30ean, Ateneoan.

IURRETA
›› Gabon kontzertua: Tabira musika

haurrendako masaje ikastaroa,
urtarrilean. Aurkezpena abenduaren
16an, 19:00etan, Errotan. Izena
emoteko, bertan eta Txanportan.

DURANGO
›› Euskal Dantzak. Martitzenero,

19:30etik 21:00etara, AIKO
taldearen eskutik, Plateruenean. 

›› Olentzerok jostailuak zentzuz
aukeratzeko aholkuak, hilaren 19an,
18:30etik 20:00etara, Ludotekan.

›› Patinaje ikastaroak: hastapena eta
maila aurreratua, abenduaren 22tik
urtarrilaren 6a artean, Izotz Gunean.
Izena emoteko hilaren 21a arte
Pinondo Etxean; gero, izotz pistan.

IPUINAK
ABADIÑO
›› Ipuin kontalaria, abenduaren 17an,

17:30ean, Txanporta kultur etxean. 

IURRETA
›› Miriam Mendoza

ipuin kontalaria,
abenduaren 11n,
Liburutegian:
17:30ean (3-4 urte)
eta 18:00etan (5 urtetik gora).
Luciano Federiko (Italia): ‘Humor
al dente’, 18an, 20:00etan.

ZALDIBAR
›› Ipuin kontalaria, abenduaren 18an,

18:00etan, Liburutegian.

POESIA
DURANGO
›› ‘Komuneko paperean idatzitako

poemen errezitaldia’ (Imanol &
Mattin Epelde), abenduaren 16an,
20:00etan, Plateruenean.

LEHIAKETA
IURRETA
›› Gabonetako Postal Lehiaketa eta

Olentzerori Gutun Lehiaketa. Azken
eguna abenduaren 24a, Ibarretxen
edo +Dendak-en egoitzan —izen-
abizenak, adina eta telefonoagaz—.
Iurretako edo bertan ikasten daben
13 urte artekoei zuzenduta. Saria:
+Dendak-en opari txartelak, 90, 60
eta 30 eurokoak (atal bakotxean).

›› Erakustoki Lehiaketa, merkataritza,
ostalaritza eta zerbitzu 
establezimenduei zuzenduta. Izena
emotea, hilaren 18a arte 
(94 681 81 42 / 94 620 03 42).
Sariak: 1.a 150 euroko erosketa-
txartela; 2.a 75eurokoa.

MUSIKA 
DURANGO
›› ‘Depedro’, abenduaren 11n,

22:00etan, Plateruenean. Anarik
Irla izan diskoa aurkeztuko dau
abenduaren 18an.
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ZINEMA
DURANGO

Zugaza
Amelia
Zuzendaria:
Mira Nair

zapatua 12:
22:30
domeka 13:
19:30 / 22:30
astelehena 14:
22:00
martitzena 15: 20:00

Milenium 2: La chica
que soñaba con una
cerilla y un bidon de
gasolina
Zuzendaria: Daniel Alfredson

barikua 11: 22:00

Lluvia de albondigas
(3D) 
barikua 11: 19.00
zapatua 12: 17:00 / 19:30
domeka 13: 17:00
astelehena 14: 19:00

ELORRIO

Arriola antzokia
Siempre a tu lado.
Hachiko
Zuzendaria:
Lasse Hallström

zapatua 12:
22:30
domeka 13:
20:00
astelehena 14: 20:00

Umeendako zinema
Kika superbruja y el
libro de echizos
domeka 13: 17:00

ZORNOTZA

Zornotza aretoa
500 dias 
juntos
Zuzendaria: 

Marc Webb

domeka 13:
20:00
astelehena 14:
20:00

Umeendako zinema
G-Force
domeka 13: 17:30

Abenduaren 11n, 22:00etan

JAIRO 
ZAVALAREN ‘DEPEDRO’,
PLATERUENEAN

Jairo Zavala abeslari eta gitarra-jotzailea etorriko da, gaur, Durangoko Plateruena
kafe antzokira, eta ‘Depedro’ bere lanik pertsonalena eskainiko dau. Arizonan (AEB)
grabatu eban lan hori 2007an, eta Calexico banda izan eban lagun. Rumba,
afrikako musika, sustrai latinodun doinuak, salsa, reggaea, bluesa… ditue oinarri
artista honen abestiek. Amparanoia taldeko zuzeneko eta diskoetan parte hartu ohi
dau Jairok. Beste alde batetik, abenduaren 18an, Platerueneko oholtza 
aprobetxatuko dau Anarik ‘Irla izan’ disko barria aurkezteko.
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KIROLAK

Kepa Aginako

Azken txanpan sartuta dago
XXII. Olazar Pilota Txapel-
keta. Atzo gauean lehenen-

go finalerdiak jokatu zituzten. Urte-
zahar gaueko finaleko protago-
nisten zerrenda datorren egueneko
partiduek osatuko dute.

Hilaren 17ko finalerdietan
Jaunarena eta Albizu neurtuko
dira lau t ’erdian, f inalerako
pasearen bila. Albizuk behetik
ekin dio txapelketari, eta nahiko
erraz iritsi da final atarira. Final
zortzirenetan 22-11 kanporatu
zuen Epelde, eta final-laurdene-
tan ere ez zuen arazo handirik
izan Azpiri elorriarrari irabazteko
(22-8). Jaunarenak Mendinueta
22-10 menderatuta lortu zuen
finalerdietarako txartela. Hasie-
ran paretsu ibili ziren pilotari

Olazar final
atarian

zaleek partidu polita ikusi zuten,
batez ere, Idoatek eta Larraña-
gak aurrean erabilitako tiki-
takarengatik. Atzean, ordea,
gogor zigortu zuten Loiola, eta
irabazleek modu horretara
desorekatu zuten balantza.

Onsalok eta Galarragak
azken honen zartako latzetan
oinarritu zuten garaipena, Rico
eta Keralten kontra (22-12).
Partidu erditik aurrera Galarra-
gak indarraren legea ezarri
zuen. Finalerdietan Larrinaga
eta Idoate dira faborito. Elorria-
rrak Aspegaz debutatuko du
urtarrilean, eta Idoate ere Aspe-
ko pilotaria izango da aurki.

Atzoko finalerdietako emai-
tzak www.anboto.org webgune-
an ikusgai daude. J.D.

biak, baina partidu erditik aurre-
ra Jon Jaunarena jaun eta jabe
izan zen. Sakez min handia egin
zuen, eta batetik bestera mugitu
zuen arabarra. Datorren egue-
nean partidu estua itxaroten
dugu, baina Jaunarena da fabo-
rito. Oraintsu, Nafarroako 22
urtez Azpiko Buruz Buruzko
Txapelketa irabazi du, esaterako.

Binaka, eskualdeko ordez-
kari bat izango dugu: Iñaki Larri-
naga elorriarra. Idoategaz biko-
tea osatuz, Onsaloren eta Gala-
rragaren kontra jokatuko du.
Batzuek zein besteek nagusita-
sun argia erakutsi zuten final-
laurdenetan. Idoatek eta Larri-
nagak 22-9 irabazi zieten Larra-
ñagari eta Loiolari. Markagai-
luak islatzen duenaren kontra,

Eguenean bigarren
finalerdiak jokatuko
dituzte; finalak
urtezahar gauean
jokatuko dira
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Gabon atarian gagoz eta gure taldeei buruz hitz egi-
teko momentua da , lehenengo sentsazinoak aipatuz.

Hasteko, Kulturala: taldeari aldaketa sakona egin
deutsie, entrenatzaile barria be fitxatuz. Argi dago
apostu handia izan dela baina emaitzek arrazoia
emon deutsee arduradunei, eta Tabirara hurreratzen
direnek handik gustura irteten dabela dinoe. Bere
atea zaindu egin behar dau, gol gehiegi jasotzen
dauelako, eta hori betidanik izan da euren ezaugarri
bat: defentsako lanetik hasten da taldea eraikitzen.

Bigarren, Berriz: izenez izen esan daiteke igaz
baino talde hobea dela, baina emaitzak eskasagoak
dira. Zergatik? Denboraldi bakotxa desberdina izaten
delako; ez dago besterik. Etxetik ezin dabe alde egin
puntu gehiagok. Horretan saiatu behar dira.

Jarraian, Iurreta: helburua igotzea izan behar da,
kontuan edukita azkeneko denboraldiak. Pare bat
estropezu eduki ditue, inportantzia bakoak, baina
bigarren buelta txukunak egiten ditue beti. 

Ondoren, Zaldua: toki larrietatik hur dabil, igazko
emaitzak ikusita. Etxetik kanpo asko bajatzen dira,
eta bi emaitza on lotutakoan gorantz joango dira. 

Eta Elorriori buruz, zer esan: ia igazko martxa
daramate, eta hor goian egoteak ez deutse ondoezik
eragingo, hori seguru.

Besteei buruz: Abadiñok, Ezkurdik eta Extreme-
ñok berreskuratu egin behar ditue euren lehengo
mailak, ahalik eta arinen. Filialena beste kontu bat da.

Denei opa deutset urtea ondo amaitzea, eta
hurrengoa hobeto hastea.A
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Agustin Alkorta •
Futbol entrenatzailea

Lehenengo sentsazinoak

Urtean zehar hainbat txapelketatan parte hartzen dute Durangoko Judo Taldekoek. 

Lehenengo Durango Uria
Nazioarteko Judo Txapelketa

Durangoko Judo Taldeak,
kirol hau bultzatu guran,
hainbat ekimen antolatzen

dihardu. Oraingo honetan, Duran-
go Uria Nazioarteko Judo Txapel-
ketaren lehenengo edizioa anto-
latuko dute, abenduaren 20an,
Landako kiroldegian. Antolatzai-
leek aurreratu digutenez, 300
gazte batzea aurreikusi dute. Fran-
tzia, Girona, Zaragoza, Palentzia,
Errioxa, Gipuzkoa, Bizkaia eta Ara-
bako judokak nor baino nor lehia-
tuko dira Landakoko tatami gai-
nean. Kategoria eta pisuaren ara-
bera, goizeko 10:00etatik aurrera
ekingo diote txapelketari 9-14 urte
arteko gazteek. Lehenengo ben-
jaminen txanda izango da, eta
ondoren alebin eta infantilena.

Durangoko Judo taldearen ekimenak 300 judoka bilduko ditu

Judo munduko izen ezagu-
nak be Durangon izango dira.
Uematsu eta Yahaira, nazioarte-
ko txapelketetan parte hartzen
duten judokak, esate baterako. 

Iñaki Salas Durangoko
Judo Taldeko arduradunaren
berbatan, “konpetizioa bultza-
tzea baino, helburua gazteek
kirola lagun arteko giroan egitea
da”. Filosofia horri jarraituz, par-
te-hartzaile guztiei oroigarriak
banatuko dizkiete. 

Bizkaian, bakarra
Bizkaian judo arloan antolatzen
den nazioarteko txapelketa
bakarra dela nabarmendu dute
antolatzaileek. Federazioak ez
diela lagundu ere gaineratu
dute. “Babesle pribatu eta publi-
koei atea jo behar izan diegu
txapelketa martxan jarri ahal iza-
teko”, azaldu digute taldekideek.
Enpresen eta Udalaren lagun-
tzarekin “pozik” agertu dira txa-
pelketaren bultzatzaileak. J.G.

Bizkaian antolatzen
den nazioarteko
txapelketa bakarra 
da Durangokoa

Goizeko 10:00etatik
aurrera ekingo diote
txapelketari, 
Landako Kiroldegian

300 kilora arteko finalera sail-
katzeko bigarren eta azken jar-
dunaldia jokatuko du Abadiñok,
bihar, Oiartzunen. Multzo bitan
banatuta,  12 talde dabi l tza
lehian. Zeberioko lehenengo jar-
dunaldian abadiñarrak hiruga-
rren izan ziren, eta bihar postu
horri eustea nahikoa dute hila-
ren 20an Arrigorriagan jokatuko
den finalera sailkatzeko.

Zeberion Amaiur izan zen
lehenengo, zazpi punturekin, eta
Berriozar bigarren, seirekin.
Abadiñok bi horien kontrako
lehiak galdu zituen, eta beste
guztiak irabazi: Sokarri, Ñapu-

rrak eta Barrundiaren kontra-
koak. Orain puntu biko aldea
ateratzen diete hiru talde horiei,
eta abantaila polita da biharko
jardunaldiari begira.

Abadiñok —300 ki lora
artekoan talde bakarra du— lan
ona osatu zuen Zeberion, eta
lehen bien kontra galdu arren,
“oso tiraldi parekatuak” izan
zirela azpimarratu du Edu Men-
dizabal entrenatzaileak.

Orain asteburu bi 320 kilo-
ra arteko finala —denboraldiko
lehenengoa— jokatu zuten
Abadiñoko probalekuan, eta
irabazi egin zuten. J.D.

300eko finala urrats
batera dauka Abadiñok
Lehenengo jardunaldian hartutako aldeari
eustea aski du Abadiñok bihar Oiartzunen

Bolada onagaz
segitu gura du
Tabirakok
Gizonen talde nagusiak bolada
txarrari amaiera eman diola
ematen du. Lehen zazpi jardu-
naldietan bost porrot jaso
ondoren, azkeneko biak irabazi
egin ditu. Bihar Easoren aurka
jokatuko dute. Easo hirugarren
dago, baina durangarrek iraba-
ziko balute harrapatu egingo
lituzkete sailkapenean.

Lehen erregionalean Zal-
dua lider ipini daiteke Paules
Soda menderatuta. Izan ere,
Rover liderrak Marrazoak hiru-
garrenaren kontra jokatuko du.
Roverrek Tabirakoren kontra
galdu du bakarrik liga honetan.

Iurretako-Zaldua
eta Berriz-Elorrio
futbol derbiak
Asteburuan Durangaldeko
derbi bi izango ditugu futbole-
an. Iurretakok lehen erregiona-
leko goiko postuetan finkatze-
ko asmoz hartuko du Zaldua
Larrakozelain. Díezen mutilak
hobeto dabiltza etxetik kanpo-
ra aurten; kanpoan ez dute
oraindik partidurik galdu. Zaldi-
bartarrek, aldiz, lehia bat iraba-
zi dute etxetik kanpora eta
beste guztiak galdu dituzte.

Berrizburun Berriz B eta
Elorrio B lehiatuko dira. Berriz-
tarrak laugarren daude, biga-
rrenarengandik gertu. Elorrio
sailkapenaren erdian dago.

SAILKAPENAK

Durangoko Kulturalak 25 gol sartu ditu
eta 19 sartu dizkiote orain arte

Saskibaloia / 1.maila /
Euskadi/ gizonak

1- Bidegintza.............8 (+74)
2- San Ignacio..........6 (+8)
3- Easo......................5 (+17)
4- Seky.es .................5 (+11)
5- Padura..................4 (+23)
6- Zornotza................4 (+9)
7- Baskonia Fund......4 (+8)
8- Tabirako................4 (-3)
9- Legarzia.................3 (-74)
10- Bide Bide.............2 (-73)

Futbola /3. maila /
4.taldea / gizonak

1- Amorebieta...........33
2- Real Sociedad B...32
3- Beasain .................27
4- Zamudio................27
5- Amurrio..................26
6- Kulturala................24
7- Basconia................24
8- Aretxabaleta...........24
9- Zalla........................23
10- Elgoibar................23
11- Gernika ................22
12- Portugalete ..........21
13- Arenas .................21
14- Santurtzi ..............19

15- Laudio..................18
16- Leioa....................18
17- Eibar.....................17
18- Lagun Onak ........15
19- Retuerto...............14
20- Salvatierra..............6

Saskibaloia / 1.maila /
Euskadi/ emakumeak

1- Bera Bera . . . . .10 (+169)
2- Ardoi  . . . . . . . .9 (+193)
3- Gernika  . . . . . .8 (+105)
4- Cafés Aitona  . .7 (+55)
5- Las Gaunas . . .7 (+42)
6- Tabirako  . . . . .6 (+55)
7- Elexalde . . . . . .6 (+28)
8- Obenasa  . . . . .6 (-12)
9- Deusto-Loiola  .5 (-15)
10- Getxo . . . . . . .5 (-72)
11- Abaroa 4 (+15)
12- Atletico SN 4 (-26)
13- Arabako EHU 4 (-22)
14- Artieda 3 (-95)
15- San Ignacio 2 (-183)
16- Irlandesas 0 (-237)
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FUTBOLA
HIRUGARREN MAILA
KKuullttuurraallaa  --  
RReeaall  SSoocciieeddaadd  BB
Zapatuan, 17:00etan, 
Tabiran
LEHEN ERREGIONALA
(gizonak)
EElloorrrriioo  --  BBeerrrriiaattuukkoo
Zapatuan, 15:15ean, 
Eleizalden
IIuurrrreettaakkoo  --  ZZaalldduuaa
Zapatuan, 17:00etan, 
Larrakozelain
BIGARREN ERREGIONALA
(gizonak) 
AAbbaaddiiññoo  --  FFrruuiizz
Zapatuan, 15:30ean, 
Astolan
HIRUGARREN ERREGIONALA
BBeerrrriizz  BB  --  EElloorrrriioo  BB
Domekan, 11:30ean, 
Berrizburun
EEzzkkuurrddii  --  EErrmmuuaa  BB
Zapatuan, 18:30ean, 
Arripausuetan
EExxttrreemmeeññoo  --  IIttuuggaarrppee
Domekan, 17:00etan, 
Tabiran
BIGARREN ERREGIONALA
(emakumeak)
EElloorrrriioo  --  UUggeerraaggaa
Zapatuan, 19:15ean, 
Eleizalden

ARETO FUTBOLA
NAZIONAL B MAILA
EElloorrrriiookkoo  BBuusskkaannttzzaa  --
OOrriiookkoo  ttaabbeerrnnaakk
Zapatuan, 18:00etan, 
Elorrioko kiroldegian
EUSKAL LIGA
SSaassiikkooaa  BB  --  
LLaagguunn  OOnnaakk
Zapatuan, 19:00etan, 
Landako kiroldegian
LEHEN ERREGIONALA
AAbbaaddiiññookkoo  GGaazztteettxxiiee  --  
CCoolleeggiioo  VViizzccaayyaa
Zapatuan, 15:10ean, 
Elorrioko kiroldegian
PPrreessiioonn  BBrreeaakk  --  
HHeeggaallaarriiaakk
Zapatuan, 17:00etan, 
Berrizburun
BIGARREN ERREGIONALA
MMeennddiibbeellttzz  --  
DDaannttxxaarrii
Zapatuan, 16:00etan, 
Landako kiroldegian
GGuu  LLaagguunnaakk  --  BBeesseekkaa
Domekan, 12:00etan, 
Landako kiroldegian

SASKIBALOIA
LEHENENGO MAILA
(gizonak)
TTaabbiirraakkoo  --  EEaassoo  
Zapatuan, 17:00etan, 
Landako kiroldegian
LEHEN ERREGIONALA
(gizonak)
JJuullzzaa  ZZaalldduuaa  --  PPaauulleess
Zapatuan, 18:30ean, 
Zaldibarko kiroldegian
TTaabbiirraakkoo  --  EEnnkkaarrkkii
Domekan, 12:00etan, 
Landako kiroldegian
AAnnbboottooppeekkoo  --  CCrruucceess
Zapatuan, 18:00etan Tabiran

Agenda

Iñaki Larrinaga elorriarrak hiru urteko kon-
tratua sinatu dau Aspegaz. Azken aspal-
dian puntaren puntan ibili da afizionatu
mailan. Oraindino Olazar eta Diario Vasco
txapelketak irabazteko aukerak ditu.

Hilaren 26an 21 urte beteko ditu Larrinagak. Iban Gorriti

“Nire ibilbideko sasoirik onenean
debutatuko dot profesionaletan”

AAzzkkeenneeaann  kkoonnffiirrmmaattuu  ddaa  aallbbiiss--
tteeaa,,  bbaaiinnaa  AAssppeeggaazz  jjookkaattuukkoo
zzeenndduueenn  zzuurrrruummuurrrruuaa  aassppaallddii--
kkooaa  zzeenn..  ZZeerrggaaiittiikk  aattzzeerraattuu  ddaa
hhaaiinnbbeessttee??
Nik aurrekontratu bat neukan
eurekin, eta egun batean debu-
tatzeko aukera neukala esan
eusten. Sorbaldatik minduta
nengoen eta ez nintzen punturik
onenean aurkitzen. Beste pilota-
ri batzuk, barriz, sasoiko zego-
zen; Beroiz eta Cecilio, esatera-
ko. Beraz, eurei emon eutsen
aukera eta ondo irten jaken.
Orain, besotik ondo nago eta
fisikoki be sasoian; aukera
emon deuste eta aprobetxatu
egin beharko dogu.

OOlleennttzzeerroo  aauurrrreerraattuu  eeggiinn  jjaattzzuu
aauurrtteenn..
Olentzero eta urtebetzea be bai,
hilaren 26an egiten ditut-eta
urteak. Loteria moduan etorri
dira egia esanda. 

AAzzkkeenn  aallddiiaann  jjookkaattuu  ddoozzuuzzeenn
ttxxaappeellkkeetteettaann  llaann  eeddeerrrraa  eeggiinn
ddoozzuu..  ZZuurree  iibbiillbbiiddeekkoo  uunneerriikk
ggoozzooeenneeaann  zzaaggoozz??
Baietz esango neuke; aspaldian
parte hartu dodan txapelketetan
goian ibili naz; finaletan edo,
gitxienez, finalerdietan. Biharko
Izarrak txapelketa, Bergarako
txapelketa eta 22 urtez azpiko
GRAVN txapelketa irabazi ditut
oraintsu.

NNooiizz  ddeebbuuttaattuukkoo  ddoozzuu??
Diario Vasco eta Olazar pilota
txapelketetan egiten dodanaren
arabera, apur bat lehenago edo
geroago izango da, baina, gitxi
gorabehera, urtarrilaren hasike-
ran debutatuko dot.

EElloorrrriioonn  iizzaannggoo  ddaa??
Asmoa hori da. Beti egoten da
giro hobea hurbiltasunagaitik,
eta lagunendako eta familiaren-

dako errazagoa da. Gainera, giro
ona sortzen da, eta hori onura-
garria da.

NNoonn  iikkuusstteenn  ddoozzuu  hhoobbeettuu  
bbeehhaarrrraa??
Arintasunean. Sprintetan motel-
txo ibilten naz batzuetan. Hori
hobetzen badot, nire errendi-
menduak irabazi egingo dau.
Bestela, fisikoki, erresistentzia
aldetik, ondo nabil.

KKoollppee  hhaannddiikkoo  ppiilloottaarriiaa  zzaarraa..
PPrrooffeessiioonnaalleettaarraakkoo  eezz  ddaa  bbiiddeellaa--
gguunn  ttxxaarrrraa..
Bai, kolpea ez da Eroskin erosi
leiteken zerbait. Edukitzen da
edo ez, nahiz eta nerbio puntua
hartzea be posible den.

EElloorrrr iiookk  ttxxaappeelldduunn  hhaannddiiaakk
eemmoonn  ddiittuu  ppiilloottaann  ––HHiillaarriioo  AAzzkkaa--
rraattee,,  eessaatteerraakkoo––,,  bbaaiinnaa  aassppaall--
ddiiaann  pprrooffeessiioonnaall  bbaarriikk  zzeeggooeenn..
Hilarioren sasoian pilotari han-
diak emon zituen Elorriok, eta
horregaitik ezagun egin zen.
Ondoren, herriarteko txapelke-
tan berriro zeresana emon gen-
duen, eta orain nire txanda etorri

da. Gaztetxoek lanean segitzea
itxaroten dot, eta ea Elorriok
pilotari profesionalak emoten
segitzen dauen.

ZZeellaann  iikkuusstteenn  ddoozzuu  EElloorrrriiookkoo
HHoorrii  HHoorrii  ppiilloottaa  eesskkoollaa??
Asko bajatu da. Oso ondo egi-
ten daben gaztetxoak dagoz,
baina jentea behar da. Maila
bereko lau-bost pilotari batuz
gero, asko hobetu leikie elkarre-
gaz jokatuta. Bakarrik bazagoz,
aldiz, askoz be gatxagoa da.

HHeemmeennddiikk  aauurrrreerraa,,  ggaazztteettxxooeekk
eerreedduu  lleeggeezz  hhaarrttuukkoo  zzaaiittuuee..
Ez dakit eredu moduan hartuko
naben, baina gustetan jat fron-
toira etorri eta gaztetxoekin

jokatzea: eurei izerdia atera ara-
zi ,  norberak ondo pasatu…
Horregaitik bada, nire aldetik ez
dago arazorik. Ni beti prest
egongo naz frontoira etorri eta
gazteak animatzeko.

PPiilloottaazz  ggaaiinneerraa  zzeerr  bbeessttee  aaffiizziinnoo
ddaauukkaazzuu??
Automozinoa ikasi neban, eta
rallyen eta kotxeen mundua
asko gustetan jat.

PPiilloottaa  iizztteenn  ddoozzuunneeaann  hhoorrrreettaann--
ttxxee  jjaarrdduunn  zzeeiinnkkee??
Ez dot uste. Kanpotik ikusita
edo kotxeak konponduta korfo-
matzen naz. Gustetan jat, baina-
arriskutsua da, eta balore han-
dia behar da. J.D.

.Gaztetxoek
lanean segitu eta
Elorriok pilotariak
emoten segitzea

itxaroten dot..

Fisikoki oso
ondo nago;

kantxan mugitzen
eta sprintetan

hobetu behar dot
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Mª JESUS LUQUE

Kurutziaga 
9 behea
94 681 43 89

48200 Durango

¥ileapaindegi unixesa¥

EDERTASUN GIDA
Ileapaindegiak

Estetika Zentroak

MMaassaajjee  bbaarrrrii  bbaatt  ddaakkaarrzzuu  GGaabboonn
bbuueellttaarraakkoo..
Harri beroekin egindako masa-
jea da. Basaltozko harriak izan
ohi dira, harri bolkanikoak.
Harriak ur berotan sartu eta
gero, masajea egiten dogu, gor-
putz osoan: buruan, eskuetan,
bizkarrezurrean, hanketan...
Hainbat tamainatako 60 harri
erabiltzen dira, gorputzeko
lekuaren arabera.

ZZeerr  lloorrttzzeenn  ddaa  hhoorrrreeggaazz??
Batez be, erlaxazinoa ekartzen
dau, estresaren kontrakoa da.
Harrien beroak gorputza lasai-
tzen dau. Giroari egokitutako
musika eta kandelek be lagun-
tzen dabe.

ZZeerrggaaiittiikk  GGaabboonneettaann??
Gauza polita izan leiteke opari-
tarako. Gainera, urtarrila indarrez
hasteko be lagunduko deutsu!

Masajea
harriekin

• Ana Camarero

• Apaindegia dauka  

Durangon
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IRAGARKIAK

ESKAERAK

Garai. Umeak zaintzeko pertsona bat
behar da. Astelehenetik ostiralera arte,
egun osoan. Kotxea beharrezkoa da.
Tel.: 618 822 048

Durango. Merkataritzako agentea
behar da bezeroen bilketa eta
mantenurako. Derrigorra da esperien-
tzia izatea eta Durangaldean bizitzea.
Erreferentzia: 6.449. SARTU. Tel.: 94-
620 04 49. Lanbiden alta emonda
egon behar da.

Durango. Merkataritza agentea behar
da aseguruen informazio eta
salmentarako. Derrigorra da heziketa
ertaina izatea, ordutegi malgua izatea
eta Durangaldean bizitzea. Erreferen-
tzia: 6.455. SARTU. 
Tel.: 94-620 04 49. Lanbiden alta
emonda egon behar da.

Durango. Enpresa batek kazetaria
behar du hedabide digital baterako.
Derrigorra da heziketa eta esperientzia
izatea, euskara eta webmasterra
menperatzea eta Durangaldean
bizitzea. Erreferentzia: 8.316. SARTU. 
Tel.: 94-620 04 49. 
Lanbiden alta emonda egon behar da.

Abadiño. Administrazio laguntzailea
behar da aholularitza enpresa batean,
departamendu pertsonalerako. Egun
erdiz lan egiteko. 
Derrigorra da Lan Harremanetako
diplomatura azken lau urteetan
eskuratua izatea, praktiketako
kontratua egin ahal izateko; Nominen 

LANA
Foke programa ezagutzea, kotxe
propioa eta Durangaldean bizitzea.
Erref.: 8.526. SARTU. 
Tel.: 94-620 04 49. 
Lanbiden alta emonda egon behar 
da.

Durangaldea. Bilboko enpresa batek
aseguru merkataria behar du bezeroak
lortu eta mantenurako, baita ordezka-
ritzarako ere. 
Derrigorra da 28-50 adin tartekoa
izatea, diplomatura eta esperientzia
izatea eta Durangaldean bizitzea.
2010eko urtarrilean hasteko, egun
osoz. Erref.: 8.527. SARTU.  Tel.: 94-
620 04 49. 
Lanbiden alta emonda egon behar da.

Zornotza. Geriatriako erizaintza
laguntzailea behar da. 
Derrigorra da formazioa izatea,
urtebeteko esperientzia izatea eta
Durangaldean bizitzea. Euskaraz
jakitea baloratuko da. Egun osoko
lanaldian.Erreferentzia: 8.666. SARTU.
Tel.: 94-620 04 49. 
Lanbiden alta emonda egon behar da.

Zornotza. Produkzio zuzendaria behar
da, garbitegi batean prozesu produkti-
boa bermatzeko. Derrigorra da %33ko
minusbalioa izatea gutxienez, eta
heziketa izatea, ezagutza informati-
koaz gainera. Kotxeko karneta eta
auto propioa ere eskatzen dira.
Erreferentzia: 9.001. SARTU.
Tel.: 94-620 04 49. 
Lanbiden alta emonda egon behar da.

ESKAINTZAK

Mutil bat asteburuetan tabernan lan
egiteko prest. Esperientzia daukat.
Tel.: 678 313 503

Erizaina lan bila dabil. Esperientzia
geriatrian eta erreferentzia askorekin.
10 urte alorrean lanean. Titulu
homologatua. Beste lan batzuetarako
ere prest. Tel.: 695 722 021

Neska euskalduna goizez zein
arratsaldez lan egiteko prest, klase
partikularra ematen edo umeak
zaintzen. Kotxea daukat. 
Tel.: 628 406 696 (Ixone)

26 urteko neska euskalduna astean
zehar goizetan lan egiteko prest,
umeak zaintzen edo antzeko zerbaite-
tan. Tel.: 607 340 659

Neska euskalduna, portalak eta
tabernak (gauez) garbitzeko prest.
Tel.: 664 146 904

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

SALGAI

Durango. Etxea salgai Landakon,
Txibitenan. Sukaldea, 3 logela, saloia,
bi komun eta bi balkoi handi ditu.
Seigarren solairuan. Ondo zainduta.
Garaje itxiarekin. Tel.: 94 616 62 97

Elorrio. Baserri bateko etxe berrizta-
tua alokatzen da. Estreinatzeko. 3
logela, egongela, sukaldea, jangela,
komuna eta atartea. 150 m2 solairu
bakarrean. Tel.: 699 846 219

ETXEBIZITZAK

Durango. Garaje itxia saltzen dut.
28.5 m2 ditu. Maristak ikastetxe
aurrean (Tronperri kalea). 
Tel.: 667 851 508 (Goizalde)

Elorrio. Pabilioi bi salgai ditut. Bata
630 m2-koa eta bestea 360 m2-koa.
Tel.: 657 793 993

ERRENTAN EMAN

Durango. Bulego bat alokagai
Plateruen plazan. 37 m2 ditu, eta
jantzita dago. Dena prestatuta. Gela
handi bat eta beste bi normalak. 750
euro hilean. Tel.: 656 780 215

Durango. Garaje itxia alokagai Alde
Zaharretik gertu. Tel.: 665 729 936

EMAN

Injineru informatikoa Batxilergo eta
DBH klaseak emateko prest. Euskara
eta ingeles maila ona. 
Tel.: 685 752 398 (Jon)

Magisteritza ikasitako neska euskal-
duna klase partikularrak emateko
prest. Esperientzia daukat. 
Tel.: 615 735 385

SALGAI

Pottoka bi salgai. Bakoitza moxal
batekin. Merke. Tel.: 652 761 809
(Josune)

Txakurkumeak salgai. Bost pitbull.
200 euro bakoitza (Negoziagarri). 
Tel.: 677 850 585

Etxeko oilaskoak saltzen dira. 2-3
kilokoak. Zuriak 5 euro kiloa, eta
gorriak 6 euro kiloa. 
Tel.: 655 998 402

Kanario horiak saltzen ditut. 
Tel.: 689 586 054

SALGAI
Wii kontsola berria salgai. Wii Sports
jokoa eta bigarren mandoa opari. 160
euro. Tel.: 686 425 295

Sailfish Vibrant Neoprenoa salgai.
Luzea eta berria da. Gizonezkoen S
neurrikoa (165-178zm, 68-78 Kg).
Tel.: 665 714 783

Autorako aulkia salgai. Romer Isolix
duo plus. 2 urtekoa. Berri-berria. I
taldekoa (9-18 Kg). Segurtasun
uhalarekin edota isofixagaz lotzeko.
175 euro. Tel.: 646 740 643

Bibolina salgai. 1/2 -eko neurrikoa.
Funda, arkua, resina eta ordezko
sokak. Egoera onean. 40 eurotan. 
Tel.: 637 292 465

Telefono mugikorra salgai. LG
markakoa. Kargadorearekin. 
Tel.: 689 847 603 (Nerea)

Berriz. Etxeko gela bi ( altzariak)
saltzen ditut. Tel.: 696 325 811

Mendi bizikletarako balaztak salgai.
Formula 24k. Hidraulikoak. Estreinatu
gabe. Adaptadoreak prezio barruan.
250 euro. Tel.: 675 008 804 
(Harkaitz)

BESTEAK

ANIMALIAK

IRAKASKUNTZA

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.: 667 882 338

Otxandio. Pisua salgai. Lau logela,
egongela, sukaldea, komuna, balkoia
eta despentsa. Tasatutako prezioan.
Tel. 675 905 227

Elorrio. Etxebizitza salgai herri
barruan. Igogailua, bi logela, bi
komun, sukalde jantzia eta trastele-
kua. Tel.: 657 793 993

Abadiño. Exebizitza salgai Zelaietan.
Sukaldea, bi logela, egongela,
despentsa, balkoia eta bi komun. 90
m2. 234.000 euro. Toki lasaian.
Garajea aukeran. Tel.: 652 750 293

Pisua salgai Errioxan, Casalareinan.
20 m2-ko txokoarekin. 
Tel.: 615 789 859

ERRENTAN EMAN

Durango. Pisua alokagai. Komuna,
sukaldea, lau logela eta egongela. 
Tel.: 657 795 495

Elorrio. Etxebizitza alokagai herri
barruan. Igogailua, bi logela, bi
komun, sukalde jantzia eta trastele-
kua. Tel.: 657 793 993

ERRENTAN HARTU

Durango. Etxebizitza bila gabiltza,
berogailuarekin. Bikotea semearekin.
Tel.: 637 292 465

KONPARTITU

Durango. Etxea konpartitzeko
pisukide baten bila gabiltza. 
Tel.: 666 202 273

Etxea konpartitzen dut. Logela bat
errentan. 
Tel.: 657 700 321 (Roman).

SALGAI

Ford Escort Turbo Diesel salgai.
Erabilgarri dago, egoera onean. 
Tel.: 94 621 82 57

Saab 93 1.9 Tdi salgai. Beltza,
familiarra. 2006ko urrikoa. Bermea
2010eko urria arte. Tel.: 660 467 729

Renault Megane Scenic Kaleido 1.9
DTIa salgai. Diesela, aire girotuarekin.
Irrati-kaseta CD kargadorea, aleazioko
llantak, itxiera zentralizatzailea,
airbaga, ABSa, norabide laguntzailea
eta kristal-jasogailu elektrikoak.
Kateak eta ekipaiarako barrak opari.
3.900 euro. Tel.: 653 726 708

Kia Sportage 2.0 TDI salgai. Bola eta
aurreko paratxokea barne. Beti
garajean gordetakoa. Egoera oso
onean. 
Tel.: 617 476 685

SALGAI

Abadiño. Garajeko plaza bat salgai
Zelaietan. Trastelekua erantsita dauka.
Tel.: 695 712 520

LOKALAK

MOTORRA

Osteguneko 12:00ak arte

jasotako iragarkiak ostiral

horretako alean argitaratuko

ditugu. Beranduago jasotako-

ak hurrengo alean.

DOAKO IRAGARKIAK 

(partikularrak):

• Bidali mezua hurrengo 

helbide elektronikora: 

anboto@anboto.org edo 

• Deitu 94 681 65 58 

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.

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
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INMOBILIARIAK
Askatasun etorbidea, 10                   48200 DURANGO
Tel./Faxa:94 681 66 66      inmoduranguesado@gmail.com

www.inmoduranguesado.com

Berogailu elektrikoa salgai. 30
litrokoa. Berria da, erabili gabekoa. 
Tel.: 699 295 914

Arkoi izozkailua salgai. Ignis ICF 271.
Berria da, erabili gabekoa. 
Tel.: 699 295 914

Etxeko kanpaia salgai. Isla estilokoa.
Ia-ia barria da. Pando markakoa.
Altzairu herdoilgaitzekoa. 
Tel.: 94 622 56 73

Karreratako bizikleta eta ziklo
kroseko bizikleta salgai. 
Tel.: 648 260 880 (Maite)

Erabilitako CDak salgai. 
400 inguru dira. Txollo ona da,
benetan 
Tel.: 606 266 244

Neopreno laburra salgai. Madmess
Titanium. Berria da, erabili gabekoa.
Etiketekin. Beltza eta gris iluna.
Neurria "S"~155cm. 
Tel.: 658 738 734

EROSI

Bikiak paseatzeko aulkitxoa erosi
gura dut. 
Tel.: 650 573 607

BEREZIAK

Durango. Mendizabal auzunean txoko
bat sortzeko jendea behar da.
Interesatuek deitu hona: 
Tel.: 605 711 331 edo 630 839 325

Afrikar trentzak eta beste hainbat
orrazkera egiten ditut. 
Tel.: 676 009 302. Dikson.

Txakur hezitzailea. Eusko Jaurlaritzan
erregistratua. Hainbat zerbitzu
eskaintzen ditut. 
Galdetu arazo barik. 
Tel.: 656 791 027

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

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

Eskuko desbrozadorarekin garbiketak

egiten ditut. 

Orduko kobratzen dut. 

Tel.: 619 552 202

Denetariko margogintza artistikoa

egiten dugu. Altzarien eraldatzea,

margolanen erreprodukzioa eta

marrazkiak zurezko zoruetan, besteak

beste. Tel.: 678 704 197

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

Ekitaldi ahaztezin bat izan nahi
baduzu girotu ezazu zeure gustuko
musikarekin. Biotxe Durangoko
biolontxelo eta biolin bikotea da.
Orkestretan jotzen hainbat urte egin
eta gero, errepertorio zabala dugu
aukeran ezkontza, inaugurazio eta
ekitaldiak girotzeko. Euskadi osoan
zehar mugitu gaitezke.
e-posta:biotxe@hotmail.com
Tel.: 635 746 176 (Maialen)

DURANGO
• Erdialdea: Apartamentu berriak. Logela bat edo
bikoak eta sukaldea jantzita. 172.000 €-tik hasita.
Lehen mailako materialak. %100eko finantzaketa.
• Apartamento berriak eraikitzen.700 € hilero.
• Askatasun Etorbidea: Eraiki berriak. 2, 3, 4 eta logela
bakarrekoak.
• Alluitz: 3 logela, 2 komun, sukaldea balkoiarekin,
egongela eta terraza. Garaje itxia. Estreinatzeko. Etxe
osoak kanpora ematen du.
• Fray Juan de Zumarraga: 4 logela, egongela
balkoiarekin, sukaldea terrazarekin eta 2 komun.
Orientazio ona.
• Murueta Torre: 3 logela, 2 komun, sukaldea
eskegitokiarekin eta egongela terrazarekin. Ganbara,
trastelekua eta garajea. Prezio interesgarria.
• Andra Mari: 110 m2. 3 logela, komuna, egongela eta
sukaldea. Leku onean.
• Durango: Eraiki berria. 2 logela, 2 komun, sukaldea
eskegitokiarekin, egongela eta garaje itxia. Lehen
mailako materialak.
• Tabira: Eraikuntza berria. Logela bakarreko
apartamentua. Sukalde jantokia, komuna eta
eskegitokia.
• San Inazio Auzunea: Berriztatu berria. 3 logela,
( logela printzipala komuna eta jantzigelarekin ), 2
komun, sukaldea eta egongela balkoiarekin. Aire
girotua. Ganbara eta garajea.
• Pedro Pablo Astarloa: 3 logela, komuna, egongela
eta sukaldea.
• Intxaurrondo: Apartamentua. Logela, komuna,
sukalde-egongela jantokia, ekegitokia eta trastelekua.
• Barrenkale: AZKENEKO DUPLEXA. Eraiki berriak. 
• Herriko Gudarien kalea: 3 logela, 2 komun, egongela
eta sukaldea. 2 terraza eta garaje itxia.
• Astarloa: 3 logela, egongela balkoiarekin, sukaldea,
eta komuna. Ganbara.

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

MATIENA-ABADIÑO
• Txinurrisolo: 3 logela, komuna, egongela eta
sukaldea balkoiarekin. Ganbara, garajea eta trastele-
kua. Etxe osoak kanpora ematen du.

JAKA
• Apartamentua. 2 logela, sukaldea, egongela eta
komuna. Garaje aeta trastelekua. Estreinatzeko.

TXALETAK SALGAI
ABADIÑO
• Mendiola. Bifamiliarra.Eraiki berria.
Estreinatzeko.Informazio pertsonalizatua. 

EETTXXEEBBIIZZIITTZZAA  SSAALLGGAAII
• Tabira: Berriak. Berehalako banaketa. 192.000 .
• 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. Etxe
osoak kanpora ematen du. Ganbara, garajea eta
trastelekua.

• Franzisko Ibarra: 90 m2. Ganbara eta garajea.
324.600  ( 54 mill. ).
• Oñiturri: 77 m2. 2 logela, egongela eta 2 komun.
Ganbara. 297.000  ( 49.4 mill. ). 
• Askatasun Etorbidea: 3 logela eta 2 komun.
Ganbara. Terraza. 279.500 .
• Murueta Torre: 90 m2. 3 logela. Ganbara, trastele-
kua eta garajea. 315.500 .
• San Ignazio: 3 logela eta 2 komun. Ganbara eta
garajea. 306.500  ( 51 mill. )
• Ermodo: 100 m2. 3 logela eta 2 komun. Garajea. 
• Astxiki kalean: Estreinatzeko. 2 logela. Terraza.
Ganbara eta garajea. Eguzkitsua.
• Pinondon ( Tabira ): 3 logela eta 3 komun. 2 terraza
• San Fausto: 2. solairua. 143.000 .
• Durango: Bizitzen sartzeko moduan. 2 logela eta
egongela. 156.300  ( 26 mill. ). 
• Andra Mari: Apartamentua. Guztiz jantzia. 162.000

.
• Urkiagatorre kalean: 3 logela, egongela, sukaldea eta
komuna. Trastelekua. 179.000 .
• Aramotz: 3 logela, egongela. 202.500 .
• Tabira / Arriluzea: Duplexa. Erdi berria. Garajea.
• Tabira: Apartamentua. 60 m2. Terraza. Ganbara.
• Plateruen Plaza: Berria. Atikoa. Terraza. 2 logela.
• Artzetagan kalean: Apartamentu berria garajea eta
trastelekuarekin. Bizitzen sartzeko moduan.
• Mendizabalen: 2 logela eta 2 komun. Garaje itxia eta
ganbara. Erdi berria.
• Antso Eztegiz: 3 logela eta komuna. Aukera ona. 
• Murueta Torren: 90 m2. Berria. 3 logela. Terraza.
Ganbara eta garajea. Aukera ona.
• Durango: Txaleta. Estreinatzeko. Lorategiarekin.
IURRETA
• Zubiaurre: 3 logela. Guztiz jantzia. 210.000 . 
• Bidebarrieta: 70 m2. 3 logela. Terraza. Igogailua. 
• Bixente Kapanaga: 90 m2. 3 logela eta 2 komun.
Trastelekua eta garajea. 
• Orozketa: Baserria. Guztiz berria. 3 solairu.
ABADIÑO
• Feria Leku: 90 m2. 3 logela eta egongela. 
• Zeletabe: 100 m2. 3 logela eta 2 komun. Garajea.
• Matiena: 3 logela eta egongela. 180.300 .
• Matiena: Laubideta kalea. Apartamentua. Garaje aeta
trasteleku handia.
• Andra Mari: 2 logela eta 2 komun. Ganbara eta
garajea. 41,2 mill.

EERRAAIIKKUUNNTTZZAA  BBEERRRRIIAAKK

EETTXXEEBBIIZZIITTZZAA  SSAALLGGAAII

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

- 2 logela garajea eta trastelekuarekin 233.000+BEZ
- 3 logela garajea eta trastelekuarekin 350.000+BEZ

• Tabira: Luxuxko etxebizitza berrien promozioa.
Ganbararekin.
• Ezkurdi: 130 m2. 4 logela. Garajea. Handia.
Orientazio ona.  
• Askatasun Etorbidea: 123 m2. 4 logela. Garajea,
trastelekua eta ganbara. Altuera ona. Etxe osoak
kanpora ematen du. Eguzkitsua. 
• Fray Juan de Zumarraga: 108 m2. 4 logela. Altuera
ona.
• Murueta Torre: 120 m2. 4 logela. Garajea eta
trastelekua. Balkoia. 
• Juan de Itziar: 4 logela, egongela, sukaldea eta
komuna. Bizitzen sartzeko moduan.
• Herriko Gudarien kalea: 105 m2. 3 logela. Garaje
itxia. 42 m2-ko terraza.
• Askatasun Etorbidea: Erdi berria. 92 m2. 3 logela.
Garajea eta trastelekua.
• Ermodo: Erdi berria. 90 m2. 3 logela. Garajea eta
ganbara. Balkoia.
• Zabale: 90 m2. 3 logela. Garajea eta trastelekua. 2
balkoi. Etxe osoak kanpora ematen du.
• Murueta Torre ( V. Bizkaia ): 88 m2. 3 logela.
Garajea eta trastelekua.
• San Ignazio: 104 m2. 3 logela. Garajea eta ganbara.
Erdi berria. Altuera ona. Etxe osoak kanpora ematen
du. Eguzkitsua.
• Pagasarri kalea: 94 m2. 3 logela. Garajea eta
ganbara. Erdi berria. Etxe osoak kanpora ematen du.
• Ambrosio Meabe: 108 m2. 3 logela. 2 kotxerentza-
ko garaje itxia. Ganbara.
• Astarloa: 75 m2. 3 logela. Berriztatua. Igogailuare-
kin.
• Aramotz: 70 m2. 3 logela. Berriztatua. Bizitzen
sartzeko moduan.
• Laubideta: 70 m2. 2 logela. Garaje itxia. Beheko
solairua lur sailarekin.
• Oñiturri – Astatasun Etorbidea: Erdi berria. 2 logela.
Ganbara. 
• Astxiki: 74 m2. 2 logela. Etxe osoak kanpora
ematen du. Garajea eta ganbara. Balkoi handia.
• Landako etorbidea: 80 m2. 2 logela. Garajea eta
ganbara. Balkoia.
• Zeharkalea: 68 m2. 2 logela, egongela, sukalde
jantzia eta komuna. 
• Murueta Torre (V. Bizkaia): Erdi berria. 2 logela.
Garajea eta ganbara.
• Mikeldi: 50 m2. Logela bakarra. Garajea eta
ganbara. Erdi berria.
ZALDIBAR: Lursaila. Eraikitzeko aukerarekin.
BERRIZ, ZALDIBAR, ELORRIO, ABADIÑO: Etxebizitzak
salgai. 2 eta 3 logela.

EETTXXEEBBIIZZIITTZZAA  SSAALLGGAAII
• Andra-Mari: Apartamentu berriak eraikitzen.
• Zaldibar: Etxebizitzak eraikitzen. 
• Abadiño: Txalet bifamiliarra lur eremuarekin.
• Atxondo: Adosatua lursailarekin.
• Atxondo: Baserria salgai.
• Erretentxu: Adosatua eraikitzen.
• Erretentxu: Txalet bifamiliarra eraikitzen.
• Otxandion: Adosatuak. Eraikuntza berriak.
• Otxandion: Familia bakarreko etxea lursailarekin.

• Muntsaratz: Halla, egongela-jangela, sukalde jantzia,
3 logela, 2 komun, balkoia eta ganbara. Egoera oso
onean. Igogailua. Eguzkitsua.
• Muntsaratz: Halla, egongela-jangela, sukalde jantzia,
2 logela, 2 komun eta balkoia. Garajea eta ganbara (
berria  eta egoera oso onean)
• Murueta Torren: Halla, egongela-jangela, sukalde
jantzia, 3 logela, 2 komun eta balkoia. Garajea eta
ganbara. ( berria hobekuntzekin).
• Murueta Torren: Halla, egongela-jangela, sukalde
jantzia, 3 logela, 2 komun eta balkoia. Garajea
trastelekuarekin eta ganbara. ( eguzkitsua eta
ikuspegiekin).
• Murueta Torren: Halla, egongela-jangela, sukalde
jantzia, 3 logela, 2 komun eta balkoia. Garajea eta
ganbara.( berria, erdi jantzia).
• Murueta Torren: Halla, egongela-jangela, sukalde
jantzia, 3 logela, 2 komun eta balkoia. Garajea eta
ganbara.
• Plateruen Plazan: Halla, egongela, jangela, sukalde
jantzia, 4 logela, 3 komun, garajea eta trastelekua.
• Plateruen Plaza(ERMODORANTZ): Halla, egongela-
jangela, sukalde-jantokia, 2 logela eta 2 komun. 
• San Agustinalden: Apartamentu berrriak salmentan.
• San Fauston: Halla, sukalde-jantokia, 2 logela eta
komuna. Etxe jantzia. 
• San Fauston: Halla, egongela, sukaldea, 3 logela eta
komuna. 
• San Fauston: Halla, sukaldea, egongela-jangela, 3
logela, komuna, despentsa eta ganbara.
• San Fraziskon: Halla, sukaldea, egongela, 3 logela
eta komuna. 2 balkoi eta trastelekua.
• Sasikoan: Halla, egongela, sukalde-jangela jantzia, 2
logela, komuna, eta ganbara. Etxe jantzia.
• Sasikoan: Halla, egongela, sukalde-jantokia, 2 logela,
komuna, ganbara eta balkoi zabala. Etxe jantzia.
• Tronperrin: Halla, egongela-jangela, sukalde jantzia,
4 logela, 2 komun  eta balkoia. Ganbara eta garajea.
Etxe jantzia.
• Txibitenan: Halla, egongela-jangela, sukalde jantzia
eskegitokiarekin, 3 logela, 2 komun. Ganbara eta
garajea. Erdi jantzia ikuspegiekin. 
• Untzillaitzen: Halla, egongela-jangela, sukalde jantzia,
2 logela, 2 komun eta balkoia. Garajea eta tratelekua. (
erdi jantzia).
• Zeharkalean: Halla, egongela,-jangela, sukaldea, 2
logela, komuna eta terraza zabala.

EETTXXEEBBIIZZIITTZZAA  BBEERRRRIIAAKK

EETTXXEEBBIIZZIITTZZAA  SSAALLGGAAII
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LAUHANKA

Segurutik, lertzo edo ugerragaitik izango da. Uger horrek,
gainera, inflamazinoa eta infekzinoa eragiten dau hor-
tzoietan. Mingarria izateaz gainera, infekzino foko garran-
tzitsua da. Egokiena garbiketa sakon bat egitea litzateke,
ultrasoinuen bitartez, edo, kaltetutako haginak kentzea.
Prebentzinorako, elikagai bereziak, hortzetako eskuila
pastagaz, likidoak edo algak dagoz; azken horreek jate-
koagaz nahastuta listuaren PHa aldatzen da.

Txakurra eta jabearen
arteko komunikazinoa
Emon ez arren, uste baino gehiago ulertzeko gaitasuna daukie txakurrek

negatibo bategaz, aldiz, jabea
baino gehiago direla ulertu 
leikie.

Berben aldeko teoriak
Argi dagoena da txakurrek ez
dabela berbarik egiten. Dena
dela, zenbait teoriaren arabera,
badira berba batzuk ulertzeko
kapaz. Antza denez, animalia
honeek gizakiarengandik uste
baino hurrago dagoz adimenari
jagokonez.

Coren aditu amerikarrak
argitaratutako ikerketaren ara-
bera, txakur normal batek 150
berbatik gora ulertu leikez;
aurreratuenak 250era ailegatu
leitekez. Txakur argiena dober-
mana litzateke, Corenen zerren-
dan behintzat. 

Hiru intel igentzia mota
bereizten ditu: senezkoa, egoe-
ren aurrean egokitzekoa eta
lana eta obedientziazkoa.

zein aldaketa animikoak uler-
tzen ei ditue usainaren bitartez.

Hau guztia dela-eta, anima-
liak jabearen esanei kasurik ez
egitea suertatu leiteke. Esate
baterako, zarataka berba egiten
badeutsagu, baina beharrezko
energia barik, esandakoa ezere-
zean geratu leiteke. Gainera,
oihua egoera ezegonkor baten
ondorio legez ulertzen dau txa-
kurrak, eta, beraz, jabe edo lider
desegoki baten sentsazinoa
emon leiteke maskotagazko
hartu-emonean.

Normalean, txakurrek eza-
gutzeko lehenengo momentuan
usaintzen gaitue pertsonok;
“fitxatu” egiten gaitue. Hartzen
daben usainaren araberako tra-
tua emongo deuskue, menpe-
kotasunari jagokonez. Sendota-
suna transmitituz gero, jabearen
aginduetara makurtuko dira;
beldurra edo beste sentsazino

Txakurrek jabearen
egoera zein aldaketa
animikoak ulertzen ei
ditue usainaren bidez

Zenbait teoriaren
arabera, txakurrak
kapaz dira hainbat
berba ulertzeko

Txakurrek gure
gorputz-hizkuntza
eta energia
interpretatzen ditue,
adituek dinoenez

Pertsonak hizkuntzaren bitar-
tez komunikatzera ohitu
gara, eta, horregaz bate-

ra, gainerako komunikazino mol-
deak alboratu doguzela esan lei-
teke. Horregaitik, txakurrari agin-
du bat emotean edo zeozer esan
gura izatean, sarritan ez da hel-
burua lortzen. Kontua da txaku-
rrek hobeto ulertzen gaitueela
keinuei esker eta helarazitako
energiari esker; gure gorputz-hiz-
kuntza eta energia interpretatzen
dabela dinoe adituek.

Beldurraren usaina
Jakina denez, txakurrek usaina
be erabiltzen dabe hainbat ego-
eraren aurrean, usaina da dau-
kien zentzumen eta tresna era-
ginkorrenetakoa. Beldurra
usaintzen dabela esan ohi da;
batzuen ustez esaldi hori egia
da, eta ez kondaira bat. Izan be,
txakurrek pertsonen egoera

astekaria@anboto.org

Bidali zuen galderak
helbide honetara (izena
eta herria ipinita):

Nire txakurrak usain fuertea botatzen dau ahotik,
eta haginak marroi kolorekoak ipini jakoz. Zergaitik
da hori? Itsaso (Durango).

Alberto Cimarro
Etorbide Albaitari klinika 
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Disketeak, cd eta dvd-ak, usb memoriak, etab. hainbat modu dago gure informazioa alde batetik bestera eraman
ahal izateko. 

Gaur egun usb memoria eta usb disko gogorrak dira erabilienak (eramangarriez gain), oso modu erosoan
datu pila eraman dezakegulako; nahi dugun fitxategia dagoenn tokitik usb gailura itsasita nahikoa da, edo nahi
ez duguna gailutik ezabatu.

Halere, konturatzen ez garena behin informazioa kalera ateratzen dugunean edozeinen esku jartzen dugu-
la da. Behar bada enpresa mailan gai hau garrantzitsuagoa da eta ekar ditzakeen buruhausteak haundiagoak
(langileen datuak, bezeoren datuak,...).

Informazio hori ateratzea derrigorra den kasuetan, modu seguruan eraman beharko genuke, hau da
enkriptatuta. 

Enkriptatuta dagoen informazioa pasahitz, hatz-marka, etab. bidez babesten dugu eta ez da eskuragarri
egongo aurrez eman diogun datua jaso arte.

Informazioa enkriptatzeko, funtzio hori dakarten gailuak edo software berezia erabiltzea da ohikoena.
Lehenengo kasuan, makina bat aukera dagoen arren, hatz-marka bidez babestuko dugu gailuan dagoen infor-
mazioa. Bigarrenak ordea, programa baten bidez funtzionatuko du, zeinak pasahitz bat eskatuko duen informa-
zioa irakurri ahal izateko. 

Beraz, ez eraman zure informazioa edozeinek irakurtzeko moduan! 

ELAIA Information Technology

Enkriptazioa-eraman informazioa alde
batetik bestera modu seguruan

Normalean hori, ordenagailuan codec izenaz ezagutzen den programa berezia instalatu gabe dagoenean gertatzen
da. Codec horiek .mov, .mpg, .avi, etab. formatua duten bideoak ikusteko erabiltzen dira.

Beste aukera bat, formato horietako gehienak irakurtzeko balio duten programa bat instalatzea da, VLC adibidez.
hhttttpp::////wwwwww..vviiddeeoollaann..oorrgg// helbidean daukazu programa. Programa hori debaldekoa da, eta sarri eguneraketak izan-

go dituzu helbide horretan.
Informazioa gehiago: eellaaiiaaiitt..bbllooggssppoott..ccoomm

Pelikula bat ikusten saiatzen naizen bakoitzean soinua baino ez dut entzuten, ez dut ezer ikusten.
Soinua jeitsi dudala ematen du baina guztietan?  Amaia H. (emailez)

KKOONNTTSSUULLTTAA

KKOONNTTSSUULLTTAAKK  BBIIDDAALLTTZZEENN  DDIITTUUZZUUEENNEENN  AARRTTEEAANN
AANNTTIIBBIIRRUUSS  BBAATT  ZZOOZZKKEETTAATTUUKKOO  DDUUGGUU..
BBiiddaalliittaakkoo  ddaattuuaakk  eerraabbiilliizz,,  iirraabbaazzlleeaarreekkiinn
zzuuzzeenneeaann  jjaarrrriikkoo  ggaarraa  kkoonnttaakkttuuaann..

**BBii  hhiilleeaann  bbeehhiinn  eeggiinnggoo  dduugguu  zzoozzkkeettaa
jjaassoottaakkoo  eemmaaiill  gguuzzttiieenn  aarrtteeaann

KKOONNTTSSUULLTTAAKK  BBIIAALLTTZZEEKKOO::
aannbboottoottiikk@@eellaaiiaa..eess ee--mmaaiilleerraa  iiddaattzzii..

GGeehhiieenneezz  220000  kkaarraakktteerreekkoo  kkoonnttssuullttaa..

GGoommeennddiiooaa

WWiinnddoowwss  77,,  

gguurree  oorrddeennaaggaaiilluuaa  pprreesstt

ddaaggoo??

Bada hilabete Microsoft-ek sistema
eragile berria salgai jarri duela: Win-
dows 7.

Garrantzi haundia eman diote sis-
tema eragile honi, aurretik atera zuten
azkenak ez bait du beraiek nahi bes-
teko onarpen izan.

Hiru edizio desberdin izango dira
eskuragarri: Home, Professional eta
Ultimate, bai lizentzia berria erosita
zein gaur egun daukaguna egunera-
tuta (Windows XP eta Vista).

Windows 7 instalatzeko gutxiene-
ko eskakizunak:
• Prozesadorea: Gutxienez 1GHz (32  

eta 64 bit)
• Ram memoria: 1 GB (32 biteko ber-
tsioa) eta 2 GB (64 biteko bertsioa).

• Disko gogorra: 16 GBeko espazioa 
libre (32 bit) eta 20 GB (64 bit).

Dena dela, Microsoft-ek lagundu
asmoz, gure ordenagailu, programa
eta gainontzeko gailuak Windows 7
instalatzeko prest dauden esango
digun programa bat prestatu du (bere
web orrian eskuragarri dago): Win-
dows 7 Upgrade Advisor.

Informazio gehiago:
hhttttpp::////eellaaiiaaiitt..bbllooggssppoott..ccoomm

160GB......................................99euro
250GB..................................109euro
320GB..................................119euro
500GB..................................129euro

UUSSBBaa  ++  
RRoohhooss  DDiisskk  
EEnnccrryyppttiioonn
4GB.......59euro
8GB........69euro
16GB...79euro
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HHOORROOSSKKOOPPOOAA

DENPORAPASAK

ZORION AGURRAK agurrak: zorionak@anboto.org-ra
Bixente Kapanaga 9,  48215 Iurreta

Abenduaren 4an 4 urte bete
zituen Helenek. Zorionak
nebatxo Urko, amatxo,
aitatxo eta etxeko guztien
partez.

Abenduaren 6an sei urte
egin zituen Elenek!
Zorionak eta sei patxo
handi-handi etxeko denon
partez.

Azaroaren 30ean Izarok 7
urte egin zituen. Besarkada
handi bat etxekoen partez.
Opari pilloa jaso dozuzela-eta
pozik egongo zara, ezta?

Hile honetako Eusko Labelek zozketatzen duen otzara
Oihane Irusta Gomez durangarrari egokitu jako.
Zorionak eta on egin!

Abenduaren 1ean jaio zen
Aimar Biritxinaga Izagirre,
gure morroskoa! Zorionak
eta ongi etorri familiara
Aimar!, etxekoon partez. 

Azaroak 22an Iker Bustillo
jaio zen. Ongi etorri gure
familiara pitxin. Zorionak eta
musu bat Busti eta Arrate
aita-ama berriei. Etxekoak.

Rufinok urteak egin zituen
martitzenean, abenduaren
1ean. Zorionak etxekoen eta
Alazneren partez. Holan jarraitu
eskiatzaile bikaina zara-eta.

Zorionak Laiatz, etxekoon
eta lagun guztion partez.
Musu handi-handi bat
zuretzat eta jarraitu
bihurrikeriak egiten. 

Matxalenek abenduaren
14an 7 urte egingo ditu.
Ama, aita eta neba Gontza-
len partez zorionak. Ondo-
ondo pasa eguna preziosa.

Mallabiko Maialen Abendi-
barrek abenduaren 19an, 8
urte egingo ditu. Zorionak
eta ondo pasatu, etxekoen
partez.

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

Geroago eta gitxiago falta da negua
ailegatzeko. Hartzaren moduan,
prestatu egizuz burua eta gorputza
hotzari aurre egiteko!

AArriieess
martxoak 21 - apirilak 20

Joan da Durangoko Azoka. Zer
feriatan ibili zara, Landakokoan ala
Goienkalekoan?

TTaauurruuss
apirilak 21 - maiatzak 20

Nor izango da aurtengo Gabonetan
zure lagun ezkutua? Ea behintzat
Olentzerok edo Erregeek saritzen
zaitueen.

GGeemmiinnii
maiatzak 21 - ekainak 20

Gorputzak ez badeutsu zuk gura
dozun erara erantzuten, onartu
egizu zure errua dela. Denpora
aurrera doa, eta zeu be bai.

CCaanncceerr
ekainak 21 - uztailak 20

Sarritan husten jatzu kartera, zuk
halan gura barik. Kontrolatu egizu
kontsumoa, bankuan zenbaki
gorriak agertu aurretik!

LLeeoo
uztailak 21 - abuztuak 23

Aste honetan, zaindu egizu
eguneroko jana; izan be, kontuan
izan Gabonak gainean dagozela,
eta badakigu zer gertatzen den!

VViirrggoo
abuztuak 24 - irailak 23

Azokan erosi dozun liburua
zertarako erosi dozu? Mahaiari
oreka emoteko, akaso? Irakurtzeko
ez, behintzat...

LLiibbrraa
irailak 24 - urriak 23

Ondo etortzen da lantzean behin
argazki album zaharrak hartu eta
errepaso bat emotea, nahiz eta
iragana, beti iragana den.

SSccoorrppiiuuss
urriak 24 - azaroak 23

Psikologoak, profesionalak edo
afizionatuak izan, beharrezkoak dira
gure bizimoduan. Arazoak errazago
konpontzen dira laguntzagaz.

SSaaggiittaarriiuuss
azaroak 24 - abenduak 23

Ahalegin handia egin arren, ez 
dozu lortuko destinua ezagutu 
eta aldatzea. Bizi momentua
lasaitasunez.

CCaapprriiccoorrnnuuss
abenduak 24 - urtarrilak 20

Telebistan ez dabela ezer emoten?
Seguru zagoz? Hainbeste kategaz
mareatu egingo zinen. Bestela, beti
entzun zeinke Anboto Irratia!

AAqquuaarriiuuss
urtarrilak 21 - otsailak 18

Gauza batzuk eskuratu ezinak dira;
ezin da guztia lortu. Dena dela,
atera etekina daukazunari.

PPiisscciiss
otsailak 19 - martxoak 20

Lurrundu

Tripa

Hitlerren
jarraitzaile

Igaroa

Zezen
zikiratuak

Ubeldu

* Irudiko
altzaria

Zuhaixka
mota

Zurezko
ontziak

Tolesak

Edo

Pl., atun-
arrantza

Lakoa

Baiezta-
tzeko

Modura

Eguneroko
jaki

Pl., gai
itsaskorra

Musika
nota

Bizkaieraz,
zikina

Intsektu
odol

xurgatzai-
lea

Joaki
naiz

Eraman

Bokala

Leku
horretan

Pirinioeta
ko gailur
Xedearen
hasiera

Itxoin

Saguzarra

Oinatzek gaur 20 urte egin
ditu. Zorionak eta mosu bat
lagunen partez. 
Trago baten zain gelditzen
gara. Holan segi!



anboto 2009ko abenduaren 11, barikua P35Publizitatea



355 zk. 2009ko abenduaren 11anboto
komunikabideak

Egoitza: Bixente Kapanaga kalea, 9 48215-Iurreta (Bizkaia) Tel.: 94 681 65 58  Erredakzioa: 94 623 25 23
Publizitatea: 94 621 79 02 publi@anboto.org  Lege gordailua: BI-2268/01 ISSN: 1578-7028 Tirada: 9.200 ale

AKUILUAN Amaia Ugalde LAUHORTZA

Aitor Aurrekoetxea
EHUko irakaslea

Harresiak
Berlingo harresia duela 20 urte
jausi zen. Orain ospakizun
garaia omen da. Hala ere, Ekial-
deko alemaniarrek ez dute ezer
ospatzekorik, azken ikerketa
demoskopikoaren arabera
RDAko biztanle ohien artean
erdiek baino gehiagok pentsa-
tzen baitute aldaketa txarrera-
ko izan dela.

Haiek jakingo dute, baina
badirudi ‘askatasun festa’ bai-
no gehiago, ‘kapitalaren festa’
edo ‘kapitalismoaren ongieto-
rri-jaia’ izan dela.

Dena den, Berlingo harre-
sia ez da munduko bakarra.
Horietariko batzuk aipatzea-
rren, Tijuanan, Gazan eta Ceu-
tan daudenak aipatuko nituz-
ke. Lehena Mexikon dago; Esta-
tu  Batuek eraiki  zuten
mexikarrak USAra ilegalki ez
sartzeko. Jakina, horrek ez zuen
iritzi publikoaren arreta jaso
(etxeko atzealdean gertatzen
dena ez baita albiste, eta mise-
ria ezkutuak ez dira miseria).
Israelen kokatutako bigarren
harresia, sionistek duela gutxi
Palestina kontrolpean izateko
eraiki zuten. Eta espainiarrek ere
Ceutan gauza bera egin zuten.

Argitsuenek eta ausarte-
nek “muga” horiei ‘Lotsaren
harresiak’ deitu diete, baina
lotsa ez dutenak ezin dira irain-
du horrelako kalifikatiboekin,
lotsa gutxiegi eta moral bikoi-
tza dutelako.

Beste harresi batzuk ere
badaude, eta ez dugu urrun
joan beharrik. Geuk ere egune-
ro eraiki ohi dugu hainbat harre-
si; besteak beste, beste gizaku-
meei desberdin pentsatzeaga-
tik, desberdin maitatzeagatik,
kolore desberdinetakoak izate-
agatik edo erlijio desberdineko-
ak izateagatik.

Inkontzienteki bada ere,
denok parte hartu izan dugu
inoiz diskriminazio saioren
batean. Gu guztion erronka da
harresi zorrotz horiek guztiak
behin betiko etetea.

gotzea da. Eskuak egitea, aurpe-
gia…

Margotzeak zertan aberasten gai-
tuela esango zeunkie?
Umeentzako eta ez hain umeen-
tzako terapia bat lakoa dela esan
geinke. Gainera, orain entzuten
dira arteterapia eta holakoak.
Umeek eskolaz kanpoko hainbat
jarduera daukie, eta margotzeak
lagundu egin ahal deutse sorme-
na lantzen. Gauzak perzibitzeko
ikuspuntua be aldatu egiten da.
Margotzen dauen jenteak errea-
litatea beste modu batera ikusten
dau; kanpora irten eta gauzak
koloreen bitartez ikusten hasten
zara. 

Egindako lanekin erakusketak
be egiten dozuez…
Bai, urtero Gabon inguruan Jai-
Berri tabernan erakusketa egiten
dogu txikiekin, eta aurreraxeago
nagusiekin be bai. Umeentzako,
batez be, ikaragarria izaten da.
Paperean egindako marrazkiez
gainera, umeek etxean marko eta
guzti jartzeko koadroak margotzen
hastea garrantzitsua da guretzat.
Umeak txikitatik artista sentitzea
gura izaten dogu. Eurentzako piz-
garria da, amamari-eta koadroak
egiten deutseezelako, eta batzuek
enkarguak be edukitzen ditueela-
ko. Euren koadroa erakusketan
jartzea eta familiakoek han  ikus-
tea harrotzeko motiboa da euren-
tzat. 

be, amaitu egin behar dabe. Gura-
soek dinoe hori ondo dagoela;
ikasi egin behar dabela gauzak
hasten badira amaitu egin behar
direla. Protestatu egiten dabe, bai-
na amaieran ikustean, polito gera-
tu dela ikusten dabe, eta markoa-
gaz koartoan eskegita jartzen dabe,
eta orduan pozik egoten dira.

Margotzen ikasteko gaitasunen
bat behar da?
Gogoa edukitzea  da behar dena.
Edozein gauza egiteko, gogoa iza-
nez gero, orduak sartuta ikasi egi-
ten dozu. Egia da batzuk trebea-
goak direla eta gutxiago kostatzen
jakela, baina badagoz hain trebeak
ez direnak eta ekinaren ekinaz
hobekuntza handiak egiten

ditueenak.

Zer da margo-
tzeko gatxena?
Gehien kosta-

tzen dena gor-
p u t z a

mar-

Umeei zer gustatzen jake margo-
tzea?
Modak egoten dira. Lehen, adi-
bidez, Pokemonak-eta margozten
zitueen. Baina, beno, bakotxak
gustatzen jakona egiten dau. Bati
asko gustatzen jako Mario Bross,
eta beti dago Mario Bross mar-
gotzen. Badago beste bat printze-
sak margoztea gustatzen jakona,
eta hor ibiltzen da. Baina horrek
ez dau esan gura batzuetan ez
dabenik lorarik margozten euren
amari emoteko. Euren gustuko
gauzak egitea da kontua. 

Umeek konstantzia izaten ikasi-
ko ete dabe…
Bai. Hona euren borondatez datoz,
eta ez dagoz derrigortuta egune-
ro margotzera,
baina, koadro
bat hasten bada-

“Umeak txikitatik artista sentitzea
gura izaten dogu”

PPiinnttuurraa  uussaaiinn  ggoozzooaa  ddaaggoo
KKuurruuttzziiaaggaa  AAkkaaddeemmiiaann..
DDuueellaa    hhaammaabbii  uurrttee  zzaabbaall--

dduu  eebbeenn  AArrttee  EEddeerrrreenn  aakkaaddee--
mmiiaa  JJuuaanneekk  eettaa  AArraannttzzaakk,,  eettaa
ggaauurr  eegguunn  55  uurrtteettiikk  8877  uurrtteerraa
bbiittaarrtteekkoo  jjeenntteeaa  eedduukkiittzzeenn  ddaabbee
eegguunneerroo--eegguunneerroo  mmaarrggoo,,  ppiinnttzzeell
eettaa  aassttoo  aarrtteeaann..  

Margotzen ikasteko akademiei
buruz hitz egitean,fruituak,pai-
saiak, modelo lana egiten dabe-
nak… etortzen jakuz burura.
Holan izaten da zuenean be?
Hasieran holan hasi ginen; denei
gauza bera emoten geuntsan, eta
eskolan moduan egiten genduen.
Baina ikusi genduen, holan egin-
da, umeak batez be, aspertu egi-
ten zirela. Orduan, orain eurek
gura daben gauzak margotzen
izten deutsegu, eta gu alboan
gagoz laguntzeko. Bakotxak era-
bakitzen dau zer egin.

Umeek Kurutziaga akademian egindako artelanak erakusten ditue Gabon bueltan Jai Berri tabernan

Margolaria eta irakalsea

Kurutziaga Akademian 
margotzen irakasten dabe

Juan A. Azurmendi •
Arantza Ogiz •
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