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Eskualdean martxan jarriko dituzten
lanpostuak sei hilabeterako izango dira

Krisiak eragindako langabeziari aurre
egitea da ekimenaren helburua
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••DDuurraannggaallddeeaa
Ezker abertzalearen eztabaidan
350 lagunek parte hartu dute

••EElloorrrriioo
Eraikin historikoak konpontzeko
diru-laguntzak onartu dituzte

••OOttxxaannddiioo
Herriko toponimia liburua,
martxorako prest

••IIuurrrreettaa
Iturburuko ortu ekologikoak
gertu egongo dira udarako
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Iurretan aurkeztu
dute Elkartasun
Karabana, Saharara
abiatu aurretik 
DDuurraannggaallddeeaa  •• Herria auzo elkar-
teak eskualdean bildutako elika-
gai eta bestelako produktuekin
bete du saharar kanpamendueta-
ra bidaltzeko kamioia. Bihar Eus-
kal Herritik Tindufeko kanpamen-
duetara (Aljeria) abiatuko den
elkartasun karabanagaz bat egin-
go dute Gasteizen. Durangaldetik
24.696 kilo elikagai eta 4.000 euro
konpresatan eroango dituzte. JAED
elkarteak 25 arropa kutxa, umeen-
tzako esnea eta zerealak eman
ditu. Diru-laguntzatan 39.465 euro
jaso ditu elkarteak. Herriako
kideak “pozik” agertu dira ekime-
nak herritarren artean izan duen
harreragaz.
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anboto
Izurtzako Udalak erabilera anitzeko
eraikina premiazkoa den jakin gura du 

Herririk Herri 3
Eusko Label produktuak nazioartean
ezagutzera eman gura dituzte

Ekonomia 10
S. Gaztelumendi: “Eguraldi iragarpena
geroago eta zehatzagoa izaten da”

Berbaz 9

www.anboto.orgdurangaldeko astekaria

50 lanpostu berri, tokiko
enplegua bultzatu guran

Udal eraikinetan
energia aurrezteko
diru-laguntza
AAbbaaddiiññoo•• Tokiko Inbertsioetarako
E planaren diru-laguntza energia
aurrezteko hamar egitasmo finan-
tzatzeko erabiliko du Udalak. “Epe
luzerako onura ekarriko duten
inbertsioetarako baliatuko dugu”,
dio Navarro alkateak. Diru-atalik
handiena Traña-Matienako esko-
letako energia-eraginkortasuna
hobetzeko erabiliko dute. 6
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HERRIRIK HERRI
DURANGALDEA

Iñaki Totorikaguena programaren bultzatzailea eta Marian Larrauri Mankomunitateko lehendakaria, azalpenak ematen.

Mankomunitateak 50 lanpostu
sortuko dituen programa aurkeztu du

Durangaldeko Mankomuni-
tateak tokiko enplegua
indartzeko programa aur-

keztu du asteon. Mankomunitatea
osatzen duten zortzi herrietako
udaletan, Garain, Berrizen eta
Mankomunitatean bertan 50 lan-
postu sortuko dituzte. Sei hilabe-
teko iraupena izango dute eta
lanaldi osokoak dira. Egitasmoa
egiteko milioi bat euroko inber-
tsioa egingo dute; Bizkaiko Aldun-
diko Enplegu eta Formazio Sailak
450.000 eurogaz lagunduko du.

Egitasmo hori Eusebio Larra-
zabal Aldundiko Enplegu eta For-
mazio Saileko diputatuak aurre-
ratu zuen bere sasoian, eta orain
aurkeztu dutena zirriborro haren
garapen zehaztua da. Marian
Larrauri Mankomunitateko lehen-
dakariak azaldu duenez, "krisiak
gogor jo du eskualdea, eta eragin
duen langabeziari ekimen zuze-
nekin aurre egitea dugu helburu".
Iñaki Totorikaguenak Durangal-
deak automozioaren arloan jasan

Udal bakoitzak sortukoduen
lanpostu kopurua irizpide biren
arabera banatu dituzte: “biztan-
leriaren eta herri bakoitzaren
behar eta interesen arabera”, Toto-
rikaguenaren esanetan.

90.000 euro enpresetara 
Beste neurri bat ere jakinarazi du
Mankomunitateak. Hiru urtean
90.000 euro (30.000 euro urtero)
emango dizkiote  Durangaldeko

Enpresarien Elkarteari. Durangal-
dean indar handia du automo-
zioak, eta “krisiak gogor jo du sek-
tore hori”,  pentsaurrekoan gogo-
r a t u  z u t e n e z :  " Me r k a t u a n
lehiakortasuna galdu dugu eta
berriro lehiakorrak izateko egi-
tasmoa osatzen dabiltza. Eralda-
tze prozesu horretan lagundu gura
dugu; merkatu berriak aurkituz,
e n p re s a - p r o i e k t u  b e r r i a k  
garatuz". J.Derteano.

duen beherakada azpimarratu du,
eta horrek eragin duen langabe-
ziaren hazkundea: “Mankomuni-
tatea  herritarren beharrizanei
begira dago, eta arazo larrienak
automozioko beherakada eta lan-
gabezia dira”. Eskualdearen erdi-
gunea hartu dute programa gau-
zatzeko eremu geografiko legez,
eta horretagatik sartu dituzte Garai
eta Berriz ere.

Lanpostuak ildo anitzekoak
izango dira eta herri bakoitzeko
Udalak bere beharren arabera
zehaztu eta banatuko ditu: lora-
tegien mantenua, auzobideen gar-
biketa, artxiboak osatzea… Lan-
postuek sei hilabeteko iraupena
izango dute eta lanaldi osokoak
izango dira. Tokiko enplegua
indartzeko programa aurten gau-
zatu behar da, beraz, programa-
ren barruko udalek “martxoan
edo, beranduen ere, apirilean
banatuko dituzte lanpostuak”
Totorikaguenaren arabera.

Milioi bat euroko inbertsioagaz, enpleguek urte erdiko iraupena izango dute, eta lanaldi osokoak dira

M.Larrauri: “Krisiak gogor jo
du eskualdea eta langabeziari
ekimen zuzenekin aurre
egitea dugu helburu”

EEGGIITTAASSMMOOAA

Aurrekontua:
- Milioi bat euro (450.000
euro Bizkaiko Foru
Aldundiko Enplegu eta
Formazio Sailak ipini ditu) 

HHEERRRRIIRRIIKK  HHEERRRRII

DURANGO:
- 12 lanpostu
ELORRIO:
- 6 lanpostu
IURRETA:
- 5 lanpostu
BERRIZ:
- 5 lanpostu
ZALDIBAR:
- 5 lanpostu
ATXONDO:
- 4 lanpostu
MANKOMUNITATEA:
- 3 lanpostu
MAÑARIA:
- 2 lanpostu
GARAI:
- Lanpostu bat
IZURTZA:
- Lanpostu bat

* Abadiñori sei lanpostu
zegozkion, baina
egitasmoan parte ez
hartzea erabaki du.
Gainerako herrien artean
banatuko dituzte sei
enplegu horiek. Oraindio
ez dute erabaki zer
herritan banatu.

EENNPPRREESSEENNTTZZAAKKOO

- 90.000 euro Durangal-
deko Enpresarien
Elkarteari hiru urtean.
Urte bakoitzeko 30.000
euro emango dituzte.

90.000 euro enpresetara
bideratuko dituzte, merkatuan
lehiakortasuna berreskuratu
dezaten laguntzeko asmoz

Mankomunitateko zortzi
herrietan, Garain, Berrizen
eta Mankomunitatean bertan
sortuko dituzte lanpostuak

Abadiñok “beste alternatiba” batzuk
erabiliko ditu enplegua sortzeko
Abadiñoko Udalak Mankomuni-
tateak abiatutako egitasmoan ez
du parte hartuko. Ildo horreta-
tik, Abadiñoko Udalaren jarrera-
gaz "oso desilusionatuta" dagoe-
la adierazo dau Marian Larrau-
rik: “Eurekin izandako batzar
guztietan tematu gara, baina ez
dugu erantzunik jaso”. 

Jose Luis Navarro Abadiño-
ko alkateak “beste alternatiba
batzuen aldeko apustua” egin
dutela erantzun du: “Lanpostuak
sortzeko orduan ez gara beste

herri batzuen atzean geratuko.
Beste alternatiba batzuen alde
egiteak ez du esan gura lanpos-
tuak sortzearen kontra gaude-
nik, modu diferentean sortuko

ditugula baino”. Erantsi duenez,
“kontua ez da edozelan dozena-
ka lagun kontratzea, ezpada logi-
ka baten barruan egitea, jakin-
da zenbat lanpostu behar diren,
gero ahalik eta baldintza onene-
tan kontratatzeko”.

Abadiñoko EAJko zinegotzi
Axier Garatek Navarrori erantzun
dio: “Egoera dagoen moduan
egonda, ezin daiteke lanpos-
tuak sortzeko aukerarik alperrik
galdu. Erabaki oso txarra dela
deritzogu”. J.D.

J.L.Navarro: “Lanpostuak
sortuko ditugu, baina beste
alternatiba batzuen aldeko
aukera egin dugu”
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Herria auzo elkarteko kideek elkartasun karabana aurkeztu zuten atzo.

Durangaldeko laguntza

Elkartasun karabanak
bihar hartuko du
Tinduferako bidea

Gertu dago Durangaldetik
Tindufeko kanpamendue-
tara bidaltzeko laguntza.

Herria auzo elkarteak hainbat hila-
bete daramatza eskualdeko herrie-
tan elikagaiak eta bestelako lagun-
tza batzen. Karabanaren proiektua
babesten duten udaletako ordez-
kariek Herriako ordezkariekin bat
egin zuten atzo, Iurretako Ibarre-
txe kultur etxean emandako pren-
tsaurrekoan. 

Elkarteak Abadiño, Atxondo,
Berriz, Durango, Garai, Iurreta,
Mallabia eta Zaldibarregaz ados-
tutako laguntzaren bitartez 37.465
euro jaso ditu. Norbanako anoni-
mo batek 2.000 euro eman ditu.
Udalen aldetik, “arazo administra-
tibo bat tarteko”, laguntza jaitsi
egin den arren datorren urterako
“konpontzea” itxaroten dute elkar-
tekoek. 

Batutako diruagaz laguntza
Aljeriako kanpamenduetara era-
mateko kamioia erosi dute. Sobe-
ran gelditu dena elikagaiak eros-
teko erabili dutela azaldu dute
Herriako kideek.

Karabanaren irteera
Elkartasun Karabana osatzen
duten zortzi kamioietako bat da
eskualdetik bidaliko dutena. Guz-
tira, 300 tona elikagai garraiatuko
dituzte. Gainera, lau autobus eta
14 ibilgailu ere abiatuko dira Tin-
dufeko kanpamenduetara.  Duran-
galdetik joango den kamioia, urte-
ro legez, Angel Alejo atxondoarrak
gidatuko du Alacanteraino. Por-
tuan utzi eta itsasontzian Orane-
ra (Aljeria) eroango dute. Ilargi

Erdi Sahararrak batuko ditu ibil-
gailuak Tindufera eroateko.

Elikagai bilketa
Karabanaren antolatzaileak pozik
agertu dira Durangaldean elikagai
bilketak izan duen harreragaz:“Kri-
si sasoi honetan jasotako elikagai
kopurua handia izan da”, azaldu
digute. Guztira, 5.500 kilo batu
dituzte eskualdean ipinitako
guneetan. Elikagaiez gainera, kon-
presak ere jaso dituzte. JAEDelkar-
teak 25 arropa kutxa, umeentza-
ko esnea eta zerealak eman ditu.
Bilketa egiten lagundu dieten denei
eskerrak eman gura izan dizkiete
Herriatik, baita proiektuan parte
hartu duten eskualdeko bizilagu-
nei ere. 

Herriako kideek zortzi urte
daramatzate eskualdeko karaba-
na solidarioan eta udan Sahara-
ko umeak etxeetan hartzeko kan-

geroago eta larriagoa da. Nazioar-
teko laguntza txikiagoa daukate eta
nazioarteko erakundeek ez dituz-
te saharar herriagaz hartutako
konpromisoak bete”. J.G.

paina bultzatzen. Gogoratu dute-
nez, hiru hamarkada baino gehia-
go dira saharar herria Tindufeko
errefuxiatu kanpamenduetara ihe-
si joan zela. “Tindufeko egoera

Eskualdean jarritako
guneetan 5.500 kilo eliagai
eta konpresa batu ditu Herria
auzo elkarteak 

Durangaldetik 24.696 kilo elikagai eramango
ditu Herria auzo elkartearen kamioiak

• Arroza 2.860 kg.

• Dilistak 4.984 kg.

• Azukrea 5.292 kg.

• Atuna 760 kg.

• Pasta 4.340 kg.

• Babarrunak 5.650 kg.

• Bestelakoak 810 kg.

Guztira- 24.696 kg.

• Konpresak- 4.000 euro

• JAEDek emandako 25

arropa kutxa, umeentzako

esnea eta zerealak

• Herriak jasotako 

diru-laguntza:

39.465 euro

350 lagunek parte hartu dute
ezker abertzalearen eztabaidan

Durangaldean ere hainbat herri-
batzar egin da iazko urte amaie-
ratik hona. Hain zuzen ere, 12
herritan zabaldu da eztabaida hori,
eta, orokorrean, batzarrak “dina-
mikoak eta parte-hartzaileak” izan
direla adierazi dute.

Azaroaz geroztik eztabaida
prozesuan murgilduta egon da
ezker abertzalea. Nazio mailako
ondorioak atera dituzten hone-
tan, eskualdeko balorazioa ere egin

dute. "Oso positiboki" baloratu
dute prozesua. 350 lagun inguruk
parte hartu dute batzarretan, eta
"hamarnaka iritzi eta ekarpen"
jaso direla azaldu dute. Eztabaida
"indar erakustaldi" bat izan dela
nabarmendu dute: "Askok harri-
duraz ikusten dute ezker abertza-
leak estrategikoki birkokatzeko
duen gaitasuna".

"Aspaldi batzarretara gertu-
ratu ez den jende askok parte har-
tu" omen du, eta "eztabaida
estrukturatu baten premia igarri
da", azaldu dutenez. Behin pro-
zesua amaitu denean, ezker aber-
tzalearen kidegoa "zoriondu eta
lanean jarraitzera gonbidatu" gura
izan dute.

Osatutako eztabaidarako txos-
tena  herriz herri banatu dutela
adierazi dute, baina,  horrez gai-
nera, gura izan duenak dokumen-
toa Internetetik jaisteko modua ere
izan du. Azpimarratu dutenez,
Euskal Herri osoan “280.000 des-
karga baino gehiago burutu dira
eta dokumentuaren inprentako
25.000 ale banatu dira”, ordezka-
rien berbetan. J.D.

Durangaldean 12 herritan zabaldu dute eztabaida eta azpimarratu 
dutenez, orokorrean, “dinamikoa eta parte-hartzailea izan da”

Txostenak 280.000 deskarga
izan ditu Interneten, eta
inprentako 25.000 ale banatu
dira herriz herri

Ezker abertzaleak “oso
positiboki” baloratu du
eztabaida prozesua

Inbertsioa gutxienekora
jaitsi du Mankomunitateak

kontuak aurrera ateratzea ahalbi-
detzeko”. “Akordioetara heldu gara
EAJgaz eta horregatik abstenitu
gara”, azaldu du Pilar Riosek. Lorea
Muñoz Izurtzako alkatea ere abs-
tenitu egin da “informazio nahi-
korik” ez duelako. Aralarrek pro-

posamenaren kontrako botoa
eman du. Iker Urkizak dionez, ez
datoz bat “Mankomunitate ere-
duagaz”. “Askotan herri mailan
dauden zerbitzuekin bikoiztu egi-
ten dira”, kritikatu du. “Udalen
artean bada sasoia zelako Man-
komunitatea gura dugun ezta-
baidatzeko”. J.G.

Durangaldeko Mankomunitateak
aurten 7,8 milioi eurogaz osatu
duen aurrekontua “Udalen egoe-
ra ekonomiko gaitzaren ondorio”
dela azaldu du Marian Larrauri
Mankomunitateko presidenteak.
Gaineratu duenez, “udalek kuo-
tarik ez igotzeko eskatu dute”. Zer-
bitzuak mantentzeari “lehentasu-
na” eman gura izan diote. 

Gastuaren jaitsierak inber-
tsioen diru-atalean eragin zuze-
na izan du. Zaborra batzeko zer-
bitzura 200.000 euro bideratu
dituzte. Kontenedoreak eta
kamioia erostea aurreikusi dute.
“Soberakinekin baliteke beste
inbertsioren bat egitea”.

Botazioa
Aurrekontuen plenoan EAJk pro-
posatutako plan ekonomikoak
jeltzaleen aldeko botoak jaso ditu.
PSE-EE abstenitu egin da, “aurre-

“Zerbitzuak mantentzea eta inbertsioen atala
txikitzea” da Mankomunitatearen helburua

Durangaldeko
Mankomunitateak 
aurten 7,8 milioi euroko
aurrekontua dauka



Herririk herriH 2010eko otsailaren 19a, barikua anboto4

ZALDIBAR

“Pozik” tonbolak
izandako erantzunagaz

Barikuan, urtero antolatzen den
tonbola solidarioan 8.560 euro
batu zuten, iaz baino 300 euro
gehiago.  Blanca Onaindia ardu-
radunetako batek  adierazi  due-
nez, “pozik” daude “jendeak
emandako erantzunagaz”. Bizi
dugun egoera ekonomikoa kon-
tutan izanda ez zuten iazko kopu-
rua handitzerik itxaroten eta hala
gertatu da, beraz, “eskerrak” eman
dizkiete parte hartu duten guztiei.
Astero parrokian batzen den ema-
kume taldeak antolatzen du ton-
bola solidarioa, eta aurten 28 urte
bete ditu. Barikuan, guztira, 1.600
sari zeuden, eta gehienak bana-
tu dituzte; emakume taldeak josi-
tako mahai-zapiak, etxean egin-
dako mermeladak, koadroak,
umeentzako kojinak... Batutako
dirua  Zaldibarko hiru misiolarik
Kolonbian, Haitin, Perun eta Boli
Kostan dauzkaten proiektuak
laguntzera bideratuko dute. G.A.Tonbola solidarioan, guztira, 1.600 sari izan ziren eskuragai.

Tonbola solidarioan 8.560 euro batu zuten
barikuan, iaz baino 300 euro gehiago 

OTXANDIO

Bixente Kapanaga 19, behea 
48215 IURRETA (Bizkaia)

Tel.: 946 816 673 
Faxa: 946 817 636

construcciones@zarateyelexpe.biz

IURRETA

rak parekatzeko modurik”, azaldu
du alkate jeltzaleak. Inbertsioen
artean, dionez, Askondo inguru-
ko zabor-edukiontzi guztiak lur-
peratzea eta lurperatutako zabor-
ontzi-gune berriak ipintzea jaso-
tzen du, herrigunerako inbertsio
nagusi legez, proposamenak.

Amilburuko lurpeko pasabi-
dearen ingurua mugikortasun ara-
zoak dituztenentzat moldatzea
ere jasotzen du, tunelaren alde
banatan igogailuak ipinita: 200.000
euro inguruko inbertsioa litzate-
ke. Bestetik, Arriandin ere lurpe-
ko pasabide berri bat egitea jaso-
tzen du proposamenak: 900.000
eurogaz. Errepidea gurutzatzeko
pasabide seguru baten  beharra
larria dela nabarmendu du Toto-
rikaguenak. Bestetik, gizarte lagun-
tzak mantentzeko “esfortzu bere-
zia egin” dutela dio alkateak. I.E.

Inbertsioetarako atala ahal duen
beste mantentzea helburu duten
aurrekontuak aurkeztuko ditue-

la aurreratu du Iñaki Totorikague-
na alkate jeltzaleak. Orokorrean,
baina, Totorikaguenak dionez,
Udalean 2010ean itxaroten duten
diru-sarreren murrizketa dela-eta,
iazkoagaz alderatuta %10 murriz-
tuko duten aurrekontua proposa-
tuko dute osoko bilkuran.  

Gastu arrunten eta diru-
laguntzen atala %25 murriztea
jasotzen du Gobernuaren propo-
samenak. “Horietan artazia sartu
barik ez zegoen gastuak eta sarre-

Gobernuaren
udal aurrekontu
proposamena 

Oinezkoentzako lurpeko pasabidea egin gura dute Arriandin.

Gainerako alderdiei aurkeztu diete egitasmoa,
eta laster egingo dute udalbatzarrean bozketa

Diru-laguntzen eta gastu
arrunten atalean %25eko
murrizketa izatea jasotzen du
Gobernuaren proposamenak

Ortu ekologikoak atontzen
hasi dira Iturburu inguruan
Udarako edo uda osterako erabilgarri gura dituzte
ortuak. Ordenantza garatzen hastekoak dira laster

Udalak, herritarrek bertan ortua-
riak lantzeko aukera izan dezaten. 

Ortuen erabilera eta kontze-
sioa arautuko duen Ordenantza
lanak egiten dituzten bitartean
garatzen joatea aurreikusi dute
Udalean. Ordenantza 2010eko
lehenengo seihilekoan osatzea da
Udalaren asmoa. Udarako edo
uda osterako erabilgarri gura dituz-
te Urkiola landa garapena elkar-
teak sustatutako ortuak. I.E.

Hasita daude Iturburu inguruan
ortu ekologikoak egokitzeko lanen
lehenengo faseko lanak egiten, eta
datozen asteetan udalbatzarrean
eztabaidatuko duten Gobernuaren
2010eko aurrekontuan lanen biga-
rren fasea finantzatzeko atala ego-
kitzea ere aurreikusi dute.

Herritarrentzako aisialdi akti-
borako aukera berria eskaintzeko
helburua dutela ortu ekologikook
azaldu du Totorikaguena alkate jel-
tzaleak: "Langabezian daudenei,
adinekoei eta gizarte-bazterketa
bizi dutenei ortuetan bildutakoa-
gaz eurentzako behar dituzten
ortuariak lortzeko aukera eskain-
tzea". Guztira, 40 sail inguru ego-
kituko ditu Iturburu inguruan

Urteko lehenengo seihilekoan
ipiniko dute indarrean ortuen
erabilera eta kontzesioa
arautuko duen ordenantza 

Toponimia
liburua martxoan
aurkeztuko dute 
Otxandioko toponimia jasotzen
duen liburua martxoaren 5ean
aurkeztuko dute, Kultur Etxean,
jakinarazi dutenez. Aurkezpen
ekitaldian liburuaren egilea den
Asier Astigarraga izango da, bes-
telako eragile eta udal ordezka-
riez gainera.

Liburuaren 1.000 ale ingu-
ru argitaratuko dituzte, eta
dagoeneko martxoan aurkeztu-
ko duten liburua inprimatuta
eta Udaletxean dagoela adiera-
zi dute  udal ordezkariek.

Astigarragaren lanak Eus-
kaltzaindiaren laguntasuna ere
jaso du. Jose Luis Lizundia eus-
kaltzain osoa Onomastika Saile-
ko arduraduna da, eta bera ibili
da lana gainbegiratzen eta behar
zenean laguntzen.

Toponimia liburua, batez
ere, herriko baserri, kale eta
auzoen izenen hiztegi batera-
tua izango da: “Horrelako lan
bat eginda edukitzea garrantzi-
tsua da guztiondako; horrela ize-
nen erabileran ez da akatsik egin-
go, eta denok eredu bera jarrai-
tuko dugu”, adierazi du Aritz
Otxandiano alkateak. J.D.
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Eguneko irteerak
antolatu dituzte
nagusientzat
Urtean zehar adinekoei zuzen-
dutako hainbat ekintza izaten
dira. Datorren asteazkenean, esa-
terako, Urretxuko erleen museo-
ra bisita egiteko aukera dago.
Interesatuek otsailaren 22rako
jubilatuen egoitzan izena eman
behar dute. Museoan, erleen bizi-
modua ezagutuko dutela aipatu

du Marisa Bouzas bidaien anto-
latzaileetako batek. Martxoaren
11an, berriz, El Correo egunkari-
ra joateko aukera emango dute,
egunkaria nola egiten den ikus-
teko. “Interesatuak ahalik eta ari-
nen apuntatu behar dira ”, adie-
razi du Bouzasek.

Irteera hauek arrakasta iza-
ten dutela aipatu du Marisa Bou-
zasek: “jendea halakoetara ani-
matzen da, eta 25 bat laguneko
taldea osatzen dugu” G. A.

Autoestimua
lantzeko
ikastaroak
Adinekoei zuzendutako autoes-
timu ikastaroak antolatu dituz-
te Berrizen. Datorren eguenean
dute azken saioa, eta parte har-
tu gura duenak hirugarren adi-
nekoen egoitzara jo beharko du.

Marisa Bouzas arduradune-
tako batek adierazi duenez, “adi-
nekoen autoestimuaz gabiltza-
nean hiru aspektuk eragiten dute,
batez ere; osasun faltak, forma-
zio faltak eta kulturak: gaur egun
telefono mugikorrik ez daukana
edo ordenadorerik ez darabile-
na atzean gelditzen da”. Ikasta-
roetan hiru arlo horiek landu eta
aholkuak ematen dituzte. Bou-
zasek dio ahal den neurrian egu-
neroko egitekoetan“norbere
autonomia mantendu” behar
dela, eta “gure mugak ezagutu eta
onartu behar ditugula”. G. A.

Bouzas: “Ahal den neurrian
autonomia mantentzeak
autoestimua hobetzen du ”

Gaztelurako bidea itxita,
konponketak direla-eta 

Luiziak eragindako errepidearen
egoera kaskarra konpontzeko
lanetan hasi dira Gaztelua auzo-
ra doan bidean. Lehenago ere kon-
ponketak izan dituen bidea da
Gaztelura doana, eta Udalak aurre-

kontuetan jasotako proiektua da
errepidearen konponketa.

Otsailaren 15ean hasi zituz-
ten lanak, eta Udalak jakinarazi
duenez, irauten duten bi hilabe-
te inguruan aldaketak eragingo
dituzte lanek auzoko trafikoan.
Hain zuzen ere, Aranekua eta
Sakonekua baserrien arteko bide
zatia itxita egongo da lanek irau-
ten duten bi hilabeteetan.

Ohiko bidearen ordez, Garbi
fundiziora doan bidea erabiltze-
ko gomendatu die Udalak Gazte-
luko auzotarrei. I.E.

Aranekua eta Sakonekua
baserrien arteko bide zatia
itxita egongo da lanek
iraungo duten bi hile inguruan

BERRIZ

Aralarren
proposamenari
baietz Bengoak
Herriko osasun zerbitzuan giza-
baliabideak berrantolatzeko har-
tzen dituzten erabakietan “hiri-
gintza eta biztanleriaren gara-
pena kontuan hartzea” eskatu
zuen Aralar alderdiak joan zen
barikuko Gasteizko legebiltza-
rreko osoko bilkuran. Zelaieta
eta Matienako osasun zentroen
berrantolaketari dagokionez, har-
tutako erabakia “behin-behine-
koa izan dadila eta etorkizunean
herriak izan dezakeen hirigintza
garapena eta banaketa kontuan
hartu ditzatela” eskatu dio Dani
Maeztu legebiltzarkideak Rafael
Bengoa osasun sailburuari.

Aralarren proposamenagaz
bat egiten duela eta “gaur egun
gainezka dagoen Zelaietako osa-
sun zentroaren inguruan haus-
narketa” egiteko konpromisoa
adierazi zuen Bengoak. Eskaria
kontuan hartuko dutela eran-
tzun zuen Rafael Bengoak. I.E.

Zelaietako osasun zentroaren
inguruan hausnarketa egingo
dutela esan zuen Bengoak

ABADIÑO

Navarro alkatea, proiektuei buruzko azalpenak ematen. I.E.

Energia aurreztea
helburu duten
tokiko 10 inbertsio

Hamar proiektu aurkeztu
zituen Udalak eta Gober-
nuaren Tokiko Inbertsioeta-

rako E planaren diru-laguntza jaso-
tzeko guztiak onartu ditu Esta-
tuak, Jose Luis Navarro alkateak
atzo agertu zuenez. Energia aurrez-
teari lotutakoak dira guztiak.

Talde Independienteko alka-
teak nabarmendu duenez, epe
laburrean amortizatuko diren eta
epe luzerako onura ekarriko duten
inbertsioetarako baliatuko dute
diru-laguntza publikoa; “herrita-
rren ongizatea eta ingurumena
hobetzera, eta energia garbiak era-
biltzera”, Navarroren berbetan.

Energia aurreztea helburu
nagusi duten lanak burutuko
dituzte hamar eraikin publikotan;
ura berotzeko eguzki energia
bidezko sistema ipiniko dute Asto-
lako igerilekuetan, eta Mendiola-
ko eta Gazteluko ur-biltegietan
kontsumitzen den energia eta San
Prudentzio kaleko erretiratuen
etxekoa lortzeko eguzki energia
bidezko sistemak ipiniko dituzte.

Diru-laguntzaren atalik han-
diena, Traña-Matienako Eskolan
elektrizitatearen efizientzia hobe-
tzeko sisteman inbertituko dute:
126.000 euro. Bestetik, Navarro
alkateak dioenez, “igerilekuko ura
berreralbiltzeko sistema” ipiniko
dute, “proiektu izar” moduan: ige-
rilekuko ura aldatzean urtean erre-
kara botatzen diren 14.000 m3 ur
berrerabiltzeko sistema ezartzeko
proiektuak 110.000 euroko aurre-
kontua dauka. I.E.

Estatuko Tokiko Inbertsioetarako 779.000 euroko 
diru-laguntza jasoko dute hamar egitasmok

Jose Luis Navarro: “Epe
luzerako onura ekarriko duten
inbertsioetarako baliatuko
dugu diru-laguntza”

Urretxuko Aikur museoa
bisitatzeko aukera dute
nagusiek otsailaren 24an

Zelaieta auzorako
sarbidea hobetzeko
helburua duen
biribilgune berria 
Durango eta Atxondo arteko erre-
pidetik Abadiñoko Zelaieta auzo-
rako sarbidea “seguruago” bilaka-
tzeko funtzioa izango duen biribil-
gunea dihardute atontzen. Lau
hilabete iraungu dute lanek. Uda-
leko ordezkariek azaldu digute-
nez, otsailaren hasieratik dabiltza
lanean, eta  Bizkaiko Aldundia da
724.000 euroko aurrekontua duen
proiektua gauzatzen dabilena. I.E. 

Lanek iraungo duten bi hileetan, Garbi fundiziora
doan bidea erabiltzea gomendatu du Udalak
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DURANGO

MALLABIA

Langabezia %10,67koa
dela jakinarazi du Udalak 

baten parte hartzen dabiltzanak.
Udalak jakin eragin dituen datuen
arabera, adinez aurrera egin aha-
la egoera gaitzagoa da lana aur-
kitu gura dutenentzat.

Arazoa larritu egiten da kon-
tuan hartzen badugu laguntza
soziala ere murriztu egin dela.
Ondorioz, udalak orain arteko
gizarte laguntza mailari eusteko
ezinean aurkitzen dira. P.M.

Udalak zabaldutako datuen ara-
bera, langabezia %100 hazi da
herrian, 2008ko datuekin aldera-
tuz gero. Durangaldea da langa-
beziak gehien astindu duen
eskualdea Bizkaian, eta horren
ondorioak nabari dituzte herrian,
Mallabia puntu bi azpitik dagoen
arren. 

Mallabitar ia guztiak lanean
egotetik %10,67ko langabezia tasa
izatera pasatu dira. 2009ko irai-
lean 30 emakume eta 35 gizonez-
ko agertzen ziren INEMeko zerren-
detan, kontuan hartuta zerrenda
horretan ez direla agertzen une
horretan formazio ikastaroren

Datuek diotenez, 2009ko irailean 30 emakume
eta 35 gizonezko zeuden lanposturik barik

Mallabiko herritarren %10,67
lan barik dagoela diote
langabezia datuek

Intxaurrondo
kalea astebetean
zabalduko dute
Intxaurrondo kalea itxita dago
urtarrilaren hasieratik; ur horni-
dura eta saneamendu-lanak
burutzen dabiltza bertan. Kalea
gaur zabaltzea zegoen aurreiku-
sita, baina otsailaren 26an zabal-
duko dute.

Proiektuan aurreikusitako
lan denak dagoeneko amaituta
daude. Intxaurrondo atzeko par-
tean dauden aparkalekuak alda-
tu eta, espaloia txikituta, hiru-lau
aparlakeku berri sortu dituzte.
Horrez gainera, Euskaltel eta
Telefonikako azpiegiturak (14,
16, 18 eta 20. zenbakietan bizi
direnek) espaloitik ipini ahalko
dituzte komunitateak horrela
erabakitzen badu. Bestalde, espa-

loitik zihoan Iberdrolaren kana-
lizazioa txarto zegolea ikusita
hitzarmen bat sinatu dute kana-
lizazioa hori berrizteko. Azke-
nik, lanen ondorioz  euri uren
kanalizazioa ere aldatu dute,
aurrekoak txarto zeudelako.

Lan horiz gainera beste
batzuk ere gauzatu gura dituzte.
Horretarako datorren aste bi
beharko dituzte. Beraz, Intxau-
rrondo datorren barikuan zabal-
duko dute eta lanak astebete
geroago amaituko dira. J.D.

Aurreikusitako lanak
amaituta daude, baina, bide
batez, beste lan bi egiteko
aprobetxatuko dute 

ELORRIO

‘Teknoskopia’ ideia lehiaketako
lehen fasea irabazi dute hiru ikaslek

Ordenagailu ultraeramangarri bana jaso dute hiru ikasleek.

Elhuyar Fundazioak eta Innobas-
quek antolatzen dute Teknoskopia
gazteentzako ideia-lehiaketa.
Oraintsu amaitu da lehenengo
fasea eta Bigarren Hezkuntzako
Institutuko 4. mailako Ane Azka-
rraga, Itziar Berrioategortua eta
Iraia Telleriaren bloga (Darwinen
oroitzapena Elorrion izenekoa)
izan da irabazlea. Ordenagailu
ultraeramangarri bana jaso dute
hiru ikasleek.

Lehenengo fasean irabazle
izan ez direnek lehiaketako biga-
rren fasean parte hartzeko auke-
ra izango dute. Otsailaren hasie-
ran abiatu dute bigarren fasea,
eta talde guztiek hasieratik hasi
beharko dituzte berriro blogak.

Elorrioko Institutuko 4. mailako hiru ikasle dira ideia lehiaketako irabazleak

Don Tello kalean aurkitzen da Elorrioko Arezpakotxaga jauregia. 

Eraikin historikoak konpontzeko
laguntzak eman dituzte lehenengoz

Udaleko tasei eta zergei dago-
kion ordenantzako atal
batean balio historikoa

duten eraikinak berriztatzen lagun-
tzeko moduak zehazten dira. Uda-
baltzarrak lehenengoz ildo horre-
tako laguntza bi onartu ditu.

Batetik herrigunean dagoen
Arezpakotxaga eraikinak umeda-
de arazoak ditu eta horiek konpon-
duko ditu; horretarako obra lizen-
tzia gestionatzeko orduan %80ko
laguntza (435 euro) jasoko du Uda-
laren partetik. Bestetik, Urkizua-
ren auzoan Askarrakolea base-
rrian ere berriztatzeko lana gau-
zatu nahi dituzte eta balio
historikoa duenez —Elorrioko
Ondasu Historikoen zerrendan
sartuta dago— diruz laguntzea
onartu du udalbatzarrak; lizentzia-

ren %5 ordainduko du (560 euro)
Laguntza abian ipini zutenetik
lehenengo bider eskatu dituzte
ildo horretako laguntzak.

Arezpakotxaga jauregia XVIII.
mendeko eraikina da eta Elorriok
dituen jauregietako bat da.
Ondoan, garai batean Elorrioko
hiribildura sartzeko erabiltzen zen

ateetako bat dago, errege-erregi-
na katolikoen armarria duena.

Argindarra hobetuz
Bestalde, Iguria auzoko baserri
bitara energia hornidura hobetze-
ko azpietura berria egingo dute.
Baserri horietan bizileku gehiago
atera dituzte eta, ondorioz, ener-
gia gehiago behar dute. Iberdro-
lak jakinarazi du gaur egun zonal-

de hartan dauden azpiegiturekin
ezin duela energia hornidura ber-
matu. Ondorioz, orain dagoenez
gainera, energia hornidurako
azpietura berri bat egingo dute.
Udalak diru-laguntza eskatu zuen
Bizkaiko Aldundian eta 30.000
euroko laguntza jaso dute; guzti-
ra 100.000 euro inguru eskatzen
ditu obrak. Lanak martxoan has-
tea dute helburu. J.D.

Iguria auzoan baserri bitako
energia hornidura hobetzeko
azpiegitura berria atontzeko
lanak hasiko dituzte martxoan

Arezpakotxaga XVIII. mendeko
eraikina da eta ondoan sasoi
bateko harresiaren atea du

Obra lizentziaren zati bat ordainduko du Udalak; eraikinetako bat Arezpakotxaga jauregia da



IZURTZA ATXONDO

GARAI MAÑARIA

LTD dekodifikatzailea 
doan jasotzeko aukera

Lurreko Telebista Digitalerako
(LTD) pausua dela-eta, Udalak sis-
tema berrira egokitzeko dekodifi-
katzailea jasotzeko aukera eman
die herritarrei. Otsailaren 25a da
eskaera egiteko azkeneko eguna.

Dohainik eskuratu ahal izan-
go da tresna hori, baina eskatzai-
leek baldintza hauetako bat bete
beharko dute: 80 urte baino gehia-
go edukitzea, 65 urte baino gehia-
go eta II edo III mendekotasun
mailakoa izatea, eta entzumen
edo ikusmenean, gutxienez,
%33ko ezintasuna edukitzea.

Elkarteko batzarra
Bestalde, otsailaren 28rako Otea-
Loran Elkarteko bazkideak Ohiko
Batzarrera deituta daude. Goize-
ko 11:00etan hasiko da batzarra,
eta tartean aurrekontuak izango
dituzte berbagai, esate baterako.

Kideen datuak eguneratzeko
asmoa ere agertu dute. J.G. 

Otsailaren 25era arteko epea dago eskaera 
egiteko; baldintza batzuk bete behar dira

Herritarrek eraikinari buruz daukaten iritzia batzen dabil Udala.

Izurtzari bizitasuna eman guran,
erabilera anitzeko eraikina erai-
kitzea proposatu du Gobernu

Taldeak. Kirol, kultura eta gizarte
ekimenak eraikin “egoki” batean
antolatzeko eta “kalitateko” zerbi-
tzuak eskaintzeko gune bat herrian
premiazkoa dela azaldu du Lorea
Muñoz alkateak. Hala ere, herri-
tarren iritzia ere ezagutu gura dute-
la dio alkateak. Denon artean eki-
menean parte hartzen duten izur-
t z a r ra k  a d o s  b a d a u d e  e re,
gainerakoei zer deritzoten jakite-
ko galdeketa egiten ei dabiltza.

Erabilera anitzeko eraikina
eraikitzeko galdeketa

“Dagoeneko proiektuaren aldeko
erantzun batzuk jaso ditugu, eta
aldaketa batzuk ere proposatu diz-
kigu bat edo bestek”.

Eraikin berria frontoi ondoan
egongo litzateke. Guztira, hiru
solairu aurreikusi dituzte. Lehe-
nengoan txokoa, medikuaren kon-
tsulta, sarrera eta gazteen lokala
egongo lirateke. Bigarrenean alda-
gelak, dutxak, makina gela, roko-
dromoa eta gimnasia gela. Azke-
neko solairuan jubilatuentzako
gunea, liburutegi berria eta musi-
ka gela jartzea da asmoa. J.G. 

Frontoiaren ondoan hiru pisutako eraikinaren
premiarik badagoen galdetu diete herritarrei
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Udalak sistema berrira
egokitzeko dekodifikatzailea
jasotzeko aukera eman du

Udazkenerako
etxebizitza
sozialak prest
Aste Santua heldu aurretik Arra-
zolako etxebizitza sozialak eslei-
tzeko kontutan hartuko diren
ezaugarriak batuko dituen orde-
nantza kaleratu gura du Atxon-
doko Udalak. Udazkenerako
etxeak prest egongo direla aurrei-
kusi du Udalak, eta David Cobos
alkateak azaldu duenez, “uda
aurretik etxebizitzak esleitzea da
asmoa”. Banaketa hori egiteko
irizpideak lantzen hasi da dagoe-
neko Udala. 

Guztira, lau etxebizitza sozial
eraiki dituzte Arrazolan, eta orain
azken atonketak egiten dabil-
tza. Cobosek zehaztu duenez,
hainbat tamainatakoak dira etxe-
bizitza horiek.Bat hiru logelakoa
da, beste batek bi logela dauzka
eta bi etxebizitzek, berriz, loge-
la bana dute. Cobosen esanetan,
“familia tipologia desberdinen
premiak asetzeko” asmoa du
Udalak. Interesdunek udaberrian
izango dute izena emateko auke-
ra, eta uda aurretik jakingo dute
esleipenaren berri.  A.U.

Arrazolako etxebizitza
sozialetarako zerrendak uda
aurretik kaleratzea aurreikusi
du Atxondoko Udalak

Herri sarrerako
biribilguneko
lanak esleituta
Herriko sarreran, harrobien arte-
ko errepide zatian, urte honetan
eraikitzen hasiko diren biribilgu-
neko lanak esleitu zituzten joan
zen barikuko Udaleko osoko bil-
kuran. Lanak egiteko euren pro-
posamenak aurkeztu zituzten
lau enpresen artetik, “proposa-
men ekonomiko aproposena egin
zuelako”, Construcciones Lasuen
enpresa aukeratu dutela azaldu
dute Udaleko ordezkariek.

Lau hilabete irautea itxaro-
ten duten lanak dira herri sarre-
ran eraikiko duten biribilgune-
koak. Guztira, 600.000 euro ingu-
ruko aurrekontua duen proiektua
da barikuan esleitutakoa. I.E. 

Lau etxebizitza dira guztira.
Pisu batek hiru logela
dauzka, beste batek bi, eta 
bi pisuk logela bana

Katalunian bi lagun atxilotu zituzten eguaztenean Mossos d'Es-
quadretako poliziek; horietako bat Adur Aristegi elorriarra da.
Katalunian (Gironan) izan ziren atxiloketak, Frantziako muga-
tik hur. Bigarren atxilotua Jon Rosales getxoztarra da. Ohiko kon-
trol batean atzeman ei ziztuzten. Antza denez, zapatuan Gipuz-
koan atxilotutako ustezko ETAkideagaz lotura dute atxiloketok.

Bestalde, Alaitz Areitio iurretarrari 17 urteko espetxe zigo-
rra ipini dio Parisko auzitegiak. Beragaz batera, Maite Juarros
eta Igor Igartua ere epaitu dituzte. Juarrosi 13 urteko espetxe
zigorra jarri diote eta Igartuari zortzikoa. ETAko kide izatea eta
2004an Frantziako poliziekin Bagneres de Bigorre herrian izan-
dako tiroketa batean parte hartzea leporatu diete.

Adur Aristegi elorriarra atxilotu
zuten eguaztenean 

DURANGALDEA

Euskal presoen eskubideen
alde mobilizazioak izango dira
Durangaldeko Amnistiaren Aldeko Mugimenduak mobilizazioak
deitu ditu “euskal presoen eskubideen defentsan. Otsailaren
26an Etxeratek herri guztietan hileko azken barikuetan antola-
tzen dituen kontzentrazioetan parte hartzera deitu dute. Otsai-
laren 27an Durangoko Epaitegiaren aurrean, 10:00etatik 13:00eta-
ra, kontzentratuko dira. Amaitzeko, hilaren 28an, euskal preso
politikoen kolektiboaren borrokaldiagaz elkartasunean Zaldi-
barren egingo den itxialdia amaitutzat emateko udaletxe pla-
zatik irtengo den manifestazioan parte hartzeko deia egin dute.

Eguen eguerdian, 13:10 aldera, sutea piztu da Zirkin gimnasioan.
Aldegelatik ke beltza irtetzen zela ohartu ziren Zirkin gimna-
sioan zeuden erabiltzaileak. Eraikina hustu eta su-hiltzaileei abi-
sua eman zieten. Ertzaintza, udaltzaingoa, Gurutze Gorriko anbu-
lantzia bat eta su-hiltzaileen lau kamioi etorri ziren. Su-hiltzai-
leak atzeko partetik (Kurutziaga ikastolaren aldetik) sartu ziren.
Su-hiltzaileek 14:00etan identifikatu zutensorburua: aldagele-
tan piztuei zen, sauna eta solariuma dauden aldageletan. Hamar
bat minutuan itzali zuten sua. 

DURANGO

Zirkin gimnasioko aldageletan
sutea piztu zen atzo eguerdian

Elorrioko Gaztetxeak 22 urte bete ditu, eta gaur eta bihar hain-
bat ekitaldi prestatu dituzte urteurrena ospatzeko. Gaur, 23:00etan,
musika kontzertu bi egingo dituzte: Napoka Iria eta Andrakan
taldeek zuzenekoa eskainiko dute.

Bihar, 11:00etan Mural Margotua egingo dute Gaztetxean.
Ondoren, 12:30ean, dantzarien omenaldia egongo da San
Josen, eta segidan trikipoteoa egingo dute herriko kaleetan giroa
alaituz. Poteoaren ondoren, 14:30ean, bazkaritara batuko dira
kiroldegian. Bazkalostea hainbat jokogaz animatuko dute.
18:00etan urte honetako irudiez osatutako argazkiak ikusgai
ipiniko dituzte Gaztetxean. 22:30ean, amaitzeko, Gose eta The
Riff Truckers taldeek kontzertua esakiniko dute.

Gaztetxeak 22 urte egin ditu
ELORRIO
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BERBAZ
“Aldaketa klimatikoa ezin daiteke igarri
negu bat edo uda bat kontuan hartuta”
Euskalmet agentziako fisikariak, matematikariak eta geografoak koordinatzen ditu durangar honek

t z e k o  e r a b i l t z e n  d i t u g u n
“begiak”.

Klima aldaketa igartzen zabiltza-
te? Zer neurritarainokoak dira
aldaketa horiek?
Hasteko, esan beharra dago
oso gaitza dela aldaketa kli-
matikoa igartzea. Kalean eta
k o m u n i k a b i d e e t a n  e s a t e n
d u t e n  a l d a k e t a  h o r i ,  g u r e
lurraldean eguraldian itxa-
ron daitezkeen aldaketekin
dute zerikusia, eta ez aldake-
t a  k l i m a t i k o a g a z .  E g o e r a
meteorologiko zehatzei begi-
ra egon beharrean, ikuspun-
tu zabalagoagaz egin behar
da azterketa hori .  Denbora
tarte handietako tendentziak
azter tu behar  dira;  30  ur te
baino gehiagokoak. Aldaketa
klimatikoa ezin daiteke igarri
uda bat edo negu bat kontu-
tan hartuta. A.U.

Euskalmet eguraldia-
ren agentziako koor-
dinatzailea da Santia-

go Gaztelumendi duranga-
rra. Fisikari honek  10 urte
daramatza agentzian beha-
rrean.  Azkeneko urteotan
teknologia alorrean aurrera-
pen handiak egin direla eta
iragarpenak geroago eta
zehatzagoak direla dio  Gaz-
telumendik.

Zein da meteorologia agentzia
bateko langileen perfila?
H a i n b a t  a r l o t a k o  j e n d e a
b a t z e n  g a r a .  E g u r a l d i a re n
azterketa eta iragarpenean,
adibidez,  atmosferako f isi-
kan espezializatutako fisika-
riak egiten dute behar.  Ira-
garpen numer ikoan f is ika-
riak eta matematikariak iza-
t e n  d i r a ,  e t a  k l i m a t o l o g i a
kontuetan geografoak.

Iragarpenak zenbat eguneko epe-
an izan daitezke fidagarriak?
H i r u g a r r e n  e d o  l a u g a r r e n
e g u n e r a  a r t e  i r a g a r p e n a k
fidagarriak direla esan gene-
zake. Hortik aurrera tenden-
t z i e i  b u r u z  e g i n  b e h a r k o

genuke berba.  Iragarpenen
f i d a g a r r i t a s u n a k  z e r i k u s i
handia dauka egoera meteo-
rologikoagaz. Adibidez, anti-
z i k l o i  e g o e r a n  e g u r a l d i a
nahiko egonkorra izaten da
egun askotan, eta asmatzea
errazagoa da.

Inoiz gertatuko zitzaizun kalera
irten eta iragarpena bete ez dela
ikustea. Horren inguruko kexa
asko izaten duzue?
Gutxitan, baina bai, gertatu
izan zait horrelakorik. Baina,
esan beharra dago azkeneko
u r t e o t a n  i ra g a r p e n a k  a s k o
h o b e t u  d i re l a .  Au r re r a p e n
t e k n o l o g i k o  h a n d i a k  i z a n
dira, eta zehaztasun eta fida-

garritasun handiagoagaz jar-
duten dugu beharrean. Nor-
malean ez dugu kexa askorik
j a s o t z e n ,  b a i n a  n o r m a l a k
izaten dira horiek ere. Azken
b a t e a n ,  g u r e  i r a g a r p e n a k
lurralde txiki eta klima alde-
tik nahiko konplexu batera
daude mugatuta, eta iragar-
pen orokorragoak egitea bai-
no gaitzagoa da leku txiki-
koak egitea. 

Zer faktore hartu behar dira kon-
tuan eguraldia iragartzeko?
Baliabide teknologikoak eta
giza ezagutzak izatea behar-
b e h a r r e z k o a  d a .  R a d a r r a ,
oinaztuak detektatzeko sis-
tema, Meteosat satelitea  eta
tokian tokiko eguraldia ira-
gartzeko tresnak behar dira,
b e s t e a k  b e s t e .  E z a g u t z a
meteorologikoak dauzkaten
profesionalek tresna horiek

d i o t e n a  i ra k u r t ze n  j a k i t e n
dute.

Eguraldiaren inguruan herri-tra-
dizio zabala dago. Esaera zaha-
rrak dionez,“gaueko laino gorri,
goizeko iturri”.Teoria hauek fida-
garriak dira? Badute oinarri zien-
tifikorik?
Ez naiz herri-meteorologian
aditua, baina badaude esae-
r a  b a t z u k  d e n b o r a  a s k o a n
eguraldia behatzen egon eta
g e r o  s o r t u t a k o a k .  Ku l t u r a
a s k o t a n  i z a t e n  d a  h o r re l a ,
eta  esaera  hor iek,  gainera,
askotan asmatu egiten dute.
Badaude bestelako metodo
herr ikoi  batzuk,  tenporak-
e t a ;  t e n p o r e k  e z  d a u k a t e
oinarri zientifikorik ez arra-
zionalik, eta ezin dira iragar-
pen metodo moduan hartu.

Meteorologoek makinen bitartez
egiten dituzue iragarpenak.Zeru-
ra begiratu eta iragarpenen bat
egiteko gai zarete?
Pena da,  baina geroago eta
gutxiago. Azken finean, nahi-
ko mundu teknologikoa da
gurea, eta radarra, Meteosata
e t a  a n t z e k o  t r e s n a k  d i r a
XXI.mendean zerura begira-

Santiago
Gaztelumendi•

Fisikaria da

Euskalmeteko koordinatzailea

“Antizikloi egoeran
eguraldia nahiko

egonkorra izaten da
egun askotan, 
eta asmatzea 
errazagoa da ” 

“Oso gaitza da
aldaketa
klimatikoa 
igartzea”

“Tenporek ez 
daukate ez oinarri

zientifikorik 
ez arrazionalik” 
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EKONOMIA
kolaborazinoa

Aitor Iturriaga
LAB sindikatua

ABADIÑO

Eusko Label produktuak
nazioarteko merkatuan

Nekazaritzako elikagaien
kalitatearen inguruan behar
egiten duten agenteek  eza-

gutzak eta esperientziak elkartru-
katu zituzten Kalitatea Funda-
zioak antolatutako sektore-arte-
ko jardunaldian. Angel Rocha,
Eusko Labeleko ordezkariak azal-
du duenez, bertaratutakoek “oso
balorazio positiboa egin dute”. 

Denera, jardunaldian 70 lagun
inguru batu ziren; horien artean,
nekazaritza sektoreko hainbat
ordezkari izan ziren (batzorde pro-
fesionaletako ordezkariak) eta bai-
ta Jaurlaritzako eta diputazioeta-
ko ordezkariak ere, Kalitatea Fun-
dazioko ordezkariekin batera.
Besteak beste, Pilar Unzalu, neka-
zaritza sailburua izan zen bertan. 

Kalitatea Fundazioak Label
produktuak esportatzeko asmoa
dauka. Dagoeneko Ibarrako piper-
mina eta Gernikako piperrak Ale-
maniako merkatuan sartu dira.
Pilar Unzalu nekazaritza saiburuak
adierazi duenez, “garai berri hone-
tan garrantzia berezia izango dute;
berrikuntzak eta Labela duten
produktuak elikadura-katean sar-
tzeak, bai saltoki handietan bai ohi-
ko denden bitartez”.  Bestalde,

Kalitatea Fundazioa, olioa, letxu-
ga, txerriaren haragi freskoa,
urdaiazpikoa eta besoa Label pro-
duktuen barruan sartzeko asmoa
du, merkatuan dauden 12  produk-
tuak ugarituz G.A.

Udalbatzarrak aho
batez onartu du
beharginen mozioa 

Elorrioko Udalbatzarrak aho batez
onartu zuen Ductilor-Fytasako
enpresa komitearen mozioa.
Mozioa onartuta, udalbatzak
“konponbidea laster topatzeko
desioa” adierazi eta “lanpostuen
defentsa eta behargin guztien
eskubideen defentsa” exijitu zuen.

Zinegotzi guztiek euren elkarta-
suna adierazi zieten langileei.

Aurkeztutako mozioan lan-
gileen eta enpresaren egoera azal-
du dute: “Bizi dugun krisi egoe-
ra honen erantzulea ez da inon-
dik inora langilegoa, enpresaren
kudeaketa desegokia da egoera
honen sorburua”. Gainera, enpre-
sak egoerari aurre egiteko disei-

natu duen bideragarritasun pla-
nak “langileen eskubideen aurka-
koak” direla diote, “soldaten
murrizketa, lanaldiaren luzape-
na, enpresa paktua behin-behi-
nean ez aplikatzea...”.

Ductilor-fytasako langile bati
hitza eman zioten bozketaren
aurretik: “Udalbatzarraren sos-
tengu morala eskertu gura dugu,
oraingoz morala bakarrik den
arren. Garai latzak datoz eta
enpresaburuen prepotentzia sala-
tu gura dugu. Beste sektore batzuk
hobera egin dute eta guk gestio
txarragatik txarrera egin dugu”.

Beharginek mobilizazioekin
jarraitzen dute, igandean Donos-
tian manifestatuko dira.

Udalbatzarrean batu ziren alderdi eta zinegotziek
euren “elkartasuna” adierazi zieten langileei 

Jardunaldian ezagutzak 
eta esperientziak
elkartrukatu dituzte 

Abadiñon antolatu duten jardunaldian besteak beste, Pilar Unzalu nekazaritza sailburua izan zen.

Udalbatzak “lanpostuen eta
behargin guztien eskubideen
defentsa” eskatu zuen

ELORRIO

Beharginek mobilizazioekin
jarraitzen dute, igandean
Donostian manifestatuko dira

Merkatuan dauden 12 Eusko
Label produkturi beste bost
gehitzeko asmoa dauka
Kalitatea Fundazioak

Agureak lanean
Jubilazioa edo erretreta 67
urteraino luzatu nahi duten
iragarpenak hautsak harrotu ditu.
Kapitalaren zerbitzura dauden
komunikabideak –gehienak,
tamalez– egunik egun aletzen
doaz neurri lotsagabe hori
martxan jartzeko arrazoi interesa-
tuak.Ongi diseinaturiko estrategia
baten barnean, gobernuak,
patronala, komunikabideak eta
beraien titere diren CCOO eta
UGT sindikatuak hasi dira
amaiera jakineko obra okaztaga-
rria antzezten. Krisiaren geriz-
pean, ur tantek hormigoia
zulatzen duten erritmo geldo eta
etengabearekin bada ere, gure
burmuninak zulatu eta basakeria
horren aldeko iritzia –“estado de
opinión” delakoa– sustatu nahi
dute, pentsio funts pribatuen
mesedetan. Gezurra gezurraren
gainean, datuen manipulazio
maltzurra… denak balio du. Duela
hamarkada batzuk 2010a jarri
zuten gizarte segurantzaren
orekaren mugarri. Urruti antze-
maten genuen 2010erako,
ezinezkoa izango zen jubilazioko
ordainsariei eustea. Erratu ziren,
bai! Gaur egun, gizarte seguran-
tzak 8.500 milloi euroko superabi-
ta dauka! Nostradamus asko
ditugunez, orain 2025erako
iragartzen dituzte gizarte seguran-
tzaren hil-kanpaiak. Datozen
hamarkadetan pentsiodunak edo
subjektu pasiboak hazi egingo
dira, eta aktibo edo kotizatzaileak
murriztu. Arazoa, baina, ez da
horrenbeste zenbat aktibo egongo
diren, baizik eta zenbat ekoiztuko
duten hauek; zenbat aberastasun
sortuko duten, alegia. Isilarazi
egiten dute, baina, teknologiak
aurrera egin ahala langileen
produktibitateak gora egingo
duela  aberastasun gehiago sortuz.
Eta garrantzitsuena: nork dio
pentsioak langileon kotizazioekin
soilik ordaindu behar direla?
Zergatik ezin da bideratu zerga
bidezko diru sarreren atal bat
beharrik badago kontu hauek
orekatzeko? Autofinatzatu
daitezela, gobernua, errege-etxea,
polizia, etabarrak! Pentsioen
arazoa jendartearen arazoa da, ez
langileona soilik. Gehien dutenak
gehien ordaindu behar dute.
Aberastasunaren banaketa oinarri
izango duen eredu aldaketa behar
dugu,  eta horretarako ezinbeste-
koa da politika fiskalaren sakone-
ko aldaketa. Toledoko paktuko
miserableei mozorroa kendu eta
aurre egin behar diegu, bestela hil
eta gero ere kotizatzen jarraitu
beharko dugu..

Launa upategiko ardo berrien
aurkezpena egin zuten Plateruenean

Laguardian kokaturiko Launa upategiko ardo berriak aurkeztu
zituzten Mikel Garaizabal somelier eta enologoaren eskutik Pla-
teruenean joan zen eguenean. Dastaturiko ardoak Oiz 2009 bera-
tze karboniko metodoz ekoizturikoa, Launa 2007ko ondua, 
Launa Plus 2006ko ondua eta Teo´s 2007ko edizio mugatukoa izan
ziren.Dastaketa hasi haurretik, upategiari buruzko bideoa ikus-
teko aukera izan zen; mahastigintzaren ziklo guztia, eta upate-
giak ekoizte prozesurako dituen instalazio berri eta modernoak
ezagutzera eman ziren. Ardo berrien dastaketa jarraitu eta ardo-
gintzan mundura hurreratzeko 60 bat pertsona gerturatu ziren.

K.Aginako
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KULTURA

Jam Sessiona Plateruenean
Durangoko Bartolome Ertzilla musika eskolako ikasle,
irakasle, eta ikasle ohiek ‘Durang(h)ots’ jam session
saioa egingo du otsailaren 25ean Plateruenean.

Madrilen sortutako taldea da baterian Ekain Elortza
berriztarra daukan Dinero. Bihar, Berrizko Gazte-
txean du hirukoteak emanaldia. Ekainegaz izan gara.

Dinero: Elortzaren hirukotea12 13

ANTZERKIA EMANALDIA

Protagonista
lloottssaabbaakkoo eta
eesszzeennttrriikkooaakk
kabaretean

AA ntzerki munduan hamar-
kada bi daramatzan Tea-
tro Espejo Negro taldea-

ren lana da Elorrioko Arriolan
otsailaren 26an, 22:00etan hasita
ikusteko aukera daukaguna. 

Txontxongiloekin lan egiten
duen taldearen Es puto Cabaret
ikuskizuna da Elorriora dakarte-
na. Eurak hasi arte gehienbat
umeentzako ikuskizunetan erabil-
tzen ziren txotxongiloak helduen-
tzako emanaldietan sartzen aitzin-
dari izan zen El Espejo Negro. 

Kabaret “garratz eta adarjo-
tzailea” dela Es puto Cabaret azal-
tzen dute ikuskizunaren sortzai-
leek, daudenik eta marioneta
eszentrikoenak eta lotsabakoe-
nak pertsonaia  dituena.

Emanaldiaren protagonista
nagusia “transformismoaren izar
zahar iraultzailea” deitzen dute-
na da,Marianna Travelo izenekoa. 

Barre lotsabakoa eragiteko
helburuz sortutako antzezlana
dela diote sortzaileek, eta ikuslea-
ri bere buruaz barre egin dezan
gonbita egiten diona. 

Txotxongiloak mugiarazten
aktoreek jarduten dute, eta sexuaz,
erlijioaz eta politikaz naturaltasu-
nez egiten dute oholtza gainetik
berba: guztiok ere geure buruaz
barre egin dezagun. 

Ikuslearen barrearen lagun-
tza horretaz gainera, soinua eta
argiztapena ere oinarrizkoak ei
dira Es puto Cabaret kabaretaren
arrakasta ulertzeko. I.E.

El Espejo Negro
esperientzia
handiko taldea da
lan honen sortzaile
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GEURE DURANGALDEA

Jose Julian Bakedano 
Zinegilea

Paradiso
Idazlea izan zen Jose Lezama Lima kubatarra (Habana, 1910-1976).
Batez ere poesia eta saiakera egilea izan zen arren, 1966. urtean
argitaratu zuenetik nazioartean oihartzun handiena izan duen
bere nobela Paraiso izenekoa da.

Errealitate sekretu, intimo eta aldi berean anbiguo bati
buruzko kode, enigma, aipamen, parabola eta alegoriaz beteta
dago bere lan kulteranoa. Idazketaren erotika garatu zuen, eta
estilistika estrukturalistaren korronte europarrari aurreratu
zitzaion horrela. Bere saiakerak irudimentsuak, poetikoak eta ire-
kiak dira: testu eta irudien isla dira.

Paradiso nobela da egilearen obra nagusia, eta XX. mende-
ko obra nagusienetako bat da kritikari askoren ustez. Bere ibil-
bideko ezaugarri barroko, sinboliko eta iniziatiko guztiak biltzen
ditu liburuak. 1970ean kaleratu zuen Era argitaletxe mexikarrak,
Julio Cortazarrek eta Carlos Monsiváisek zaindutako edizioan.

Liburuak homosexualitatea lantzen duela argudiatuta, “por-
nografiko” legez izendatu zuen liburua Kubako agintaritzak bi
urte geroago. Iraultzaren kontrako ekintzak egotzita, 1971. urtean
izan zuen salaketaren aurrekaria izan zen aipatutakoa; bere bizi-
tzaren azkeneko urteak mingostu zizkiona Lezama Limari.

Euskal familia bat da Paradiso liburuko protagonista, eta Farra-
luqueri buruzko kapitulua da kontakizunik erotiko-falikoena. Bere
eskultura ezagunenetako bati pertsonaia horren omenez ipini
zien Vicente Larrea artistak izena. 

Mundua metaforen eta irudien bitartez azaltzeko sistema
baliatzen du Jose Lezama Limak: “irudia ikustezina den mundu
baten errealitatea da” bere esaldi ezagunak laburbiltzen du hori.

1970eko hamarkadako literatura hispanoamerikarraren kon-
gresu batean adierazi zuen Lezama Limak Borges, Cortazar, Ibar-
guengoitia, Múgica Lainez eta bera lako euskal jatorriko idaz-
leak gainerakoengandik desberdintzen zituena, hain justu ere,
hizkuntzaren erabilera berezia zela. 

MUSIKA EMANALDIA

BB artolome Ertzilla Duran-
goko musika eskolan,
musika modernoa ikas-

gaiaren barruan eskaintzen duten
jazz musikaren gaineko saioetan
irakasle diren Ander Ertzilla eta
Iñaki Jaio musikarien ekimenez
sortutako hitzordua da Platerue-
neko Jam Session saioa. 

Jazza eta musika inprobisatua
eskaintzeko leku baten beharra
nabaritzen zuten: jazz zale eta
inprobisatzaileak elkartzeko gunea
sortzeko  beharra ikusten zuten.
Plateruena aukeratu dute, esko-
lako ikasleak zein ikasle izanda-
koak eta Durangaldeko jazzaleak
batzeko leku egokiena delakoan. 

“Oso zabala izaten da jam
session bat”, azaldu digu Ertzi-
llak; zer abesti joko diren erabaki
eta musikari berriak joaten dira tal-
dera gehitzen. Taldekide kopurua
aldagarria da guztiz. 

Jazz errepertorioko kanta
standarrak joko dituzte Platerue-
neko eguen gaueko saioan. Behin
kanta standarrak ezagututa,
batzuek partitura irakurriz, beste

batzuek buruz ikasita jotzen dute...
Sortzen duten musikagaz gozatzea
eta jazza herrikoi bihurtzea dute
musikariek helburu: euren musi-
ka entzuleagaz konpartitzea.

Mahaiak musikarien ingu-
ruan batuta, oholtza gainetik barik,
entzule artetik jotzen dute musi-
kariek; base erritmikoa markatu-
ko duten bateria, kontrabaxua eta
baxu elektrikoa, gitarrak, haizez-
ko instrumentuak, pianoak, abes-
laria, biolinak, etab. “Edozein ins-
trumentuk jo dezake musika
inprobisatua” azaldu digute, “erre-
pertorioa ezagutzen duen eta
jotzera ausartzen den edonor igo
daiteke eszenatokira”. I.E.

Euren musika konparti-

tzea da joko duten

musikarien helburua

Jazzlari eta jazz zaleen bilgune
izango da 25ean Plateruena
Durangaldeko jazz musikariak izango dira Jam Session-eko protagonista

ANTZERKIA EMANALDIA

‘Aitarekin bidaian‘ gaur
Berrizko Kultur Etxean 

Ama hiltzen zaienean elkarregaz
bizitzera behartuta dauden aita eta
semearen hartu-emanaren isto-
rioa da, aurreko hileetan Duran-
galdeko beste antzoki batzuetan
ikusgai izan eta gero Berrizko Kul-
tur Etxean gaur ikusgai duguna.

Hika Teatroa taldearen azken lana,
Aitarekin bidaian,gozatzeko auke-
rarik izan ez duenak, beraz, gaur
22:00etan Berrizen du aukera. 

Amari emandako hitza bete-
tzen saiatzen den semea da antzez-
lanaren protagonistetako bat: aita

zaintzeaz arduratzea. Aita, baina,
dagoeneko ez da amak ezagutu
zuen gizona. Memoria galtzea
dakarren gaixotasunak jota dago.
Patxi semeak arazoak dauzka  bere
eguneroko hartu-emanetan. 

Dramarako osagai guztiak
dauzkan lana izanik ere, eta errea-
litate gogorra islatzen duen arren,
umorerik ere badu Aitarekin
Bidaianek. Arantxa Iturbe eta
Agurtzane Intxaurragak idatzita-
ko gidoian irribarrerako tartea ere
badago, eta Jose Ramon Soroiz eta
Joseba Apaolaza Jabier Muguru-
za ikusi eta entzutekoa bai. I.E.

Gaur, 22:00etan, Berrizen eskainiko du Hika
Teatroak urrian Durangon aurkeztu zuen lana
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“Hiru  musikari  oso  energikoren
baturaren  emaitza  da  Dinero“

Kontzertu asko zabiltzate azkeneko
hileotan eskaintzen, eta irrati eta tele-
bistetan ere eskaini diote zuen musika-
ri tarterik: ate asko zabaldu dituzue.
Bai, baina gainerako talde guztiek egiten
duten baino ez dugu egin; tabernetan
jotzen hasi eta diskoa ahal dugun beste
zabaltzen saiatu. Bestetik, musika lehia-
ketetan ere jo dugu, eta irabazle aukera-
tu gaituzte bitan. Urtebetean 50 kanta
genituen sortua, eta horietariko onenak
diskoan batzea erabaki genuen. 

Asko goraipatu dute disko berria.
Bai. Promozio ona egitea lortu dugu, txi-
kia den arren gugan konfiantza handia
duelako gure diskoetxeak. Egia da, bai,
oso harrera ona izaten dabil diskoa. 

Kontzertuak eskaintzeko aukera asko
sortzen zaizkizue. Estatuko hainbat
hiriburutako aretoetan izan zarete.
Leku, jende eta egiteko era berriak eza-
gutu gura nituelako etorri nintzen Madri-
lera, eta hiru hileotan Galizia, Cadiz, Bur-
gos, Salamanca, Bartzelona, eta Alacan-
ten jotzeko aukera izan dugu: oso pozik
nago 18 kontzertu eskaini ahal izan ditu-
gulako bi hilabete hauetan. 

Madrileko El Sol aretoan ere joko duzue.
Aurkezpen biraren amaiera moduan pen-
tsatu dugu El Sol aretoko martxoko kon-
tzertua. Bira honetako zuzenekoak are-
to txiki eta handiagoetan ere egin izan
ditugu: Burgosen, esaterako, leku nahi-
ko handian jo genuen, eta joan zen bari-
kuan, Toledon, oso leku txikian jo genuen.
Jendearen harrera beroa izan da leku
guztietan, eta oso pozik gaude.

Tartean,zapatu honetako Berrizko Gaz-
tetxeko kontzertua lotzea lortu duzue.
Berezia izango da kontzertu hori,ezta?
Oso berezia, etxera buelta izango dela-
ko: gogo itzela daukat lagunei zertan
nabilen erakusteko. Urteak dira etxetik
kanpora, munduan zehar bueltaka, eta
etxean aurkezteko gogo berezia daukat.
Aurrerago, Bilbo edo Donostian kontzer-
turen bat lotzen saiatuko gara. Berrizen,
lagunentzat gura nuen kontzertua egin,
baina azkenean badirudi zer edo zer
zabalagoa izango dela biharkoa.

Gaztetxe horren inguruan sortutako
taldeetan hasi zinen,eta kontzertu asko
eskaini izan dituzu bertan. Zer gomu-
ta ekartzen dizkizu oholtza horretara
berriro igotzeak?
Nire taldekide izandakoak ere bertan
egongo dira biharko kontzertuan, gaine-
ra; Hyssopus eta Seiurteko taldekide eta
lagunak. Poz handia da euren aurrean
kontzertua eskaini ahal izatea. Nigatik
balitz, urtero bueltatuko nintzateke
Berrizko Gaztetxean jotzera. Espero dut
Dineroko taldekideek ere Gaztetxea eta
bertako giroa gustuko izatea, eta nahiz
eta areto oso handiak bete, urtero Berri-
zera “eskapadatxo” bat egin ahal izatea.

Nondik ibili zara azkeneko urteetan?
Hemeretzi urte neuzkala etorri nintzen
bateria ikastera Madrilera; bi urte egin
nituen eskola batean, eta Los Angelesen
egon nintzen beste urtebete. Ondoren
beste urte bat Madril eta Berriz artean
egin nuen; tartean Kuba eta Argentina-
ra bidaiak egin nituen. Hogeita zazpi
urte beteko ditut laster; zortzi urte dira
bide hau hartzea erabaki nuela.

Dinero duzu orain proiektu nagusia?
Diskoa kalean dago, eta momentu hone-
tan Dinero da lehentasunezko proiektua,
bai. Noizean behin ordezkapenak egiten

ditut Alex Ferreirarekin, eta Mäbu izene-
ko beste proiektu batean ere banabil. 

Dinero taldeari buruz, zuzeneko oso
indartsua duzuela nabarmentzen dute
askok.Zuk zer nabarmenduko zenuke?
Kontzertua festa bat dela, batez ere, eta
hiru musikari oso energiko elkartu gare-
la. Nik Estatuan asko lantzen ez den rock
mota egiten dugula deritzot. Gehinek
rock oso gogorra edo pop oso lasaia egi-
ten dute, eta gu apur bat erdian gaude:
ez da oso gogorra, ezta oso biguna ere.
Dantza egiteko kontzertuak izaten dira,
entzuleak asko disfrutatzen dituenak.

Orain arte ez duzu Dineron lantzen
duzuna lako estiloetan jardun, ezta?
Ez, baina egia esan oso natural sentitzen
dut orain egiten dudana: hiruon batura
da diskokoa. Dinerogaz ere, nire erara
jotzen dut bateria, ez dut ezer aldatu. Oso
gustura nabil publikoaren erantzuna oso
ona izaten  ari delako. Jendea aurrean dan-
tzan ikustea poztekoa da benetan. 

Gaztetxean noiz jo duzu azkenekoz?
Orain urtebete, Gaztetxearen urteurre-
nean, Hyssopusek eskaini zuen kontzer-
tuan ezin izan nuen jo, gripeagatik. Lau-
bost urte izango dira igual... I.E.

Bihar, otsailaren 20an, Berrizko Gaztetxean du Ekain Elortza bateria-jotzaileak orain hiru
urtetik Madrilen duen proiektu nagusia zuzenean erakusteko aukera: beragaz Dinero taldea
osatzen duten Sean eta Rubi, bere lehenengo taldeen sorrera ikusi zuen Gaztetxera ekarriko
ditu Ekainek: bereizgarri nagusia dutena egitera datoz, “kontzertua jai handi bilakatzera”

MUSIKA ELKARRIZKETA

“Disko berria aurkezteko
18 kontzertu eskaini ditugu

azkeneko hile bietan” 

“Gogo itzela daukat
Berrizko lagunei Madrilen

zertan nabilen erakusteko” 

Madrilen jaiotako hirukoa:
Sean, Rubi eta Ekain
Sean Marholm, Rubi Giménez
eta Ekain Elortza dira Dinero,
edo, Ekainek dioen moduan,
“hiruren batura da Dinero”.
Berriztik Madrilera 2006ko aza-
roan joan zen Ekain, eta Alacan-
tetik Madrilerako bidea hartu
zuten, aldi berean, Sean eta
Rubik ere. Bateria-jotzailea topa-
tzen zebiltzala, Interneten ira-
garkia ipini zuten Sean eta Rubik,
eta eskaintzari erantzun Ekai-
nek:  2007ko ekainean ezagutu
zuten hiruek elkar. Hiru urte
egingo dituzte laster elkarregaz

musika egiten. Ekainean elkar-
tu eta hilabete geroago abestiak
grabatzen hasita zeuden. Make-
ta hura, kantak zelan entzuten
ziren proba egiteko eta lagunei
erakusteko helburu hutsez egin
zuten. Pentsatu bako arrakasta
izan zuen, baina, eta ateak zabal-
du eta zabaldu dabiltza ordutik.

Tabernetan jotzen eta lehia-
ketetan parte hartzen hasi ziren,
eta Dinero izeneko diskoagaz
Espainiako musika kritikari
askoren goraipamen eta pro-
posamenak jasotzen dihardute.
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EXITUS
Titzina Teatro
(Barcelona)

Otsailak 21 • 19:00etan

Bazkideentzat doan

Kale dantzen lehiaketaren bigarren
edizioan 15 talde lehian Arriolan
Otsailaren 20an,18:00etan hasiko da Elorrioko Arriolan Akadantz lehiaketaren bigarren edizioa

ARGAZKIAK ERAKUSKETA

BB i kategoriatan banatuta
aurtengo edizioan, 15
dantza talde amateur dira

Akadantz izeneko Elorrioko Arrio-
lako lehiaketan jardungo dute-
nak. Kale-dantza gehienak batzen
dituen new style kategoria izan-
go da batetik (funky, house, jazz,
urban dance, hip-hop...), eta break
estiloan (locking, popping) bil-
tzen direnak bestetik. Iazko ema-
nalditik ikasitakotik erabaki dute
lehiaketa bi sailetan banatzea:
break dantza eta bestelako kale
kulturaren adierazpen direnak
bereiztea pentsatu dute antolatzai-
leek bigarren ediziorako.

Iazko lehenengo aldian bede-
ratzi talde inguru lehiatu baziren,
15 dira aurten euren parte hartzea

DANTZA LEHIAKETA

konfirmatu duten taldeak. Gehie-
nak Euskal Herriko taldeak izan-
go dira, antolatzaileek azaldu
digutenez, eta hiriburuetako dan-
tza akademietako ikasleek osatu-
tako taldeak izango dira gehienak.
Bartzelona, Zaragoza eta Sala-
mancako parte-hartzaileek ere
eman dute bigarren edizio hone-
tan izena. Gutxienez bi eta gehie-
nez sei lagunek osatutako tal-
deak izatea da antolakuntzak ipi-
nitako baldintza nagusia.

Otsailaren 20an, 18:00etan
hasita, prestatutako hiru-lau
minuturako koreografiak eraku-
tsiko dituzte dantzariek. Dantza-
riek euren emanaldiak egin eta
gero, epaimahaiak bere erabakia
jakinarazi arte, musika izango
duten entzuleek gozagarri.

Sail bakoitzeko irabazle hau-
tatzen duten taldeak 400 euro eta
BreakOnStage 2010 jaialdian par-
te hartzeko aukera irabaziko du;
bigarren sailkatuak 200 euro.

taldia izango da apirileko hitzor-
duan; pooping eta stop motion
dantza. Bestalde, Violadores del
Verso taldeko zaragozarren ema-
naldia ere hitzartua dute 2010eko
BreakOnStage jaialdiaren Bilboko
La Casillako ekinaldirako. I.E.

Apirilean Bilbon  
Bilboko La Casillan, apirilaren
24an da Elorrioko Arriolan anto-
latzen duten kale dantzen nazioar-
teko lehiaketa. Antolatzaileek
aurreratu digutenez, Danimarka-
ko dantzari bikote biren erakus-

Violadores del Verso,

apirileko Bilboko Break

On Stage jaialdirako

Zaragoza, Euskal Herria

eta Salamancako

parte- hartzaileak

400 euroko saria

izango du kategoria

bakoitzeko irabazleak  

‘Bizitza Minatuak‘: errealitate
gordinenetan ere, duintasunez
Pertsonen kontrako minen erabilera eta fabrikazioa salatzen ditu Gervasio
Sanchez Kordobako argazkilari eta kazetariak prestatutako erakusketak

Iazko azaroan 2009ko Espainiako
argazkigintza Sari Nazionala jaso
zuen Gervasio Sanchez Kordoba-
ko argazkilari eta kazetariaren
Vidas Minadas erakusketa ibilta-

Hain zuzen ere, horixe nabar-
mendu zuen Espainiako argazki-
gintza sariaren epaimahaiak:
“argazkietan ateratzen dituen per-
tsonen duintasuna azaleratzeko
Sanchezek duen ahalmena”. Errea-
litate gordinak, argazkietan ager-
tzen diren pertsonen duintasuna
iraindu barik erakusten asmatzen
duelako argazkilariak. I.E.

riak Berrizko Kultur Etxean egin-
go du datozen egunetan geldial-
dia. Martxoaren 12an izango da
ikusgai erakusketa. 

Munduko hainbat gerratan
bertatik bertara lan eginez irudi-
tan bildutako istorioak dira era-
kusketakoak, Sanchezen 25 urte-
ko lanaren emaitza. Elkarren kon-
tra borrokan gerran jardundakoek,
baina, batez ere, mendebaldeko
potentzia militarrek hainbat
herrialdetan jaurtitako pertsonen
kontrako minek eragindako mina-
ren isla dira argazkiak. 

Pertsonen kontrako mina
horien erabilera eta fabrikazioa
salatzen ditu erakusketak. Asian,
Afrikan, Europako ekialdean eta
Hegoameriketan egindakoak dira
erakusketan bildutako argazkiak.
Pertsonen kontrako minen erabi-
lera militar ankerra salatzeagaz
batera, egoera latzei aurre egin eta
aurrera egiteko gizakiak duen ahal-
menaren erakusle ere badira. 

Sanchezek 25 urtetan

gerra bizitako lekuetan

hartutako irudiak dira

Gizakion aurrera

egiteko ahalmenaren

erakusle dira argazkiak
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sariduna, bertsolaritzagaz lotuta-
ko saioetan “irratigintza fresko,
ausart eta probokatzailea” lan-
tzeagatik. Azkenik, merezimen-
duzko saria Txirri, Mirri eta Txi-
ribitonentzat gorde zuten, euren
ibilbide luzea nabarmenduz.

10 urteko ibilbidea

di-da komunikazio munduan
urteetako ibilbidea egin duen
enpresa da; esperientzia handia
daukaten profesionalek osatu-
tako lan-taldea. Guztira, 11
behargin batzen dira, arloz arlo.
Eremu bitan dihardu, batez ere:
diseinu grafikoa eta publizita-
tean, eta hizkuntz zerbitzuetan;
kasu honetan testuen itzulpena
eta marketin linguistikoa lan-
duz.  Komunikazioa akzioagaz
lotzen dute, eta hortik euren
leloa: “komunikakzioa”.  

Aurten 10 urte beteko ditu
enpresa honek,   ibilbidean zer-
bitzua hobetuz eta hasierako nor-
tasunari eutsiz.  Durangon hasi-
ta, bi urte daroaz Abadiñon.
Komunikazio talde euskalduna da
(Berbaro elkartea ere kooperati-
bako kidea da), eta hizkuntza du
oinarri. M.O.

Komunikazioa, diseinua eta itzulpengintzan lan egiten duen
Durangaldeko enpresa honek Argia saria irabazi du, publizita-
te alorrean, AEKren 2009ko matrikulazio kanpainagatik.
Esperientzia eta gaztetasuna uztartzen ditu lan-taldeak; di-dak
Abadiñon daukan egoitzan izan da Anboto.

K
omunikazio eta kazetari-
tza esparruan nabarmen-
du izan diren profesiona-
lak saritzeko ohitura du

Argia hedabideak, urterokoa
bihurtu den ekitaldian. 2010eko
edizioan, Durangaldera etorri da
sarietako bat; di-da komunikazio
taldeak jaso du publizitate kan-
paina onenaren saria.

Urtarrilaren 29an egin zen
sari banaketa, Lasarte-Orian.
Antolatzaileek komunikazio
arloan iaz egindako lanagatik
bereizi zituzten saridunak. di-
daren kasuan, AEKren matriku-
lazio kanpainarako diseinua izan
da baloratu dutena. Hain zuzen
ere, AEK euskara ikasteko biderik
laburrena zen kanpainako lema
nagusia; “saria nori eman eraba-
kitzen ari ginela kanpaina bat

oso deigarria egin zitzaigun, eus-
kara ikastea bide laburraren ideia-
gaz lotzen zuelako, eta bide batez
osasunagaz, maitasunagaz eta
lanagaz ere bai”, diote Argiakoek.
Ezaugarri horietaz gainera,
“mezua umorez ematen eta este-
tika koloretsuz janzten” asmatu
zutela azaldu zuten Argiakoek.

Prentsa idatziari dagokionez,
Itxaro Bordari eman zioten erre-
konozimendua, euskarazko hain-
bat agerkaritan eta literaturan
egindako lanagatik. Telebistako
saria Eriz Zapirainek zuzenduta-
ko Zai, zoi, bele dokumentalak
eskuratu zuen, Ez Dok Amairu-
ren historia “mimoz eta arretaz”
kontatzeagatik. Euskal kulturaren
“trasmisiorako tresna” legez aur-
keztu zuten antolatzaileek. Irra-
tian, Info 7ko Agin Rezola izan zen

AEKren
matrikulazio
kanpaina 
saritu dute

Argia sarietako irabazleak, tartean Gotzon Garaizabal di-dak irabazitakosaria jasota. Dani Blanco

Argia saria jaso du di-da
komunikazio taldeak

Euskara ikastea
bide laburraren
ideiagaz lotzen
zuen kanpainak

di-da komunikazio
talde euskalduna
da, eta hizkuntza
du oinarri
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Matrikulazio
kanpaina
2009
(Argia saria)

di-dak
diseinatu eta

ekoitzitako
errezeta

liburua

di-dak
sortutako
arropa marka

Esloganak,
diseinuak,

eszenografiak
eta

multimedia

Hizkuntza-zerbitzuak
Itzulpenak
Sloganak

Brandinga eta irudi korporatiboa
Publizitate kanpainak

Gidak, liburak, aldizkariak, 
egunkariak argitaratzeko diseinua

Webguneak
Enpresetako seinalizazioa

Telebistako, irratiko eta prentsa 
idatziko iragarkiak

Katalogoen, papergintzaren, 
liburuxken eta kartelen diseinua

Kanpainen, ekitaldien, 
erakusketen eta azoken 

antolaketa
Argazkigintza

Argia sarietako irabazleak, tartean Gotzon Garaizabal di-dak irabazitakosaria jasota. Dani Blanco

Zelan baloratzen duzue Argia sari hau?
Guretzat esanguratsua da saria jasotzea.
Urteak daramatzagu AEKgaz lan egiten,
hainbat eta hainbat kanpainatan (Korri-
ka, matrikulazio kanpainak, bestelako
euskarriak…), eta gure helburua mezua
ahalik eta ondoen islatzea izanik, lortu
dugula adierazten duela pentsatzen
dugu. Bezeroaren eta kanpainaren ahol-
kulari eta egileen arteko hartu-eman ona
funtsezkoa da; lortu dugu, beraz... hor-
txe dago sariaren beste klabe bat.

Zer berezitasun dauka, zuen ustez kan-
painak?
Sari hauetan ez da diseinu aberatsa
bakarrik saritzen, mezua bideratzeko
modua, ideia, formatua... Epaimahaiak
esan duenez, slogan ona, irudi deigarria,
alaia eta emozionala uztartu dira, eta
euskarri egokiak erabiliz; prentsa, kalea,
spota…

Zer irizpide hartzen duzue kontutan kan-
painetan?
Ideiak ez datoz berez. Bezeroa ezagutu,
helburuak aztertu eta konpetentzia iker-
tu eta mezua argi dagoenean “ideia
zurrunbiloa“ egiten dugu denon artean.
Bere fruitua ematen du gehienetan. Hor-

tik aurrera finkatu diren euskarriei irudia
edo estetika gehitzen zaie. Bestalde, pro-
duktuak bezeroaren izaera islatu behar
du. Ezinezkoa da ez zarena saltzea,
horrek ibilbide laburra du. 

Itzulpengintza ere lantzen duzue.
Itzulpen zerbitzuaz baliatzen gara egoki
komunikatzeko. Esperientzia eta eskar-
mentu handia du gure itzulpen zerbi-
tzuak. Kanporako itzulpenetaz gainera,
barruko lanetarako komunikazio nati-
boa egiten dugu, ez itzulpena.

“Komunikakzioa” ...
Esperimentakzioa, sentzakzioa, espak-
zioa, interakzioa… Guretzat komunika-
zioa jarrera bat da, gauzak ulertu, inter-
pretatu eta bizitzeko modu bat. Ideia bat
edonon jaio daiteke: tabernan, irakur-
tzerakoan, ametsetan... Komunikazioa
akzio bihurtzen dugu.

Zein da zuen lan estiloa?
Gazteak izanik, batzuek urte asko dara-
matzagu, eta beste batzuek gutxiago.
Elkarrengandik ikasten saiatzen gara,
talde lanean. Gure arteko komunikazioa
ere lantzen dugu etenik barik, funtsez-
koa da-eta.

Gotzon Garaizabalek eta Asier Bilbaok, besteak beste,
landu zuten kanpaina saritua . Gotzonegaz izan gara euren
lanari buruz berba egiteko.

“Komunikazioa jarrera bat da”
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Carmen Sanpedro
Eusko Alkartasuna

Sei hankako mahaia
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Abadiño
Atxondo
Berriz
Durango

Elorrio
Garai
Iurreta
Izurtza

Mallabia
Mañaria
Otxandio
Zaldibar

Eta honako Udal guztiak:LLaagguunnttzzaaiilleeaa::

anboto
Anboto komunikabideak Elkartea

2010eko otsailaren 19a - 9. urtea - 362 zk.

durangaldeko astekaria

Anbotok ez du bere gain hartzen kolaboratzaileen zutabeetan, iritzi artikuluetan edo gutunetan adierazitako esanen eta iritzien erantzukizunik.

ERITZIA
Gutunak @

✑

Zer pasetan da Abadiñoko parkean?
Zer pasetan da Zelaietako Galindez parkean? Hori da otsai-
laren 6ko zapatu goizean geure buruari galdetu geuntsana.
Goizean pertsianak altxatu genduzen, eta parkeko belargu-
nea ia-ia “tronpo pista” bihurtuta argitu jakun. Osterantzean,
zer pentsatu? Igual baten bat gauez etxerako bidea topatu
ezinda ibili zela, arbolari buelta eta buelta?

Hurrengo pentsatu genduena: nor izan ete da astakeria
hori egin dauena? Abadiñar batek be ez ete eban ikusi? Eta
ikusi baeban, ez ete zen atrebitu ezer esaten? Zergatik ez eutsan
etxerako bidea erakutsi? Eta gero esango dogu Abadiño asko
maite dogula, eta inguruan ez dogula AHTrik nahi. Ezta geuk
be! Baina ezta tronpo pistarik be etxe aurreko parkean. Eta
tronpo pista ez denean, festa ostean sarri da zer edo zer: plas-
tikozko edalontziak nahinon, txiz usaina izkina guztietan, gorotz
ederrak han edo hemen... Bale, gorotzak konposta egiteko balio
deusku, baina plastikozko edalontziak... Eta txarrena da, ume
txikiak daukaguzenontzat, festa ostean parke inguruan ibili
behar badogu, kontuz ibili behar dogula, sarritan kristalak eta
edalontziak gelditzen direlako belarretan, bide izkinetan... Halan
be, herriko jai egun baten ostean bada, goizean goizetik patrui-
la bat ibiltzen da inguruak garbitzen. Baina osterantzeko zele-
brazino bat izaten denean, askotan festa gaupasa bihurtzen
da, eta bestelako arazo batzuk be sortzen dira.

Bestaldera begiratzen jarraitu behar dogu edo abadiña-
rrok apur bat pentsatu eta zerbait egin behar dogu? Gutun hau
sinatzen dabena be festazalea da, euskaltzalea be bai, ez dau
AHT gura, ekintza alternatiboen alde dago... Baina errespete-
tan doguz konbibentziarako oinarrizko lege batzuk?

Joseba Mirena Azkarate (Abadiño)

Bizilagun berriak

Orain dela lau hilabete, gutxi
gorabehera, Zaldibarrera erru-
maniar talde handi bat ailegatu
zen. Talde honek ez zuen etxe-
bizitza bat bilatu, zuzenean etxe
zahar bat okupatu zuen. 

Dirua eskatzen dute den-
den ateetan, elizako sarreran,
eta pertsonen mugimendu han-
dia ikusten da. Beste alde bate-
tik, haien baldintza higienikoek
eta osasunak arduratzen gaituz-
te. Haien artean ume batzuk
daude. Ume horiek eskolara joan
behar dira; beraz, hasi dira pau-
soak ematen umeak Herri Ikas-
tetxera joateko.

Gai honek ez du herritarren
artean harrera ona izan. Galde-
tzen da: arrazismoa da?

Geure artean, Zaldibarren,
etorkin asko bizi da; erruma-
niarrak, marokoarrak, sahara-
rrak, portugaldarrak, senegal-
darrak... Ez da inongo arazorik
izan, umeak ikastetxera joaten
dira... Horregatik galdetzen
dugu: ez da izango bestelako
egoera bat,  desberdina? Talde
hau prozesu legal baten sartuta
dago, etxea uzteko. Gainera, non
egiten dute lan? Nondik atera-
tzen dute dirua? Galdera ako
dadiltza jendearen artean. 

Zerbait  egin behar da Zal-
dibarko herritarrak lasaitzeko,
eta gauzak argitzeko. Udalak
informazio asko eman behar dio
jendeari, lasaitzeko eta gauzak
ulertzeko, ia denon artean irten-
bide on bat aurkitzen dugu
denontzat. Mundua guztiona
da, eta denok bizitza duin bat
bizitzeko eskubidea daukagu,
baina ez ditugu gure ardurak
ahaztu behar. Eskubideak bai,
baina betebeharrak ere bai. 

Klik batean

GR229a itxita 
Durangon
Anbotoko irakurle batek ondo-
rengo argazkia helarazi digu. Ibai-
zabal ikastola ondotik doan
GR229 bidetik jende asko pasia-
da ematen edo bizikletan ibiltzen
joaten dela azaldu digu. AHTaren
obren eraginez, bidea itxi egin
dutela salatu gura du. Leku horre-
tatik ibiltzen direnek bidea moz-
tearen eragina jasaten dabiltza-
la ezagutzera eman digu Anbo-
toko irakurleak.

@

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

zuzenduta publikatuko dira. 
DATUOK BARIK EZ DA GUTUNIK ARGITARATUKO

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

zenbakiagaz batera bialdu behar dira.

Udalak informazioa eman
behar dio jendeari denon
artean irtenbide on 
bat bilatzeko
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mermelada ikastaroa, adimen
emozionala, etxeko kontabilitatea
(Excel), argazkiak moldatzeko
ikastaroa,
landare osasun-
garriak eta
elikadurari
buruzko ikasta-
roa, barreterapia
eta adinari
buruzko ikasta-
roa. 
Izen-emateak Durangoko adinekoen
udal egoitzan.

›› Tailerra: Eleberri Beltza. Apirila
bitartean izango dira eskolak.
Hamabost egunean behingo
maiztasunagaz, Juana Lopez de
Muniain-en eskutik.
Izena emoteko Liburutegira
gerturatu.

ELORRIO
›› Argazkilaritza ikastaroa. Otsailaren

22, 23 eta 24. Eta martxoaren 1etik
3ra.  Ordua: 19:00etatik 20:30era.
Elorrioko argazki taldeak antolatuta
Kultur Etxean. Izena eman ahalik
eta arinen, plaza mugatuak dira-
eta. E-mail: eat@kzgunea.net

IPUINAK
DURANGO
›› Haurren irakurketa kluba,

otsailaren 23an Herri Liburutegian.
17:00-17:45 ‘Txikimundi’, 8-10
urtekoentzat. 18:00etatik 18:45era
‘ReZoom’ 11-12 urtekoentzat. 

›› Helduentzako ipuin kontaketa,
Carlos Ortiz (Caoz) Durangoko
liburutegian, otsailaren 19an
20:00etan.  

JAIAK

INAUTERIAK
ELORRIO
›› Biziathion, otsailaren 21ean,

goizeko 11:00etan plazan.

HITZALDIAK
DURANGO
›› Egunkaria libre!, hitzaldia emango

du Martxelo Otamendik Plateruena
kafe antzokian, otsailaren 24an
arratsaldeko 20:00etan.

ZORNOTZA
›› Pascal Humbert-en hitzaldia,

otsailaren 25ean, 10:30etik
13:00etara Auditorioan.

IKASTAROAK
BERRIZ
›› Autoestimu ikastaroa Berrizko

nagusiei zuzenduta. Otsailaren 18
eta 25ean
izango dira
saioak,
arratsaldeko
17:00etan, 3.
Adinekoen
Egoitzan. 

DURANGO
›› Zaindu programaren baitan,

Durangoko adinekoen udal
egoitzan: Mendekotasuna duten
adinekoen  zaintza lana, otsailaren
24an. Ordu eta erdiko saioak dira.
Taldeko laguntza psikologikoa,
bizipenak elkarbanatzeko, otsailaren
23an. Ordua: 17:30-19:30.

›› Patinaje ikastaroa, zapatuetan. 
6 eta 15 urte bitartekoentzat,
16:00etatik 17:30etara. 
Nagusientzat, 17:30etik 19:00etara,
Kurutziaga Ikastolan. 
(Informazio gehiago: 94 603 0031)

›› Dantza ikastaroa, martitzen eta
eguenetan. Gaueko 21:00etatik
22:00etara, Landako kiroldegian
izango da. 
(Informazio gehiago: 94 603 0031)

›› Streching ikastaroa, barikuetan,
20:00etatik 21:00etara, Landako
kiroldegian. 
(Informazino gehiago: 
94 603 0031 telefonoan).

›› Euskal dantzen ikastaroa.
Martitzenero, iluntzeko 19:30etik
21:00etara, Plateruena Kafe
Antzokian, AIKO taldearen eskutik. 

› Adinekoentzako denetariko
ikastaroak: Landare kontserba eta

ANTZERKIA
BERRIZ
›› Aitarekin Bidaian antzerki saioa

otsailaren 19an, gaueko 22:00etan,
Kultur Etxean.

DURANGO
›› Exitus antzerki saioa otsailaren

21ean, 19:00etan, San Agustinen.

ELORRIO
›› Exitus antzerki saioa otsailaren

19an, gaueko 22:00etan, Arriolan.

ZORNOTZA
›› Exitus antzerki saioa otsailaren

20an, 20:00etan, Zornotza Aretoan.

BESTEAK

BERRIZ
›› Berrizko nagusiei zuzendutako

bidaia: Otsailaren 24an, Urretxu-
ko AIKUR erleen museora bisita
izango dute. Arratsaldeko
15:00etan izango dute hitzordua,
Berrizen. Otsailaren 22rako izena
eman behar da Jubilatuen Egoitzan.
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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.

Otsailaren 19an, 22:00etan

EXITUS 
Heriotza da berbagai antzerki saio
honetan. Ehorztetxe bateko behargina,
lan bila dabilen gizona, botika-
industriako zuzendaria eta abokatu
baten bizitzak patuak elkartzen ditu
eurek jakin ez arren. Pertsonaiek
heriotzari aurre egiteko ikuspuntu
zeharo desberdinak jarriko dituzte
taulagainean. Titzina teatrok istorio
berri bat aurkezten digu pertsonaiak
eta egoera era dinamikoa, poetikoa
eta estilo tragikomikoa tartekatuz.

AGENDA

DURANGO
›› Javier Mañón umoregilearen

bakarrizketa
saioa,
otsailaren
25ean,
23:30ean,
Misarben.

IURRETA
›› Iurreta Txirrindulari Elkarteak 75

kilometroko ibilbidea antolatu du
otsailaren 20 eta 21ean 10:00etan
Iurretan.

›› APA Mendiko Ibilbideak otsailaren
21ean. Irteera Madalenako autobus
geltokian, 08:30ean. 
Ibilbidea: Elorrio-Intxorta-Elorrio

ZALDIBAR
›› Gaztelekua, 12urtetik 16rako

gazteentzat, otsailaren 19tik 21era,
16:00etatik 20:00etara Gaztelekuan

›› Zapatublai, otsailaren 20an,
16:00etatik 19:00etara.

ZORNOTZA
›› Gauero, gaztetxoentzat,10-15 urte

bitartekoentzat gaueko aisialdi
programa. Otsailaren 19an eta
20an esperimentuak egiteko
aukera, arratsaldeko 20:00etatik
23:00etara, Zelaieta Zentroan.

DANTZA

ELORRIO
›› Aka Dantz 

(kale dantzen lehiaketa),
otsailaren 20an 18:00etan Arriolan.

DEIAK

DURANGO
›› Odola emoteko aukera, eguenero,

16:30etik 21:00etara, Anbulatorio
Zaharrean. Mugarra odol-emaile
elkarteak deituta.

ERAKUSKETA
BERRIZ
›› “Bizitza

minatuak”
Gervasio
Sanchez 2009ko
Argazki Sari
Nazionalaren
argazki erakus-
keta, otsailaren
19tik martxoaren
12ra, Kultur
Etxean.

DURANGO
›› “La Biblia: Historia de un pueblo

que busca su libertad” erakusketa
Aste Santura arte egongo da
ikusgai Uribarriko Andra Marian.
Astelehenetik larunbatera, goizez
9:30etik 13:00etara, 
arratsaldez, 17:00etatik 19:00eta-
ra. Domeketan goizez bakarrik.

›› Legazpiko Arkatza kultur elkartea-
ren margo erakusketa. Otsailaren
19ra arte, Andragunean.

ERMUA
›› Zeramika erakusketa. Otsailaren

16tik 28ra Lobiano kulturgunean.



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

11

EGURALDIA

12o

9

10o DOMEKA

7

13o ASTELEHENA

3

12o ZAPATUA

4

8o BARIKUA

MARTITZENA

BOTIKAK
Barikua, 19
09:00-09:00
• SanRoma (Uribarri 5 - Durango)
09:00-22:00
• Larrañaga (Berrio Otxoa 6 - Elorrio)
Zapatua, 20
09:00-09:00
• Etxebarria (Montebideo 2 - Durango)
09:00-13:30 (*14:00)
• Bartolome (Gabiola 2 - Berriz)
•  Deleuze Jiménez (Erreka 6 - Elorrio) 
•  Balenciaga/ Unamunzaga/ 
Sagastizabal/ De Diego/ Campillo/
SanRoma/Gaztelumendi(Durango)
•  Irigoien 
(Bixente Kapanaga 3 - Iurreta)*
Domeka, 21
09:00-21:00
• Gaztelumendi 
(F.J. Abasolo 2 -Durango) 
Astelehena, 22
09:00-22:00
• Eguren, Isabel 
(Trañabarren 15 - Matiena)
• Mugica (Andra Mari 9 - Durango)
Martitzena, 23
09:00-09:00
• De Diego (Intxaurrondo 22 - Durango)
Eguaztena, 24
09:00-09:00
• Irigoien 
(Bixente Kapanaga 3 - Iurreta)
09:00-22:00
• Lopez de Aretxaga 
(Torresolo, nº 4-Abadiño) 
Eguena, 25
09:00-09:00
• Campillo (Montebideo 24- Durango)

Eguraldiak txarrera egingo du
nabarmen. Zaparradak sarriak
izango dira, txingorra ere bota
dezake. Elur-kota 600 metro
ingururaino jaitsi daiteke.
Hotza eta ipar-mendebaldeko
haizea espero ditugu.

Hodeitsu egongo da oraindio
eta zaparradaren bat bota
dezake, ekaitzagaz batera
gainera. Mendebaldeko haizea
zakar ibiliko da. Tenperatura
maximoek gora egingo dute, eta
elur-kota ere igoko da.

Otsailaren 24an, 20:00etan

MARTXELO
OTAMENDI

Egunkaria libre! izenburupean Martxelo
Otamendik hitzaldia eskainiko du
Plateruenean. Otsailaren 20an
Egunkariaren itxieraren zazpigarren
urteurrena betetzen da, eta oraindik ere
auzipetuak epaiaren zain daude.
Egunkaria auziaren inguruan berba
egingo du eta bere bizipenak kontatuko
ditu Martxelo Otamendik. Jasotako
elkartasuna ere izango du hizpide. Joan
den barikuan ,esaterako, gehiengo
sindikalak “Egunkaria libre!” aldarrikatu
zuen Bilbon. Eta hainbat eurodiputatuk
Egunkaria auzian absoluzioa eskatu
berri dute Estrasburgon.

LITERATURA

IURRETA
›› Ikima Tailerrak ‘Ibilbide litera-

rioak’ otsailaren 19an 17:30ean.

MUSIKA
BERRIZ
›› Dinero,

Rock&roll
dantzaga-
rria,
Gaztetxean
otsailaren
20an.
22:00etan.

DURANGO
›› Arrasate Musikal Big Band,

otsailaren 19an, Plateruenean
gaueko 22:00etan.

›› “Froufre” Kontzertu akustikoa,
Otsailaren 19an, 23:30ean
Misarben.

›› Overkill +
Suicidal
Angels +
Savage
Messiah +
Crepper,
otsailaren
20an, Plateruenean gaueko
21:00etan.

›› IV. Durang(h)ots Jam Session,
otsailaren 25ean, Plateruenean
gaueko 21:00etan.

ELORRIO
›› Napoka Iria eta Andrakan,

ERMUA

››“ Saló o los 120
días de Sodoma”
otsailaren 25ean,
19:00etan eta
21:30ean, Lobiano
kulturgunean.

ZORNOTZA

››“ El imaginario del Doctor
Parnassus”
otsailaren 23an,
arratsaldeko
20:00etan
Zornotza
Aretoan.

ZORNOTZA
›› Haitiren aldeko kontzertua,

Larrako San Juan Bautista elizan,
otsailaren 20an, arratsaldeko
18:45etik hasita gaueko 
23:00etara.

ZINEKLUBA

DURANGO
›› “Sin Nombre”

Otsailaren 25ean
arratsaldeko
20:30ean
Zugazan.

Otsailaren 19an, 23:00etan
Gaztetxean.

›› Gaztetxearen 22. urteurrena,
Otsailaren
20an,
Gaztetxean.
18:30ean
Jokin&Antton. 
23:00etan The Rifftruckers+ Gose.

ERMUA
›› Blues kontzertua: Barrence

Whitfield& Petti, otsailaren 20an,
20:00etan Lobiano kulturgunean.

anboto 2010eko otsailaren 19a, barikua AAgenda 21

ZINEMA
DURANGO

Zugaza
Shutter Island
Zuzendaria: 
Martin Scorsese

barikua 19:
19:00/22:00
zapatua 20:
19:30/22:30
domeka 21:
19:30/22:30
astelehena 22: 19:00/22:00
martitzena 23: 20:00 

Tiana y el sapo
Zuzendaria:  
Ron Clements, John Musker 

zapatua 20: 17:00
domeka 21: 17:00

ELORRIO

Arriola antzokia
Sherlock Holmes
Zuzendaria: 
Guy Ritchie

zapatua 20:
22:30
domeka 21: 
20:00
astelehena 22:
20:00

Niko eta izarretarako
bidea
Zuzendaria: 
Michael Hegner, Kari
Juusonen

zapatua 21: 17:00

ZORNOTZA

Zornotza aretoa
Celda 211
Zuzendaria: 
Daniel Monzón

zapatua 21:
20:00
domeka 22:
20:00

Umeendako zinema

Donde viven los 
monstruos
Zuzendaria: Spike Jonze

domeka 21: 17:30
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KIROLAK

Durangoko Kulturaleko eta Athleticeko beteranoek
partidu solidarioa jokatuko dute domekan. Batutako dirua
Haitikolurrikara pairatu dutenei laguntzeko izango da.

Elorrio eskubaloi taldea desagertu egin da aurten. Han jokatu-
tako hiru jokalari batu ditugu. Orain, beste talde batzuetan
dabiltza eta asteburuan elkarren kontra lehiatuko dira.

25 Elorrion, eskubaloiaren herentzia24 Kulturala VS Athletic, Haitiren alde

Atearen
aurrean
kamuts

Ohorezko  Mailan sufritzen
dabil Berriz. Jaitsiera pos-
tutik puntu bira egotearen

arrazoietako bat ate aurrean era-
kutsi duten begi eskasa da. Orain
arte jokatutako 21 partiduetan 13
gol baino ez dituzte sartu. Mailan
golik gutxien sartu duen taldea da.
Berrizko golegile nagusia 18 urte-
ko gazte bat da: Adrian Garate,
hiru golekin. Egia da gol gutxi jaso
dituztela ere –17gaz, gol gutxien
jaso duten bigarren taldea dira–,
baina puntuak pilatzeko aurkarien
atea sarriagotan zulatu beharra
dago: “Golik jasotzen ez genue-
nean, gutxienez, puntua batzea lor-
tzen genuen. Azken aldian, ordea,
golak egin dizkigute eta guk asma-
tu ez dugunez estuago gabiltza”,
azaldu du Jose Manuel Alvarez
behin-behineko entrenatzaileak.

Zoritxarrez, Retuerto estu dabil
goragoko mailan, eta baliteke
hiru talde izatea Ohorezko Maila
galdu dezaketenak.

Dena dela, maila horretan
talde asko dago maila ez galtze-
ko borrokan, eta berriztarrak
besteko estu dabiltza beste
hainbat talde ere.

Bihar Derioren zelaian joka-
tuko dute; beste arerio zuzen
bat, sailkapenean bost puntu
gorago daude. J.D.

Aldikada txarrean dabile-
nak, normalean, zortea ere ez du
aldeko izaten. Joan zen astebu-
ruan 0-1 galdu zuten etxean,
Ugeragaren kontra. Izoztuta
zegoen Berr izburu zelaian
gehiago izan ziren berriztarrak.
Hainbat aukera izan zuten, eta,
Ugeraga 10 jokalarigaz geratu
zenean, ematen zuen hiru pun-
tuek etxean geratu behar zutela.
Inork pentsatzen ez zuena ger-
tatu zen, baina. 93. minutuan
Ugeragak garaipenaren gola
sartu zuen: “Kolpe gogorra izan
zen. Taldea hondoratuta zegoen
aldageletan. Baina animoa
berreskuratu eta aurrera egin
behar dugu”, dio Alvarezek.

Berr iz azken bosgarren
dago sailkapenean eta, aldake-
tarik ezean, talde bi jaitsiko dira.

“Kolpe gogorra
izan zen porrota;
baina aurrera egin
behar dugu”

Argazkia: Kepa Aginako
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Herrialde askotan betidanik zaletasun handia izan da
apustuen inguruan, edozein ekintzaren aurrean ikusleek
–batzuetan parte-hartzaileek ere bai–, diruaren bitartez
emozioa gehitzen diote antolatutako ekintzari. Gure herria
dugu horren adibide garbia, edozein gai edo eztabaida
kitatzeko askotan apustua erabiltzen baitugu.

Hasi berria den VI Nazioen errugbi txapelketan ere,
apustuek berebiziko garrantzia hartzen dute, eta tartean
dirutza mugitzen da. Britainia Handiko apustu-etxe eza-
gun batean garailearen inguruan bazeuden pronostiko
ugari. Txapelketa hasi aurretik, Frantzia genuen faborito
nagusi moduan: jokatutako euro bakoitzeko 2,5 euro ira-
baz zenitzakeen; gero Irlanda: euro bakoitzeko 3,5 euro;
Ingalaterra 5,5; Gales 11,5 euro jokatutako bakoitzeko;
Eskozia 31 euro; eta azkena Italia: azzurrien alde egiten
zuenak 231 euro poltsikoratu zitzakeen jokatutako 
euro bakoitzeko.

Lehenengo bi jardunaldiak jokatu direnean, aipatuta-
ko Frantziak eta Ingalaterrak partida bina dute irabazita,
eta aldez aurretik emandako iragarpenak bete dituzte.
Horrela ikusita, badago ezusterako aukerarik? Nire ustez,
zaila izango da. Txapelketa honetan talde bakoitzak bere
indar guztiak jartzen ditu, eta momentuz bi horiek dira
indartsuenak. Nik momentu honetan eta ikusitakoa ikusi-
ta, Frantziaren alde egingo nuke.

Honekin batera, gogoratu urtarrilaren 21ean derbya
dugula Durango eta Elorrioren artean, Liga fase honi
amaiera emango diona. Emozioa egongo da eta saiatuko
gara joko ona eskaintzen. Nik nire aldetik apustua egingo
nuke durangarrok irtengo garela garaile, norbaitek luzatu-
tako apustua hartzea nahi badu!  A

di
tu

ar
en

tx
ok

oa

Gotzon Gomez
•Errugbi entrenatzailea

VI Nazioak eta apustuak

Promozio postuak ekiditeko puntuak behar ditu Durango Ilarduyak. Ana Dominguez

Lau finaletatik lehenengoa
jokatuko du DRTk Getxon

Promozioa ekiditeko borro-
ka betean sartuta dago
Durango Ilarduya. Orain

aste bi Vigoren kontra etxean
jasotako porrotak egoera delika-
tuan utzi zituen; azken aurreko eta
promozio postuan. Beraz, liga
amaitu arteko lau partiduak lau
final bihurtu dira, eta bihar joka-
tuko dute lehenengoa Getxon.

Vigoren kontrako partidutik
atera duten ikasgai nagusia
baloiaren jabetzari dagokio:
“Baloi asko galdu genituen, eta
horrek segurtasun falta eragin
zuen taldean. Baloia mantentzen
ahalegindu behar dugu”, dio
Aratz Gallastegi entrenatzaileak.

Gainerakoan, partidu “inte-
resgarr ia” aurreikusten du
durangarren entrenatzaileak, eta

Mailari eusteko borrokan arerio zuzenaren kontra jokatuko du bihar

“hutsik gutxien egiten duen tal-
deak irabaziko du”.

Getxokoaz gainera, beste
hiru partidu geratzen zaizkie;
hurrengo biak Bartzelona Uni-
bersitari Club eta Oviedoren
kontrakoak. Talde biak goiko
postuetan dabiltza. Liga etxean
amaituko dute Eibarren kontra.
Orain bertan Eibar azkena da.

DRT eta Elorrio, derbia
Bestalde, Euskadiko ligan der-
bia jokatuko dute Durango Ilar-
duyak eta Elorriok. Elorriarrak
laugarren daude, 30 puntugaz,
eta lau puntura bakarrik dute
bigarren den Gernika. Durango-
ko taldea azken aurreko dago
15 puntugaz, baina azken aste-
etan hobeto dabiltza. J.D.

Getxoz gainera, BUC,
Oviedo eta Eibar ditu
arerio DRTk promozioa
saihesteko borrokan

A. Gallastegi: “Baloia
mantendu behar dugu.
Vigoren kontra askotan
galdu genuen jabetza”

Haitik jasandako lurrikaran kal-
tetutakoei laguntzeko partidu
solidarioa jokatuko dute dome-
kan, 11:30ean, Durangoko Kul-
turaleko eta Athleticeko bete-
ranoek Tabiran. 

Sarrera bost euro izango
da, eta batutako dirua Solidari-
dad Internacional gobernuz
kanpoko erakundeari emango
diote, eurek kudeatu dezaten.
Diruaz gainera, esaterako, arro-
pak ere eman daitezke dohain-
tzan; “beharrizana daukanari
lagundu diezaiokeen edozer
ekarri dezake partidura datorre-
nak”, argitu du Rikardo Txintxu-

rreta Durangoko Kulturaleko
kirol zuzendariak.

Klubeko zuzendaritzaren
ideia izan zen horrelako partidu
bat antolatzea: “Lehenengo
pausua Athleticegaz hartu-
emanetan ipintzea izan zen.
Baiezkoa eman zigutenean hasi
ginen dena mugitzen”.

Entrenatzailea jokalari
Durangoko Kulturalak sasoi
bateko 22 jokalari batu ditu,
baina baliteke oraindio beste-
ren batzuk ere etortzea. Gaur
egun, talde nagusiaren entre-
natzaile den Axier Intxaurraga

da zerrendan ageri denetako
bat. Seguru harmailetan dau-
den bere jokalariek hurretik
jarraituko dutela “nagusiaren”
errendimendua.

Aurrean kalitate handia
dauka Kulturalak. Mikel Bilbao
kazetariak (Anbotoko ‘Aditua-
ren Txokoa’ zutabeko kolabora-
tzaileak) sasoiko segitzen du.
Mateo Sampedrok urte askoan
jokatu zuen Kulturalean eta 50
urtetik gora dauzkan arren,
oraindio ez ei du golak egiteko
sena galdu. Fernan Bi lbao
entrenatzaileak izango du lana
artaldea gobernatzen. J.D.

Kulturaleko eta Athleticeko
beteranoak, Haitiren alde

Elurtearen ondorioz urtarrilean
atzeratutako partiduak jokatu
dituzte asteburuan. Abadiñok
3-1 galdu du Rey Ardid sailka-
penean azkeneko zegoenaren
kontra. Orain Rey Ardidek gain-
ditu egin ditu sailkapenean eta
abadiñarrak zazpigarren tokira
jaitsi dira, jaitsiera postura, hain
zuzen ere; azkenengo laurak
jaitsiko dira. Puntu batera dute

salbazioa. Liga zelako estu
dagoen islatzen duen datu bat:
Abadiñok puntu eta erdira dau-
ka igoera postua.

Goren Mailan Zaldi Baltzak
Conteneo liderra menderatu du.
2,5 puntu batu dituzte elorria-
rrek eta azkeneko postua utzi
eta azken aurreko kokatu dira.
Zaldi Baltza Dk, barriz, 0-4 gal-
du du Conteneo Cren kontra.

Abadiño xake taldea
jaitsiera postuan berriz

Lagun arteko partidua jokatuko dute etzi, Haitirako dirua batzeko

Taldeak
AATTHHLLEETTIICC  
CCLLUUBB

Atean:
- Sangroniz
- Imanol Etxebarria
Atzean:
- Aitor Larrazabal
- Andoni Lakabeg
- Oscar Vales
- Eduardo Estíbariz
- Patxi Ferreira
- Jon Ander Lambea
- Roberto Urizar
Zelai erdian:
- Julen Guerrero
- Lutxo Iturrino
- Enrique Ayucar
- Luis Fernando
- Oscar Alkorta
Aurrean:
- Jon Andoni Pérez ‘Bolo’
- Alvaro Pérez
- Francisco Javier Luke
- Ismael Urzaiz

* Baliteke zerrendako jokalari
batzuk ezin etortzea beste kon-
promiso batzuengatik.

DDUURRAANNGGOOKKOO  
KKUULLTTUURRAALLAA

Atean:
- Alex Barrenetxea
- Juan Mari García ‘Pecas’
- Andoni Cedrún
Atzean:
- Koldo Sarasua
- Axier Intxaurraga
- Ricardo García
- Guillermo Pérez
- Alex Madariaga
- Karmelo Arruabarrena
- Luis Mari Bereziartua
Zelai erdian:
- Rubén Miguélez
- Benja Irusta
- Alex Atutxa
- Iñaki Arando
- Imanol Mardaras
- Javi Barrutia
- Jesus Calleja
Aurrean:
- Kiko Barrutia
- Mikel Bilbao
- Rafa Iraurgi
- Roberto Azpiazu
- Mateo Sampedro
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SAILKAPENAK

Durangoko Kulturalak 39 gol sartu eta 
29 jaso ditu aurtengo denboraldian

Saskibaloia / 1.maila /
Euskadi/ gizonak

1- Bidegintza.............12 (+52)
2- Tabirako................10 (+72)
3- Padura..................10 (-19)
4- Zornotza ................9 (+98)
5- Baskonia...............9 (+72)
6- Seky.es..................9 (+1)
7- San Ignacio...........8 (-12)
8- Easo......................7 (+18)
9- Legarzia.................6 (-152)
10- Bide Bide.............5 (-130)

Futbola /3. maila /
4.taldea / gizonak

1- Real Sociedad B...53
2- Amorebieta...........52
3- Portugalete ...........44
4- Beasain .................42
5- Kulturala.................42
6- Gernika...................41
7- Elgoibar..................41
8- Zamudio.................40
9- Basconia................38
10- Amurrio................36
11- Arenas .................32
12- Zalla......................32
13- Santurtzi ..............31
14- Eibar.....................31

15- Leioa....................31
16- Lagun Onak.........30
17- Aretxabaleta.........27
18- Laudio .................25
19- Retuerto...............22
20- Salvatierra..............9

Saskibaloia / 1.maila /
Euskadi/ emakumeak

1- Bera Bera  . . . .18 (+313)
2- Gernika . . . . . . .15 (+251)
3- Ardoi . . . . . . . . .15 (+366)
4- Cafés Aitona . . .13 (+118)
5- Las Gaunas . . .13 (+39)
6- Elexalde . . . . . .10 (-27)
7- Obenasa  . . . . .10 (-64)
8- Deusto Loiola  .9 (+29)
9- Tabirako  . . . . .9 (+113)
10- Arabako EHU 8 (+2)
11- Abaroa 8 (+37)
12- Atletico SN 8 (-16)
13- Getxo 7 (-119)
14- Artieda 3 (-210)
15- San Ignacio 2 (-392)
16- Irlandesas 0 (-440)

FUTBOLA
HIRUGARREN MAILA
KKuullttuurraallaa  --  ZZaammuuddiioo
Zapatuan, 17:00etan, 
Tabiran
LEHEN ERREGIONALA
(gizonak)
IIuurrrreettaakkoo  --  AAttxxuullaauurr
Zapatuan, 18:00etan, 
Larrakozelain
ZZaalldduuaa  --  UUrriittaarrrraa
Zapatuan, 17:00etan, 
Solobarrian
HIRUGARREN ERREGIONALA
BBeerrrriizz  BB  --  EEzzkkuurrddii
Domekan, 16:30ean, 
Berrizburun
EElloorrrriioo  BB  --  AAmmoorreebbiieettaa
Zapatuan, 18:00etan, 
Eleizalden

ARETO FUTBOLA
NAZIONAL A MAILA
SSaassiikkooaa  --  KKiirrooll  SSppoorrtt
Domekan, 12:30ean, 
Landako kiroldegian
EUSKAL LIGA
KKuurruuttzziiaaggaa  iikkaassttoollaa  --
KKuukkuuiiaaggaa  EEttxxeebbaarrrrii
Domekan, 10:30ean, 
Landako kiroldegian
GOREN MAILA
MMaallllaabbiiaa  BBaassttiiddaa  --  
EErraannddiioottaarrrraakk
Domekan, 17:30ean, 
Zaldibarko kiroldegia
LEHEN ERREGIONALA
AAbbaaddiiññookkoo  GGaazztteettxxiiee  --  
IIttuurrrriittxxuu
Zapatuan, 15:10ean, 
Elorrioko kiroldegian
BIGARREN ERREGIONALA
GGuu  LLaagguunnaakk  --  UUssaannssoolloo
Zapatuan, 17:30ean, 
Landako kiroldegian
MMeennddiibbeellttzz  --  
OOttxxaarrttaabbee
Zapatuan, 16:00etan, 
Landako kiroldegian
DDaannttxxaarrii  --  BBiikkaaiinnaa
Zapatuan, 16:30ean, Lanbide
Heziketako Institutuan

SASKIBALOIA
LEHEN ERREGIONALA
TTaabbiirraakkoo  --  MMuunnggiiaa
Zapatuan, 17:00etan, 
Landako kiroldegian

ERRUGBIA
EUSKAL LIGA
DDuurraannggoo  IIllaarrdduuyyaa  --
EElloorrrriioo
Domekan, 12:00etan, 
Arripausuetan

Agenda

Janire Alonso, Amaia Belar eta Naiara Duñabeitia bakoitza bere taldeko kamisetagaz eta erdian Elorriokoari eusten. 

Elorrio eskubaloi taldetik
herentzian jasotako hiru jokalari

Aurten Durangaldea ordez-
karirik barik geratu da esku-
baloian, Elorrio eskubaloi

taldea desagertu egin delako.
Han hazi eta hezitako hainbat
jokalarik jokatzen jarraitzen dute
Bizkaiko zenbait taldetan. Horren
adibide dira Naiara Duñabeitia,
Amaia Belar eta Janire Alonso. 

Duñabeitiak ibilbide luzea
eta oparoa egin du eskubaloian.
Besteak beste, Castron jokatu-
takoa da bi urtean, eta gaur
egun Barakaldoko Zuazo talde-
an dabil . Talde berean dago
hiruretan gazteena (21 urte)
den Janire Alonso ere. Amaia
Belarrek, berriz, Kukullaga-Etxe-
barrin jokatzen du. Talde bi
horiek elkarren kontrako derbia
jokatuko dute asteburuan.

Talde biak sailkapenaren
goialdean dabiltza. Zuazok kate-
goria galdu zuen iaz, eta aurten
igotzea dute helburu. Oraingoz,
lider daude partidurik galdu

Bi jokalari Kukullagan dabiltza eta hirugarrena Zuazon; etzi elkarren kontra jokatuko dute

barik. Kukullaga hirugarren
dago partidu bat galduta. Lehen
itzuliko derbian 19na berdindu
zuten. Duñabeitiak gurago du
partidu hura ez gogoratu: “Oso
txarto jokatu genuen”, dio; “Edo
guk oso ondo”, erantzun dio
Belarrek segituan. Derbiak beti
derbi, antza. Irabazten duenak
irabazten duela, girorik ez da fal-
tako: “Bilbo inguruko derbiek
jende dezente mugitzen dute”.

Zuazo, deskalabrorik ezean,
igoera faserako sailkatuko da.
Kukullagak ere baditu aukerak,
baina premiazkoago du garaipe-
na. Belarrek lehenengo igoera
fasea luke, eta “ilusio handia
egingo lidake”.

Bilbon eta gehiago oraindio
Gipuzkoan, eskubaloiak indar
handia du. Durangaldean, ordea,
“futbola eta futbola, ez da bes-
terik entzuten”, diote hirurek.
Urtea joan eta urtea etorri, erre-
lebo falta geroago eta gehiago

igarri du Elorrioko taldeak eta
azkenean taldea desagertu egin
da. Hirurei pena itzela igartzen
zaie gai horri buruz berba egite-
rakoan: “Azken batean, ikusten
ez den arren, behar handia egin
da urte askoan eskubaloi talde-
aren alde, eta hori guztia bertan
behera geratzea tristea da”,
penatu da Belar: “Hala ere, luza-
ro taldearen alde jardun duten
gurasoei eta entrenatzaileei
eskerrak eman gura dizkiegu”.

Belar eta Duñabeitia adin
berekoak dira eta, memoria egi-
teko eskatuta, euskal ligara igo
ziren urtea bereizi dute: “Entre-
natzailerik ere ez genuen. Egia
esanda, talde batua ginen eta
oso ondo pasatzen genuen”,
diote. Alonsok ere “oso urte
onak” pasatu zituela dio. Taldea
berriro bueltatzea gaitz ikusten
dute: “Badago beste herri bate-
an talde bat sortzeko asmoa…
Ea asmo gauzatzen den”. J.D.

Hirurak Bilbo inguruko
taldeetan dabiltza, eta
domekan elkarren
kontra jokatuko dute

Duñabeitia, Alonso eta
Belar Elorrio eskubaloi
taldetik irtendako
jokalariak dira

Izandako lehenengo aukeran ez
dute hutsik egin Tomas de Cas-
troren mutilek. Bazekiten Legar-
zia menderatuta Igoera faserako
sailkatuko zirela, eta erraz nagu-
situ ziren (79-46). 

Liga amaiera itzela egin du
Durangoko taldeak. Azkeneko
lau partiduak segidan irabazi
ditu; azken 10 partiduetatik 8
irabazi ditu. Tabirakoren multzo-
an igoera faserako sailkatuta
daude Bidegintza liderra eta
Padura ere. Hortik atzera datoz

komeriak. Postu birako hiru tal-
de daude lehian. Laugarren eta
bosgarren dauden Zornotzak
eta Baskoniak –bederatzina
garaipenekin– elkarren kontra
jokatuko dute bihar. Irabazlea
seguru sailkatuko da, eta gal-
tzaileak kanpoan geratzeko
arriskua du; izan ere, seigarren
dagoen Seky.es-ek –hauek ere
bederatzi garaipenekin– Legar-
zia azken aurrekoaren kontra
ariko dira eta, ondo bidean, ira-
bazi behar lukete. J.D.

Igoera fasea jokatzeko
sailkatu da Tabirako
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EDERTASUN GIDA
Ileapaindegiak

Estetika Zentroak

Ilea distiratsu izatea da gaur
egun askok bilatzen duena. Urre
likidoak hori lortzen du, ileari
distira momentuan ematea,
argia erakarri eta islatzen du-
eta. Ileari distira emateaz batera,
arintasuna eta leuntasuna ere
lortzen da. Produktua hori-kolo-
rekoa da, testura leuna dauka
eta usain ona.

NNoorreennttzzaatt  ddaa  aapprrooppoossaa??
Ile mota guztientzat da apropo-
sa, baina, batez ere, ile sikua
edo distira gutxikoa daukate-
nentzat. Baita ilea tindatuta dau-
katenentzat ere. Ilea tindatzen
dugunean oso distiratsua izaten
dugu, baina gero joan egiten da,
produktu honegaz hasierako
distira lortzen da. Kasu hauetan
aldea asko igartzen da.

ZZeellaann  eerraabbiillttzzeenn  ddaa??
Ilea toalla batekin sikatu, urre
likidoaren tantana batzuk
eskuan bota eta ile umelean
zabaldu behar da. Oso erosoa
da, ez da-eta ilea berriz uragaz
garbitu behar. Behin produktua
emanda, ile-lehorgailuagaz sika-
tu eta orraztu besterik ez da
egin behar.

ZZeellaann  uuzztteenn  dduu  iilleeaa??
Produktuak ilea oso ondo uzten
du, distiratsu gelditzen da, baina
ilea den modukoa; ez dio ileari
pisu handiagorik ematen eta ez
du itsaskor uzten, beraz, orrazte-
ko apropos gelditzen da.

Urre 
likidoa

• Pilar Bilbao

• Apaindegia dauka  

Durangon
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orain

iragarki guztiak doan
ezer esan ezean 3 hilabetez
egongo dira zuen iragarkiak

iragarki guztiak doan
ezer esan ezean 6 astez
egongo dira zuen iragarkiak

Publizitatea
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IRAGARKIAK

ESKAERAK

Ileapaintzailea behar da Durangon.
Tel.: 94 621 64 91

Pertsona bat behar da barikuan eta
zapatuan Matienako Kali tabernan lan
egiteko. Tel.: 94 681 20 19

Durangaldeko denda batean lan egiteko
saltzailea behar da. Lanaldi osoan eta
berehala hasteko. Interesatuek bidali
curriculuma helbide honetara: 
curriculum.selek@hotmail.com

Esperientziadun ile-apaintzailea behar
da Durangon. Tel.: 650.847.466

Matienan tabernaria behar da jornada
erdirako. Esperientzia badauka, hobe. 
Tel.: 94 620 37 62

Durango. Merkataritzako agentea
behar da bezeroak lortu eta harrema-
netarako. Derrigorra da esperientzia
izatea komertzial moduan eta
Durangaldean bizitzea. Erreferentzia:
128. SARTU. Tel.: 94-620 04 49.
Lanbiden alta emanda egon behar da.

Durango. Psikologo pedagogikoa
behar da erakunde bateko formakun-
tza beharrizanen diagnostikoa egiteko.
Beharrezkoa: gutxienez urtebeteko
esperientzia izatea formakuntza
planak egiten eta formakuntza
beharrizanen analisia egiten,
Psikologia, Psikopedagogia,
Pedagogia, Soziologia... ikasketak
izatea eta Durangaldean bizitzea.
Baloratuko da: Euskara jakitea.
Erreferentzia: 948. SARTU. 
Tel.: 94-620 04 49. Lanbiden alta
emanda egon behar da.

Mallabia. Merkataritzako agentea
behar da bezeroei eguneko bisitak
egin, produktuak saldu, bezero berriak
lortu eta harremanetarako. Derrigorra 

LANA
da esperientzia izatea komertzial
moduan, 25-40 adin tartekoa izatea,
gidabaimena izatea eta Durangaldean
bizitzea. Erreferentzia: 997. SARTU. 
Tel.: 94-620 04 49. 
Lanbiden alta emanda egon behar da.

Durango. Zerbitzaria behar da jatetxe
baterako barra eta mahaiak zerbitza-
tzeko. Derrigorra da pertsona azkarra
eta zuhurra izatea, zerbitzari lanetan
esperientzia izatea, janari-erabiltzaile
txartela izatea eta Durangaldean
bizitzea. Erreferentzia: 1.010. SARTU. 
Tel.: 94-620 04 49. Lanbiden alta
emanda egon behar da.

Berriz. Sukaldaria behar da menu,
karta, plater konbinatuak, 
ogitartekkoak... prestatzeko. Derrigo-
rra sukaldari ikasketak izatea,
esperientzia izatea eta Durangaldean
bizitzea. Erreferentzia: 1.016. SARTU. 
Tel.: 94-620 04 49. Lanbiden alta
emanda egon behar da.

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

ESKAINTZAK

Emakume bat, interna moduan, egun
osoz edo egun erdiz etxeko lanak egin
eta gaixoak zaintzeko prest. Interesa-
tuek deitu: Tel.: 635 757 671

Neska euskalduna aste barruan
garbiketa lanak egiteko prest; etxeak,
tabernak... garbitzeko. Kotxea daukat.
Tel.: 664 146 904 edo 647 242 301

Neska euskalduna Durangaldean lan
egiteko prest; umeak zaintzen,
dendan... Tel.: 649 274 543 (Nagore)

Elorrioko neska euskaldun eta
arduratsua, goizetan 11:00etara 

bitartean umeak eskolara eraman edo
zaintzeko eta etxeko lanak egiteko
prest. Esperientzia handikoa. 
Tel.: 645 723 401

Emakume nagusia pertsona edade-
tuak zaintzeko prest 
Tel.: 699 745 723 (Ines)

Haur Hezkuntza ikasten ari den 20
urteko Elorrioko neska euskalduna
arratsaldeetan umeak zaintzeko prest.   
Tel.: 615 715 878

Neska gazte euskalduna arratsaldee-
tan umeak zaintzeko eta beraien
ikasketekin laguntzeko eskaintzen da. 
Tel.: 676 259 100

Haur Hezkuntza ikasten ari den neska
euskaldun gaztea, umeak zaintzeko
prest (kotxea daukat) 
Tel.: 626 196 885

Emakume arduratsua orduka lan
egiteko prest dago: umeak zein
pertsona nagusiak zaintzeko, etxeak
garbitzeko eta antzekoetarako. 
Tel.: 670 674 641

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

SALGAI

Durango. Pisua salgai Andra Marin.
72 m2. Logela bi, egongela, sukaldea 

eta komuna. Pisu altua, 40 m2ko
terrazarekin. 240.000 euro. 
Tel.: 696 255 083 (15:30etik aurrera)

Elorrio. Pisu ederra salgai. 
Tel.: 639 020 581

Zaldibar. Pisua salgai 75m2. 3 gela,
egongela eta ganbara.
Prezioa:170.000 euro
Tel.: 655 739 792

ETXEBIZITZAK

Durango. Garaje itxia salgai. Alde
zaharretik gertu. Prezio onean. 
Tel.: 665 729 936

ERRENTAN EMAN

Elorrio. Garaje bi alokagai Goieta
kalean. Tel.: 657 793 993

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

Elorrio. Ekonomian lizentziaduna eta
8 urteko esperientziadun neska
euskaldunak klase partikularrak
ematen ditu: DBH, Batxilergoa, LH...
Tel.: 616 802 932 (Oihane)

HARTU

Matematika irakaslea behar da
etxean klase partikularrak emateko. 3.
DBH. Tel.: 605 767 258

SALGAI

5 urteko aker ederra salgai 
Tel.: 627 637 536

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.Tel.: 655 998 402

TOPATU

Katua topatu dogu Elorrion, zuria eta
marroi argi kolorekoa. Zurea bada,
deitu. Tel.: 615 764 273

SALGAI

CDak salgai ditut 70eko hamarkada-
tik 2000. urtera artekoak: rocka, 
popa, bluesa, reggea, eta abar. 
CD bat: 2 eurotan; Bost CD edo
gehiago: euro bat bakoitza.
Tel.: 606 266 244 Luisma.

Ume txiki bat eramateko mendiko
motxila bat saltzen da, Berria. 
Tel: 699 000 900 

Lur sail eraikigarria salgai Urdaibain
Ereño inguruan 3.000 metro koadro
inguru. Tel.: 619 027 538
( 19:00etatik aurrera)

5.000 metro koadroko lur saila
salgai. Zaldibarren Gazaga auzoan.
Tel.: 639 772 436

Ume txiki batendako bizikleta salgai.
3 urteko ume batentzako gutxi gora 

ANIMALIAK

IRAKASKUNTZA

Otxandio. Pisua salgai. Ikuspegi
zoragarria Anboto aldera. 90m2 

erabilgarri. 4 logela, egongela,
sukaldea, komuna, trastelekua eta
balkoia. Tasatutako prezioan.
Tel.: 675 905 227

Mallabia. Baserria salgai toki polit
batean. Tel.: 655 702 647

Elorrio. Pisu eder bat salgai. Auzoa
etorbidean. Tel.: 639 020 581

Durango. Pisu bat salgai Madalena
auzoan. Guztiz berriztatua, duela 5
urte. 3 logela, komuna, sukaldea eta
egongela. Oso eguzkitsua. Guztiz
jantzia. 
Tel.: 655 709 659

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

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

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

ERRENTAN EMAN

Atxondo. Pisua alokagai Atxondon.
Tel.: 659 842 171

KONPARTITU

Abadiño. Pisua konpartitzeko
pertsona behar da. Tel.: 653 017 224

Durango. Zonalde onean kokatutako
pisua osotzeko pertsona behar da.
Tel.: 695 780 944

Durango. Konpartitzeko pisu bila nabil
Durango inguruan. Tel.: 691 354 031

SALGAI

Ford Escort Turbo Diesel salgai.
Balazta berriekin eta martxan
ipintzeko berogailu berriekin.
Amortiguadoreak ere berriak. IAT
pasatu berri. 154.000 km. 2.100
eurotan. Erabilgarri dago, egoera
onean. Tel.: 94 621 82 57

Nissan Micra salgai. Egoera onean
eta oso merke: 950 euro. 
Tel.: 610 415 511

SALGAI

Durango. Garaje partzela salgai
Correos-en ondoan. 
Tel.: 606 742 164

Ile-apaindegia sagai. 19 m2 ditu.
Tel.: 626 864 971

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

BESTEAK
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behera.14 pulgadakoa, 4 erruberadu-
na, kolore gorrikoa. 40euro. 
Tel.: 615 79 29 71

Egongelarako altzaria salgai. Egoera
oso onean. Luzera 3,34 m, altuera
2,20 m eta zabalera 40 zm. 
Tel.: 685 769 503

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

EROSI

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

BEREZIAK

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

Ingelesez berba egiteko jendearen
bila nabil. Tel.: 655 722 296 

Indiara joateko lagun baten bila
nabil. Apiril inguruan. 
Tel.: 695 701 172 

Gizon bat emakume bila dabil, 42
urte ditut.E-mail: virgicre@gmail.com

Biodantza ikastaroa eskaintzen dut
barikuetan Elorrioko Lurdes ikaste-
txean, 19:00etatik 21:00etara. Izena
emateko: Tel.: 626 661 292 (Mentxu)

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 garbike-
tak 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

Biotxe Durangoko biolontxelo eta
biolin bikotea: Errepertorio zabala
dugu aukeran ezkontza, inaugurazio
eta ekitaldiak girotzeko. Euskadi
osoan zehar mugitu gaitezke.
e-posta:biotxe@hotmail.com
Tel.: 635 746 176 (Maialen)

• Zaldibar: Etxebizitzak eraikitzen. Salgai.
• Abadiño: Txalet bifamiliarra lur eremuarekin.
• Atxondo: Adosatua lursailarekin.
• Erretentxu: Adosatuak eraikitzen. Salgai.
• Otxandion: Adosatuak. Eraikuntza berriak.

• Komentu kalea: Halla, sukaldea, egongela-jangela, 4
logela eta komuna. Ganbara.
• Laubideta: Halla, sukalde-jantokia, egongela, 2 logela
eta komuna. Terraza.
• Monago Torren: Halla, egongela-jangela, sukalde-
jantokia, 3 logela eta 3 komun. Balkoia. Garajea eta
trastelekua.
• Montebideo: Halla, egongela-jangela, sukaldea, 5
logela eta 3 komun. Terraza. Ganbara. 150 m2.
• Murueta Torre: Halla, egongela-jangela, sukalde
jantzia, 3 logela eta 2 komun. Balkoia. Garajea eta
ganbara.
• Plateruen Plaza: Halla, egongela, jangela, sukalde
jantzia, 4 logela eta 3 komun. Garajea eta trastelekua.
• San Ignazio Auzunea: Halla, sukaldea, egongela-
jangela, 3 logela eta 1/2 komun. Balkoia. Garajea
aukeran eta trastelekua.
• San Agustinalde: Apartamentu berriak salgai.
• San Fausto: Halla, sukalde-jantokia, 2 logela eta
komuna.
• Txibitena: Halla, egongela-jangela, sukalde jantzia
eskegitokiarekin, 3 logela eta 2 komun. Ganbara eta
garajea. Erdi jantzia.
• Untzillaitz: Halla, egongela-jangela, sukalde jantzia, 2
logela eta 2 komun. Balkoia. Garajea eta trastelekua.
Erdi jantzia.
• Urkiaga-Torre kalea: Halla, sukaldea, egongela, 3
logela eta komuna. Balkoia.
• Abadiño: Halla, egongela-jangela, sukaldea jantzia, 3
logela eta 2 komun. 2 garaje. Jantzia.
• Abadiño-Matiena: Halla, sukaldea, egongela, 2 logela
eta komuna. Ganbara.
• Abadiño: 3 solairutako etxebizitza berriztatzeko.
• Abadiño- Muntsaratz: Halla, egongela-jangela,
sukalde jantzia, 3 logela eta 2 komun. Balkoia.
Ganbara. Igogailua. Oso egoera onean dagoen
etxebizitza. Eguzkitsua.
• Abadiño-Muntsaratz: Halla, egongela-jangela,
sukalde jantzia, 2 logela eta 2 komun. Balkoia. Garajea
eta ganbara. Berria oso egoera onean. 
• Bedia: Halla, egongela-jangela, sukalde jantzia, 3
logela eta 2 komun. Balkoia. Berrikuntzekin.
• Berriz: Halla, sukalde jantzia, egongela-jangela, 2
logela eta komuna. Balkoia. Jantzia. Garajea eta
trastelekua.
• Berriz: Duplexa. Halla, sukalde jantzia, egongela-
jangela, 3 logela eta 2 komun. Balkoia. Erdi jantzia.
Garaje itxia eta Trastelekua.
• Berriz: Halla, egongela-jangela, sukalde jantzia, 4
logela eta 2 komun. 2 balkoi. Ganbara. Eguzkitsua eta
etxe osoak kanpora ematen du.

EETTXXEEBBIIZZIITTZZAA  BBEERRRRIIAAKK

EETTXXEEBBIIZZIITTZZAA  SSAALLGGAAII

BERRIZ
• Logela, sukalde “amerikarra”, egongela eta komuna.
Berria estreinatzeko. 96.000 €.

DURANGO
• Erdialdea: Apartamentu berriak. Logela bat edo
bikoak, sukalde jantzia eta horma-armairuekin.
150.000 €-tik hasita. Lehen mailako materialak.
%100eko finantzaketa.
• Apartamento berriak eraikitzen.700 € hilero.
• Jose Maria Iparragirre: 3 logela, sukaldea despen-
tsarekin, egongela eta 2 komun. Gas naturaleko
berogailua eta igogailua. Aukera paregabea.
• 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.
• Tabira: 3 logela, egongela, sukaldea eta 2 komun.
Etxe osoak kanpora ematen du. Garajea.
• San Ignazio: 3 logela, sukaldea, jangela, despentsa,
egongela eta 2 komun. Etxe osoak kanpora ematen du.
Garajea.
• Durango: 3 logela, sukaldea, egongela, jangela eta 
2 komun. Garajea aukeran.
• 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.
• San Fausto: 3 logela, sukaldea, egongela eta
komuna. Prezio interesgarria.
• Intxaurrondo: Apartamentua. Logela, komuna,
sukalde-egongela jantokia, eskegitokia 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. 

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: Logela bakarreko apartamentuak. Ganbara-
rekin.
• Pagasarri kalea: Azkeneko 3 etxebizitza salgai. Eraiki
berriak. 2 eta 3 logela. Garaje itxia.
• Abadiño: 2 logela. Garajea, trastelekua eta ganbara.
• Zaldibar: Aukera. 3 logela. Etxe osoak kanpora
ematen du. Berogailua. Balkoia. Garajea.
• Zaldibar: Lursaila salgai eraikitzeko aukerarekin.
• Atxondo: Unifamiliarra salgai. 4000 m2-ko lursaila.
• Abadiño: Bifamiliarrak: 250 m2. 400 m2-ko lursaila.
• Durango: Adosatua salgai. 250 m2. 60 m2-ko
lursaila.
• Elorrio: Adosatua salgai. 240 m2. Ortua eta
lorategia. 
• Durangaldea: Txaletak eta baserriak zonalde
ezberdinetan salgai edo alokairuan. 
• Durango: Garajeak eta garaje itxiak salgai edo
alokairuan. Zonalde ezberdinetan.
• Sasikoa: AUKERA. 3 logela. Etxe osoak kanpora
ematen du. Erdi berria. Garajea eta ganbara.
• Pinondo: 95m2. 3 logela.
• Askatasun Etorb.: Duplex erdi berria. 2 logela.
Garajea eta ganbara.
• Fray Juan de Zumarraga: Erdi berria.Logela bakarra.
• 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. 
• Herriko Gudarien kalea: 105 m2. 3 logela. Garaje
itxia. Balkoi handia.
• Monago Torre: 130 m2. 3 logela. Garajea,
trastelekua eta ganbara.
• Ermodo: Erdi berria. 90 m2. 3 logela. Garajea eta
ganbara. Balkoia.
• Askatasun Etorbidea: Duplexa. 110 m2. 3 logela.
Garajea eta trastelekua.
• Murueta Torre: 90 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.
• Antso Eztegiz: 97 m2. 3 logela. Ganbara. Berrizta-
tua. 
• San Franzisko: 75 m2. 3 logela, egongela, sukaldea
eta komuna. 2 balkoi.
• Astepe: 3 logela. Garajea eta trastelekua. Etxe osoak
kanpora ematen du. Guztiz beriztatua. 
• Mendizabal: 108 m2. 3 logela, egongela eta
sukaldea. Garaje itxia 2 kotxerentzako eta ganbara.

EETTXXEEBBIIZZIITTZZAA  SSAALLGGAAII
• Pinondo: Duplexa. 126 m2. Etxe osoak kanpora
ematen du.
• Franzisko Ibarra: 90 m2. 3 logela eta 2 komun.
Ganbara eta garajea. 330.600 €.
• Durango: 120 m2. 4 logela eta 2 komun. Egoera
onean.
• Alluitz: 150 m2. 4 logela eta 2 komun. 2 terraza.
Ganbara.
• J. Olazaran: 95 m2. 3 logela eta 2 komun. 2 Terraza.
Ganbara. Garaje itxia.
• Tabira: 2 eta 3 logelako etxebizitzak. Eguzkitsua. 
Oso polita. Garaje itxia. 
• Durango: 2 logela. 156.300 €.
• Plateruen Plaza: Atikoa. Estreinatzeko. 2 logela.
Terraza handia. Garajea. 
• Ermodo: 100 m2. 3 logela eta 2 komun. Ganbara eta
garajea. Erdi berria. Bizitzen sartzeko moduan.
• Montevideo: ( Jesuitas ). Erdi berria. 3 logela eta 
2 komun. Ganbara eta garajea.
• Mendizabal: 2 logela eta 2 komun. Eguzkitsua.
Ganbara eta garajea.
• San Ignazion: 3 logela eta 2 komun. Etxe osoak
kanpora ematen du. Eguzkitsua. Terraza. Garajea
aukeran.
• Ezkurdin: 150 m2. 4 logela, 2 komun eta egongela.
Terraza. Aire girotua. Garajea.
• Ezkurdin: 70 m2. 1.go solairua.
• Sasikoa: 2 logela. Erdi berria. Ganbara. Garaje itxia.
• San Ignazio: 80 m2. 3 logela. Sukalde handia.
Trastelekua. Garajea.
IURRETA
• Bidebarrietan: 3 logela. Igogailua. Terraza handia. 
• Zubiaurre: 3 logela. Guztiz jantzia. 210.000 €.
ABADIÑO
• A.Baesclin: 3 logela. Ikuspegi politak.
• San Trokaz: Logela bakarra. Erdi berria.
• Iturritxu: Berria. 2 logela eta 2 komun. 2 Terraza.
Ganbara eta trastelekua. Garajea.
• Matiena: 3 logela. 180.000 €.
ZALDIBAR / BERRIZ
• Zaldibar: Berriztatua. Eguzkitsua. 3 logela, egongela
eta sukaldea. 
• Zaldibar: Zalduasolo. 90 m2. 3 logela, 2 komun eta
egongela. Terrazak. Garajea aukeran.
BERRIZ
• Iturriza: 3 logela eta 2 komun. Eguzkitsua.
• Legaño: 2 logela eta egongela. Balkoia. Eguzkitsua.

EETTXXEEBBIIZZIITTZZAA  SSAALLGGAAII

BISITATU GAITZAZU 
BULEGO BERRIAN, 

SAIBIGAIN 1,
( Fray Juan de Zumarraga

kaletik sarrera ).
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DENPORAPASAK
HITZ GEZIDUNAK SUDOKU

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

Enaitz Uribe Lejarzegik urte
bi egin zituen eguaztenean.
Zein mutil handia eginda
zagozen! Zorionak aitatxo
eta amatxoren partez.

Zorionak Kaiet! Otsailaren
23an bi urtetxo egingo
dituzu. Mosu handi bat eta
ondo pasatu, Amaiur eta
Uxuen partez.

Urkok bi urtetxo egin zituen
astelehenean, eta txokolatada
handi bategaz ospatu eban.
Zorionak Helene, Eihar, Maier,
Uxue, Anartz, Irati, Garazi,
Maria eta Leireren partez.

Jasonek urteak egingo ditu
domekan. Ia tartetxo bat
aurkitzen dogun lagun artean
ospatzeko. Zorionak amatxo
eta mosu potolo eta gozo bat,
Liher, Haitz eta Egoitzen partez.

Zorionak printzesa eta
musu handi-handi bat,
etxeko guztion partez. 
Oso ondo pasatu zure
egunean.

SO
LU

ZI
O
AK

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

Paperak bil-
tzeko ontzia

Bizkaiko
herria

Musu

Trenen
orga

Kristala

Hurrupatu,
xurgatu

*
IRUDIAN

Lezakoak

Gizon
izena

Kanadako
hiria

Heldua

Honakoa

Atzizkia

Errusiako
enperatriza

Ultrahots

Frantziako
ibaia

Eroapena,
pairamena

Musika
nota

Mendiko
atea

Intsektu
odol

xurgatzai-
lea

Osagarri

Ipar EH-n,
bat-batean

Frantziako
hiria

Zalantza
partikula

Ilun
antzekoa

Zer
lekutan?

Potasioa

Bokala

Zakur

PU

ZALLA

POTT

LBEIRA

LEZARRAK

HUGOSA

TORONTO

IRITSIA

HAUZANK

PAIRUA

OSAGAII

OTENON

ILUNKARA

Zelan ez dakizula zer egin? Eskatu
baten bati gomendioren bat
emateko. Dena jakitea ezinezkoa
izaten da askotan. Ez lotsatu! 

AArriieess
martxoak 21 - apirilak 20

Ez da zuk pentsatzen zenuen
moduko beharra, kostatu zaizu egin
beharrekoari tamaina hartzea.

TTaauurruuss
apirilak 21 - maiatzak 20

Aldaketa baten beharra daukazula
sentitzen duzu, dena monotonoa
iruditzen zaizu-eta. Sorpresaren bat
jaso dezakezu aste honetan.

GGeemmiinnii
maiatzak 21 - ekainak 20

Lekuz kanpora sentitzen zara, baina
ez galdu esperantza zure lekua
topatuko duzu-eta. Baina, ez
ahaztu: ematen dena jasotzen da.

CCaanncceerr
ekainak 21 - uztailak 20

Aspaldiko aste onenetarikoa izan
da. Egin ahalegina hurrrengoak ere
horrelakoak izan daitezen. Lagun
berriak egiteko momentu ona da.

LLeeoo
uztailak 21 - abuztuak 23

Bikoteagaz izandako tirabirak
konpondu dituzu, eta orain ondo
zabiltzate. Momentua aprobetxatu,
eta zer edo zer berezia egin.

VViirrggoo
abuztuak 24 - irailak 23

Beti dirua daukazu buruan, eta ez
duzu momentua gozatzen. Afaltzera
joan eta jatekoa dastatu beharrean,
ordaindu beharrekoa duzu gogoan.

LLiibbrraa
irailak 24 - urriak 23

Beti besteei mesede eske zabiltza,
baina zu, ingurukoek zure laguntza
behar dutenean, hor egoten zara?
Hausnartu beharko zenuke!

SSccoorrppiiuuss
urriak 24 - azaroak 23

Ekonomikoki ez zaude momenturik
onenean, baina emango diozu
buelta. Oraingoz, aurreztutakoagaz
aurrera jo beharko duzu.

SSaaggiittaarriiuuss
azaroak 24 - abenduak 23

Ingurukoengandik asko itxaroten
duzu, eta hala suertatzen ez bada
atsekabetu egiten zara. Bakoitza
den modukoa da!

CCaapprriiccoorrnnuuss
abenduak 24 - urtarrilak 20

Ondoan daukazun horri ez dizou
kasurik egiten, zelan jakingo du
beragatik zoratuta zaudela?
Emaiozu seinaleren bat.

AAqquuaarriiuuss
urtarrilak 21 - otsailak 18

Zorteko zara. Gainera, irribarrea
ahotik kendu ezinik zabiltza azken
aspaldian. Zu bai zu.

PPiisscciiss
otsailak 19 - martxoak 20

HOROSKOPOA
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AKUILUAN Amaia Ugalde   LAUHORTZA

Julen Orbegozo
Kazetaria

Continental
Burrunbaka doa autobusa
Urkiolan gora, Gasteizerantz.
Egunero, astiro-astiro. Baina
horrek ez du gidariaren
pazientzia inoiz agortzen.
Ikasleek ere pazientziaz
egiten dute ordubeteko
bidaia, begiak itxiz, lo hartuz.
Langileei, horiei bai, horiei
gehiago kostatu ohi zaie
lokartzea, errutina gazi-
gozoaren zamak ziztatzen du
nonbait haien gorputza. 

Zutabegile guztiek omen
dute zutaberen baten ezertaz
ez hitz egiteko eskubidea.
Egun bat, bakarra, wordean
idatzitako karaktereak
kontatzeko, eta ezer esan
gabe, gogoetarik egin gabe,
idazkia bukatutzat emateko.
Bat baino gehiago irakurri
izan dut, honetaz edo hartaz
jarduten, pasio handirik gabe
edozer esaten, bakoitzaren
burua zuritzen. Zutabegileak.

Baina Anboto azpikoek
ez dugu barkamenik, oso
lantzean behin tokatzen
zaigu eta gogoeta egitea. Niri
ere antzeko zerbait gertatu
zait. Aktualitateak, umoreak,
ironiak abandonatu ote
nau… pentsatu dut autobu-
sean noala. Gastatu dut,
gazte, ezertaz hitz egiteko
aukera bakarra. Otxandio
elurtuta izan den egun
kopurua aipatu nezake; Alsa
zantarrak nola Continental
mitikoa irentsi zuen kontatu
nezake…

Baina horixe gertatzen
da inspirazioarekin, atzo euli
baten zurrunbiloak ekarri
zezakeena, enara baten
hegaldiak darama gaur. Eta
horrela, neure burua nola
zurituko dudan pentsatuz,
autobuseko azken aurreko
ilaran begiak zabaldu ditut
Arabarako bidean. Leihoan,
errotulatzailearekin, punk
estetikaz idatzita dagoenari
so egiten diot. Esaldiak
autobusaren atzealdea
gazteagotzen duela onartzen
dut. Honela dio, burrunbaka:
“Inspirazioa falazia bat da”. 

azken hileetan artoa %70a izaten
dute, gorputza hartzeko.

L a b e l a  d a u k a t e
oilaskoek. Zerk

e m a t e n  d i e
kalitatea?
Berez emeak
izaten dira
g e h i e n a k ,
emeen okela
arrena baino

samurra-
g o a

eta

Osasunez zelan dabiltzan ere adi
egoten naiz. Gaixotasunen bat
hartzen badute, ez  dizkiet anti-
biotikoak eta horrelakoak ematen:
belarragaz edo ozpinagaz kon-
pontzen gara.

Zelan igartzen duzu gaixorik
daudela? Eta horrenbeste txi-
ten artean zein den gaixoa?
Gaixorik daudenean elkar
kutsatzen dute. Bederetzi
urtetan niri ez didate
katarrorik harrapa-
tu, baina  igartzen
zaie eztula egi-
t e n  b a d u t e.
H e s t e e t a n
p a r a s i t o
bat edu-
k i t z e n
d u t e ,
e t a
g o r o -
t z e t a n
odola edu-
k i t z e n  d u t e.
Pabilioitik irte-
t ze n  d i re n e a n
gorotzei begira
ibiltzen gara, eta
segituan igartzen
da ondo ez badau-
de.  Uretan bota-
tzen dugu trata-
mendua, belarre-
kin edo ozpinagaz.
Gaixotuta dagoe-
nak eta ez dagoe-
nak hartzen du.

Zer jaten dute?
Lumagorriko ekoiz-
le guztiek pentsu
bera ematen diegu.
Hasieran hezurrak
gogortzeko berezia
izaten den pentsua
izaten dute. Minera-
lak, soja, garia eta
artoa jaten dute, eta

“Oilaskoak arrazistak dira,
desberdinei mokoka hasten dira”

AArrrraazzoollaann,,  bbiiddeeggoorrrriiaarreenn  bbii
aallddeettaarraa  ppaabbiilliiooii  bbii  ddaauuzz--
kkaa  BBeeggoo  BBeerreezziiaarrttuuaakk..

GGuuzzttiirraa,,  22..660000  ttxxiittaa  iizzaatteenn  ddiittuu
bbeerrttaann..  BBeeddeerraattzzii  uurrttee  ddaarraammaa--
ttzzaa  ooiillaasskkooaakk  hhaazztteenn..  HHiirruu  hhiillaa--
bbeetteezz  iizzaatteenn  ddiittuu  ooiillaasskkooaakk  hhaazz--
tteenn,,  eettaa  hhaammaabboosstt  eegguunneekkoo  ddeess--
kkaannttssuuaarreenn  oonnddoorreenn ,,   bbeess ttee
22..660000  hhaarrttzzeenn  ddiittuu..  GGeehhiieennaakk
ooiillaasskkooaakk  bbaarriikk  ooiillaannddaakk  ddiirreellaa
eessaann  ddiigguu,,  eemmeeeenn  ookkeellaa  ggoozzooaa--
ggooaa  iizzaatteenn  ddeellaakkoo..  

Pabilioi baten dauzkazu orain
oilasko denak.
Bai, lehenengo hilean denak ego-
ten dira batera, pabilioi batean,
berotasuna behar dutelako. Hona
ekartzen dituztenean orduetako
txitak izaten dira, txiki-txikiak, eta
indarra hartu arte berotan egon
behar dute. Momentu honetan
hiru aste dauzkate. Hilabetegaz,
behin lumak aldatuta berokia jan-
tzita daukatenez, ez dute berota-
sun hori behar. Banatu egiten ditu-
gu orduan, eta pabilioiak airezta-
tzen hasten gara;  gorotzek
amoniako usain handia izaten
dute.

Kanpoan ere ibiltzen dira.
Bai, hilabete dutenean kanpora
irtetzeko tranpilak zabaltzen ditu-
gu. Asko gustatzen zaie kanpora
irten  eta belarra jatea. Udan, ahal
dela, kanpoan egotera ohitzen
ditugu. Kirola, behintzat, egiten
dute horrela. Eguna kanpoan pasa-
tzen dute eta, behin iluntzen due-
nean, euren kabuz etortzen dira
barrura.

Egunerokotasunean zelako
beharlekua ematen dizute?
Jaten eta edaten eman, azpian
duten txirlora siku mantendu...
Batzuetan umeltasunagaz gogor-
tu egiten da lurra, eta zapata takoi-
dunekin dabiltzala ematen du!

Lumagorri elkarteagaz dabil beharrean Bego Bereziartua. Labeldun oilaskoak hazten ditu Arrazolan

Arrazolakoa da

2.600 oilasko hazteaz
arduratzen da

Bego Bereziartua

gozoagoa izaten delako. Genero
guztietan horrela izaten da.  Arrek
denbora berdinean pisu gehiago
hartzen dute, baina euren okela
gogorragoa da.Mugimenduan eta
kanpoan izaten direnez, koipea
okelan filtratzen da, eta haragia
gozoagoa da. Gainera, modu kon-
bentzionalean 21 egun izaten
dituzte hazten, eta hauek 3 hila-
bete izaten dituzte. 

Portaeran,igartzen duzu eme eta
arren artean alderik?
Arrak borrokalariagoak dira, eta
pikoka ibiltzen dira gehiago. Arrak
eta emeak, hori bai, nahiko arra-
zistak dira; eurengatik desberdi-
na den bat ikusten badute moko-

ka hasten dira. Zuriren bat bada-
go, leposoilen bat agertzen
bada... apartatu egin behar
izaten dut.   Arrek borroka
gehiago egiten dute, eta odo-
la gustatzen zaie, asko gaine-

ra. Kontrolatu egiten dugu hori,
eta txita bakean uzteko spray bat
botatzen  dugu usain txarra duen
antiseptiko bategaz.

Pabilioitik ateratzea gaitza izan-
go da.
Gauez harrapatzen ditugu, eskuz.
Aurreko egunean, doble jaten ema-
ten diegu, horrela lasai egoteko.
Argi gorri txiki bat erabiltzen dugu
hobeto ikusteko. Ahalik eta kurio-
soen kaxetan sartzen ibiltzen gara.
Koadrilatxoa elkartzen gara horre-
tarako, eta nahiko ondo moldatzen
gara. 
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