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K.Aginako

Durangaldea• Emakumearen Nazioarte-
ko Egunaren harira, ekitaldi ugari antola-
tuko dituzte eskualde osoan. Berdintasu-
na helburu hartuta, erakusketetan, berbal-
dietan, mahai-inguruetan, kontzentrazio-
etan  eta gainerako ekintzatan parte har-
tzeko deia egin dute. Domekan, Lilakro-
sak kolorea emango dio Durangori. Gehigarria

Xabi Etxeita: “Orain
partiduak jokatzea
eta esperientzia
hartzea dut helburu”
KKIIRROOLLAAKK  ••  Xabi Etxeita zornotza-
rrak Cartagenan jokatuko du den-
boraldia amaitu arte, Athleticek
utzita. Bilboko taldean jokatzeko
minutu gutxi izango zituen jakitun,
Cartagenaren eskaintza onartu du.
Aste bi daramatza han, eta pozik
dago; “klubak zein taldekideek oso
ondo hartu naute”, dio.

25

Mallabiko Osma, Gerea eta Zengotita auzoetan,
bidea gurutzatzeko lau errei zeharkatu behar dituzte.

Aldundiari lur azpiko pasabidea egin dezala
eskatzeko sinadurak batzen dabiltza auzotarrak.
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HERRIRIK HERRI
DURANGO

DURANGALDEA

Dani Maeztu eta Iker Urkiza zinegotziak prentsaurrekoan.

Aralarrek alokairuko
etxebizitzen alde
egitea proposatu du

Gobernu Taldearen aurre-
kontu proposamenari Ara-
larrek aurkeztutako zuzen-

keten artean, alokairuko etxebizi-
tzak sustatzearen garrantzia
azpimarratu eta hori gauzatzeko
milioi bat euroko atala sortzea
proposatu du. Zuzenketak aurre-
kontuei dagokion udalbatzarrean
zuzenean aurkeztuko dituzte eta
bana banan eztabaidatuko dira.

2010erako aurreikusita dau-
den 250 etxebizitza berriak egitea
"indarrean dagoen plangintza
urbanistikoa garatzea besterik ez
da" eta gakoa "kudeaketan" dagoe-
la gaineratu du; bizitokiak jabetzan
ala alokairuan ematean, "apustua
ahalik eta etxebizitza gehien alo-
kairuan ematea da eta zirribo-
rroan ez dugu hori ikusi". "Aurre-
kontuak hipotekatu barik, etxebi-
zitzen %30-50 artean alokairuan
ematea da proposamena". 

Azaldu dutenez, 2009an Etxe-
biden Durangoko 1.884 lagun dau-

de izena emanda etxebizitza alo-
kairuan jaso guran. Bestalde, 531
lagunek uko egin diote jabetza
bidezkoari. Horregatik, babeseko
etxebizitza ofizialak jabetzan ema-
teko dinamika "berraztertzeko
beharra" azpimarratu dute.

Rokodromoa Tabiran
Beste proposamenen artean San
Agustingo antzinako monastegi-
ko lehengo egoitzan zerbitzu sozial
guztiak bateratuko lituzkeen
proiektua egiteko 100.000 euro
onartzea dago; baita igerileku zaha-
rren lur-zatian rokodromoa eta
skate pista egokitzea  (60.000 euro
proiekturako) eta Azterlanen egoi-
tza ohian Kirolene eta UNEDen
egoitza birtuala jartzea ere.

Azkenik, enplegu politikari
buruz, alde zaharrean zein auzoe-
tan enpresa proiektuak sortu gura
dituztenei bideratutako diru-
laguntzak sortzea ere proposatu
du Aralarrek.  J.D.

Bizilekua alokatu egin gura duten 1.884 
durangarrek Etxebiden izena emana dutela dio

68 bizileku 
Odi-Bakar
zegoen lur zatian 
Joan zen asteko udalbatzarrean,
Odi-Bakar enpresa zegoen lur
zatian 68 etxebitza egiteko par-
tzela bi esleitzeko baldintza orria
onartu zuten. Horietatik 58 babes
ofizialekoak izango dira, eta bes-
te 10 libreak. Bizkaiko Boletin Ofi-
zialean hilabete eman ondoren,
aurkeztutako promotoreen
eskaintzetatik zein onartu era-
bakiko dute.

EAJ, Aralar, PSE-EE eta PPk
aldeko botoa eman zioten bal-
dintza orriari,  eta Talde Mistoak,
berriz, kontrakoa. Oier Perez tal-
de Mistoko zinegotziaren esane-
tan, “lehenengo zenbat etxebi-
zitza huts dauden jakin behar
dugu, gehiago behar diren ala ez
jakiteko”. 

Horrez gainera, baldintza
orrian diru sarreren minimoa
zehaztea “etxebizitza eskubidea-
ren murrizketa” dela adierazi
zuen, eta “alokairu sozialen alde”
egiteko eskatu zuen. J.D.

EAJ, PSE-EE, Aralar eta PPk
baldintza orriaren alde
bozkatu zuten; Talde
Mistoak, berriz, kontra

Esperientzia Institutua
ezagutzeko jardunaldiak

ditugu hitzaldiak; emozioak,
komunikaziorako dohainak eta
elikadura, esaterako”.

Martxoaren 23ko berbaldian
parte hartzeko nahikoa da 
94 623 25 22 telefonora deitzea.
Izena ematerako orduan bete
beharreko baldintza bakarra 55
urtetik gorakoa izatea da. Izan ere,
Institutuak 55 urtetik gorako lagu-
nekin behar egiten du.  J.D.

Durangaldeko Esperientzia Ins-
titutuak  jardunaldiak antolatu
ditu euren ohiko jardueran egi-
ten duten lana  herritarrei ezagu-
tzera emateko helburuagaz.
Durangoko Behargintzan gauza-
tuko dituzte jardunaldiak. Orain
arte, 29 lagunek parte hartu dute
ekimenean.

Hain zuzen ere, hitzaldi bi
antolatu dituzte. Horietako lehe-
nengoa eguaztenean eskaini zuen
Euskal Herriko Unibertsitatean
soziologia irakasle den Imanol
Zuberok; Gestión de la edad, ges-
tion del tiempo izenekoa. 

Bigarrena martxoaren 23an
izango da. Xabier Aierdi soziolo-
goa eta Ikuspegiko zuzendaria
izango da hizlari, eta gaur egun-
go munduan bizitzeko gakoen
inguruan jardungo du. 

Ismene Leiza jardunaldieta-
ko arduradunaren esanetan, “per-
tsona bakoitzak eguneroko jar-
dueran aurkitu ditzakeen kon-
tuen gainean antolatu gura izan

Hilaren 23an Xabier Aierdi soziologoak “gaurko
munduan bizitzeko gakoak” azalduko ditu

Orain arte ekimenean 29
lagunek parte hartu dutela
adierazi dute hitzaldietako
antolatzaileek

Hitzaldietan parte hartzeko
baldintza bakarra 55 urtetik
gorakoa izatea da

Udaleko 12 lanpostuetarako izen
ematea astelehenean hasiko da 

Mankomunitateak eta Aldundiak
enplegua sustatzeko sinatutako
hitzarmenetik 12 lanpostu dagoz-
kio Durangoko Udalari. Atzo argi-
tu zituen Aitziber Irigoras alka-
teak  lanpostuak zeintzuk izango
diren. Lan-poltsan izena emateko
epea martxoaren 8tik 19ra bitar-
tekoa da, Udalak Andra Marian
duen bulegoan; lanpostuen gaine-
ko informazio osoa gaurtik Uda-
laren webgunean jaso daiteke.

Udalak 108.000 euroko lagun-
tza jaso du Aldunditik asmoa gau-
zatzeko. Lanpostuek sei hilabete-
ko iraupena izango dute, eta epe-
rik zehaztu ez arren “lanak
apirilean banatzen” saiatuko dira.
Interesatuak hiru baldintza bete
behar ditu: langabezian eta Duran-
gon erroldatua egotea, eta 25 eta
55 urte artean izatea. Iazko azter-
keta batean “langabezia adin tar-
te horretan hasi zela gehien ikusi
genuen, eta horregatik hautatu
dugu adin tarte hori”.

Honako hauek dira  banatu-
ko dituzten12 lanpostuak: lau

agente zibiko, lau peoi, lokalen
errebisiorako hiru lagun eta lur-
zoru publikoaren erabilera kontro-
latzeko eta aztertzeko lagun bat.

Lau peoien zeregina arlo bitan
zehaztu dute. Batetik, narriatuta-
ko espazio publikoak errekupera-
tzen jardungo dute: espaloiak han-
ditzen, esaterako: “Irisgarritasuna
hobetzeko helburuz hainbat lan
egin dugu aurten, baina oraindik
egokitu beharreko eremu batzuk
geratzen dira, eta horiek amai-
tzea da asmoa”. Bestetik, Hiri Debe-
katuaren Mapan eremu arrisku-
tsu moduan izendatutako tokiak
argiztatuko dituzte.

Lokalen errebisiorako hiru
postuak betetzeko koordinatzai-
le, delineatzaile eta administrari
bana behar dituzte. Lanpostu
hauetarako hautagai izateko beha-
rrezkoa da eremu bakoitzean
dagokion titulazioa izatea. Beste
lanpostuetarako ez dute titulazio
berezirik eskatzen, baina batzue-
tan oinarrizko proba batzuk egin-
go dituztela aurreratu dute. J.D

Launa agente zibiko eta peoi, lokalen errebisiorako hiru lagun eta lurzoru
publikoen erabilera kontrolatzeko lagun bat dira bete gura dituzten postuak

Martxoaren 8tik 19ra arte
egongo da lan-poltsan izena
emateko aukera

Mankomunitatearen eta
Aldundiaren arteko
hitzarmenetik 12 lanpostu
dagozkio Durangoko Udalari

Hautagaiek 25etik 55 urtera
izan behar dute, eta Durangon
erroldatuta egon 
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MALLABIA

ATXONDOBERRIZ

Antonio Menchada saria
Rosa Mari Ostogainentzat

esaterako,  gizon eta emakumeen
arteko aukera berdintasunaren
arloa sortu eta  %0,7ko diru-atala
garapen bidean zeuden herrieta-
ra bideratu izana edo Euskal fon-
doaren proiektuan –Saharar herria
laguntzen duena– egindako lana.
Antonio Menchada sariek solida-
ridaritatea saritzen dute 1994. urte-
tik. Aurten, esparru horretan
lanean dabiltzan lau pertsonari,
Euskadi Txirrindularitza Funda-
zioari eta Gorabide elkarteko
bolondresei eman diete. G.A.

Rosa Mari Ostogainek, 1991tik
2007ra arte Berrizko alkatea izan-
dakoak, Antonio Menchada saria
jaso zuen joan zen eguenean Bil-
boko Foru Aldundiaren egoitzan.
Fundazioak Ostogain alkate
zenean gizarte eta kultur arloan
egindako lanagatik eman dio saria;

Berrizko alkate izandakoak gizarte eta kultur
arloan egindako lanagatik jaso du saria

Antonio Menchada sariek
solidaritatea saritzen dute,
1994. urtetik hona

Lau behargin hartuko ditu
Udalak sei hilabetetarako

horretarako azkeneko eguna. Lan-
gabezian dauden atxondarrek
edukiko dute lanpostu horietara
aurkezteko aukera.

Ofizial bat eta hiru peoi kon-
tratatuko ditu Udalak, eta dato-
zen hileotan egingo diren hain-
bat obratan ibiliko dira beha-
rrean. David Cobos alkateak
aurreratu duenez, lan horien
artean Apatako plazatik elizara
dagoen bideko eskailerak berriz-
tatzea legoke. Horretaz gainera,
autobus geltoki berria ere eraiki-

“Herriko obra txikietan” lan egi-
teko lau behargin kontratatuko
ditu laster Atxondoko Udalak,
David Cobos alkateak jakin era-
gin duenez. Datorren astelehe-
nean zabalduko dute lanpostu
horietarako izena emateko epea,
eta martxoaren 18a izango da

Ofizial bat eta hiru peoi kontratatuko ditu, eta
lan barik dauden atxondarrentzako aukera da

ko dute langileek, Elorrioko
noranzkoan, Durangorako gelto-
ki berria dagoenaren parean.

Mankomunitateko laguntza

Beharginak Durangaldeko Manko-
munitateak emandako diru- lagun-
tzagaz kontratatuko ditu Atxondo-

ko Udalak. Izan ere, Mankomuni-
tateak herrietan lanpostuak
sortzeko laguntzak eman berri diz-
kie eskualdeko Udalei, eta bana-
keta horretan Atxondori lau behar-
gin kontratazeko diru- laguntza
egokitu zaio. A.U.

Datorren astelehenetik
hilaren 18ra arte dago 
izena emateko aukera

Plazatik elizarako eskailerak
konpondu eta geltoki berria
eraikiko dute lau beharginek

BI-633 errepidean 
lur azpiko pasabidea
eraikitzea proposatu
diote Aldundiari 

Gerea, Goita, Zengotita eta
Osma auzoetako bizilagu-
nak kexu dira BI-633 erre-

pideak sortzen dizkien arazoak
direla-eta. Errepidea egin zenetik,
behin eta berriz jardun dute base-
rrietako eta auzoetako sarrera-
irteera egokiak eskatzen. Auzoki-
deen berbetan, “ezezkoa jaso dugu
orain arte, eta nahikoa arazo izan
dugu, bai animaliekin ibiltzeko
orduan bai oinez ibiltzerakoan
ere”. Gaineratu dutenez, lehen ago
Oizera eramaten zituzten anima-
liak, baina orain, lau errei zehar-
katu behar dituztenez, ezin dituz-
te eraman.

Oraintsu ekin dio Foru  Aldun-
diak herrian arriskutsuak diren
puntuak konpontzeari, bidegu-
rutzeak moldatuz. Sarrerak erai-
kitzen dabiltza   Trabakun, Goitan
eta Osman. Auzokoen esanetan,

baina, “ez diote irtenbiderik eman
gura betiko arazoari, eta egin gura
dituzten konponketak autoak bai-
no ez ditu kontuan hartzen: “Foru
Aldunditik adierazi digutenez,
inguru honetan bizilagun gutxi
dagoenez, ez du merezi inbertsio
handietan sartzea”. Jasotako eran-
tzuna ez dute ontzat eman Malla-
biko auzo hauetan bizi direnek.

BI-633 abiadura  handiko erre-
pidea dela kontuan hartuta,” ia ezi-
nezkoa egiten da bide horretan
ibiltzea”, salatu dute bertako bizi-
lagunek. Goita eta Gereako auzo-
kideek, esaterako, lau errei zehar-
katu behar dituzte beste aldean ezezkoa  izanez gero prest ei dau-

de bestelako mobilizazioei ekite-
ko. Mallabiko azokide hauek dio-
tenez, aspalditik dabiltza konpon-
bidea aldarr ikatzen.  Orain
herritarrak batzartzen hasi direla
azaldu dute. J.G.

dagoen geltokian autobusa hartu
ahal izateko. Eskatzen duten irten-
bidea errepidea gurutzatzeko lur
azpiko pasabidea eraikitzea da.
Dagoeneko herrian sinadurak bil-
tzen hasi dira, Foru Aldundiari
eskaera egiteko, eta erantzuna

Auzokideek herritarren artean sinadurak biltzeari
ekin diote, ondoren Foru Aldundira bidaltzeko

Aldundiak oraintsu ekin dio
herriko puntu arriskutsuak
konpontzeari

Errepide honetatik ibilgailu ugari pasatzen da egunero, bai Ondarrura bai Durangora bidean.

Arazoari irtenbidea topatu
ezean mobilizazioei ekiteko
prest daudela azaldu dute
auzokideek
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ABADIÑO GARAI

Euskara Plana jendaurrean
aurkeztuko dute gaur iluntzean

Euskararen ezagutza maila (aba-
diñarren %75ak badaki euskaraz)
eta erabilerarena parekatzea hel-
buru nagusi duen egitasmoa da
gaur iluntzean Errota kultur etxean
aurkeztuko dutena. 

Herriko elkarteen partaidetza-
gaz diseinatu duten Lehenengo
Euskara Planaren barnean jaso-
tzen diren 34 ekintzen berri eman-
go dute Oihan Vegak gidatuko
duen ekitaldian. Abadiñarren
artean euskararen erabilera bul-
tzatzea jomuga duten ekintzak
dira, guztiak aurten garatzekoak. 

Udalbatzak iazko abenduan
onartutako Euskararen Erabilera
Sustatzeko Plan Orokorrean jaso-
ta agertzen diren ekintzen artean,
euskaldun zaharren eta euskara
ikasleen artean euskarazko hartu-
emana errazteko helburua duen
Berbalagun egitasmoa eta herri-
ko kirol jardueretan euskararen
erabilera bermatzeko martxan ipi-

niko dituzten hainbat ekintza ere
badaude. Hezkuntza arloan, lan
arloan zein administrazioan eus-
kararen erabilera bultzatzeko hel-
burua duten ekimenak dira egi-
tasmoan jasotako 34 ekintzak. 

Planaren helburu eta jardue-
ra nagusien berri eman eta gero,
antzerki emanaldia eta luntxa
antolatu du aurkezpenera gertu-
ratu diren herritar, elkarte eta
alderdi politikoetako ordezkarien-
tzat Udalak. Hain zuzen ere, aur-
kezpenean izango diren horieta-
ko asko izan dira ekintza zehatzak
adostu aurretiko diagnosia egi-
ten jardun dutenak Aholku Batzor-
dean. Guztien parte hartzea esker-
tzeko baliatu gura dutela aurkez-
pena ere adierazi du Udalak.
Azpimarratu dutenez, “euskararen
erabilera normalizatuko bada,
agintari politikoen ahaleginaz gai-
nera oso garrantzitsua da herrita-
rren partaidetza ere”. I.E.

Errota kultur etxean gaur da, 19:30ean, herrian lehenengoz martxan ipini 
duten Euskara Planaren aurkezpena: 34 ekintza jasotzen ditu proiektuak

Planaren helburu eta jarduera
nagusien berri eman eta gero,
antzerki emanaldia eta luntxa
izango dute bertaratutakoek

Diagnosia egiten Aholku
Batzordean jardun duten
herritar guztiak eskertzeko
helburua izan du aurkezpenak

Auzo biak lotzen
dituen zubi berria
Zelaieta eta
Muntsaratz artean

Otsail erdialdetik zabalik
dago Muntsaratz  eta
Zelaieta arteko zubia. Tal-

de Independienteko alkatearen
berbetan jaso dugunez, Muntsa-
ratz eta Zelaieta auzoak lotzeko hel-
buruak eta Muntsarazko auzota-
rren eskariak bultzatu zituen zubia
eraikitzera: Zelaietako eskolarako
sarbidea hobetzeko eskaria egina
zuten Muntsarazko auzotarrek.

Orain aste bi inguru zubia
zabaltzea “proba  legez” pentsatu
dutela azaldu digu Navarrok, eta
oposizioak behin baino gehiago-
tan kritikatu dionari erantzun:
zubia zabaltzeak ez duela auzoe-
tako trafikoa gehitzea eragingo
dio alkateak; auzoen arteko komu-
nikazioa hobetuko duela.

Zubia zabaldu aurretik trafi-
koaren eta hirigintzaren gaineko
azterketa egiteko beharra nabar-

mendu izan du, berriz, ezker aber-
tzaleak hainbatetan. Errepide
nazionalean sortzen diren auto-
ilarak ekidin guran, gidariek zubi
horretatik herrian zehar igarotze-
ko hautua egin eta herrigunean tra-
fikoa handitzea ikusten zuten ara-
zo moduan. Zubitik igarotzen den
trafikoaren abiadura geldotzeko
zebra-bide goratuak  ipintzea pro-
posatu zutela Batzordeetan gogo-
ratu du Basaurik. Auzo biak lotzea
dela zubiaren funtzioa eta horixe
dela dakarren onura, baina herri
barruko trafikoa gehitzea eragoz-
teko neurriak hartzea beharrezko
dela ere badio Basaurik. I.E.

Zubia zabaltzeak ez duela auzoetako trafikoa 
gehitzea eragingo dio Jose Luis Navarro alkateak

Zubia zabaldu orduko
trafikoaren gaineko azterketa
egitea beharrezkoa zela
deritzo ezker abertzaleak

Jubilatuen
elkartea, bazkide
berrien bila
Bazkide kopurua behera doala-
eta, “kezkatuta” agertu dira jubi-
latuen elkartekoak, eta kide
berrien bila hasteko asmoa azal-
du dute. 37 kidek osatzen dute
gaur egun San Migel, Garaiko
nagusien elkartea.

Azken boladan, jubilatzen
diren herritarrek elkartera batze-
ko ohitura galdu dutela adiera-
zi dute ordezkariek. Horregatik,
jendea izena ematera animatu
gura dute, eta “erakartzeko zer
edo zer” pentsatuko dutela aipa-

tu dute. Gainera, gogoratu dute
50 urtetik gorako guztiek dauka-
tela aukera. Urtean 12 euro
ordaindu behar dira parte har-
tzeko; Udaletxera NAN agiriaren
fotokopia eta argazki bat era-
matea nahikoa da elkarteko baz-
kide egiteko.

Bestalde, apirilean urteko
batzar nagusia egingo du nagu-
sien elkarteak. M.O.

Gogoratu dute 50 urtetik
gorako guztiek daukatela
Nagusien Elkarteko bazkide
izateko aukera

Matiena eta Durangoko San Fausto
arteko errepidea itxita, obrengatik

Abadiñoko Udalak egiten diharduen obraren ondorioz, Matie-
na eta San Fausto lotzen dituen errepidea itxita egongo da Duran-
gora sartzeko, Durangoko Udalak jakinarazi duenaren arabera.

Durangoko Fauste kalearen jarraipenean, Abadiñoko par-
tean hodien eta espaloien berriztatzeak egiten dabil martxoa-
ren 2tik Udala. Ondorioz, Durangora sartzeko norantza itxita
egongo da obrek irauten duten bitartean. Durangoko Udaletik
bidalitako prentsa oharrean azaltzen denez, Abadiñotik Duran-
gora sartzeko Montorreta aldetik edo N-634 errepidetik, Iurre-
ta aldetik, desbideratuko dute trafikoa.
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OTXANDIO

Kantu afaria Mekoletan,
Mixel Etxekoparrekin

laguntzeko; bertsoren bat edo
beste ere abestuko dute.

Iaz hasi zuten ekimena Anje
Duhalde gonbidatuta. Ekimena-
gaz gustura geratu ziren, eta urte-
ro Iparraldeko kantari edo musi-
kari bat ekartzen saiatzea eraba-
ki zuten. Aurten Mixel Etxekopar
gonbidatu dute.

Mixel Etxekopar (Gotaine-
Irabarne, Zuberoa, 1963) euskal
txirulari, kantari eta bertsolaria da.
Lanbidez irakaslea da, eskolarik
eskola euskara irakasten du. Bi
disko grabatu ditu Mixel Arotze
eta Maddi Oihenartegaz batera.
Gainera, Gotaine-Irabarneko Xiru
jaialdiaren antolatzaileetako bat
ere bada. J.D.

Arkotxe kultur elkarteak antola-
tuta bihar, 22:00etatik aurrera,
kantu afaria egingo dute Mekole-
tan, Mixel Etxekopar abeslari, txi-
rulari eta bertsolariagaz. Guztira,
60 bat lagun batzea itxaroten dute
antolatzaileek.

Ekimenak ez du kontzertu
formatua izango, Luis Mari
Barrondo Arkotxeko kideak azal-

du duenez: “Abestiak afari giroan
eta denon artean abestea da
asmoa. Mixelek betidanik eza-
gutzen ditugun abestiak kantatu-
ko ditu eta denon artean jai-giroa
sortzea da ekimenaren  helburua”.

Kantu afarian parte hartuko
dute Unai Iturriaga eta Igor Elor-
tza bertsolariek ere, kantuan

Arkotxe kultur elkarteak kantu afaria antolatu
du, biharko, kantari eta txirulari zuberotarragaz   

Mixel Etxekopar txirulari,
kantari eta bertsolaria da, eta
disko bi grabatu ditu Mixel
Arotze eta Maddi Ohienartegaz

Abesti ezagunak afari
giroan eta denen artean
abestea da asmoa

ELORRIO

Bideoaren orginaltasunagatik eman diete saria Elorrioko Institutuko ikasleei. Elorrioko Institutua

eTwinning bideo
lehiaketa irabazi
du Institutuak

Duela bost urtetik Elorrioko
Institutua Comenius izene-
ko elkarteko kidea da.

Comeniusek Europako hainbat
ikastetxe batzen ditu, eta euren
artean elkartrukeak egiten dituz-
te. Elkarte horretako ikastetxeek
elkarren berri izateko Interneteko
gunea da eTwinning. Ikasleek espe-
rientziak trukatzeaz gainera, gune
horretan bideoak ere konpartitzen
dituzte. Horren haritik, Europa
mailako bideo laburren lehiaketa

egin dute, eta Elorrioko ikasleak
izan dira irabazle. 

Elorrioko Institutuko ikasleek
hainbat herrialdegaz egin dituz-
te elkartrukeak orain arte. Aurten,
inauteri aurretik ikasle alemania-
rrak izan ziren Elorrion, eta gaur
joango dira Elorrioko ikasleak Ale-
maniara. 30 ikasle doaz, erdiak
Bavierara, Hausburgora zehazki,
eta beste erdiak Alemania iparral-
dera, Peinera, hain zuzen ere.

Ikasi eta ondo pasatu
Bideo horiek prentsa tailerra ize-
neko irakasgaian egin dituzte, Iñi-
go Sourrouile irakasleagaz. Sou-
rrouilek azaldu duenez, “bideoen
bitartez institutuaren beste ikus-
pegi bat eman gura izan dugu;
ikasteaz gainera ondo pasatu eta
gauza desberdinak egiten ditugu-
la azaldu azaltzea zen helburua”.
Epaimahaiak jakinarazi duenez,

sente dagoen musika martxosoa-
ri laguntzen. Gainera, ikasleek
hainbat naziotako kulturari egiten
diete erreferentzia eta hizkuntza
askotan hitz egiten dute: frantse-
sez, ingelesez, japonieraz…  Aipa-
tutako kultura eta nazio  horieta-
ko jantziak ere erabiltzen dituzte
bideoan. J.D./ A.U.

bideoaren “originaltasunagatik”
eman diote saria, eta baita ikasle
askoren parte-hartzea eragin due-
lako ere.

eTwinninga ardatz hartuta
osatu duen bideoak hiru minutu
irauten du. Bertan Elorrioko Ins-
titutuko hainbat ikasle agertzen
dira abesten eta bideo osoan pre-

Europako hainbat ikastetxe batzen duen Comenius 
elkarteak antolatutako lehiaketa da irabazi dutena

Ikasteaz gainera, ondo pasatu
eta gauza desberdinak egiten
dituztela erakustea zuen
helburu bideoak

Sortzez Garbiako
erretaula konpontzen

Azken asteetan, Sortzez Garbia
Basilikako erretaulako hiru zati
lurrera erori dira. Erretaulara begi-
ratu ez dirudi ezer handirik, “bai-
na behin lurrean tamaina polite-
koak dira”, aipatu digu Martin
Aranbarri abadeak. Gainera, zatiak
ez dira erretaulan zonalde bere-

koak, hainbatekoak baino. Zonal-
dea  andamioekin babestu dute. 

Elizbarrutiko Museoko ardu-
radunek eta Aldundiko ordezka-
riek erretaula aztertu dute eta arra-
kalak dituela eta azterketa tekni-
koa egin behar zaiola adierazi
dute. Oraindik ez dakiet zeren
ondorio izan den, baina badute
susmorik: “Antza denez erretaula
egiterakoan erabili zuten  kola
lehortu egin du berogailuak eta
lehortu denean irudiak erretaula-
tik bereizi dira”. 

Orain zazpi urtetik hona, ten-
peratura erregulatzea eta hezeta-
sun maila neurtzea  ahalbidetzen
duen berogailua dute, aurretik ez
zuten horrelakorik eta “kaltea
orduan sortutakoa izan daiteke”,
Aranbarriren ustez. 

Aranbarri kezkatuta dago
dagoeneko hitzartuta dauden
ezkontzekin. Ez daki atzean alda-
mioa duela ezkondu nahiko duten.
Mezak ematerako orduan ez dago
arazorik, betiko moduan eta ordu-
tegian emango ditu Basilakako
abadeak. J.D.

Azken asteetan hainbat zati erori dira; azterketa
teknikoak esango du erretaula zelan konpondu 

Aldamioekin babestu dute erretaula dagoen zonaldea. G.Alonso

Berogailuak erretaula egiteko
erabili zuten kola sikatu duela
uste dute, eta horregatik erori
direla erretaula zatiak

Asteon errataula aldamioekin
babesten ibili dira eta laster
egingo dute informe teknikoa 

Ikasleen erdiak Hausburgora
joango dira eta beste erdiak,
berriz, Peinera

Gaur Alemaniara joango dira
Institutuko 30 ikasle, hango
ikasleekin elkartrukean
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IURRETA

MAÑARIA

Herritik kanpoko
kiroldegietara
joateko laguntza
Eskualdeko beste herri batzue-
tako kiroldegietako zerbitzuak
baliatzen dituzten mañariarrak
diruz laguntzeko ordenantza lan-
du dute gaur goizeko udalbatza-
rrean. Eskualdeko herriotan errol-
datuta daudenen gastu bera izan
dezaten mañariarrek, kanpoko
izateagatik ordaindu behar iza-
ten den diru kopurua ordaintze-
ko diru-laguntza emango du Uda-
lak. Udalbatzak baiezkoa eman-
da, aurrekontuetan diru-laguntza
horretarako gordetako diru ata-
la agortu arte banatuko ditu Uda-
lak aipatutako diru-laguntzak.

Bestetik, euskara ikasten
diharduten herritarrei zuzendu-
tako diru-laguntzaren ordenan-
tza ere mahai gainean izan dute
Udalean gaur: matrikularen %50
ordaintzeko diru-laguntza. I.E.

Beste herri batzuetako
kiroldegietan ordaindu
behar dutenaren parte bat
bere gain hartuko du Udalak

Haitiren zorra
bertan behera
uzteko eskaria
Ezker Batua alderdiak martitzene-
ko udalbatzarrera ekarritako pro-
posamena da Europako Batasuna-
ren presidente den heinean Zapa-
tero presidenteari eskatzea
Haitiren Europarekiko zorra ber-
tan behera uztea. EAJketa PPk egin
zuten Ezker Batuaren idatziaren
alde. Testu alternatiboa aurkeztu
eta abstenitu egin zen zinegotzi
sozialista, eta  abstenitu egin zen
Borja zinegotzia ere. 

Europako Batasunak, Mundu-
ko Bankuak, Munduko Moneta
Funtsak eta Garapenerako Banku
Interamerikanoak Haitigaz har-
tzekodun izateari uko egitea da
mozioaren helburua. Urtarrilaren
12an errepublika hartan izanda-
ko lurrikarak eragindako honda-
mendiari aurre egin eta suspertze-
ko beharrezko du zorra balio barik
uztea Haitik; munduko herrialde
txirotuenetarikoa baita. I.E.

Jeltzaleek eta Alderdi
Popularrak egin zuten Ezker
Batuak aurkezturiko
proposamenagaz bat

Erabiltzaileei sortutako kalteak ordaintzeko beharra nabarmentzen du mozioak.

A8 autobidearen
peajeak bueltatzeko
eskatuz mozioa
aurkeztu du PPk

Urtarrilaren 20an Bizkaiko
Batzar Nagusietan PSE, PP,
EB eta Talde Mistoak onar-

tutako proposamena ekarri zuen
PPko Ramos zinegotziak martitze-
neko udalbatzarrera. A-8 autobi-
dearen peajeak itzultzeko eskatu
zuten mozioagaz bat egin zuten
alderdi horiek Batzar Nagusietan,
eta Iurretako Udalaren aldeko jarre-
ra gura izan zuen PPk batu.

Gaia Udalean baino Batzar
Nagusietan landu beharrekoa dela
pentsatzen dutela adierazi arren,
alde bozkatu zuten Iurretako oso-
ko bilkuran PSEk eta EBk. “Herri-
tarrei eragindako kalteak ordain-

tzeko beharra” nabarmendu zuen
zinegotzi sozialistak.

Iazko otsailean “A8 autobi-
dea kudeatzeko arauaren balioba-
kotasuna adierazi zuen sententzia”
aintzat hartu eta errepidea erabil-
tzeagatik urteetan ordaindu behar
izan dutena erabiltzaileei buelta-
tzeko formulak bilatzea eskatu
zioten EB, PSE, PP eta Talde Mis-
toak, Batzar Nagusietan, Bizkaiko
Foru Aldundiari.

EAJko zinegotziak, kontra
Bizkaiko Batzar Nagusietan legez
Iurretako Udalean ere alde bozka-
tu zuten sozialistek, Alderdi Popu-
larrak eta Ezker Batuak. Udal
Gobernuan dagoen EAJk, baina,
mozioaren kontra bozkatu zuen. 

Bost aldeko boto eta jeltzaleen
kontrako bosten berdinketa alka-
tearen kalitateko botoak apurtu
zuen. Iñaki Totorikaguena alkateak
azpimarratu zuenez, “autobidea-
ren arau berriaren idazketa pro-
zesua martxan dagoela ez deritzo-
gu arrazoirik dagoenik mozio hau
aurkezteko”. Mozioan aipatzen
den sententziak Aldundiaren arau-
dia ez duela zalantzan jartzen ere
azpimarratu zuen. I.E.

Kontra bozkatu zuten bost
zinegotzi jeltzaleek, eta
mozioa atzera bota alkatearen
kalitateko botoagaz  

Urtarrilaren 29ko Bizkaiko
Batzar Nagusietan PSE, PP, EB
eta Talde Mistoak onartutako
mozioa ekarri zuen PPk

Ezker Batua eta PSEko zinegotziek egin dute 
PPren eskariagaz bat; kontra bozkatu du EAJk
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ZALDIBAR

Zaldibarko liburutegi berria udaletxe pareko etxe berrien lehenengo solairuan dago.

Zaldibarko liburutegi berriko
lanak nahiko aurreratuta
daudela azaldu du liburute-

giko arduradunak. Liburutegi
berria Udaletxe parean egindako
etxe eraikuntzaren beheko solai-
ruan egongo da. 

Liburuzainak azaldu duenez,
“kristalak, lurreko zura eta altza-
riak besterik ez dira falta lanak
amaitzeko”. Liburutegi berria
zaharra halako bi da eta, beraz, “bi
espazio bereizi izango dira, bata
umeentzat eta bestea nagusien-
tzat, lokalak horretarako ematen

Zaldibarko liburutegi berriko
lanak aurreratuta daude

du-eta”. Ordenagailuak eta wifia
ere izango ditu liburutegiak era-
biltzaileen eskura. Abantaila haue-
taz baliatuko dira liburutegian
izena eman duten 700 pertsonak.
Lanak Aste Santu inguruan-edo
amaituta egongo direla aurreikus-
ten dute, baina liburutegiko ardu-
radunak dionez, “gero liburutegi
zaharretik 10.000 liburu inguru
eraikin berrira eraman behar dira,
eta baita altzari batzuk ere”. Idoia
Mendiolagarai alkateak aipatu
duenez, “Mankomunitateak sor-
tutako lanpostu bat horretara bide-
ratuko dugu hasieran”. G.A 

Lanak Aste Santu inguruan amaituko dituztela aurreikusi dute

Lanak amaitzean 10.000 liburu
inguru lekualdatu behar
dituzte, eta horiekin batera
hainbat altzari ere bai

Espazio aldetik liburutegi berria
zaharra halako bi da, eta
hainbat ordenagailu ez ezik
wifia ere izango du

Helbide berria dauka
Udalaren webguneak

Gobernu Talde berria sartzeagaz
batera, orain hiru urte martxan ipi-
ni zuten webgunea hobetu beha-
rra zegoela ohartuta, enpresa bati
egin dio Gobernu Taldeak Udala-
ren webgunea sortu eta kudeatze-
ko enkargua. Inguruko herrietako
Udalen Interneteko guneak ikusi-
ta eta garapena etenik bakoa dela
ikusita hartu ei zuten webgunea
berritzeko erabakia. 

Webguneak eskaintzen dituen
atal guztiak oraindik martxan ez
dauden arren, hemendik hilabe-
te ingururako diseinuaren ezau-

garri nagusiak finkatuta eduki-
tzea aurreikusten dute Udalean.
Oraingoz, Izurtza denon artean
gobernuaren aldizkaria jaisteko
aukera, iazko lehiaketara aurkez-
tutako argazkien bilduma, garraio
publikoari buruzko informazioa,
eta abar daude erabilgarri. I.E. 

www.izurtza.net da webgune berriaren helbidea;
enpresa berri batek kudeatuko du zerbitzua

Webgunearen atal guztiak
oraindik martxan ez dauden
arren, hilabete barru aukera
guztiak erabilgarri izango dira

Itxura berria
hartzen doa
eliza ingurua
San Nikolas elizaren ingurua
urbanizatu eta parke moduan
egokitzea eta BI-623 errepidera-
ko sarbidea egokitzea helburu
duten lanak burutzen dabiltza
iazko urte amaieratik. “Urte hasie-
ran lanak atzeratu samar joan
diren arren, azken asteetan asko
aurreratu” dutela azpimarratu
digute Udaleko ordezkariek. 

Guztira, 200.000 euro ingu-
ruko aurrekontua daukan proiek-
tua da elizaren aldameneko
gunea atonduko duena, eta  Udal
Gobernuak esan digunez dagoe-
neko “itxura hartzen” doa. Hil
honen amaierarako bukatuta
izango dira lanak. I.E.

2011ko udal hauteskundeei begirako prozesua hasita dauka EAJk
Durangaldean. Joan zen astean Durangoko eta Abadiñoko pro-
posamenen berri eman bazuten, asteon Elorrioko hautagaia nor
izango den azaldu dute: Ana Otadui. Gaur egun zinegotzi kar-
gua dauka Otaduik, eta legebiltzarrean ere lanean dihardu joan
zen urtetik. “Hauteskunde batzordea urritik dabil lanean, eta
berak proposatu du nire izena”, azaldu digu Otaduik. Dena dela,
Elorrioko Uri Buru Batzarrak hartuko du azkeneko erabakia, mar-
txoaren 16an burutuko den asanbladan. Alkatetza eskuratzeko
helburuz, lanerako gogotsu azaldu da hautagai jeltzalea.

Ana Otadui, EAJren hautagai
2011ko hauteskundeetan

ELORRIO

DURANGALDEA

AHTaren eraikuntzan zerikusia
duten enpresetan protestan
AHT Gelditu Elkarlanak protesta saioak egingo ditu gaur  eskual-
dean, AHTaren eraikuntzan parte hartzen duten “enpresa txi-
kitzaileen” aurrean. Gaur, 18:30ean, Zornotzan autopistako
ordainleku zaharra zegoen biribilgunean batuko dira, Cycasa
enpresaren aurrean. 19:00etan, berriz, Durangoko Ezkurdiko
tren geltokian batuko dira, Eusko Trenbide Sareak-en aurrean
protesta egiteko. Astelehenean ere, jende talde batek ekintza
“informatibo-salatzailea” burutu  zuen Durangaldeko INEMek
Iurretan daukan bulegotan, eta eskuorriak banatu zituzten.

Lau urte eta erdi eman ditu espetxean Iurretako gazteak, eta
astelehen honetan geratu zen libre. Orain ia bost urte —2005ko
irailean— atxilotu zuen Oskar Oviedo Polizia Nazionalak, lau
urte eta erdiko zigorra betetzeko. Kale borrokan aritu izana ego-
tzi zion epaileak orduan egindako epaiketan.

Espetxealdia kartzela bitan igaro du. Hain zuzen ere, Basau-
riko eta Palentziako kartzeletan egon da urteotan iurretarra.
Astelehen arratsaldean harrera egin zioten Iurretan lehenen-
go, eta Elorrion ondoren.

Oskar Oviedo aske geratu da,
lau urte eta erdiren ondoren

Hainbat ekitaldi antolatu ditu Zaldibarko Gazte Asanbladak Gaz-
tetxearen seigarren urteurrena ospatzeko. Gaur, 16:30ean,
umeentzako jolasak eta txokolatada egingo dituzte, eta 22:30ean
Berrizko Zain eta Billabonako Lain taldeek kontzertua eskaini-
ko dute. Aurreratu dutenez, Zaldibarko talde sorpresa batek ere
parte hartuko du kontzertuetan. Bihar —Gaztetxearen urteu-
rrenean— 14:00etan aurreskua dantzatuko diote Gaztetxeari eta,
ondoren, herri-bazkaria egingo dute. Bazkal ostean, 16:00ak ingu-
ruan, Mis Ovarios 33 antzerki musikala eskainiko dute. 18:00etan
poteo girotua egingo dute, Gaztetxean hasita. Azkenik, 22:30etik
aurrera rock kontzertua ere izango da, Ze Esatek! eta 
Tribute to RIP taldeen eskutik.

Gaztetxeak sei urte egin ditu
ZALDIBAR



anboto 2010eko martxoaren 5a, barikua B9

BERBAZ
“Baliteke Otxandio Erdi Aroko
Otxando izenetik etortzea”
Herriko leku-izenak batzen dituen ‘Otxandioko Toponimia’ liburua aurkeztu berri du Asier Astigarragak

Asier Astigarraga •

Euskal filologoa

44 urte dauzka 

Arrasateko Arizmendi
ikastolako irakaslea da

“Otso handitik” datorrela uste iza-
ten du jendeak,  eta  XIX.mendeko
historialariek ere hori esaten zuten.
Alde filologikoari begiratuta, Zebe-
riogaz alderatu genezake Otxandio,
forman parekotasuna daukatelako.
Z e b e r i o k o  i t u r r i e t a n  i k u s i  d u g u
S e b e r i a n o  d a g o e l a  a t z e a n ,  e t a
horren atzean Sebero izena dago.
Otxandion badugu Otxandiano for-
ma, (“–ano” hori euskaldun-euskal-
duna da)  eta  Otxando Erdi  Aroko
izenetik etorri daiteke. Otso berba
ere badauka izen horrek, eta latinez
L u p u s  d a .  G a z t e l e r a z k o  L o p e z e n
parekoa izango litzateke Otxando.
Beraz, teoria filologikoek diotenez,
jatorria otso hitza daukan Otxando-
tik dator. 

Aita Otxandiokoa duzu,eta zu duela bost
urtetik bizi zara bertan.Herria hobeto eza-
gutzen langundu dizu lan honek?
Bai, asko. Horrelako lanagaz erreali-
tatea hobeto ezagutu dut, baina ez
lehenagoko erreal i tatea bakarr ik ,
oraingoa ere bai. Otxandio Duran-
gotik Gasteizerako bidean jarri zen.
Bere nortasuna hori izan da, garraio
asko pasatu da hortik, eta gerra asko
eta gorabehera asko pasatu izan dira
bertan.  Bizkaitar  askorentzako da
azkeneko mugarria, baina bide ere
izan da, eta horregatik, burdingin-
t z a re n  i n g u r u k o  g i r o  e k o n o m i k o
handia sortu da;  olak,  errementa-
riak, kateagintza… asko ikasi dut.

Zergatik dira garrantzitsuak toponimia-
ren inguruko ikerketak?
Leku izenetan gizakien arteko har-
t u - e m a n a k ,  m u n d u a  i k u s t e k o
modua… zelakoak izan diren ageri
zaigu. Horregatik lan hauek helburu
pedagogikoagaz egitea oso garran-
tzitsua da; ondare hau transmititu
egin behar da. A.U. 

Otxandioko leku izenak edo
toponimoak aztertzen ibili
da Asier Astigarraga filolo-

goa.  ‘Otxandioko Toponimia’ libu-
ruan batu ditu bere ikerketan topa-
tutakoak. Lekuen izenen jatorriaz
gainera, leku horien historiaz ere
asko ikasi du bere ikerketa lanean.

Zelan sortu zen ikerketa proiektua?
Orain dela hamar urte, Otxandioko
Mirugain elkartea bere kabuz hasi
zen toponimia aztertzen. Otxandio-
k o  e t a  i n g u r u e t a k o  l e k u  i z e n a k
batzen hasi ziren, galtzear zeudela-
ko eta asko aldatu zirelako belau-
naldi batetik bestera. Ikaragarrizko
ikerketa lana egin zuten, eta euren
asmoa lana argitaratzea zen, baina,
Eu s k a l t z a i n d i a k  e s a n  z u e n  a u r re
ikerketa bat egin behar zela, gauzak
normalizatzeko.  Udalak eta Eusko
Ikaskuntzak deitu zuten beka geroa-
go, duela bost urte. Mirugainen lana
orraztea eta horretarako dokumen-
tazio historikoa berreskuratzea izan
da nire lana.

Zelan izan da ikerketa prozesua?
Udalean bertan egon den dokumen-
t a z i o r a  j o  d u t ,  e t a  b a i t a  B a t z a r
Nagusietara, Foru Aldundira... Kul-
tura Minister ioko artxibo probin-
tzialean ere arakatu dut. Informazio
interesgarr ia  Durangoko eta  Gas-
teizko jabego erregistroetan topatu
d u t .  X I X . m e n d e a r e n  a m a i e r a k o
datuak zeuden, eta garai  horretan
toponimia arloan aldaketak eta fija-
zio batzuk egon ziren.

Dokumentuotatik gaurko erabilerara asko
aldatu dira leku izenak?
Bai. Apur bat atzerantz joanda izu-
garrizko aldaketak ikusi genitzake.
Esate baterako, kale bat dago Baso-
g a i  i z e n e z  e z a g u t z e n  d e n a .  B a s o
baten eta gain baten inguruko zer
edo zer esan nahi duela ematen du.
Idatzietan, 1960ko hamarkada buel-
tan, Basobai terminoa agertzen da,
eta XX. mendearen hasieran Basoe-
b a g i  a g e r t z e n  d a ,  e t a  e r d e r a z k o
“motecalvo”ren berdina da. Lehen
baso bat  egon zen,  eta ebaki  egin
zuten. Datu horiek edukita oso erra-
za da toponimo horren azalpen his-
torikoa  ematea,  baina datu barik
oso arr iskutsua da.  Jendear i  asko
gustatzen zaio berben jatorria jaki-
tea, eta horretan dokumentu zaha-
rrek asko laguntzen dute. 

Arautzeko orduan nork irabazten du,era-
biltzen den berbak ala jatorrizkoak? 
Ez da erraza. Erabakiak hartu behar
izaten dira banan-banan, aztertuta
zein izan den lehenengo forma, bitar-

tekoa, orain erabiltzen dena… Euskal-
t z a i n d i a n  b e r t a n ,  o n o m a s t i k a k o
batzordean erabakiak bana-banan
hartzen dituzte. Nahiko kontu iskan-
bilatsua da.  Fisika kuantikoa, adibi-
dez, ez dugu erabiltzen eguneroko
berbetan, baina hizkuntza bai. Gure
herria ondo ezagutzen dugu, eta pen-
tsatzen dugu berbak horrela direla
eta horrela esaten direla. Hori ondo
dago, gure herriko altxorra gure egi-
ten dugulako. Hainbat uste daude,

batzuetan okerrak. Lan honen funtzioa
hori ere bada;  ni ez naiz inor esate-
ko zelan esan behar diren gauzak.
Izen horien inguruko datuak eman
ditzaket, iturri historikoak kontutan
hartuta.

Herrian izenen jatorrien inguruko teoria
asko daude, beraz.
Bai, gure herriaren izenagaz beragaz
e r e  b a i .  He r r i a  f u n d a t u  z e n e k o
dokumentaziorik, tamalez, ez dago.

“Basogai kalea 
‘Basoebagi’-tik dator,
XX. mende hasierako

testuek diotenez”

“Leku izenetan 
gizakien hartu-emanak
eta mundua ikusteko

modua ageri dira”

Juanra de la Cruz
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DURANGO

Aukera Azokan Durangoko
27 saltoki ipiniko dituzte

Durangoko 27 saltokik parte
hartuko dute martxoaren
5etik 7ra bitartean 5. Auke-

ra Azokan. Aurten, gainera, lehe-
nago hasiko da; barikuan eguer-
diko 12:00etan zabalduko dituz-
te ateak. Erakustazokan 27 stand
egongo dira –iaz baino hiru gehia-
go– eta tokiak ez duela gehiago-
rako ematen aipatu dute +Denda-
ko ordezkariek prentsaurrekoan.
Era berean, umeei zuzendutako
hainbat ekintza antolatu dituzte;
pailazoak, txokolatada, jolas lekua
eta, berrikuntza moduan, poneya,
domekan 11:30ean. Santiago Reyes
+Dendakeko gerenteak aipatu due-

nez, ekintza hauekin azokan “fami-
lia osoa” egon daiteke, “jendeak sal-
gaien kalitate, prezio merke eta
giroa estimatzen du”. Azokako
bezeroen artean hainbat opari zoz-
ketatuko dituzte; hala nola, aste-
burua bainuetxe batean, ardo boti-
lak... Parkina bi orduz dohainik
izango dute erosleek.

Azokako giroa herrira ere
zabaldu gura dutela aipatu du
Guillermo Oarbeaskoa +Dendako
zuzendariak, “erosketa ludikoa
izan behar da”. G.A. Landako Gunean egingo den 5. Aukera Azokaren berri eman zuen +Dendak-ek.

Azokaz gainera, umeentzako hainbat ekintza antolatu dituzte, “familia guztia 
bertan egon ahal izateko”, eta Azokako giroa Durangora zabaldu gura dute.

Erosleen artean opariak
zozkatuko dituzte eta parkina
bi orduz dohainik izango da

kolaborazinoa

Javier Meruelo
CNT sindikatua

67 urteak ez dira
ezer ere
Dirudienez, UGT eta CCOO
lehenengoz jarri dira Zapateroren
gobernuaren kontra. Pasa den
otsaileko manifestazioaren
eskaera nagusia Ez 67ko jubila-
zioari zen. Gobernuak 67 urteko
erretiroaren zurrumurruarekin
beldurra eman nahi digu,
erreforma berri bat ezartzeko, eta
betiko moduan langileok izango
gara gehiago galduko dugunak.

Komiki batean, binetan
agertzen dira enpresari bat eta
bere aurrean langile bat.
Enpresariak esaten du: “Urte
honetan krisiagatik ez dugu
mozkinik edukiko, soldatarekin
konformatu beharko dugu”. Eta
jarraian langileak, etsituta, dio:
“Imajinatu soldata bakarrik
dugunok...”.

Bi “sindikatu” hauen goi-
karguak, euren objektiboa
lortzen badute, iraultza bat
izango bailitz salduko digute.
Kontu honek barrera psikologiko
baten funtzioa dauka, atentzioa
bestelako gauzetara desbideratu;
ez inportantzia gutxi daukadala-
ko, beste gauza askoz garrantzi-
tsuagoak daudelako baizik.
Adibide batzuk jartzeko,
etxebizitzaren prezioak, zabor-
lanak, etab.  

Vicenç Navarrok, gizarte eta
politika zientzietan katedradu-
nak, argi eta garbi esplikatu ditu
botereengatik pentsioei buruz
behin eta berriz etortzen diren
gezur hutsak. Bere iritziz,
produktibitatea handitzen
duenez, 2060 urtean estatu
espainolean urtean BPG 1,5%
gehitzen bada (datu fidagarriak),
gaur egungoa baino 2,23 aldiz
handiagoa izango da, eta
pentsioen gehikuntzaren gainetik
jarriko litzateke. 

Beste gezur bat. Gaur
egungo hiritarra ez da lau urte
gehiago bizi, orain dela 25
urtekoa baino; gertatzen dena da
gaur egun umeen heriotza tasa
asko jaitsi dela. 

Banco de España, Europako
Alderdi Popularra, Europako
Komisioa eta BBVA euren zirku
mediatikoa bultzatzen ari dira
hiritarrak ikaratzeko, euren
interesak borondate orrokorrez
mozorrotuz. Baina badakigu
nortzuk diren eta zer nahi duten:
mass medien funtzio ideologikoa
bultzatu eta jendea desinforma-
tu, aske ez erabakitzeko.

Karl Popper zientzialariaren
hitzetan, “botere politikoen
historia nazioarteko delitugintza
historia (...) da”.

Fundifeseko langileek
berriro eskatu dute
lurrak berkalifikatzea

Fundifeseko langileek enpresako
lurrak berkalifikatzea eskatu zuten
egueneko udalbatzarrean, eta
Jesus Mari Vicentek, langileen
ordezkari legez, alkateari “hartu-
tako konpromisoak ez betetzea”
leporatu zion. Izan ere, Vicente-

ren esanetan,“sindikatu batek
Udalari jakinarazi zion lur zatia
berkalifikatzeko baldintza guztiak
ematen zirela”, eta “harrezkero
hile bi joan dira”. Egoerak hainbat
familiarengan duen eragina ere
gogoratu zuen. 

Joan zen barikuan, Durango-
ko EAJk Batzokian emandako
prentsaurrekoan “errefusatu” egin
zuen plenoan langileen bozera-
maileak izan zuen jokabidea. EAJk
“bideragarri ikusten du lurren ber-
kalifikazioa egitea”, baina ez lan-
gileek eskatzen duten eremua,
izan ere, “Tabirako eraikitze-den-
tsitatea baino hiru bider gehiago
eskatzen dute”. Aitziber Irigoras
Durangoko alkateak azaldu due-

nez, “jabetzen” dira langileen ego-
raz; “irtenbideak topatzen saiatu-
ko gara”, dio.

Talde Mistoak adierazi due-
nez, “Durangoko Udalak ikerketa
bat egin behako luke Tabirako
zonaldearentzat onuragarriena
zer den jakiteko, orduan, lur horie-
kin zer egin erabakitzeko”. Talde
Mistoak hainbat galdera ere plan-
teatu ditu Fundifesen inguruan
azken urteetan gertatutakoa dela-
eta: “Zergatik ez zaie erantzukizu-
nik eskatzen urteetan enpresaren
gestioan lan egin dutenei? Zerga-
tik ez zen gaur egungo presio bera
egin proiektu industrialik gabe
Fundifes hiltzen utzi zutenen
aurrean?” G.A.

EAJk lurren berkalifikazioa “bideragarri” ikusten
du, baina ez beharginek eskatzen duten eremua

Talde Mistoa: “Udalak
ikerketa egin beharko luke,
eta gero zer egin erabaki”
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KULTURA

‘La Muerte y la doncella‘
Datorren barikuan Elorrioko Arriolan eta martxoaren
14an Durangon izango da justizia eta barkamena,
memoria eta ahanztura gai dituen antzezlana.

Arratia eta Durangaldeko musikariak batzen dituen
Harrobia taldeak kaleratu duen bigarren diskoa da
‘Harrobian indusi’. Taldekide bigaz egon gara.

‘Harrobian indusi‘ diskoa 12 13

MUSIKA EMANALDIA

Erroak folk
zeltiarrean
dituzten 
BBiizzaarrdduunnaakk

DD ubliners talde irlandarre-
ko eta kubako Sierra
Maestrako bizardunak

dituztela maite aldarrikatzen
duten Bizardunak taldeko musi-
kari nafarrak izango dira martxoa-
ren 12an Durangoko Platerue-
nean kontzertua eskaintzen. 

Irlandako doinu zeltak gogo-
ra ekartzen dituzten kantak sor-
tzen dituzte Bizardunak taldeko
nafarrek, eta egiten dutena “folk
radical vasco” dela azaltzen dute. 

Erro zeltiarrak dauzkan musi-
ka egiten dute folk mota horretan
tradizionalak diren instrumen-
tuekin, eta The Dubliners eta The
Pogues talde irlandarrek egiten
dutena omen da euren egiteko
moduaren eredu nagusietakoa. 

Tradizio zeltiarrean oinarritu-
tako doinuak eta  ironia eta kriti-
kaz betetako berbak uztartzen
dituzte Bizardunek. Taldekideek
eurek azaltzen dutenez, Irlanda-
ko doinu tradizionalak eta 80ko
hamarkadako euskal taldeen letra
“zuzen eta politizatuak” uztartzea
dute gustuko. Nazi de fresa kan-
tuaren letra zati hauxe hitzen iro-
niaren erakusle: “Defendatuko
ditut nire arbasoen ideiak botila
beteta dagoen bitartean”. “Nafar
harrotasuna eta festa” dituzte kan-
ta askotako gai nagusi. 

Euren kontzertuak “jai kolek-
tibo, mitin politiko edo mozkorral-
di konpartitu” izaten direla esa-
ten dute folk zein rock taldeetan
jardun duten musikariek. I.E.

Euren kontzertuak
“jai kolektibo”
bilakatzen dituzte
bizardun nafarrek
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GEURE DURANGALDEA

Miren Amuriza
Bertsolaria

Artistak
Nik ez dakit askorik arteaz. Umetan egiten ikasi genduen
koadrorik konplikatuena teilatu gorridun etxetxo bat
zen; tximiniatik kea, albo bakotxean arbola bana eta loreak,
hiru tontorreko mendiak, hauen tartetik kukuka zetorren
eguzkia eta, agian, lainoren bat edo beste. Kitto; hortxe
amaitzen zan askoren artista sena.

Baina horrek ez dau esan gura besteek egindakoaz
iritzirik emon ezin geinkeenik, ezta? Esate baterako, Dalik
emakumezko baten gorputz deformea irudikatzen daue-
nean  El gran masturbador izenagaz, atzerakada eragi-
ten deust niri behintzat. Batzuentzako surrealista izan-
go da, besteentzako abangoardista… ‘-ista’ gehiegi gau-
za onerako.

Orain imajinatu daigun beste emakumezko baten
bular biluzia; zintzurretik gerrirainoko zutabe batek erdi-
bitua, besoetatik ezpainetara iltzez josirik. Imajinatu Fri-
daren begiei darien sufrimendua eta Daliren koadroaren
aurrean jarriko leuken aurpegia.

Milaka irudi eta kolore ezbardin aitatu daitekez,
ehunka izen. Makina bat dira, ordea, urrezko sinadura
eduki ez arren, ezelako errekonozimendu barik  egune-
ro-egunero sorkuntza lanean dihardueenak: kale kantoian
akordeoia jotzen dauen bulgariarra, tren geltokiko mimoa,
graffitiak egiten gauez ateratzen diren gazteak, amona-
ren urtebetetzerako etxetxoa marraztu dauen mutikoa… 

Lehen ere esan dot arteaz ez dakidala askorik, bai-
na zuek bai zuek artistak!

ANTZERKIA EMANALDIA

AA r iel  Dorfman idazle
argentinarrak 90eko
hamarkadan  idatzitako

gidoia du Saga ekoiztetxearen La
Muerte y la doncella antzezlanak
oinarri. Pinocheten diktaduraren
osteko trantsizio garaian idatzi
zuen Dorfmanek martxoaren 12an
Elorrioko Arriolan eta 14an Duran-
goko San Agustinen ikusgai izan-
go dugun La muerte y la doncella. 

Dorfmanen testuan oinarri-
tutako hauxe da munduan zehar
gehien antzeztu den Hegoameri-
ketan sortutako antzezlana, eta
entzuleen eta kritikaren goraipa-
mena jaso izan du, gainera, beti. 

Iazko urtarriletik Eduardo
Acostaren zuzendaritzapean
antzezlanean aktore, Espainiako
zinema eta antzerkian oso aurpe-

gi ezagunak diren Emilio Gutierrez
Caba, Luisa Martin eta Jose Saiz
dabiltza. Gutierrez Caba, Martin
eta Saizek antzezten dituzten hiru
pertsonaiengan gorpuztuta ikusi-
ko dugu antzezlanean kontatzen
den istorio gogorra.

Paulina Salas da antzezlana-
ren protagonista, eta Luisa Mar-
tin aktore ezaguna da hogei urte
lehenago, unibertsitateko ikasle
garaian torturatu zuen gizona
bahitzen duen emakume txileta-
rrarena egiten duena. 

“Botere absolutu eta irrazio-
nalaren jabe sentitzen denean
gizakia egiteko gai den –historian
hainbestetan bezala gaur egun
ere egiten dituen– gehiegikerien
salaketa” da La muerte y la don-
cella antzezlanekoa.

Arrazoia eta zoramena, zalan-
tza eta ziurtasuna, memoria eta
ahaztura, etab. dira antzezlanean
agertzen diren beste elementu ez
hain ageriko baina ikuslea gogoe-
tara bultzatzen dutenak. I.E.

Bere ideiengatik 

iraindua eta torturatua

den neskaren istorioa

Torturatu zuen gizona bahitu
duen emakumearen istorioa
Elorrion eta Durangon izango dugu ‘La muerte y la doncella’ ikusgai;
martxoaren 12an Arriolan eta 14an San Agustinen dira hitzorduak

BERTSOLARITZA LEHIAKETAK

90eko hamarkadan,

Txilen trantsizio garaia

bizi zutenean idatzia

Hegoameriketan ekoitzi

eta munduan zehar

gehien antzeztua

Bertsolari gazteena lehenengo
eta eskualdeko txapelketa gero
Martxoaren 9an da Durangaldeko eta Bilboaldeko bertsolari gazteen lehia

Eguazten honetan hasi eta mar-
txoaren 26ra arte jokatuko dute
Bizkaiko eskualdeetako bertsola-
ri gazteen BBKsariketa. Arratia, Bil-
boaldea, Busturialdea, Durangal-
dea, Ipar Uribe, Lea-Artibai eta
Enkarterriak eskualdeetako tal-
deetan jardungo dute 50 bertso-
lari gaztek. Eguazten honetan Igo-
rren hasi den lehiaketak martxoa-
ren 9an izango du Durangon saioa:
Institutuko aretoan dute Duran-
galdea eta Bilboaldeko bertsolari
gazteek kanporaketa.

Asteon eman dute jakitera,
bestalde, Durangaldeko Bertso-
lari Txapelketaren aurresaioak
noiz eta non izango diren ere: api-
rilaren 23an Mallabiko Izar Gorri
elkartean jardungo dute, 21:00eta-
tik aurrera, Durangaldeko sei ber-
tsolarik lehenengo aurresaioan:

Gorka Lazkano eta Miren Amuri-
za berriztarrek, Garikoitz Sarriu-
garte zaldibartarrak, Unai Ormae-
txea zornotzarrak, Beñat Ugarte-
txea mallabitarrak eta Julen
Sololuze ermuarrak jardungo dute,
afalostean, Izar Gorri elkartean
ahal duten paperik onena egiten.

Apirilaren 30ean Iurretako
Oromiño auzoko txokoan izango
da Durangaldeko 2010eko Ber-
tsolari Txapelketaren  bigarren
aurresaioa; Ander Aldazabal eta
Jon Ander Urkiaga zornotzarrak,
Eneko Abasolo “Abarkas” iurreta-
rra, Ander Salaberria durangarra,
Eñaut Uruburu abadiñarra, eta
Mallabiko irabazlea arituko dira.

Udazkenean hasiko den Biz-
kaiko Bertsolari Txapelketarako
sailkatzeko baliagarri izango dira
Mallabia eta Iurretako Oromiño
auzoko saioetako jardunok. I.E.

50 bertsolari gaztek

jardungo dute asteon

hasi den BBK sariketan

Asteon eman dute

Durangaldeko Bertsolari

Txapelketaren berri 
Garaiko frontoian izan zen 2008ko Durangaldeko txapelketaren finala. J.Fernandez
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Rock and roll klasikoaren Arratiako
eta Durangaldeko harginak: Harrobi

Zer moduz joan zen barikuko
Matienako kontzertua?
Ondo. Oso ondo joan zen. Pozik
gaude, jende nahikoa baina,
batez ere, giro polita egon zela-
ko. Ondo atera zen, baina azke-
nean tabernakoari zaratagatik
kexatuz deitu zioten, eta baime-
na eskatuta zegoen arren, 23:30
inguruan amaitu behar izan
genuen kontzertua.

Diskoa aurkezteko kontzertuak
eskaini gura dituzue.
Abenduan diskoa aurkeztu
genuenetik lau kontzertu eskai-
ni ditugu areto txikietan, eta
gaur Zarauzko malekoian
dagoen Marea Gora tabernan,
eta martxoaren 12an Lemoako
Gaztetxean ditugu hurrengo
zuzenekoetarako hitzorduak. 

Tabernetan eta areto txikietan
jotzea duzue gustuko, ezta?
Bai, egia esanda, gusturen horre-
lakoetan egoten gara. Areto
nagusi bat edo jaietako kontzer-
tu handi bat ezin dugu guk bete:
iaz, esaterako, Ibilaldian jo
genuen, jende asko egon zen,
baina giroa nahiko hotza izan
zen; kontzertura ez beste gauza
batzuetara zegoen jende gehie-
na. Aurtengo kontzertuekin, alde
horretatik, oso pozik gaude; jen-
dea egoten da eta, gainera, kon-
tzertuan sartuta egoten dira, eta
giro polita hortik sortzen da.

Zelan izan zen Arratiako eta
Durangaldeko bost musika-
rion elkartzea?
Iñakik eta Raulek gitarra irakas-
le bera –disko honetan abesti
batean geugaz kolaboratu duen
Carlos Velasco jazz musikaria–
izan zutela-eta topatu genuen
Raul lehenengo: gitarrista bila
genbiltzan Iñaki eta ni, eta Velas-
cok esan zigun Raul izan zite-
keela hautagai ona. Hori 2006ko
azkenetan izan zen, eta 2007tik
gaur egungo boskotea gabiltza.

Zelakoa izan da bigarren dis-
koaren grabazioa?
Geuk ordainduta egin dugu gra-
bazioa, gastatu genezakeena-
ren arabera. Bideoklipa ere guk
egin dugu. Lehenengo diskoa-
gaz ere planteamendua antze-
koa izan zen. Teorian, gero, dis-
koa grabatzeko inbertitutako
dirua zuzenekoegaz amortiza-
tzen duzu... jotzeko aukera
badaukazu behintzat! Talde eza-
gunek diskoa grabatzen gasta-
tzen dituzten 20.000 euroak kon-
tzertu bakoitza 9.000 euroan
kobratuta irabazten dute. Alde
horretatik bigarren edo hiruga-
rren dibisioan gaude.

Non topatu genezake diskoa?
Elkar argitaletxearen dendetan,
eta Durangon Arteka liburuden-
dan badaude salgai. 

Zeri buruzkoak dira letrak?
Bizitzan eta errealitatean oinarri-
tuta, askotariko gaiei buruzkoak
dira letrak: trasplantatu baten isto-
rioa, maitasunari eta maitasun-
ezari buruzkoak, eta enpresa-gizon
bati kritika egiten diona daude dis-
ko honetan, besteak beste.  

Zelan azalduko zenukete zela-
koa den zuen musika?
Gurearen antzeko rock and roll
askorik ez da egiten Euskal
Herrian, izan ere, hemengo
influentziak gehiago izan dira
70eko hamarkadako azken
urteetako punkarenak: Sex Pis-

tols lako taldeena. Guk egiten
duguna hori baino lehenagoko
doinuen eraginpean sortutakoa
da: Rolling Stones edo The Who
taldeak ditugu influentzia nagu-
si: 60ko eta 70eko hamarkade-
tako rock and roll klasikoa; gure
kasuan, euskaraz. I.E.

Antonio Cantero abadiñarra, Raul Gomez durangarra, eta Iñaki Akesolo, Josu Etxabarria eta Dabid
Ibarra arratiarrak dira 2006tik Harrobi taldea osatzen duten bost lagunak. Arratiarrak lehenago The
Impresentables taldean jardundakoak dira (16 urte daramatzate Dabid eta Iñakik elkarregaz jotzen),
baina Harrobi taldea Durangaldea eta Arratiaren arteko loturaren ondorio da. Taldearen bigarren
fasearen parte da barikuan Matienako Vancouver tabernan aurkeztu zuten ‘Harrobian indusi’ diskoa.

MUSIKA ELKARRIZKETA

“Zarautzen gaur eta
Lemoako Gaztetxean

martxoaren 12an
ditugu kontzertuak” 

“60ko eta 70eko
hamarkadetako rock
and roll klasikoaren
eragina dute kantek” 

Kontzertuetarako hitzorduak
lortzea gaitza da gaur egun?
Lehenago baino gaitzagoa bai:
The Impresentablesen sasoian,
Durangon, Txori-zoron, Guay
tabernan edo Karretoan jota-
koak gara. Beste garai bat zen;
jendea gehiago joaten zen kon-
tzertuetara, eta taberna askotan
zegoen jotzeko aukera. Lehena-
go aukeran izaten genituen
lekuetan debekatu egin dute
jotzea orain, edo arazoak dau-
de auzotarren kexak direla eta.

Musikan 16 daramatzazue,eta
zailtasunak zailtasun, hor
jarraitzen duzue.Zerk bultza-
tzen zaituzte segitzera? 
Iñakik eta biok urte asko dara-
matzagu musika egiten, eta
beheraldiak izan ditugun arren

ez dagoen lekutik ilusioa atera
eta bueltatu egiten gara beti.
Gaitz dago, baina; kontzertuak
norberak lotu, diskoak saldu,
eta musikaz gainera bakoitzak
bere ogibidea ere badauka...  

Zelako musika mugimendua
dago Arratian?
Azken bost-sei urteetan geu izan
gara Dimako musika talde baka-
rra, baina beste talde bi ere
badabiltza orain: MG eta Jaik. 

“Beheraldiak izan ditugun arren, beti
ateratzen dugu jarraitzeko indarra“

“Gitarrista bila ibili
ginen 2006an, eta

horrela ezagutu
genuen Raul” 

“Bizitzan eta
errealitatean

oinarritzen diren
letrak egiten ditugu” 
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‘Cooking History‘: Iturri kultur etxeko
martxoko Hilean Behingo dokumentala 
Martxoaren 11n, 19:30ean, Elorrioko kultur etxean da Hilean Behin programako filmaren emanaldia

ANTZERKIA IKASTAROA

MM artxoaren 11rako ipini
dute hurrengo Hilean
Behin dokumental

emanaldiaren hitzordua: Cooking
History izeneko dokumentala
eskainiko dute Elorrioko Iturri
kultur etxean, 19:30ean hasita. 

Sukaldari militarrei buruzko
istorioa da. Filmaren laburpenean
jasotzen denez, XX. mendeko
Europako gerretan borrokatuta-
ko hainbat ejertzitotan jardun-
dako sukaldariei buruzko konta-
kizuna da Eslovakiar Errepublikan
jaiotako Peter Kerekes zuzenda-
riak 2009an ekoitzitako 88 minu-
tuko iraupena duen hau. 

Sei gerra, hamaika errezeta
Ejertzitoetan diharduten sukal-
darien ikuspuntutik kontatzen
ditu filmak gerrak. Sei gerra,
hamaika errezeta eta 60 milioi hil-
dako baino gehiago dira Cooking
History dokumentalak historia
kontatzeko baliatzen duen modu
honetan protagonista.

Estatuen garaipen eta galere-
tan, eguneroko janari beharrak
zelan eragin duen erakusten du
martxoan eskaintzeko hautatu
duten filmak: janariaren presta-
kuntza gerrarako estrategia zelan
bilakatu daitekeen. Bigarren Mun-
du Gerra eta Txetxeniako gerran
kokatzen da, besteak beste.

DOKUMENTALA EMANALDIA

Sukaldeak eta gerrak antz
handia dutela eta janaria presta-
tzea gerraren metafora dela era-
kusten du lanak: denbora da,
zuzendariak dionez, sukaldean
eta gerran osagai nagusi. I.E.

Ikastaroan parte hartzen dutenei
entrenamendu fisikoa eta ahots
lanketa eskaintzea da martxoaren
13an Banarte antzerki taldearen
Muntsaratz auzoko lokalean egin-
go duten ikastaroaren helburua.
Antzerkiaren teoria eta praktika
landuko dituzte Ander Lipus akto-
re markinarrak gidatutako saioan. 

Teoriari dagokionez, antola-
tzaileek nabarmentzen dutenez,
‘noh’ antzerkiari eta ‘tadeusz kan-
tor’ teknikari buruzko ikus-entzu-
nezko dokumentazioa eskainiko
dute, besteak beste, ikastaroan.
Antzerki antropologiara ere ger-

turatuko ditu izena ematen dute-
nak Ander Lipusek. Antzerki tek-
nika eta estetika berriak ikasteko
bestalde, jokoa eta inprobisazioa
landuko dituzte. 

Gutxienez hamar eta gehie-
nez hamabost laguneko taldeetan,
bakarkako lana eta kolektiboa
uztartuko dituzte ikastaroan par-
te hartzen dutenek. 

Martxoaren 13an, goiz eta
arratsaldez (10:00etan hasi eta
14:00ak arte, eta 16:00etatik
20:00ak arte) izango da hitzordua.
Informazio gehiagorako helbidea:
banarte@gmail.com. I.E.

Antzerkiaren teknika

eta estetikari buruzko

teoria eta praktika

Banarte antzerki taldeak ikastaro
trinkoa antolatu du Lipusekin
Antzerkiola Imajinarioa taldean landutako teknika eta metodologiak oinarri
dituen ikastaroa da Banartek antolatu eta Ander Lipusek gidatuko duena

Martxoaren 13an, goiz

eta arratsaldez dira

saioak Muntsaratzen

Gerran zein sukaldean

denbora dela osagai

nagusia dio Kerekesek

Sei gerra, hamaika

errezeta eta 60 milioi

hildako protagonista

2009an ekoitzitako 88

minutuko iraupena

duen dokumentala

Lipus ‘Putzuak lehortzen’ antzezlanean, iaz. J.Fernandez
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zarauztarra zazpi  bider izan da
finalista, eta lau txapel eskuratu
ditu. 2009an galdu zuen “agin-
tea”, jakina denez, Maialen
Lujanbiok kenduta.

Gaiak garrantzia handia
izan ohi du bertsoaren sorkun-
tzan, eta horretan sakonduko
dute Maite Berriozabal eta Unai
Elizasu gai-jartzaileek datorren
eguenean. Txapelketako gaien
analisia eginda, ikasleek funtzio
hori ezagutzeko aukera ere
izango dute.

Hirugarren atalean Agin
Rezola eta Iñaki Aurrekoetxea
izango dira irakasle. Kritikariak
dira biak; lehenengoa Garakoa
eta bigarrena Berriakoa. Txa-
pelketak bertsogintzari eginda-
ko ekarpena izango dute berba-
gai. Azkeneko lan-saioan Eider
Rodriguez idazlearen eta Asier
Altuna zinegilearen txanda
izango da. Bertsozaleak dira
biak, eta bestelako ikuspuntua
eskainiko dute bertsogintzaz
eta txapelketaz. 

25 bertsozale inguruk goza-
tuko dute ikastaroaz; bestalde,
www.plateruena.net/bloga hel-
bidean ere zuzenean ikusteko
aukera izango da. M.O.

Bertsozaleen ikasgela izango da aurten ere Plateruena kafe
antzokia. Atzo hasi zen DF bertsozale eskolaren bigarren edi-
zioa, Andoni Egañaren berbaldiagaz. 2009ko Txapelketa
Nagusia aukeratu dute azterketarako gai legez, eta hainbat
gonbidatu izango dituzte hausnarketarako prest.

B
ertsozaleek Plateruenean
daukate hitzordu berria,
DF bertsozale eskolan.
Martxoan zehar garatu-

ko den ikastaro hau bertso edo
bertsolari eskola baino, bertsoza-
leen topaleku izango da. Izan ere,
bertsoaz gehiago jakin edo goza-
tu gura duen edonori zuzenduta
dago ekimena. Bertsogintzari
buruzko dibulgazio saioak eskain-
tzea da antolatzaileen asmoa.

Joan zen urteko udaberrian
sortu zuten eskola berezi hau;
hobeto esanda, eskolaren lehe-
nengo zikloa landu zuten. Bat-
bateko bertsogintzaz, bertso
idatziez, bertsolaritzaren histo-
riaz, gai-jartzailetzaz... gai asko-
ren bueltan jardun zuten Igor
Elortza, Unai Iturriaga, Josu
Goikoetxea,  Xabier Amuriza eta

Maialen Lujanbioren partaide-
tzagaz. Egitasmoak eduki zuen
arrakasta ikusita, aurten biga-
rren edizioa martxan ipintzea
erabaki dute.

Hainbat gonbidatu

Aurten gai zentral bat izango
dute eskoletarako: Txapelketa
Nagusia. Antolatzaileek argitu
dutenez, “iazko DFkideek hala
erabakita, 2009ko txapelketari
errepasoa” emango diote Plate-
ruenean. Dena dela, gaia baka-
rra izan arren, hainbat alor lan-
duko dira gonbidatuen eskutik.
Atzo Andoni Egañak zabaldu
zuen berbaldi zikloa, bizi izan
dituen txapelketetan oinarritu-
ta bertsogintzaren bilakaera
aztertuz. 1986tik 2009ra,

Dibulgazio saioak
eskaintzea da
antolatzaileen
asmoa

Milaka bertsozale batu ziren Barakaldoko BECen, 2009ko Txapelketa Nagusiko finalean. Asier Arroita

Txapelketa Nagusia berbagai
DF bertsozale eskolan

Aurten gai zentral
bat izango da lau
saioetarako:
Txapelketa Nagusia

Gaia bakarra izan
arren, hainbat alor
landuko dituzte
gonbidatuekin
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Berdintasuna
helburu hartuta,
egitarau zabala
Durangaldean

Emakumeen lanak  
ezagutzera emanez

Emakumeen biografiak ardatz
hartuta, ikasleei zuzenduta era-
kusketa antolatu dute, asteon, San
Agustin kulturguneko sarreran.
Hainbat ikastetxek ekimen hone-
gaz bat egin dute. Parte hartu
duten ikastetxeak Landako, Kuru-
tziaga Ikastola, San Antonio San-
ta Rita eta Nevers izan dira, eta
zazpi urte arteko ikasleendako
prestatu dute. Panel informatibo-
etan prestatu duten emakume-
ei buruzko informazioa-gida baten
bitartez jakitera eman diete gaz-
teei. 

Berdintasun Sailetik jakite-
ra eman dutenez, garrantzitsua
da gaztetatik gizonezkoendako
erreserbatuta egon den espazio-
etan emakume hauen lana zein
izan den ezagutzera ematea, txi-
kitatik ikasi dezaten emakume-
aren berdintasuna borroka bat izan
dela denboran zehar. “Gaur egun,
hainbat gauza egiteko daudenez,
txikitatik berdintasunetik abiatu

behar direla ikastea gura genu-
ke”, zioen Goiztidi Diez zinegotzi
j e l t z a l eak ,  eg i t a r aua ren  
aurkezpenean. 

EEmmaakkuummee  bbaasseerrrriittaarrrraakk

Emakumearen NazioartekoEgu-
naren ildotik Durangoko Andra-
gunean beste erakusketa bat
antolatu dute.Urkiola Lea Artibai-
ko Landa Ingurua elkarteak anto-
latutako argazki erakusketa da.
“Emakumearen papera landa
inguruan zein den adierazten
duten irudiak dira”, diote antola-
tzaileek. Emakumea Durangalde-
an eta Lea Artibaiko landa ingu-
ruan erakusketa astelehenean
jarri zuten martxan, eta martxo-
aren 12ra arte izango da ikus-
gai: “Erakusketako argazkiek
baserri inguruan emakumeek
daukaten garrantzia adierazten
dute, bai etxe barruan bai kan-
poan ere”. 

Durangoko Bilgune Feministak
martxoaren 6an 11:00etan jarri
du hitzordua. Andra Marian mural
kolektiboa margotzeko deialdia
egin dute. Herria bizikleta biran
zeharkatuko dute ondoren. Mun-
du Martxari ekarpena egiteko,
muralagaz argazkia aterako dute.
Bazkaritarako ere elkartuko dira,
eguerdiko 14:00etan, eta
17:00etan Triki-trans-poteoa
antolatuko dute. Ondoren, egita-
rauak Atxondoko Gaztetxean
jarraipena izango du. Emakume-
ak larrugorritan antzezlana tau-
laratuko dute eta Shok-Asalto tal-
deak kontzertua eskainiko du.
Emakumearen Egunean manifes-
tazioa irtengo da, 20:00etan,
Andra Maritik. 

Emakumeen jabekuntza
indartu guran, Iurretako Andere-
bide elkarteak udalagaz elkarla-
nean berbaldi sorta antolatu du.
Emakumeek dauzkaten eskubi-
deak ezagutzera ematea eta jabe-
kuntza bidean aurrera egitea da
berbaldi hauen helburua. 

Erakusketak, antzerkia, lite-
ratura eta musika emanaldia eta
Lilakrosa dira aurten Durangon
prestatu dituzten ekintzak.

Berrizen Añeketan lasterke-
ta, antzerkia, ipuin kontaketak eta
tailerrak dira aurtengo egitarau-
rako aurreikusi dituztenak. Kon-
tzentrazioa deitu dute martxoa-
ren 8rako, 19:30ean, Urtiaga
plazan.

Abadiñon martxoaren 8a
dela-eta kartel lehiaketa antola-
tu dute. Orrazkera afrikarrak egi-
teko aukera izango da martxoa-
ren 8an Traña-Matienako plaza-
ko kioskoan. Ondoren, Mundu
Martxagaz bat egiteko murala
egingo dute. Jarraian, herriko

kaleak zeharkatuko dituen ibilal-
dia jai-giroan egingo dute. Zine
foruma eta antzerkia ere antola-
tuko dituzte. 

Elorrion Emakumeok mar-
txan berdintasunerako bidean
kontzentraziorako deia egin dute
martxoaren 8an, 17:30ean, pla-
zan. Eramos pocos laburmetraia
proiektatuko dute. Antzerki ema-
naldia ere izango da. Elorri Lorek
antolatuta Cándida filma eskaini-
ko dute martxoaren 17an Iturrin. 

Euskadiko Esnearen Ligak
berbaldia eta mahai-ingurua anto-
latu ditu, martxoaren 6an,
11:00etan, Andragunean. Nerea
Herran Muruagak, besteak bes-

te, Edoskitzea eta lan-eskubide-
ak hartuko ditu hizpide. 

Zaldibarren, Sutegi taldeak
El pico de las Viudas antzezlana
taularatuko du gaur, 14 urtetik
gorakoendako, herri-ikastetxe-
an. Afaria eta Ohiergi taldeagaz
dantzaldia prestatuko dute bihar-
ko, 21:30ean Goierriko auzo-
etxean. Zine-foruma antolatuko
dute martxoaren 8an, herri-ikas-
tetxeko ekitaldi-aretoan, Agua
filmagaz; gogoetarako gaiaEma-
kume alargunen munduari begi-
ra. Moderatzailea Arantxa Núñez
berdintasun teknikaria izango da
. Egun honetan haurtzaindegi
zerbitzua izango da. 

EEmmaakkuummeeaarreenn  NNaazziiooaarrtteekkoo  EEgguunnaarreenn  hhaarriirraa  hhaaiinnbbaatt  eekkii--
ttaallddii  aannttoollaattuu  ddiittuuzzttee  DDuurraannggaallddeeaann..  AAuukkeerraa  bbeerrddiinnttaassuunnaa
aallddaarrrrii  hhaarrttuuttaa,,  bbeerrbbaallddii,,  pprrooiieekkzziioo,,  aannttzzeezzllaann,,  eerraakkuusskkeettaa
eettaa  bbeesstteellaakkoo  eekkiinnttzzaa  ssoorrttaa  pprreesstt  ddaaggoo..  

BBeerrddiinnttaassuunneerraa  bbiiddeeaann  ggaazztteeeenn  aarrtteeaann  eerraaggiitteeaakk  ddaauukkaann  ggaarrrraannttzziiaa  aaiinnttzzaatt  hhaarrttuuttaa,,  aaddiinn
ttaarrttee  hhoonnii  zzuuzzeenndduuttaakkoo  eerraakkuusskkeettaa  aannttoollaattuu  dduuttee  DDuurraannggookkoo  UUddaalleekkoo  BBeerrddiinnttaassuunn  SSaaii--
llaarreenn  bbiittaarrtteezz..  HHeerrrriikkoo  iikkaasstteettxxeeeekk  eekkiimmeenneeaann  ppaarrttee  hhaarrttuu  dduuttee..

Euskadiko Esnearen
Ligagaz, edoskitzearen
eta lan-eskubideen
inguruko berbaldia 

Elorrion, martxoaren
8an laburmetraia
proiektatuko 
dute Iturrin

Landa inguruko
emakumeei buruzko
erakusketa
Andragunean

Durangoko hainbat
ikaslek emakume
sonatuen biografiak
ezagutu dituzte

Durangoko Bilgune
Feminista Durangon
eta Atxondon batuko
da, martxoaren 6an

Iban Gorriti
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Berdintasunaren alde antolatutako 
herri lasterketa, Haitira begira
LLiillaakkrroosseekkoo  kkaammiisseettaakk  eeuurroo  bbaatteenn  ttrruukkee  ssaallggaaii  iippiinnttzzeeaa  eerraabbaakkii  dduuttee  aauurrtteenn..  DDiirruu  hhoorrii  eettaa  jjeennddeeaakk  bboorroonnddaatteezz  eemmaannddaakkooaa  HHaaiittiirraa  bbiiddaalliikkoo  dduuttee  
DDuurraannggookkoo  UUddaalleekkoo BBeerrddiinnttaassuunn SSaaiillaaggaazz  eellkkaarrllaanneeaann  aannttoollaattuu  dduutteenn  eekkiimmeennaarreenn  bbiittaarrtteezz..  

Lila kolorez beteko dira Duran-
goko kaleak domekan. Lilakro-
sa martxoaren 7an Ezkurdi pla-
zatik 12:00etan abiatuko da.
Zapatilak jantzita, berdintasuna-
ren aldeko aldarria kalera atera-
tzeko aukera izango da  Antola-
tzaileek parte hartzeko dei zaba-
la egin dute.

NNoobbeeddaaddeeaakk

Nobedadez bete dute berdinta-
sunaren aldeko herri-martxa.
Lasterketaren amaiera, lehe-
nengoz, Santa Ana plazan koka-
tu dute, Andragunea bertan
dagoelako. “Emakumeen topa-
gunea sortu dugu herrian eta las-
terketa bertan  amaitzeari garran-
tzitsua deritzogu”, diote antola-
tzaileek.

Lilakroseko kamisetak euro
batean salgai jartzea erabaki dute
eta, horrez gainera, bakoitzak
eman gura duen borondatezko
laguntza jasoko dute. Bildutako
dirua Haitira bidaliko dute. Duran-
goko Udaleko Gizarte Ekintza Sai-
lagaz elkarlanean antolatutako
ekimena izango da. Haitira lagun-
tza bidaltzeko herriko elkarteek
diru-bilketa kanpaina martxan
jarri dute, eta Emakumearen Egu-

nean ere helburu horregaz bat
egitea erabaki dute. 

Jai giroan amaituko dute
aurten lasterketa. Globoak eta
mezuak botako dituzte ekitaldia-
ren amaieran. Jendea parte har-
tzera deitu dute arduradunek
“ahal denik eta jenderik gehien
batzeko”.

EEllkkaarrtteeaakk

Herriko elkarteek lasterketan par-
te hartzen dute urtero. Edizio bakoi-
tzean elkarte batzuei dagokie las-
terketako testigua eramatea.
Durangaldeko Ahotsak, Izar Gaz-
tea, Uztai Taldea, Tabirako, Lan-
dakoEskolakoGuraso Elkartea,
Emakumeen Rugby Taldea, Erro-
tari, Berbaro, Txoritxu Alai, Bate-

ginez eta Jappoo dira edizio hone-
tan testigua eramateko ardura
daukatenak.

Lilakrosaren bukaeran luntxa
eskainiko dute bertaratzen diren
guztientzako. Lasterketan parte
hartzen duten lagunek indarrak
berritu ahal izango dituzte.

Azaroaren 25aren harira anto-
latutako kontaketa laburren eta
olerkien lehiaketako bi sarituk
poemak irakurriko dituzte, gaine-

ra, eta, urtero legez, Durangoko
emakume batek idatzitako poe-
mak ere entzungai izango dira eki-
taldiaren amaieran. 

IIbbiillbbiiddeeaa

Kamiseta lila soinean hartuta
Ezkurditik irtengo dira domeka
eguerdian Lilakrosean parte har-
tuko duten arineketalariak. Mada-
lena, Landako etorbidea, Monte-
video kalea eta Kurutziaga zehar-
katuko dituzte. Ondoren, Alde
Zaharrerako bidea hartuko du Lila-
krosak. Alde Zaharrean itzuli bat

emanda, Santa Anan jarriko dute
helmuga, Andragunean.

PPaarrttee--hhaarrttzzeeaa

Herri-lasterketaren bosgarren
edizioa da aurten antolatuko
dutena. Durangoko Lilakrosa,
lehenengoz, 1996an antolatu
zuten. Urterik urte parte-hartzea
hazten joan dela nabarmendu du
Ketty Arrabal Durangoko Uda-
leko berdintasun teknikariak:
“Jende ugari biltzen duen laster-
keta da. Gazte eta heldu laster-
ketaren inguruan batzen dira”. 

Lilakroseko
kamisetekin
batutako dirua
Haitira bidaliko dute

Aktore ezagunez 
betetako antzezlana

Emilio Gutierrez Caba, Luisa Mar-
tin eta José Sáiz aktore ezagu-
nak taula gainean izango ditugu
martxoaren 12an Elorrion eta
martxoaren 14an Durangon, La
muerte y la doncella antzezlana
ematen. 

Txileko trantsizioan idatzi zuen
lana Ariel Dorfmanek, etaPaulina
Salasen istorioa kontatzen du.
Hogei urte lehenago bera bahitu
zuen gizona bahitzen du Luisa Mar-
tinek antzezten duen pertsonaia
protagonistak. 

Lan honek torturaz eta gehie-
gikeriaz berba egiten du. “Testu
hunkigarria bezain zirraragarria
da, egia gordinaren aurre-aurre-
ra eramango dituena”, azaldu dute
San Agustingo arduradunek.
Durangoko antzezlana San Agus-
tinek Aukera Berdinasunerako
Udal Kontseiluagaz antolatu du. 

Lasterketaren
amaierarako poesia
irakurketa antolatu
dute, besteak beste

Durangoko hamabi
elkartek txandaka
eramango dute
lasterketako testigua 

Kepa Aginako
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SANDRA HERNANDEZ:

“Ordenagailua
tresna bat da;
eskuz egindakoa 
beti da  
pertsonalagoa“

SSaallaammaannccaann  eettaa  MMaaddrriilleenn  ddiisseeiinnuu  ggrraaffiikkooaa  iikkaassiittaakkooaa
ddaa  MMaarrttxxooaarreenn  88aa  iirraaggaarrttzzeekkoo  kkaarrtteellaa  eeggiitteekkoo  BBeerrrrii--
zzeenn  aannttoollaattuu  dduutteenn  lleehhiiaakkeettaa  iirraabbaazzii  dduueenn  SSaannddrraa  HHeerr--

nnaannddeezz..  OOrrddeennaaggaaiilluuaaggaazz  eettaa  aarrkkaattzzaaggaazz  eesskkuuzz  eeggiinnddaakkoo
llaannaa,,  bbiiaakk  nnaahhaassttuu  ddiittuu  ‘‘HHooddeeiieettaann  bbllaaii’’  kkaarrtteelleeaann..  EEnnkkaarr--
gguuaakk  bbeettii  ““aattzzoorraakkoo””  iizzaatteenn  ddiirreellaa--eettaa,,  llaann  bbaattii  bbeehhaarr  bbeess--
ttee  ddeennbboorraa  eesskkaaiinnttzzeekkoo  aauukkeerraa  eemmaatteenn  ddiiootteellaakkoo  ddiittuu  lleehhiiaa--
kkeettaakk  gguussttuukkoo::  pprreessaa  bbaarriikk  eessppeerriimmeennttaattuu  ddeezzaakkeeeellaakkoo..  

‘‘HHooddeeiieettaann  bbllaaii’’  iizzeennaa  iippiinnii  ddiioozzuu
kkaarrtteellaarrii,,  zzeerr  eessaann  gguurraa  iizzaann  dduuzzuu
iizzeennbbuurruu  hhoorrrreeggaazz??
Sexualitatearen bitartez erreali-
tatetik alde egiten duen neska-
ren irudia izan daiteke ideia nagu-
sia, baina, egia esanda, buelta asko
gehiago barik sortutako ideia da.

KKaarrtteell  lleehhiiaakkeettaarraa  aauurrkkeezzttuu  zzaarreenn
lleehheenneennggoo  aallddiiaa  iizzaann  ddaa??
Iaz ere aurkeztu nuen Martxoa-
ren 8ko kartel lehiaketara lan bat,
baina ordukoan ez nuen saririk
irabazi. Lehenengo aldia da lehia-
keta irabazten dudana.

OOhhiittuurraa  ddaauukkaazzuu  uuddaalleettaann  aannttoo--
llaattzzeenn  ddiittuuzztteenn  kkaarrtteell  lleehhiiaakkeettee--
ttaarraa  aauurrkkeezztteekkoo??
Bai. Berrizera bueltatu nintzene-
tik egon diren kartel lehiaketa guz-
tietara aurkeztu naiz; Martxoak 8
eta Berrizko jaietarako kartel
lehiaketetara, eta argazki lehia-
ketetara ere bai.

BBeessttee  eeddoozzeeiinn  eennkkaarrgguu  eeggiitteenn
dduuzzuunn  mmoodduuaann  aallaa  bbeesstteellaa  llaann--
ttzzeenn  ddiittuuzzuu  lleehhiiaakkeetteettaarraakkoo  llaannaakk??
Normalean lehiaketetara aurkez-
tuko ditudan lanak egiteko den-
bora gehiago hartzen dut, enkar-
guz egindako lanak beti atzora-
ko izaten direlako. Asko eskertzen
da, lan bati denbora gehiago
eskaini ahal izateko, lehiakete-
tan parte hartzea.

TTeekknniikkaa  bbeerreezziirreenn  bbaatt  eerraabbiillttzzeenn
dduuzzuu  kkaarrtteellaakk  eeggiitteekkoo??
Gehienetan ordenagailuagaz egi-
ten dut behar, baina lan honeta-
rako arkatzez egin dut hasiera-
ko marrazkia; gero, eskaneatu
ondoren, ordenagailuagaz kolo-
reztatu eta izenburua idatzi. Lanak
eskuz egitea gustatzen zait, eta
horregatik saiatzen naiz ordena-
gailua eta eskulana erabiltzen.

ZZeerr  eezzaauuggaarrrrii  eessaannggoo  zzeennuukkee
ddaauuzzkkaallaa  zzuurree  eessttiillooaakk??
Testurak erabiltzea gustatzen zait
asko; hainbat programa uztartzea,
eta ahal dudanetan arkatzagaz
eta paperean lan eginez abiatzea
diseinua. Hala ere, lan bakoitzak
bere ezaugarriak eta bere esti-
loa eskatzen ditu.

ZZeerr  oonnuurraa  ddaakkaarrzzkkiioo  ddiisseeiinnaattzzaaii--
lleeaarrii  eesskkuuzz  zzeeiinn  oorrddeennaaggaaiilluuzz  aabbii--
llaa  iizzaatteeaakk??
Ona da ordenagailuan ipini aurre-
tik eskuz marrazten jakitea. Orde-
nagailuak gauza asko gehitzen
dio lanari eta aukera asko ema-
ten ditu, baina beste tresna bat
da: eskuz egindakoa beti izango
da pertsonalagoa. Bi teknikak
nahastea da interesgarriena.

ZZeellaann  bbuurruurraattuu  zziittzzaaiizzuunn  kkaarrtteellee--
aann  jjaassoottzzeenn  dduuzzuunn  iirruuddiiaa??
Kartel lehiaketaren gaia sexua-
litatea zela kontuan hartuta, zalan-
tza egin nuen, hasieran, emaku-
me bi, emakume bat eta gizon
bat edo zer ipini kartelean... Azke-
nean, bakoitzak norbere sexua-
litatea duela pentsatuta, neska
bakarrik eta hodeietan jasotzen
duen irudia joan zen ateratzen.

MMeezzuuaa  llaanneeaann  hhaasstteerraakkoo  aarrggii  iizzaa--
tteenn  dduuzzuu  aallaa  eeggiinn  aahhaallaa  ddooaa
mmeezzuuaa  eerree  zzeehhaazztteenn??
Gehienetan mezua argi izaten dut,
baina askotan egiten zoazela
sortzen dira aldaketak.

EEnnkkaarrgguuaakk  eeggiitteenn  ddiittuuzzuu??
Lanetik kanpora lagun bategaz
egiten ditut diseinu eta argazki-
gintzako enkarguak, eta egunen
batean gure enpresa eraikitzeko
asmoa daukagu.

Lanen hasierako
irudia arkatzagaz

egitea gustatzen zait 

Hainbat testura
erabiltzen ditut

nire lanetan
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‘Añeketan‘ emakumeen
lehenengo lasterketa
antolatu dute Berrizen
EEggiittaarraauukkoo  bbeerrrriikkuunnttzzeenn  aarrtteeaann,,  eemmaakkuummeeeeii  zzuuzzeenndduuttaakkoo
llaasstteerrkkeettaa,,  bbeerrddiinnttaassuunn  aarrllookkoo  aarrggiittaallppeennaa,,  iikkaassttaarrooaakk  eettaa
ttaaiilleerrrraakk  aazzppiimmaarrrraattuu  ddiittuuzzttee  aannttoollaattzzaaiilleeeekk..

Berrizko emakumeak kalera irten-
go d i ra  mar txoaren 7an ,
12:00etan, Añeketan lasterketa-
ren lehenengo edizioan parte
hartzera. Parte hartzeko, aurre-
ko egunean Udaletxean izena
eman daiteke. Lasterketa hasi
orduko ere aukera izango da. Ibil-

bidea hiru kilometrokoa izango
da. Iturriza kalea, Zengotitaben-
goa, Matzagabarrena eta Gelto-
ki kalea zeharkatuko dituzte. Hel-
muga Kultur Etxean ipiniko dute.
Sari sinbolikoak banatuko dizkie-
te parte-hartzaile gazteenari eta
zaharrenari. 

Lasterketa amaieran, Emakume-
en Mundu Martxagaz bat eginez
argazkia aterako dute. Lasterke-
tan parte hartu ez arren, argaz-
kian ateratzeko dei egin diete
Berrizko emakumeei. Gainera,
Hauxe da paraderu! antzezlana
taularatuko dute Trama ta Brix
ondarrutarrek. 

Emakumearen Egunean,
19:30ean, kontzentraziorako deia
egin dute Urtiaga Plazan. Udal-
batzak aho batez onartu duen
adierazpen instituzionala irakurri-
ko dute. Gaberdi taldeak girotu-
ko du ekitaldia. 

Jabekuntza saioak antolatu
dituzte emakume helduendako,
Miriam Herbo psikologoaren
eskutik. Gazteentzako sexualita-
tea genero ikuspuntutik lantze-
ko tailerra emango du Eider Goi-
buruk. Gure Izarrak taldeak ere
barreterapia saioa antolatu du hile-
ko azken barikuetan Berrizko
kiroldegian. 

Sari sinbolikoak
parte-hartzaile
gazteenari eta
zaharrenari 

Emakumearen Egunean
ipuin kontalariak eta
antzerkia ikastetxeetan
IIkkaasstteettxxeeeekk  mmaarrttxxooaarreenn  88aann  EEmmaakkuummeeaarreenn  EEgguunnaaggaazz  bbaatt
eeggiinn  dduuttee  BBeerrrriizzeenn..  AAddiinn  gguuzzttiieettaarraakkoo  eekkiittaallddiiaakk  aannttoollaattuu
ddiittuuzzttee  bbeerrddiinnttaassuunnaa  iikkaassllee  ggaazztteeeekkiinn  llaannttzzeekkoo..

Berbaldiak eta emakumeendako
bazkaria antolatu dituzte Iurretan
IIuurrrreettaakkoo  UUddaallaakk  AAnnddeerreebbiiddee  ttaallddeeaaggaazz  bbaatteerraa  hhaaiinnbbaatt  eekkiittaallddii  aannttoollaattuu  ddiittuu  mmaarrttxxooaa--
rreenn  88rraakkoo..  EEmmaakkuummeeaarreenn  EEgguunneeaann  IIbbaarrrreettxxee  kkuullttuurr  eettxxeeaann  aaddiieerraazzppeenn  iinnssttiittuuzziioonnaallaa
iirraakkuurrrriikkoo  dduuttee..  EEmmaakkuummee  kkiirroollaarriieekkiinn  hhiittzzoorrdduuaa  mmaarrttxxooaarreenn  1100eerraakkoo  pprreessttaattuu  dduuttee..

Ipuin kontalariekin jorratu gura
dute Berrizen berdintasuna. Ipui-
nak hezkidetzaren ikuspuntutik
lantzen dituen Kontukantoi ipuin
kontakizunak ikastetxeetan eskai-
niko dituzte. Gainera, adin tarte
bakoitzari zuzendutako ipuinak
aukeratuko dituzte. Learreta Mar-
kina ikastetxeko Lehen Hezkun-
tzan zein DBHn arituko dira kon-
tu kontari. Institutuko ikasleek
antzerki saioa ere izango dute
ikusgai.

Ipuin saio hauetan, pertso-
na batek ipuina kontatzen duen
bitartean beste batek koaderno
handi batean marraztu egiten du.
Ipuin bakoitzeko marrazki bat. 
Helburua dibertimendua eta une
atsegina pasatzea den arren,
genero parekotasuna landuko
dute ahozkotasun eta irudien
bitartez. Zenbait estereotipo zalan-
tzan ipiniko dituzte. Ordu beteko
saioan kontatuko dituzten isto-
rioetan hizkuntza eta mezua zain-
tzen dutela diote antolatzaileek,
“sexu arraza edo kondizio sozia-
lak bultzaturiko diskriminazioa
agertu ez dadin”. 

Protagonistak emakumeak
dira. Emakumeen ikusezintasuna
gaur egungo arazoetako bat da,
eta horregaz emakumeen “ez
agertzeari” aurre egin gura diote.

Adierazpen instituzionala iraku-
rrita jarraituko dute Iurretan Ema-
kumearen Nazioarteko Egune-
rako prestatu duten egitaraua-
gaz. Ibarretxe kultur etxean
martxoaren 8an batuko dira,
19:00etan.

Berbaldiak antolatu dituzte
otsailean eta martxoan. Hurren-
go asteotarako ere hainbat hitzal-
di prestatu dituzte. Euskal Herri-
ko emakumezko kirolarien arte-
ko mahai-ingurua eskualdeko eta
Euskal Herriko emakume kiro-
lari ezagunen bilgune izango da.
Emakumeek kirolean bizi duten
egoera lantzeko aukera izango
dute mar txoaren 10ean ,
18:30ean, Ibarretxe kultur etxe-
an. 

Bideoforumak Las mujeres
de verdad tienen curvasfilma izan-
go du mintzagai martxoaren 11n,
18:30ean, Kultur Etxean. Ber-
taratzen diren lagunen mahai-
inguruko moderatzaile arituko
da Marina Santa Coloma Sko-
lastikako arduraduna. 

Urtero antolatzen duten ema-
kumeendako afarian parte har-
tu gura dutenek txartela esku-
ratzeko aukera dute oraindio,
martxoaren 8ra arte, Kultur Etxe-
an. 

Autobusa ipniko dute
20:45ean posta bulego aurre-
ko geltokian, Goiuriko Ikuspegi
jatetxera joateko. Anderebideko
bazkideendako 20 euroko pre-
zioa jarri dute antolatzaileek.
Iurretan erroldatuta daudenen-
dako 25 euro izango dira, eta 30
euro besteendako.

Kontukantoi taldeko
kideen saioan
esterotipoak 
landuko dituzte

Afarian parte
hartzeko txartelak
salgai daude 
Kultur Etxean

Emakume kirolarien
mahai-ingurua
antolatuko dute
Kultur Etxean
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Isabel Abella:
“Eskubideak 
ezagutzea 
ezinbestekoa da 
berdintasunera 
heltzeko“

NNooiizzttiikk  ddiihhaarrdduuzzuu  bbeerrddiinnttaassuunn
ggaaiieettaann  llaanneeaann??
Urte batzuk daramatzat gizarte
gaiak lantzen. Zerbitzu hau anto-
latu aurretik Hego Ameriketako
hainbat herrialdetan behar egin
dut, batez ere, genero indarke-
riaren inguruko gaietan. Nazio-
arteko erakundeetan ere bai;
Europako Parlamentuan, esate
baterako, giza eskubideen gaie-
tan, eta Venezuelan ere izan nin-
tzen. 

HHaaiinnbbaatt  hheerrrriiaallddeettaann  bbeehhaarr  eeggiinn
ddoozzuu..  OOiinnaarrrriizzkkoo  aarraazzooaa  bbeerraa  ddaa??  
Berdintasun eza herrialde batzue-
tan beste batzuetan baino nabar-
menagoa da, legeria leku batzue-
tan beste batzuetan baino gara-
tuagoa dagoelako. Hala ere,
emakumeen eta gizonen arteko
aukera desberdintasuna herrial-
de gehienetan dago, eta horren
erakusgarri larriena genero indar-
keria da. Herrialde batzuetan
legeria gizartearen aurretik doa
eta beste batzuetan guztiz kon-
trakoa gertatzen da. 

GGaaii  hhoonneettaann  hheemmeenn  aauurrrreerraappuu--
ssuuaakk  eemmaann  ddiirreellaa  uussttee  dduuzzuu??
Lege berria aurrerapausua izan
da. Eztabaida handia eragin du,
Auzitegi Konstituzionalean hele-
giteak tartekatu dira. Beharrez-
koa zen, eta emakume asko
babesten ditu. Koordinazio arlo-
an oraindik zer hobetu badago-
en arren, hobekuntza handiak egin
dituztelakoan nago.

EEmmaakkuummeeeekk  lleeggaallkkii  ddiittuuzztteenn
eesskkuubbiiddeeaakk  eezzaagguuttzzeenn  ddiittuuzzttee??
AArrlloo  hhoorrrreettaann  eerree  bbaaddaaggoo  zzeerr
hhoobbeettuu??
Iurretan eskubide legalen ingu-
ruan berba egingo dut. Esate bate-
rako, gaietako batek gaurkota-
sun handia dauka: banatuta eta
dibortziatuta daudenen kasuan

lege berriagaz alargun-pentsioa
jasotzerakoan gertatzen dabile-
na azalduko dut. 

EEmmaakkuummee  bbaattzzuukk  aallaarrgguunn--ppeenn--
ttssiiooaa  jjaassoottzzeekkoo  aarraazzooaakk  ddiittuuzzttee..  
Garrantzitsua da banatuta eta
dibortziatuta daudenek jakin deza-
tela ebazpen horiek aldatu behar
dituztela, alargun-pentsioa eska-
tuz gero jaso ahal izateko. Egita-
tezko bikote egiten dabiltzanek
ere jaso dezakete, baina jakin
behar dute zelan egin. Gizarte
Segurantzak emakume askori
esan die, hainbat urtean kotiza-
tu eta gero, ez daukatela alar-
gun-pentsiorako eskubiderik.
Askok ez du erreklamatzen, bai-
na jakin egin behar dute errekla-
matzeko aukera badagoela. Ema-
kume asko dabiltza eskubide hori
epaitegietan aldarrikatzen.

EEmmaakkuummee  aasskkoo  ddaauuddee  aallaarrgguunn--
ppeennttssiioorriikk  bbaakkoo  eeggooeerraa  hhoorrrreettaann??
GGuurree  eesskkuuaallddeeaann  eerree  hhoorrrreellaakkoo
kkaassuurriikk  ddaaggooeenn  bbaaddaakkiizzuu??
Emakume edadetuei eragiten
die gehien. Kaltetu bi inguru
horretakoak dira. Izan ere, esta-
tu mailako lehenengo kaltetua da
horietako bat, eta kasua Auzite-
gi Gorenean dago. Kasu horren
moduko asko daude: emakume
bat etxean familia zaintzen egon
da, eta 65 urte ingurugaz bana-
tu egin da. Handik bi urtera gizo-
na hil egiten da. Emakume horri

pentsio konpentsatorio hori erre-
konozitu ez badiote, pentsioa
ukatu egingo diote. Hainbat
hamarkadatan, Gizarte Seguran-
tzari bikote batek egindako koti-
zazioak dira eta ez dira likidatzen.
Injustizia bat da, 60 urtetik gora-
ko emakume bat kotizatzeko
denborarik barik ezer barik uzten
dutelako pobreziaren ateetan.
Jendeak egoera hori ezagutzea
garrantzitsua da. Banatzerakoan
klausula hori ondo betetzea
garrantzitsua da, gero alargun-
pentsioa kobratzeko. 

EEmmaakkuummeeeekk  bbeerrbbaallddiieettaann  zzeerr
ggaallddeettzzeenn  ddiizzuuttee??  ZZaallaannttzzaa  aasskkoo
ddaauuzzkkaattee  lleeggee  aallddeettiikk  ddaauuzzkkaatteenn
eesskkuubbiiddeeeenn  iinngguurruuaann??
Emakume askok familiako gaiei
buruz galdetzen didate. Seme-ala-
bek bikotea dutela baina ez dute-
la ezkondu gura azaltzen didate.
Egitatezko bikoteek eta ezkon-
duek zein eskubide dituzten ere
bai. Banaketa kasu baten ados-
tasunera heltzeko zer eskubide
dituzten. Genero indarkeria kasue-
tan emakumeek zer laguntza
dituzten. Laneko gaiak ere gal-
detzen dizkidate. Alabaren bat
haurdun gelditzearren kaleratu
dutela-eta, zer eskubide dituzten. 

HHuurrrreennggoo  bbeerrbbaallddiiaa  mmaarrttxxooaarreenn
2255eeaann  eemmaannggoo  dduuzzuu  IIuurrrreettaann..  ZZeeiinn
ggaaiirrii  bbuurruuzz  bbeerrbbaa  eeggiitteeaa  aauurrrreeii--
kkuussii  dduuzzuuee??
Berbaldiaren izena Ez zaitez isi-
lik gelditu da, 18:30ean Ibarre-
txe kultur etxean. Gai honen
inguruko bigarren saioa izango
da, eta genero biolentziaren gaia
aztertuko dugu.Jende askok pen-
tsatzen du berari eta ingurukoei
ez zaiela gertatuko. Emakume
horiei zelan lagundu azalduko dut.
Zein laguntza dituzten eskura. Zer
baliabide dauden.

AAbbeellllaa  LLeeggaalleekk  hhaaiinnbbaatt  bbeerrbbaallddii  eemmaatteenn  ddiihhaarrdduu  IIuurrrree--
ttaann..  BBeerrddiinnttaassuunn  ggaaiiaakk  llaannttzzeenn  ddiittuuzzttee  hhaaiinnbbaatt  iikkuuss--
ppuunnttuuttaattiikk..  AArrlloo  jjuurriiddiikkooaazz  ggaaiinneerraa,,  ffoorrmmaazziiooaann  eerree

eerraaggiitteenn  dduuttee..  IIssaabbeell  AAbbeellllaakk  zzeerrbbiittzzuu  hhoonneettaann  ddiihhaarrdduu  llaannee--
aann..  AAbbookkaattuuaa  iizzaannddaa,,  eemmaakkuummeeeenn  eesskkuubbiiddeeaakk  eezzaagguuttzzee--
rraa  eemmaannggoo  ddiittuu,,  mmaarrttxxooaarreenn  2255eeaann,,  IIbbaarrrreettxxee kkuullttuurr  
eettxxeeaann  eemmaannggoo  dduueenn  bbeerrbbaallddiiaann..  

Banatutako alargun
asko pentsio barik
gelditu dira, eta

erreklamatu daiteke

Estatuko  lehenengo
kasua Durangaldeko
bat da. Auzitegietan

dago.

Iurretan emakume
eta gizonen eskubide
legalak hartuko ditut

berbagai
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Zein izan da, zure ustez, bertsogintzan
eman den aldaketa nabarmenena?
1967ko txapelketara joanda, Uztapidek
bota zituen bertso ospetsu batzuen gaia
“ama” izan zen. Handik 13 urtera, 80an,
Amurizak irabazi zuenean bere bakarka-
ko gaia “aita” izan zen. 82an, Amurizaren
bigarren txapelean, “emakumea”. Logi-
kari jarraituz, hurrengoan gaiak “amona”
edo “seme-alabak” izan beharko luke
(barrez). Baina hortik aurrera, gauzak
aldatzen hasten dira. Esan daiteke ordu-
ra artekoak gai generikoak zirela; gaine-
ra, 67an generikoki kantatu zuen Uztapi-
dek. Zergatik? Bada, aurrean zuen publi-
koak ikuspegi  beretsua zeukalako, erli-
jioa eta familian oinarritua. Baina 80an,
jendea aldatzen hasi da, eta Amurizak
emozioa sortzeko ez du nahikoa aita
generiko batez abestea, eta bereari kan-
tatzen dio. 86tik aurrera gaiak desber-
dintzen hasten dira, konkretuagoak dira.
Final horretako gaia zera zen: “Herriko

bandoa egin behar duzu”. Denboran
aurrera, eboluzioa desberdina izan da:
gai konkretuak hartzen ziren; 2005ean,
aldiz, oso zabalak: markoa bakarrik ema-
ten ziguten; 2009an buelta txiki bat ema-
nez, markoa jarri digute, baina elementu
konkretu batzuk ere bai...

1986-2009. Desberdintasun handiak?
Ez dut uste sakon-sakoneko aldaketarik
dagoenik. Orduko neurri, errima eta
abarretan gabiltza. Hori bai, bertsolari
gehiago jaio eta estilo desberdinak sortu
dira. Etorkizunari begira ere igarri daite-
ke hori, batez ere bakarkakoetan, auke-
ratzen gabiltzan doinuak-eta ikusita.

Batzuen iritziz,gaur egungo bertsogintza
hurregi dago literaturatik...
Bakoitzak bere tresnak erabiltzeko aha-
legina egiten du. Lehen inork gutxik kan-
tatzen zituen zortzi puntukoak, eta gaur
egun finalera heltzen den edonork. Zor-
tzi puntu betetzeko, baliabide literarioe-
kin ez bada, ezinezkoa da.

Bertsoaren egituran, badago alderik?
Nire iritziz, lehen ez bezala, gaur egungo
bertsogintzan barrukoa indartzen da
gehiago, eta amaiera, azken puntua, ari-
nago geratzen da.

Emozioak pisu handia du gaur egun...
Lehen ere bai, nire ustez. Egia da, jende-
aren erreakzio eta tendentzietara oso adi
egon beharko genukeela. Txapelketako
finala amaitzean, jendea etortzen zaigu
eta esaten digu: “Zer ondo pasatu
dugun, zenbat negar egin dugun!”. Urte-
an zehar, bestalde, zera esaten digute:
“Zenbat barre egin dugun!”.

Txapelketa atzean utzita,zer duzu buruan? 
16 urtean txapelduna izanda, norbere
gainean “foko” bat edukitzen da. Horren
azpitik irtetzea lasaigarria da. Egunez
egun egingo dut lan. Urtean zehar ere
azaltzen ditu bertsolariak bere grina,
ideiak eta berrikuntza gogoak. 

Berbaldi zikloa zabaldu zuen atzo Andoni Egañak. Bere
bizipenetatik, txapelketak eta bertsogintzak izandako 
bilakaera aztertu zuen lau bider txapeldun izandakoak.

“Estilo desberdinak
sortu dira”

Baliabide
literarioekin ez bada,
ezinezkoa da zortzi
puntu betetzea  .

Zein izango da zuen berbaldiaren helbu-
rua? Zer erakutsi gura duzue?
Gure helburu nagusia parte-hartzaileek
gu gai bat planteatzera zelan heltzen
garen ulertzea da. Sorkuntza prozesu
horretaz aparte, txapelketetan izaten
ditugun irizpide eta pausuak azalduko
ditugu; gai bat bertsoaldi jakin baterako
aukeratzeko edo atzera botatzeko arra-
zoiak, esaterako.

Zuek txapelketan ipinitako gaiak azter-
tuko dituzue?
Txapelketa osteko gogoeta legez plante-
atuko dugu. Materiala batu eta aztertuko
dugu ikus-entzunezko formatuan, jen-
deari ere entretenigarriago egiteko. Izan
ere, gu ez gara protagonistak, bertsola-
rien laguntzaileak baizik. Balorazioak
egiteko aprobetxatuko dugu.

Ez da erraza izango gai egokia topatzea...
Ez du zer ikusirik plazako gai batek txa-
pelketako bategaz. Txapelketaren
kasuan, partaideen filtrotik pasatzen
dena izango litzateke egokiena.

Gaiak zabalak direla,itxiak direla...ezta-
baida ere izan da azkenaldian.
Bakarkakoetan, batez ere, mugak jartzen
joan izan dira gai-jartzaileak. Lehen gaia
“euria ari du”  zen; gero “euria ari du eta
goiz esnatu zara”; eta orain “euria ari du,
goiz esnatu zara eta ez duzu kalera irte-
tzeko gogorik”. Hala ere, batzuek diote
oraindio ere gaiak zabalegiak direla. Bai-
na kontua da, kartzelakoan, adibidez,
entzulea ez dagoela prest zortzi bertsola-
ri gauza bera esaten entzuteko. Hori bai,
gertatu izan zaigu gai bat zabala delako-
an ipini, eta bertsolariek eduki berberari

heltzea; 2009ko finalean kazetariaren
gaiagaz hori pasatu zitzaigun.

Non dago fikzioko eta errealitateko gaien
arteko oreka?
Iaz lehenengoz parte hartu nuen Txapel-
keta Nagusiko gai-jartzaileen taldean,
eta urrian hasiko zen txapelketako lane-
rako, aurreko abenduan deitu ninduten.
Gai-poltsa bat osatzen joaten gara, eta
horrek ia aktualitate bakoak direla esan
gura du. Momentuko egoeran gizartean

gertatzen diren gaientzako leku bat
uzten dugu, eta txapelketan zehar aste-
ro-astero nahasten ditugu fikziozkoekin.

Finalekoak gai serio edo gordinegiak izan
zirela ere entzun izan da...
Kritikak, asmo onez egiten direnean,
ondo jasotzen ditugu. Onak ere jasotzen
dira: gai bat giltzurrun trasplanteen
ingurukoa zen, eta elkarte batek eskerrak
eman zizkigun prentsako artikulu bat
idatziz. Kasu horretan, finalean,nik ere
sentsazio hori eduki nuen saioa amaitze-
rakoan. Aurretik prestatuta geneuzkanei
une horretan sortu zirenak batu geniz-
kien; gu ere ukitu gintuzten gaiak. Baina
esan beharrik ere ez dago, beti ahalik eta
ondoen lan egiten saiatzen gara.

Datorren asteko gonbidatua izango da Maite Berriozabal gai-
jartzaile berriztarra. 2009ko Txapelketa Nagusian ipinitako
gaiak aztertuko ditu, Unai Elizasu lagun duela.

“Gogoeta legez
planteatuko dugu”

Partaideen filtrotik
pasatzen dena izango

litzateke gairik
egokiena.

Asier Arroita



EritziaEr
2010eko martxoaren 5a, barikua anboto18

Juan José Gastañazatorre
PP

Sei hankako mahaia

Zuzendaria: Jone Guenetxea. 
Erredakzio burua: 
Joseba Derteano.
Administrazioa: 
Itziar Belar, Miren Abasolo eta 
Naiara Alzaga. 
Publizitatea: Itziar Azula, Goretti Alonso
eta Amaia Huarte. 
Erredakzioa: Aitziber Basauri, Pello
Mugarza, Itsaso Esteban, Markel
Onaindia, Amaia Ugalde eta Gemma
Aldalur. 
Maketazioa: Ainhoa Arizmendiarrieta. 
Testu zuzentzailea: Igor Elortza. 
Argazkilariak: Iban Gorriti, Ana
Domínguez, Kepa Aginako eta Juanra
de la Cruz. 

Abadiño
Atxondo
Berriz
Durango

Elorrio
Garai
Iurreta
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anboto
Anboto komunikabideak Elkartea

2010eko martxoaren 5a - 9. urtea - 364 zk.

durangaldeko astekaria

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

ERITZIA
Gutunak @

✑

Izurtzako Udalaren jarrera radar faltsuen
inguruan
Izurtzako Udalak behin eta berriz agerian jarri du herria erdibitzen
duen BI-623 errepideak herritarrentzat suposatzen duen arriskua.
Izan ere, egunero 8.500 ibilgailuk gurutzatzen dute, hauetatik 1.800
kamioiak direlarik.

Agerikoa da nahiz eta gehienezko abiadura baimendua 50km/h
izan, inor gutxik errespetatzen duela. Bertatik auto eta kamioiak
80km/h-100km/h abiaduran pasatzen ikustea ohikoa da. Udalak
behin baino gehiagotan jakinarazi dio arazo honen berri Bizkaiko
Foru Aldundiaren Errepide Sailari. 

Udalak gasolindegi ondoan errotonda bat proiektatua du. Bai-
na Foru Aldundiak proiektuan inolako zentzurik gabeko aldake-
tak egitera behartu gaitu behin eta berriz, proiektua aurrera atera-
tzea oztopatuz. Hau gutxi balitz, errotonda honetarako finantzia-
ziorik ez dute aurreikusi, nahiz eta guk arazoaren larritasuna mahai
gainean jarri. Honetaz gain, Izurtza herri bizigarri bat izan dadin
eta gerora modu egoki batean garatu nahi badugu, ezinbesteko-
tzat jotzen dugu errepidea herri erditik aldentzea eta trafikoaren
baketze-neurri zorrotzak lehenbailehen hartzea. Foru errepidee-
tan udalek ez dute baimenik ez eskumenik beharrezko diren trafi-
ko baketze-neurriak hartzeko, eta Foru Aldundiak ez ditu neurriok
aplikatzen.

Udalak egina du errepidea desbideratzeko aukera ezberdinen
azterketa bat, ingurumenaren eraginaren ebaluazio bateratuaren
azterlanarekin batera. Dokumentu hau Foru Aldundiaren esku dago,
baina esan digutenez, ez dago bere lehentasunen artean Izurtzan
errepidea desbideratzea, beraien iritziz gaur egungo errepidea segu-
rua baita. 

Udaletik gure esku dagoen ahalegin guztia egin dugu eta egin-
go dugu gai honi irtenbide bat emateko, baina gaur egun ezin dai-
teke irtenbiderik eman Foru Aldundiaren borondaterik gabe.

Horregatik, radar faltsuen inguruan gure balorazioa baikorra
da, izan ere, Izurtza erdibitzen duen errepide honen arazoa kale-
ratzeko balio izan du, eta, gainera, autoak abiadura moteldu dute
herritarren segurtasuna eta bizi-kalitatea hobetuz. 

Orain Foru Aldundiak radar hauek kenduko dituela adierazi
digu, ilegalak omen direlako. Bizkaiko Foru Aldundiak Izurtzako
udala espedientatu du radar hauek bide segurtasunerako arrisku-
tsuak direla argudiatuz. Radar faltsuak ez ditu Izurtzako Udalak
jarri, herri-ekimen bat izan da. Dena den, nola esan daiteke abia-
dura limiteak errespetarazi egiten dituen ekimen bat bide segur-
tasunerako kaltegarria dela?   

Gure aldetik ez gaude radar hauek kentzearen kontra, beti ere
Foru Aldundiaren partetik berehalako soluzio konkretuak plante-
atzen badira. Baina ez genuke nahi lehengo egoerara bueltatzea.
Konpromisoak hartzeko garaia da.

Udaletik jakin nahiko genuke zer egingo duen Foru Aldundiak
Izurtzako herritarren bizi-kalitatea bermatu eta arazo honi irten-
bidea emateko. Gai honekiko Foru Aldundiaren isiltasunak kezka-
tzen gaitu. Ez dakigu bere intentzioa zein den: polemika pasatzen
uztea arazo honi inolako soluziorik eman gabe edo bere eginbe-
harra betez arazo honi irtenbide eraginkorrak ematea.

Izurtzako Udaletik, Bizkaiko Foru Aldundiari luzatzen dizkio-
gun eskariak hauek dira: 

- Bizkaiko Foru Aldundiak konpromisoak hartu ditzala gaur
egungo errepidearen arazoari irtenbide bat eman ahal izateko.

- Radarrak kentzean abiadura kontrolatzeko neurri eraginkor
eta iraunkorrak hartzea.

- Errotondaren proiektua bere gain hartu dezala eta berau erai-

kitzeko data konkretuak jarri ditzala.
- Errepidea herrigunetik ateratzeko proiektua gauzatzeko balia-

bideak jarri eta  egin dadin epeak zehaztu ditzala Durangaldeko LZPan
agertzen dena bezala.

Izurtzako udaleko Gobernu Taldea

Iurretako abadetxea 
2006ko abenduaren 30ean, Abadetxea istripu baten ondorioz erre
ostean, Iurretako hainbat elkarte, talde nahiz Gazte Asanblada kale
gorrian gelditu ginen. Honen aurrean Udalak guztiz axolagabe joka-
tu zuen, jada eraikin honen inguruan espekulazioak eginez eta Iurre-
tako herriaren nortasuna finkatzen duten taldeei inongo irtenbide-
rik eman gabe, are gutxiago Gazte Asanbladaren kasuan, nortasun
juridiko baten falta dugula argudiatuz, aurreko urteetako lanaren
zilegitasuna zaborretara botaz.

Abadetxea erre zenetik, hainbat eraikuntza okupatu ditugu bai-
na denetatik bota gaituzte, modu bortitzean.

Oraindik kale gorrian jarraitzen dugu eta Udaletxearen zein alka-
tearen posturak ez digu asko laguntzen, nortasun juridiko horrek
oztopo gehiago jartzen dizkigularik. Guk leku autogestionatu bat nahi
dugu, gure kontzertuak, bertso eskola zein beste ekintza batzuk aurre-
ra eramateko.

Denok jakingo duzuen legez, Iurretako Abadetxearen saleros-
ketak bertan behera gelditu dira, errekaren kontua dela-eta! Erreka
Abadetxearen ondotik pasatzen da eta zera diote: lehenengo solai-
ruan ezin dela ezer egin. Beraz, Uudaletxeak ez du ezer jakin nahi
Abadetxearen kontuarekin. Udaletxeak eskuak garbitu ditu hori esa-
nez. Orain Udaletxearen asmoa hondamendia deklaratzea da. Eta
gu, nora joango gara? Zer egingo dugu? Berriz ere kale gorrian? Iurre-
tako gaztetxeak zein beste eragile batzuek Abadetxera joateko asmoa
genuen, baina orain asmo horiek bertan behera geratu beharko dira.
Denbora gutxi barru etxe hori desagertu egingo delako.

Horrekin gure ametsak zapuztu dizkigute.
...ta kondairak aurrera darrai!

Iurretako Gazte Asanblada

Gazteluko bidea?
Horrela dago Gazteluko bidea. Ikusten denez ezinezkoa da ber-
tatik igarotzea. Orain dela zenbait egun Ertzaintzak ezin izan
zuen pasatu, eta oso garrantzitsua deritzogu zerbait gertatzen
bada bidea behar den bezala egotea. Gainera, Navarrok orain
dela urte bat bere aurrekontuetan jaso zuen diru kopuru bat
hau konpontzeko eta ez du ezer egin. Navarro alkateak bere herri-
ko auzoei arreta handiagoa jarri behar lieke. Lotsagarria!

Zer gertatuko da mendi batek sua hartzen baldin badu? Non-
dik pasatuko dira suhiltzaileak?

Bittor Etxeguren (Abadiño)

Egonkortasun 
instituzionalerako
akordioa
Ezin genuen sinetsi eta ez dugu
sinesten. Durangoko aurtengo
aurrekontuetarako akordioa
antzerki hutsa da; bai EAJk bai
PSEk euren burua derrigortuta
ikusi dute akordio batera iriste-
ra, bi alderdiek aurrez erabaki-
tako paktuengatik.

Elkarrizketarako ustezko
borondatea ez da inon ageri.
Alderdi Popularrekook albo
batean egotera behartuta egon
gara, Gobernu Taldeak ez digu
inolako proposamenik helarazi
gure taldearekin balizko elkarriz-
ketaren bat bideratzeko, gure
ekimenek ez zuten lekurik,
aurrekontuek aurrera egin behar
zuten... Eta zer eta euren arerio-
rik gogorrenarekin negoziatu
dute; horrela agertu izan dute,
Durangoko Udalean behintzat.

Zalantzan jartzen dugu gure
ustez errentagarria izango ez
den inposaturiko akordio batek
inori onik ekarriko dionik; EAJ-
ri izan ezik, noski, aurreko urtee-
tan akordioetara heldu ezin izan
badu ere orain lortu egin baitu-
te, udal hauteskundeak baino
urtebete lehenago, aurrekan-
painari hasiera emanez. Aurre-
kontu akordioarekin batera
euren hautagaia burrunbaka
aurkeztu izana da “froga”. Herri-
tarrak engainatzea zaila dela
deritzogu, eta oraingoan triki-
mailua begibistakoegia izan
delakoan gaude.

Paperak edozeri eusten dio.
Erdipurdiko aurrekontuek urte
zaila eta erdipurdikoa ekarriko
digute Durangorentzat, zeinak
kudeaketa eskasaren ondorioak
pairatzen ari den bai EAJren
aldetik Durangon bai PSOEren
aldetik Espainia osoan.

*Erredakzioan itzulia

Durangoko aurtengo
aurrekontuetarako akordioa
antzerki hutsa da, eta EAJri
baino ez dio onik ekarriko
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6 eta 15 urte bitartekoentzat,
16:00etatik 17:30etara. 
Nagusientzat, 17:30etik 19:00etara,
Kurutziaga Ikastolan. 
(Informazio gehiago: 94 603 0031)

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

›› Adinekoentzako denetariko
ikastaroak: Landare kontserba eta
mermelada ikastaroa, adimen
emozionala, etxeko kontabilitatea
(Excel), argazkiak moldatzeko
ikastaroa, landare osasungarriak
eta elikadurari buruzko ikastaroa,
barreterapia eta adinari buruzko
ikastaroa. 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
›› Apirilaren 10etik ekainaren 19ra

Elorrioko Udalak antolatu dituen
dantza ikastaroetan izena emateko
epea zabalik dago. Izen-emateak
Iturri kultur etxean bertan egin behar
dira martxoaren 19a baino
lehenago. Ikastaroan karibeko
dantzak izango dira ikasgai, eta
ikastaro honen barruan salsa,
bachata, ‘rueda de salsa’, merenge
eta mambo dantzak. Ikastaroak
zapatu goizean izango dira,
10:00etatik 12:00etara.

IURRETA
›› ‘Solidaridad intergeneracional’

izenburupean, bost ikastaro saio:
martxoaren 10ean ‘Formación para
cuidadores de personas mayores
dependientes’ 16:00etatik
18:00etara. Martxoaren 11n ‘Saber
envejecer’ ikastaroa, 10:00etatik
12:00etara. Iurretako Udala.

IKUS-ENTZUN   

ELORRIO
›› Hileko film dokumental berria

‘Cooking
history’
martxoaren
11n,
eguenean,
19:30ean,
Iturri kultur

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 Maria
basilikan. Astelehenetik larunbatera,
goizez 09:30etik 13:00etara, 
arratsaldez, 17:00etatik 19:00etara.
Domeketan goizez bakarrik.

ERMUA
›› Emakumeen aurpegiak erakusketa,

martxoaren 1etik 14ra, Lobiano
kulturgunean.

ZORNOTZA
›› Katsumi Komagata. Martxoaren

30era arte, Liburutegian.

›› Picassoren emakumeak mosai-
koak. Martxoaren 15era arte,
Liburutegian.

IKASTAROAK

ABADIÑO
›› Antzezpen ikastaroa Ander

Lipusen eskutik, martxoaren 6an,
goizeko 10:00etatik gaueko
20:00etara. Bazkaltzeko atsedenal-
dia 14:00etatik 16:00etara izango
da.
Muntsaratz
auzoan
Banarte
antzerki
taldearen
lokaletan egingo dute ikastaroa.

BERRIZ
›› Ikastaroak igerilekuan, Gimna-

sioan eta Cyclinga. Izena emateko
epea: martxoaren 2tik 22ra,
Berrizburu Kiroldegian, 10:00etatik
20:00etara. Zozketa eguna,
martxoak 23an; emaitzak 24an.

DURANGO
›› Zaindu programaren baitan,

Durangoko adinekoen udal
egoitzan: Alzheimer gaixotasuna
eta beste dementzia batzuk,
mintegia martxoaren 10an. Ordu
eta erdiko saioak dira. Taldeko
laguntza psikologikoa, bizipenak
elkarbanatzeko, martxoaren 9an.
Ordua: 17:30-19:30.

›› Patinaje ikastaroa, zapatuetan. 

ANTZERKIA
ABADIÑO
›› ‘De pelicula’ (Oihulari clown),

martxoaren 13an, 20:00etan,
Zornotza Aretoan.

BERRIZ
›› ‘Hauxe da paraderu’, Ondarroako

Traman & Brik antzerki taldeak
sortutako ikuskizuna, martxoaren
7an Berrizko Kultur Etxean,
20:00etan.

›› ‘Hala bazan’ umeentzako antzerkia,
Berrizko Kultur Etxean, martxoaren
12an, 17:30ean.

ELORRIO
›› ‘La muerte y la doncella’ antzer-

kia, martxoaren 12an, 22:00etan
Arriolan.

ERMUA
›› ‘Mirando a

Youkali’ Alba
Sarrauteren
eskutik, hilaren
12an, Lobiano
kulturgunean,
22:15ean. 

›› Entremeses cotidianos antzerki
saioa, martxoaren 5ean, Lobiano
kulturgunean, 22:15ean. Izarraitz
taldearen eskutik.

›› Haurrentzako antzerkia: ‘Piedra a
piedra’ martxoaren 13an,
17:00etan, Lobiano kulturgunean. 

AgendaA 2010eko martxoaren 5a, barikua anboto20

ANBOTOko agendan ezer iragarri gura
badozu, agenda@anboto.org helbidera
idatzi edo 94 623 25 23 telefonora deitu
egiguzu, eguazten eguerdi aurretik.

Martxoaren 12an, 22:00etan

LA MUERTE Y LA
DONCELLA

Paulina Salasen istorioa da lan
honetakoa; bera 20 urte lehenago
bahitu eta torturatu zuen gizona
bahitzen du. Txilek 90eko hamarkadan
bizitako trantsizio politikoaren sasoian
idatzi zuen lan hau Ariel Dorfmanek.
Latinoamerikako lanik antzeztuena,
justiziaren eta barkamenaren,
oroimenaren eta ahanzturaren gaineko
klasikoa dugu antzezlan hau.

AGENDA

ZALDIBAR
›› Emakumearen astearen barruan

‘El pico de las viudas’ Sutegi
taldea, martxoaren 5ean,
20:00etan, herri-ikastetxean. 

BERTSOAK

ABADIÑO
›› Bertso afaria martxoaren 5ean,

Traña Matienako Oregi jatetxean,
21:30ean. Sustrai Colina, Etxahun
Lekue eta Amets Arzallus bertsola-
riak izango dira bertsotan.

BESTEAK

DURANGO
›› David de

Bustos 
(Magia+
Globoflexia)
martxoaren
12an, Café
Misarven,
23:30ean.

IURRETA
›› Iurreta Txirrindulari Elkarteak 69

km-ko ibilbidea antolatu du
martxoaren 6an eta 7an, goizeko
09:30ean. 
Ibilbidea: Iurreta-Autzagana-
Gernika-Muruetagana-Laga-Laida-
Gernika-Autzagana-Iurreta.

ZALDIBAR
›› Zapatublai karaokea, martxoaren

6an, 16:00etatik 19:00etara. 

›› Emakumearen astearen barruan
Afaria eta dantzaldia, martxoaren
6an, 21:30ean, Goierrin, goizeko
10:00etan Solobarrian.

›› Zaldibarko Gaztetxeko 6.
urteurrena dela eta: martxoak
5ean, 16:30ean umeentzako
jolasak eta txokolatada egongo
dira. Martxoaren 6an, 14:00etan,
aurreskua dantzatuko zaio
Gaztetxeari eta ondoren herri-
bazkaria egongo da.

ZORNOTZA
›› Irteerak: GR-98 Urdaibai Biosfera

erreserbari itzulia, martxoaren
6an, Autzagane-Munitibar. Izen
ematea eta informazioa, Zelaieta
zentroko harreran.

DANTZA

DURANGO
›› Dantzaldi herrikoia Durangoko

Plateruena
kafe
antzokian,
martxoaren
13an,
19:00etan.

DEIAK

DURANGO
›› Odola emoteko aukera, eguenero,

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

ERAKUSKETA
ABADIÑO
›› Matriuska errusiarrak dira

Abadiñoko Martxoak 8ko
lehiaketa irabazi duen kartelaren
ardatza. Sariak banatzeko ekitaldia
martxoaren 5ean izango da,
arratsaldeko 17:30ean, Txanporta
kultur etxean. Lehiaketara aurkeztu
ziren 14 lanak ikusgai egongo dira
kultur etxean, martxoaren 5etik
18ra bitartean.

BERRIZ
›› “Bizitza

minatuak”
Gervasio
Sánchez
2009ko Argazki
Sari Nazionala-
ren argazki
erakusketa,



TELEFONO INTERESGARRIAK

SOS Deiak............................112
DYA ......................94 620 28 00
Gurutze Gorria ....94 681 09 49
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Euskotren ..............902 54 32 10
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Pesa ....................902 10 12 10
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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

-2

EGURALDIA

12o

-3

11o DOMEKA

-3

12o ASTELEHENA

-1

11o ZAPATUA

-3

10o BARIKUA

MARTITZENA

BOTIKAK
Barikua, 5
09:00-09:00
• Mugica (Andra Mari 9 - Durango)

Zapatua, 6
09:00-09:00
• De Diego 
(Intxaurrondo 22 - Durango) 
09:00-13:30 (*14:00)
• Bartolome (Gabiola 2 - Berriz)
• Deleuze Jiménez (Erreka 6 - Elorrio) 
•  Balenciaga/ Unamunzaga/ 
Sagastizabal/ Campillo/ SanRoma/
Mugica/ Irigoien* 
(Bixente Kapanaga 3 - Iurreta)*
Domeka, 7
09:00-09:00
• Irigoien (Bixente Kapanaga 3 - Iurreta)
09:00-22:00
• Bartolome (Gabiola 2 - Berriz)
Astelehena, 8
09:00-09:00
• Campillo (Montebideo 24- Durango)
Martitzena, 9
09:00-09:00
• Unamunzaga 
(Murueta Torre 2C - Durango)
09:00-22:00
•Larrañaga (Berrio Otxoa 6 - Elorrio)
Eguaztena, 10
09:00-09:00
• Navarro (Artekale 6 - Durango)
Eguena, 11
09:00-09:00
• Sagastizabal 
(Askatasun Et. 19 - Durango)

Argitzera egingo du. Egunaren
lehen partean hodeiak izango
dira oraindik nagusi. Elur-
maila, oraindik, 1000 m-tik
behera egongo da.
Arratsaldean giroa arintzen
joango da.

Zerua lainotuta dagoela emango
diogu hasiera egunari, baina
arratsaldean, apurka-apurka
ostarteak zabalduko dira.
Ekialdeko haizeak ere
lagunduko du. Tenperaturan ez
da gorabehera handirik izango.   

Martxoaren 5ean, 22:00etan

CHRISTINA
ROSENVINGE +
TULSA

Christina Rosenvinge abeslariak bere
diskoko abestiak akustikoan eskaintzen
dizkigu, pianoaren laguntzaz batzuetan,
bi gitarragaz besteetan. Rosenvingek
esaten duenez, “askatasun handia
ematen didan formatua da, eta
abestiaren letrak oso ondo entzuten dira
horrela”. Jendeak ezagutzen dituen
abestiez gainera, abesti berriak ere
aurkeztuko ditu Platerueneko kontzer-
tuan: “Estudioan grabatu aurretik
interesgarria da ikustea zuzenean
abestutako zer abestik lortzen duen
jendearengana heltzea”.

etxeko areto nagusian izango da
ikusgai.

IURRETA
›› Bideoforuma ‘Las mujeres de

verdad tienen curvas’. Martxoaren
8an, 18:30ean, Anderebide
Iurretako emakumeen elkartea.
Moderatzaiela: Marina Santa
Coloma.

IPUINAK
ERMUA
›› Haurrentzako ipuin kontaketa 4-8

urte bitarteko umeentzat,
martxoaren 6an, 17:30ean, haur
liburutegian.

IURRETA
›› Haurrentzako ipuin kontaketa

Miriam Mendoza kontalariarekin,
martxoaren 12an, 18:00etan
Liburutegian.

LITERATURA
IURRETA
›› Irakurleen Txokoa: ‘El Lugar’

Annie Ernaux. Martxoaren 9an,
Herri Liburutegian, 19:00etan.

›› Irakurleen
Txokoa:
‘Salbazioko
armada’
Abdela Taia.
Martxoaren
10ean, Herri
Liburutegian,
19:00etan
izango da.

MUSIKA
DURANGO
›› Christina Rosenvinge + Tulsa

kontzertua, martxoaren 5ean,
Plateruenean, 22:00etan.

ZINEKLUBA
DURANGO
›› ‘La cinta blanca’, martxoaren 11n,

20:30ean, Zugazan.

ERMUA

››‘Shorok’, Yolanda Olmos zuzenda-
riaren eskutik, martxoaren 11n,
19:00eta eta 21:30ean, Lobiano
kultur gunean.

ZORNOTZA

››‘Adventureland’martxoaren 9an,
20:00etan, Zornotza Aretoan.

Antolatzailea: Alboka eta Pispillu
abesbatzak.

ZALDIBAR
››Zaldibarko Gaztetxearen urteurre-

na: Martxoaren 6an, 16:00ak
inguruan, Mis Ovarios 33 antzerki
musikala emango dute. 18:00etan,
poteo girotua egingo dute Gaztetxe-
an hasita. Gauean, rock kontzertua
ospatuko da Tribute to RIP eta Ze
Esatek! taldeen eskutik.

›› Gaztetxeko 6.urteurrena dela-eta,
martxoaren 5ean, 22:30ean,
kontzertua Zain Berrizko taldea eta
Zaldibarko talde sorpresa baten
eskutik.

›› Kontzertuak Ttipi Ttapa tabernan
Esti eta Olatz + Kuntur Lee,
martxoaren 5ean, 22:30ean.

›› Bizardunak + Les Fabulosers
kontzertua, martxoaren 12an,
Plateruenean, 22:00etan.

ERMUA
›› Kontzertua: Zumaia eta Ermuko

Alboka musika bandak martxoaren
12an, 20:30ean, Santiago elizan.

›› Abesbatzen kontzertua: Pispillu eta
Alboka abesbatzak eta Barakaldoko
orfeoia, martxoaren 5ean, gaueko
20:00etan, Santiago elizan.
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ZINEMA
DURANGO

Zugaza
Los hombres que miraban
fijamente a las cabras
Zuzendaria: 
Grant Heslov

barikua 5:
19:00/22:00
zapatua 6:
19:30/22:30
domeka 7:
19:30/22:30
astelehena 8: 19:00/22:00
martitzena 9: 20:00

Umeendako zinema
Percy Jackson y el
ladrón del rayo
Zuzendaria: 
Chris Columbus

zapatua 6: 16:45
domeka 7: 16:45

ELORRIO

Arriola antzokia
Todos están bien
Zuzendaria: 
Kirk Jones

zapatua 6:
22:30
domeka 7: 
20:00
astelehena 8:
20:00

Umeendako zinema
Igelak eta Zapoak
Zuzendaria: 
Simone van Dusseldrop

domeka 7: 17:00

ZORNOTZA

Zornotza aretoa
The road
Zuzendaria: 
John Hillcoat

zapatua 6:
22:00
domeka 7:
20:00
astelehena 8:
20:00

Umeendako zinema
Rompedientes
Zuzendaria: 
Michael Lembeck

domeka 7: 17:30
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KIROLAK

Urtero legez, goi mailako promesak izango ditu Biharko
Izarrak pilota txapelketak. Atzo jokatu zuten lehenengo
partidua. Finala ekainean izango da.

Athleticek utzita Cartagenan jokatuko du jokalari zornotzarrak.
Orain aste bi joan zen hara. Pubiseko lesioa gaindituta, 
normaltasunez entrenatzen dabilela adierazi digu.

25 Xabi Etxeitari elkarrizketa24 Biharko Izarrak txapelketa hasi da

Argazkia: Mikel Polo

Joan zen barikuan Cafés
Baqué txirrindulari taldea
aurkeztu zuten. Nobedade

nagusi bi ditu taldeak: Joseba Belo-
ki zuzendariordea izango da eta
prestatzaile lanak egingo ditu;
horrez gainera, lehenengoz, tal-
dea 23 urtez azpikoa izango da.

Ruben Gorospe zuzendaria-
ren berbetan "talde gaztea
dugu; batez beste, 20 urtekoa" .
11 txirrindularik osatuko dute
taldea; tartean 19 urteko abadi-
ñar bat dago: Borja Abasolo.

Joseba Belokiri buruz biek
Euskaltelen batera aritu zirela
gogoratu zuen: "Ni majasista
lanetan nenbilen orduan". Biek
"bikote ona" osatuko dutela
deritzo, eta "dakiguna gazteei
erakusten saiatuko” direla dio.
Joseba Beloki esker oneko
agertu zen, eta prestatzaile lana

Gazteek
osatutako
taldea

ona egingo duela uste dut”,
adierazi zuen Mikel Zarrabeitiak.

Abasoloz gainera, honako
hauek dira taldea osatzen dute-
nak: Asier Martin (Zierbena),
Xabier Arribalzaga (Gernika),
Jokin Morentin (Gasteiz), Jon
González (Bilbao), Javier López
de las Hazas (Nafarroa), Igor
Plaza (Mungia), Eneko Murgion-
do (Araba), Aitor Alvaré (Leioa),
Jorge Salcedo (Sopelana) eta
Juan Sebastian Tamayo (Zara-
goza). J.D.

"betidanik" gustatu izan zaiola
aipatu du: "Entrenamenduek,
fisiologia munduak eta antzeko
gaiek betidanik erakarri naute.
Ildo horretako lan batzuk ere
egin ditut. Beraz, gustura eta ilu-
sionatuta nago". Gaur egun, txi-
rrindulariak sarritan "ofizio fal-
tan" pasatzen ei dira profesio-
naletara, eta helburu nagusi
legez horixe omen dute: “gazteei
ofizioa eta lanbidea erakustea".

Aurkezpenean hainbat txi-
rrindulari ohi batu zen. Mikel
Zarrabeitiak eta David Etxeba-
rriak, esaterako, ondo ikusten
dute taldea 23 urtez azpikora
mugatzea. Biek aldierazi zuten,
gaur egun “geroago eta joera
handiagoa” dagoela 23 urtez
azpiko taldeak sortzeko. Belokiri
buruz bere “esperientzia” azpi-
marratu zuten: “Gazteekin lan

Cafés Baqué 
Taldea 23 urtez
azpikoa izango da
lehenengoz
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Amaitu da binakako txapelketako ligaxka, eta Pablo
Berasaluze ez da finalaurrekoetan egongo. Covaledan
galdu zuten aukera Begino eta biek, baina aukera hori
urria zen Tolosan Xala eta Zubietaren kontra galdu
zutenetik. Txapelketa osoan zehar udan izan zuten
txinparta galdu izanagatik kexu ziren, baina oso gaitza
zen opor garai hartan biek izan zuten sasoiari eustea.
Kirol urteak gorabeherak dauzka, eta txapelketa
honek zangotrabatuta harrapatu du Asegarceko biko-
tea. Gauza bera esan daiteke Oinatz Bengoetxeagatik
ere. Segurutik, frogatuta geratu da zailena sasoia urte
osoan zehar mantentzea dela. Egoera berberean
dauzkagu Axier Berasaluze eta Iñaki Larrinaga ere,
bigarren mailakoan. Durangaldeko bikotea gainditu
beharreko bikoteetako bat zen bikoteen zilarrezko
lehia hasi zenean, baina gastroenteritis batek asko
ahuldu zuen Berrizko aurrelaria lehenengo partidue-
tan. Ordutik justuxeago jokatu zuen Axierrek fisikoki,
eta batez ere promozioko norgehiagoka hau den
moduko lehia gogor bati aurre egiteko behar den kon-
fiantzarik barik. Garaipen batekin eta datorren astebu-
ru honetan jokatuko den partidu bat falta dela, Aspeko
bikoteak agur egin dio bigarren mailako binakako txa-
pelketako semifinaletan egoteko aukerari.

Berri pozgarriak ere izan ditugu. Ibai Zabala atze-
lari berriztarrari kostatu egingo zaio urte hasiera hau
ahanzten. Hasteko, Iker Arretxerekin batera bigarren
mailako horretan emandako erakustaldiagatik. Zaba-
lak final horretan berriz jokatzeko aukera du. Eta, gai-
nera, lehenengo mailakoan debutatzeko aukera ere
izan du Ibaik, Otxandorenaren ordez, Begoetxearekin.

*Erredakzioan itzuliaA
di

tu
ar

en
tx

ok
oa

Mikel Bilbao
•Radio Euskadiko kazetaria

Zangotrabatuta

Slack line izeneko kirol jarduera landu dute. Bideografik

Goizeder jatetxean aurkeztu zuten aurtengo Biharko Izarrak pilota txapelketa. Argazki Julen

Promesarik onenak lehian
Biharko Izarrak txapelketan

Atzo hasi zuten Mallabiko
Biharko Izarrak txapelke-
tako zazpigarren aldia. Urte-

ro legez, etorkizunean zeresana
eman dezaketen hainbat prome-
sa batuko ditu. Guztien helburua
txapel prestigiotsua janztea eta
Mallabiko pilotalekura hurreratu-
ko diren enpresa handietako begi-
raleen arreta eurenganatzea izan-
go da. 

Izan ere, txapelketan parte
hartutako hainbat pilotarik eman
dute gerora profesionaletarako
saltoa. Iñaki Larrinaga eta Mikel
Beroiz ditugu azkeneko adibide-
ak. Elorriarrak iaz txapela jantzi
zuen Yoldigaz, eta aurten Lehen
Mailako Banakako Txapelketa
ederra osatzen dabilen Beroiz
2008ko txapelduna dugu, Ollo-

24 pilotari lehiatuko dira ekaineko finalean sartzeko borrokan
gaz batera. Biharko Izarraken
parte hartutakoak dira, besteak
beste, Asier Berasaluze eta Ibai
Zabala ere.

Txapelketa jokatzeko siste-
ma urterokoa da. Multzo bitan
banatuta, denek denen kontra
jokatuko dute. Azkenean garai-
penik eta aldeko tantorik gehien
dituzten aurrelari eta atzelariak
pasatuko dira finalera. Finala
ekaineko lehenengo hamabos-
taldian jokatuko dute. Apirilera
bitartean, eguenetan jokatuko
dituzte partiduak. Handik aurre-
ra domeketan ere bai.

Eskualdeko lau pilotarik
parte hartuko dute: Ander Olal-
de eta Andoni Aldape mallabita-
rrek eta Igor Azpiri eta Jon Lan-
daburu elorriarrek. J.D.

Eskualdeko lau pilotari
ibiliko dira lehian:
Olalde, Aldape, Azpiri
eta Landaburu

Iazko txapelketa Iñaki
Larrinagak irabazi
zuen; 2008koa, berriz,
Mikel Beroizek

Joan den asteburuko haizetea-
ren ondorioz, domeka honetara
atzeratu zuten Elorrioko mendi
bizikleta ibilaldia. Lasterketa
10:00etan hasiko da plazan.
Federatuentzako dohainik izan-
go da, eta federatu bakoek 12
euro ordaindu beharko dituzte,
asegurua izan dezaten.

Hiru ibilbide prestatu dituz-
te; 16, 22 eta 30 kilometrokoak.
Izan ere, helburua mendi bizikle-
tan ibiltzen diren guztiei parte
hartzea bermatzea da; horrega-
t ik antolatu dituzte hainbat
gogortasun mailatako ibilbideak.
Amaieran dutxak eta janaria
eskainiko dituzte. J.D.

Domekan, 10:30etik aurrera,
Bizkaiko Trinkete Txapelketako
finalak jokatuko dituzte Abadi-
ñoko Tornosolo trinketean.
Uriarte abadiñarrak eta Agirrek
Gordonen eta Ugarteren kon-
tra jokatuko dute. Sopelozta-
rrek erraz irabazi zuten finaler-
dietan (19-40). Uriartek eta
Agirrek gogor lan egin behar
izan zuten Gonzalez eta Martin
kanporatzeko.

Aurretik kadete eta gazte
mailako finalak jokatuko dira.
Lehenengo mailan, Txumulu-
xueta eta Urduliz lehiatuko
dira; gazteen finala Igorrek eta
Lemoak jokatuko dute. J.D.

Etzira atzeratu
dute Elorrioko
mendi bizikleta
ibilaldia

Bihar eta etzi Madrilgo Ciudad
Universitarian jokatuko duten
IV. Nazioarteko Torneoan parte
hartuko du Durangoko Sukia
errugbi eskolak. Goizeko
09:00etan hasi eta 15:00etan
amaituko dute torneoa. Estatu
osotik zein Frantziatik batutako
errubi taldeak batuko dira ber-
tan. Tartean dago Getxo Rugby
taldea ere.

Bestalde, nagusien talde-
ak partidu garrantzitsua joka-
tuko du, asteburuan, BUC Bar-
tzelonaren kontra. Puntuak
behar dituzte promozioa ekidin
gura badute, azkenaurreko
daude-eta sailkapenean. J.D.

Madrilgo errugbi
torneoan parte
hartuko du
Sukia eskolak

Bizkaiko Trinkete
Txapelketako
finalak, etzi,
Tornosolon

Bideografik-en Slack-line gra-
bitateari erronka dokumentalak
epaimahaiaren saria jaso du
Bartzelonako Visual Sound
jaialdian. 20 minutu inguruko
dokumental-erreportajeak,
slack line izeneko kirol-jarduera
ikusgarriaren bitartez beldur
psikologikoa gainditzeko
moduari buruz dihardu.

Dokumentala lantzeko hiru
toki aukeratu dituzte: Arriguna-
gako hondartza, Algortako por-
tu zaharra eta Ereñoko harro-
bia. Lagun talde batek proposa-
tutako erronkek beldur psikolo-

gikoak gainditzen eta oreka
garatzen laguntzen dute. 

Bideografik ekoiztetxeak
beste sari batzuk ere baditu:
Lekeitioko Bideo Bileran doku-
mental profesional onena, kasu,
Psicobloc: ur sakonetako
bakardadea lanagaz. J.D.

Bideografik saritu dute
Visual Sound jaialdian

Dokumentalak slack
line izeneko kirol
jarduera jorratzen du

Durangoko ekoiztetxearen ‘Slack-line:
grabitateari erronka’ lanak jaso du saria
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SAILKAPENAK

Durangoko Kulturalak 39 gol sartu eta 
33 jaso ditu aurtengo denboraldian

Saskibaloia / 1.maila /
Euskadi/ gizonak

1- Cafés Aitona.........6 (+60)
2- Ardoi......................5 (-1)
3- Zornotza................5 (+55)
4- Bidegintza...............5 (+13)
5- Viajes Marfil ..........5 (+38)
6- Padura...................4 (+9)
7- Seky.es..................3 (-46)
8- Tabirako................3 (-31)
9- Arabako EHU........2 (-48)
10- Goierri Verkol ......2 (-49)

Futbola /3. maila /
4.taldea / gizonak

1- Amorebieta...........58
2- Real Sociedad B...53
3- Elgoibar.................47
4- Portugalete ...........46
5- Zamudio.................44
6- Beasain..................43
7- Amurrio..................43
8- Kulturala................42
9- Gernika...................42
10- Basconia..............39
11- Arenas .................38
12- Zalla......................35
13- Santurtzi ..............34
14- Leioa....................34

15- Lagun Onak.........33
16- Aretxabaleta.........33
17- Eibar B .................32
18- Laudio .................29
19- Retuerto...............23
20- Salvatierra..............9

Saskibaloia / 1.maila /
Euskadi/ emakumeak

1- Bera Bera  . . . .20 (+331)
2- Gernika . . . . . . .17 (+260)
3- Cafés Aitona . . .15 (+130)
4- Ardoi  . . . . . . . . .16 (+376)
5- Las Gaunas . . .14 (+63)
6- Tabirako . . . . . .12 (+149)
7- Obenasa  . . . . .12 (-64)
8- Elexalde . . . . . .10 (-41)
9- Deusto-Loiola . .10 (+38)
10- Arabako EHU 8 (-1)
11- Atletico SN 8 (-42)
12- Abaroa 8 (+33)
13- Getxo 7 (-165)
14- Artieda 3 (-221)
15- San Ignacio 2 (-412)
16- Irlandesas 1 (-434)

FUTBOLA
HIRUGARREN MAILA
KKuullttuurraallaa  --  PPoorrttuuggaalleettee
Zapatuan, 17:00etan, 
Tabiran
LEHENENGO ERREGIONALA
IIuurrrreettaakkoo  --  EErrrriiggooiittii
Zapatuan, 18:00etan, 
Larrakozelain
ZZaalldduuaa  --  EElloorrrriioo
Zapatuan, 17:00etan, 
Solobarrian
HIRUGARREN ERREGIONALA
BBeerrrriizz  BB  --  ZZoorrrroonnttzzaakkoo
Domekan, 12:15ean, 
Berrizburun
EElloorrrriioo  BB  --  EExxttrreemmeeññoo
Zapatuan, 18:00etan, 
Eleizalden

ARETO-FUTBOLA
NAZIONAL A MAILA
SSaassiikkooaa  --  
EElleemmeennttaall  PPeeññuuccaass
Domekan, 12:00etan, 
Landako kiroldegian
EUSKAL LIGA
KKuurruuttzziiaaggaa  IIkkaassttoollaa  --  
KKaanniikkaass  IInnffrraaccoommaann
Domekan, 10:00etan, 
Landako kiroldegian
GOREN MAILA
MMaallllaabbiiaa  BBaassttiiddaa  --  
ZZuueennttzzaatt  AAppoolloo  XXIIII
Domekan, 17:30ean, 
Zaldibarko kiroldegian
LEHENENGO ERREGIONALA
PPrreessiioonn  BBrreeaakk  --  
EElloorrrriiookkoo  BB
Zapatuan, 17:00etan, 
Berrizburun
BIGARREN ERREGIONALA
GGuu  LLaagguunnaakk  --  
BBeeggooññaazzppii
Zapatuan, 15:30ean, 
Landako kiroldegian
MMeennddiibbeellttzz  --  BBiikkaaiinnaa
Zapatuan, 18:00etan, 
Landako kiroldegian
DDaannttxxaarrii  --  ZZeerrbbeezzoottxxoo
Domekan, 17:00etan, Lanbide
Heziketako Institutuan
EMAKUMEEN LIGA
KKuullttuurraallaa  --  SSoollooaarrttee
Zapatuan, 16:45ean, 
Landako kiroldegian

SASKIBALOIA
LEHEN ERREGIONALA
AAnnbboottooppeekkoo  --  
MMaarrrraazzooaakk
Zapatuan, 18:00etan, Tabiran
JJuullzzaa--ZZaalldduuaa  --  
OOttxxaarrkkooaaggaa
Zapatuan, 18:30ean, 
Zaldibarko kiroldegia

ERRUGBIA
OHOREZKO B MAILA
DDuurraannggoo  IIllaarrdduuyyaa  --  
BBUUCC  BBaarrcceelloonnaa
Domekan, 12:00etan, 
Arripausuetan

Agenda

Xabi Etxeitak (Zornotza, 1987) Cartage-
nan jokatuko du, denboraldia amaitu arte,
Athleticek utzita. Pubiseko lesioa gainditu-
ta, esperientzia hartzea du helburu.

Orain aste bi egin zuten Etxeitaren aurkezpen ofiziala.

“Neuk ere ez nuen itxaroten
lesiotik hain arin errekuperatzea”

AAssttee  bbii  ddaarraammaazzuu  CCaarrttaaggeennaann..
ZZeellaann  jjooaann  ddiirraa  lleehheenn  eegguunnaakk??
Harrera oso ona izan dut kluba-
ren zein taldekideen partetik.
Egia esanda, hauxe da etxetik
kanpora bizi naizen lehenengo
biderra, eta baneukan kezka
apur bat, baina dena oso ondo
joan da; hemendik aurrera fut-
bolean bakarrik pentsatzeko
moduan nago.

HHeerrrriiaa  bbeerraa  zzeellaakkooaa  ddaa??  
Azkeneko urteetan asko hazi
den herria da. Ez nuke esango
herri zoragarria denik, baina
badauzka toki politak. Erdigunea
eta portua berriztuta daude, eta

pasealeku politak dauzka. Egu-
raldiari dagokionez, ez du nik
itxaroten nuen egun onik egin;
etorri naizenetik hiru-lau egun
eguzkitsu bakarrik egin ditu.

ZZeellaann  eemmaann  ddaa  CCaarrttaaggeennaann  AAtthh--
lleettiicceekk  uuttzziittaa  jjookkaattzzeekkoo  ooppeerraa--
zziiooaa??  BBeessttee  eesskkaaiinnttzzaarriikk  iizzaann
dduuzzuu??
Abenduan Cartagenak ni fitxa-
tzeko interesa erakutsi zuen.
Beste talde batzuk ere agertu
ziren, baina pubisetik operatu
ondoren Cartagenak nigatik
interesatuta segitzen zuen, eta
hori detaile garrantzitsua izan
zen erabakia hartzeko orduan.

EEttxxeettiikk  kkaannppoorraa,,  ttaallddee  eettaa  bbiizzii--
mmoodduu  bbeerrrriiaa……  KKoossttaattuu  zziittzzaaiizzuunn
eerraabbaakkiiaa  hhaarrttzzeeaa  aallaa  aarrggii  zzeennuueenn
hhoorriixxee  zzeellaa  bbiiddeeaa??
Banekien Athleticen ez nituela
minutu asko izango, eta orain
partiduak jokatzea eta esperien-
tzia hartzea komeni zait.

EEzz  ddaa  hhaarrttuu  bbeehhaarr,,  bbeerraazz,,  aattzzeerraa--
ppaauussuu  mmoodduuaann..
Ez. Atzerapausua dela kontside-
ratu banu ez nintzen etorriko.
Gainera, taldea ondo dabil ligan,
eta ea esperientzia polita bizi-
tzeko aukera daukadan.

CCaarrttaaggeennaa  hhiirruuggaarrrreenn  ddaaggoo,,  iiggoo--
eerraa  ppoossttuuaann..  EEzz  ddaa  bbiiggaarrrreenn  mmaaii--
llaann  lleehhiiaattzzeekkoo  aauurrkkiittuu  ddaaiitteekkeeeenn
ttaallddeerriikk  ttxxaarrrreennaa..
Iaz igotzea lortu zuten, eta aur-
ten, orain arte, oso denboraldi
ona egin dute. Dena dela, biga-
rren mailan bigarren itzuliak luze
egiten dira. Partidu asko falta
da, baina egia da hor goian gau-
dela, eta polita izango litzateke
azkeneko jardunaldira arte igo-
tzeko borrokan ibiltzea.

EEnnttrreennaammeenndduueettaann  eerree  bboorrrrookkaa
eeggiinn  bbeehhaarrkkoo  ddaa  hhaassiieerraakkoo
hhaammaaiikkaakkooaann  ttookkiiaa  iirraabbaazztteekkoo..
Hori argi dago. Inork ez dit ezer
oparituko, eta egin behar duda-
na da egunero gogo biziz entre-
natu, entrenatzaileak jokatzeko
aukera eman diezadan.

UUrrttaarrrriilleeaann  ppuubbiisseettiikk  ooppeerraattuu
zziinnttuuzztteenn  AAlleemmaanniiaann,,  MMuunniicchheenn..
Halaxe da. Urte osoa neraman
minekin, eta irtenbiderik onena
operatzea zela erabaki genuen.
Zorionez, ebakuntzak ondo irten
zuen, eta oso pozik nago.

SSaarrrriittaann  lleessiioo  hhoorriieekk  iizzaatteenn  ddiirraa
eerraabbaakkiiaa  hhaarrttzzeekkoo  ggaaiittzzeennaakk..  EEzz
dduuttee  jjookkaattzzeeaa  eerraaggoozztteenn,,  bbaaiinnaa
aarraazzooaakk  hhoorrttxxee  sseeggiittzzeenn  dduu..
Denbora asko neraman arazo
horregaz. Aurretik beste irtenbi-
de batzuk probatu nituen, pubis
ingurua sendotzeko ariketak,
esaterako, baina denbora joan
ahala beste irtenbide bat eman
behar zitzaiola erabaki genuen.

HHiillaabbeettee  ppaassaattxxoo  jjooaann  ddaa  eebbaa--
kkuunnttzzaa  eeggiinn  zziizzuutteenneettiikk..  LLeessiiooaa
gguuzzttiizz  aahhaazzttuuttaa  ddaauukkaazzuu??
Bai. Astebete daramat taldeki-
deekin normal entrenatzen. Egia
esanda, hain denbora gutxian
errekuperatzea neuk ere ez
nuen itxaroten. Ea erritmoa har-
tzen dudan eta jokatzeko prest
nagoen laster.

AAmmoorreebbiieettaaggaazz  hhiirruuggaarrrreenn  mmaaii--
llaann  jjookkaattuu  zzeennuueenn;;  BBiillbbaaoo  AAtthhllee--
ttiicceeggaazz  bbiiggaarrrreenn  BB  mmaaiillaann  eettaa
hhaannddiikk  lleehheenneennggoo  ttaallddeerraa  eeggiinn
zzeennuueenn  ssaallttoo..  LLeehheenneennggoo  bbiiddee--
rrrraa  iizzaannggoo  dduuzzuu  bbiiggaarrrreenn  mmaaiillaann..
Egia da. Maila gogorra da, eta
Betis edo beste talderen bat
kenduta, beste guztiak antzeko-
ak dira. Normalean taldeak tak-
tikoki landuta egon ohi dira, eta
gaitza da partiduak irabaztea.

AAmmoorreebbiieettaa  ttaallddeeaann  jjookkaattuuttaakkooaa
zzaarraa..  JJaarrrraaiittzzeenn  dduuzzuu  zzuurree  ggaazzttee--
ttaakkoo  ttaallddeeaarreenn  iibbiillbbiiddeeaa??  LLiiddeerr
ddaauuddee  hhiirruuggaarrrreenn  mmaaiillaann..
Segitzen dut, bai, taldearen ibil-
bidea. Partiduren bat edo beste
ere ikusi dut. Ea aurrerantzean
martxa berean segitzen duten
eta mailaz igotzeko moduan
dauden. Oso lorpen polita litza-
teke herriarentzat.

LLoorrppeenn  ppoolliittaa  eettaa  sseekkuullaa  lloorrttuu
bbaakkooaa..
Inoiz ez du bigarren B mailara
igotzea lortu, ez. Ni egon nintzen
urtean play-offetarako sailkatu
ginen, eta gero Barbastrok kan-
poratu gintuen. Etxean jokatu
genuen lehenengo, eta kanpo-
raketa gainditzeko aukera
geneukala joan ginen hara. Gu
aurreratu ginen, eta partiduaren
azkenetan kontrako penalti bat
adierazi zigun epaileak. Azkene-
an kanpoan geratu ginen. J.D.

Inork ez dit ezer
erregalatuko;

egunero irabazi
beharko dut 
titular postua

Harrera oso
ona izan dut
klubaren eta
taldekideen

partetik

Herriarentzat
lorpen polita

litzateke aurten
Amorebieta mailaz

igotzea
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LAUHANKA

Huroia oso jostalaria eta
bihurria da, baita lotia ere
Haragijalea da, bere dieta proteinan oinarrituta dago, eta hegazti haragia jaten du, batez ere.

ta. Izan ere, umeak animalia har-
tzerakoan min egin diezaioke
eta, ondorioz, huroiak haginka
edo hatzamarka egingo lioke
defentsa moduan. 

Elikadura
Haragijalea da, bere dieta pro-
teinetan oinarrituta dago, eta
osagai nagusia hegazti haragia
da. Zuntza ez du ondo digeri-
tzen, eta arraina ez zaio gusta-
tzen; gainera, arraina jateak gor-
putzaren usaina gehitu diezaio-
ke. Huroientzako janari presta-
tua erraz aurkitu daiteke.

Gaixotasunak
Adituen arabera, bi txerto jarri
behar zaizkie, bereziki; amorrua-
ren aurkako txertoa eta mukie-
riaren kontrakoa. Barne eta
kanpo parasitoak hiltzea ere
garrantzitsua da, batez ere, kale-
ra pasiatzera atera gura badugu.

edukitzen dute, orban zurikoak
edo albinoak ere aurkitu daitez-
keen arren. Adituek diote oso
jostalari eta bihurriak direla, bai-
na lotiak ere badira. Batez bes-
te, zortzi urte bizi izaten dira.

Geldiezinak dira, etxeko
txoko guztiak miatu eta bertan
ezkutatzea gustatzen zaie-eta.
Beraz, neurriak hartu behar dira
segurtasuna bermatzeko. Arinak
dira, eta trikimailuak ikasteko
abilezia dute. Gauzak erakuste-
ko momentu aproposena urte
batetik aurrera da. 

Animalia honen eragozpe-
netako bat usaina da; antzutzea
izan daiteke konponbide bat,
baina, hala ere, usaina ez da
guztiz kentzen. Beste aukera
bat hilean behin bainatzea litza-
teke, beti be, berarentzat apro-
posa den xaboiekin. Huroia mai-
takorra bada ere, beharbada ez
da umeentzako moduko masko-

Huroiaren
eragozpenetako bat
bere usaina da

Arrak 45 zentimetro
inguru dauka; emeak
40. Kilo eta erditik bi
kilora pisatzen dute.

Orain dela 2.500 urte
baino gehiago
etxekotu zen huroia

Huroia ezagun bilakatu da
azkeneko urteetan etxe-
ko animalia berezi moduan.

Huroia aukera aproposa izan dai-
teke beragaz egoteko denbora
gutxi daukaten pertsonentzat. Izan
ere, ez du txakurrak behar duen
besteko zaintzarik behar, baina ez
dira katuak besteko independen-
teak. Mustelidoen familiakoa da;
hau da, ugaztun haragijaleak dira.
Etxeko huroia ez da basatien espe-
zie berekoa. Huroia etxekotu egin
da, orain dela 2.500 urte baino
gehiago. Hala ere, jabearen eran-
tzukizuna da animaliak jokaera
egokia izatea.

Ezaugarriak
Huroi arrak 45 zentimetroko
luzera izaten du; emeak, berriz,
normalean ez dira 40 zentime-
trotara heltzen. Kilo eta erdi eta
bi kilo arteko pisua edukitzen
dute, eta normalean ilaje iluna

Oso txikia da arriskua. Hala ere, oinarrizko higienea zain-
tzea garrantzitsua da. Haurra pediatrarengana eroan
behar da lantzean behin, baina etxean hartu beharreko
neurriak, batez ere parasitoen gaixotasuna ez kutsatzeko,
hauexek dira: txakurrak aurpegian ez miazkatzea, ikutu
ondoren eskuak eta jostailuak xaboiagaz garbitzea. Amak
ere gauza bera egin beharko luke biberoia edo bularra
eman aurretik. Txakurra albaitariarengana eroan
gaixotasun posibleak denboraz antzemateko.

astekaria@anboto.org

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

Hiru urteko haur bat daukat eta gure txakurrak 
gaixotasunen bat kutsatzeko zer arrisku dagoen
jakin nahiko nuke. Nekane (Durango).

Alberto Cimarro
Etorbide Albaitari klinika 
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1 HIGIEZINAK

2 TEKNOLOGIA

3 LANA/NEGOZIOAK

4 DENETARIK

5 IBILGAILUAK

6 HARREMANAK

7 AISIA/KIROLA

8 FAMILIA/ETXEA

NORBANAKOEN IRAGARKIAK
Interneten eta paperean, doan: Erregistratu zaitez, www.anboto.iragarkilaburrak.com webgune-
an eta jarri zure iragarkia edo bidali mezua hurrengo helbide elektronikora: anboto@anboto.org.
Nahiago baduzu deitu 94-623 25 23
Paperean, ordainduta: Iragarki laburretatik bereiztuta eta lauki batean nabarmenduta. Hainbat
prezio eta neurri aukeran. Kontsultatu 94-621 79 02 telefonoan.

Iragarkiak sare sozialetan zuzenean argitaratzeko eta erabiltzaileak SMS abisuak jaso-
tzeko aukera ematen du.

Saldu / Erosi
Errentan eman / Errentan hartu
Lan eskariak / Lan eskaintzak
Galdu / Aurkitu
Eman / Hartu

Eguazteneko 19:00ak arte
jasotako iragarkiak bariku

horretako alean 
argitaratuko ditugu.

Beranduago jasotakoak
hurrengo alean.

Higiezinak
ETXEBIZITZAK

SALDU

Abadiño. Sukaldea,
egongela, komuna, 
3 logela, trastelekua
(komuna ateratzeko 
aukera dauka) eta 
ganbara.

Eguzkitsua da eta 3 balkoi
ditu. Igogaillua jartzeko
dago. Berogailua eta
leiho berriak dauzka. 
Etxe guztiak kanpora
ematen du.   

Abadiño. Etxebizitza sal-
gai Muntsaratz auzoan. 
3 logela, egongela han-
dia, 2 komun, sukaldea,
trasteleku txiki bi etxean
eta ganbara. Berriztatua.
Altzariekin, nahi izanez
gero. 
Lokal komertziala auke-
ran (kotxe birentzako le-
kua). 
Telefonoa: 667 882 338

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

Elorrio. Pisu ederra sal-
gai. 
Telefonoa: 639 020 581

Elorrio. Pisu eder bat sal-
gai. Auzoa etorbidean.
Telefonoa: 639 020 581

Garai. Garaiko San Migel
auzoan. Oarerdikoa, 6.
Hegoaldera begira.
10.000 m2-ko lursaila,
nahiko laua. 

Otxandio. Pisua salgai.
Ikuspegi zoragarria An-
boto aldera. 
90m2 erabilgarri. 4 loge-
la, egongela, sukaldea,
komuna, trastelekua eta
balkoia. Tasatutako pre-
zioan.
Telefonoa: 675 905 227

Zaldibar. Pisua salgai
75m2. 3 gela, egongela
eta ganbara. Pre-
zioa:170.000 euro. 
Telefonoa: 655 739 792

ERRENTAN EMAN

Atxondo. Pisua alokagai
Atxondon. 
Telefonoa: 659 842 171

Durango. Gela bat aloka-
gai Durangon. 
Tel: 630 76 18 28

Elorrio. Baserri bateko
etxe berriztatua alokagai.
Estreinatzeko. 3 logela,
egongela, sukaldea, jan-
gela, komuna eta atartea.
150 m2 solairu bakarre-
an. 
Telefonoa: 699 846 219

PISUA KONPARTITU

PISU BILA

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

PISUKIDE BILA

Abadiño. Pisua konparti-
tzeko pertsona behar da.
Deitu hurrengo zenbaki-
ra: 653 017 224

Durango. Zonalde onean
kokatutako pisua osotze-
ko pertsona behar da. 
Telefonoa: 695 780 944

LOKALAK

ERRENTAN EMAN

Atxondo. Karabanak gor-
detzeko zerbitzua. 900
m2-ko lokala.
Deitu hurrengo zenbaki-
ra:  618 608 908

Durango. Bulego bat alo-
kagai Plateruen plazan.
37 m2 ditu, eta jantzita
dago. Dena prestatuta.
Gela handi bat eta beste
bi normalak.
Prezioa: 750 euro 
hilean. 
Telefonoa: 656 780 215

Iurreta. Lonja bat aloka-
tzen dut Iurretan, Maspe
Kalean. 
60 metro karratu ditu.
Tel: 696 63 78 12
(Miren)

GARAJE/TRAS-
TEROAK

SALDU

Durango. Garaje itxia sal-
gai, Alde Zaharretik ger-
tu. 
Telefonoa: 665 729 936

ERRENTAN EMAN

Durango. Garaje plaza
bat alokagai Durangon
Azoka plazaren ondoan.
Telefonoa:619 18 77 99

ERRENTAN HARTU

Durango. Garaje itxia alo-
katu nahi dugu J.M. Ipa-
rragirre kalearen ingu-
ruan. 
Telefonoa: 653 018 829 

LURSAILAK

SALDU

Zaldibar. 5.000 metro
koadroko lur saila salgai.
Zaldibarren Gazaga auzo-
an.
Telefonoa: 639 772 436

Teknologia
INFORMATIKA/BIDEO-
JOKUAK

EROSI

Compact Disk errepro-
duktore portatila erosiko
nuke. Compact Disk erre-
produktore portatila ero-
siko nuke. Egoera onean
egotea eskertuko nuke.
Telefonoa: 625 921 057

Lana/negozioak
LAN ESKARIAK

OSTALARITZA

Abadiño. Matienan ta-
bernaria behar da jornada
erdirako. Esperientzia ba-
dauka, hobeto. 
Tel.: 94 620 37 62

IRAKASKUNTZA

Durango. 4. mailako Te-
lekomunikazio Ingenieri-
tzako ikasle euskalduna
Batxilergoko eta DBHko
klaseak Durangon ema-
teko prest. Espezialitatea
matematika klaseetan.

GAINERAKOAK

Durango. 22 urteko nes-
ka umeak zaintzeko, egu-
nean zehar eta aste osoan
zehar, eskaintzen da.
Euskara maila ona dau-
kat. Interesatuak mese-
dez kontaktuan jarri.

Durango. Ileapaintzailea
behar da Durangon. 
Telefonoa: 94 621 64 91

Durango. Durangaldeko
denda batean lan egiteko
saltzailea behar da. La-
naldi osoan eta berehala
hasteko. Interesatuek bi-
dali curriculuma helbide
honetara: curriculum.se-
lek@hotmail.com

Durango. Esperientzia-
dun ile-apaintzailea be-

har da Durangon. 
Telefonoa: 650 847 466

Durango. Merkataritzako
agentea behar da bezero-
ak lortu eta harremaneta-
rako. Derrigorra da espe-
rientzia izatea komertzial
moduan, eta Durangal-
dean bizitzea. Erreferen-
tzia: 128. SARTU. 
Telefonoa: 94-620 04
49. 
Lanbiden alta emanda
egon behar da.

Durango. Administraria
behar da lan talde baten
produkzio egutegia era-
mateko eta administrazio
lanak egiteko. Derrigorra
da: Administrari lanetan
experientzia izatea, Excel
programa erabiltzen jaki-
tea, inglesa jakitea bai
idazten eta hitz egiten, in-
formatika ezagutzak iza-
tea eta Durangaldean bi-
zitzea. Erreferentzia:
1.573 SARTU. 
Telefonoa:94-620 04
49. 
Lanbiden alta emanda
egon behar da.

Durango. Saltzailea be-
har da mendiko arropa,
zapatak eta artikuluak
saltzeko, arreta salmenta
gunean. Derrigorra: sal-
tzaile moduan esperien-
tzia izatea, euskaraz jaki-
tea, Internet erabiltzen
jakitea eta Durangaldean

bizitzea. Erreferentzia:
1.637 SARTU. 
Telefonoa: 94-620 04
49.
Lanbiden alta emanda
egon behar da.

LAN ESKAINTZAK

ETXEKO LANAK

Durango. Neska euskal-
duna astean zehar garbi-
keta lanak egiteko prest;
etxeak, tabernak... garbi-
tzeko. Kotxea daukat. 
Telefonoa: 664 146 904
edo 647 242 301

Durango. Neska euskal-
duna Durangaldean lan
egiteko prest; umeak
zaintzen, dendan... 
Telefonoa: 649 274 543
(Nagore)

Elorrio. Elorrioko neska
euskaldun eta ardura-
tsua, goizetan 11:00etara
bitartean umeak eskolara
eraman edo zaintzeko eta
etxeko lanak egiteko
prest. 
Esperientzia handikoa. 
Telefonoa: 645 723 401

PERTSONAK ZAINDU

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

Durango. Emakume na-
gusia pertsona edade-
tuak zaintzeko prest 
Telefonoa: 699 745 723
(Ines)

Durango. Haur Hezkun-
tza ikasten ari den neska
euskaldun gaztea umeak
zaintzeko prest (kotxea
daukat) 
Telefonoa: 626 196 885

IRAKASKUNTZA

Elorrio. Ekonomian lizen-
tziaduna eta 8 urteko es-
perientziadun neska eus-
kaldunak klase partikula-
rrak ematen ditu: DBH,
Batxilergoa, LH... 
Telefonoa: 616 802 932 
(Oihane)

GAINERAKOAK

Abadiño. Matienako mu-
til euskalduna goizetan
(nahi den ordutik 11:00ak
arte) umeak eskolara era-

man edo tabernaren ba-
tean lan egiteko prest.:
Telefonoa: 629 55 15 87

Durango. Saltzailea be-
har da Durangaldeko
denda batean lan egiteko.
Lanaldi osoa. Berehala
hasteko. Interesa dute-
nek bidali kurrikuluma
helbide honetara;curricu-
lum.selek@hotmail.com

Durango. Biotxe Duran-
goko biolontxelo eta bio-
lin bikotea: errepertorio
zabala dugu aukeran ez-
kontza, inaugurazio eta
ekitaldiak girotzeko. Eus-
kadi osoan zehar mugitu
gaitezke. 
e-posta:biotxe@
hotmail.com
Tel.: 635 746 176 
(Maialen)

Elorrio. Haur Hezkuntza
ikasten ari den 20 urteko
Elorrioko neska euskal-
duna arratsaldeetan
umeak zaintzeko prest. 
Deitu hurrengo zenbaki
honetara: 615 715 878

Denetarik
GALDU/AURKITU

Jertsea. Otsailaren 27an
laukidun jertse marroia
galdu nuen Durangoko
Uda Berri edo Gure Kabi-
ya tabernetan.iluak

Motorra
AUTOAK

SALDU

Mitsubishi montero lu-
zea salgai.. Harremane-
tarako deitu ondorengo
telefono zenbaki honeta-
ra: 
625 707 994. Xabier. 

Nissan micra salgai. Ego-
era onean eta oso merke.
950 euro. 
Deitu hurrengo zenbaki
honetara: 610 415 511

Harremanak
GAINERAKOAK

Txoko bat sortzeko jen-
dea behar da Durangon.
Mendizabal auzunean
txoko bat sortzeko jendea
behar da. 
Oso interesgarria. 
Interesatuek deitu hu-
rrengo telefono hauetara: 
605 711 331 edo 
630 839 325



anboto 2010eko martxoaren 5a, barikua Iragarki taula 29 I

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

www.inmoduranguesado.com

Aisia/kirola
ANIMALIAK

SALDU

Txakurkumeak saltzen
ditut. 
Euskal artzai txakurku-
meak daude salgai. 
2 hilabete betetzeko
dauzkate. 
Interesatuta egonez gero
deitu telefono zenbaki
honetara: 
645 709 138 (Enrike)

BILDUMAK

EROSI

Bertoko garagardoaren
txapa. Bertoko garagar-
doaren txapa erosiko
nuke. Euskal Herriko txa-
pen bilduma betetzeko
dagoeneko desagertuta-
ko Bertoko garagardoa-
ren txapak falta zaizkit. 
Telefonoa: 695 452 194

Tintin-en urre beltzaren
lurraldean komikia. Tin-

tin-en Urre beltzaren lu-
rraldean komikia erosiko
nuke. Bilduma osatzeko
falta zaidan ale bakarra
da. Komikia euskarazkoa
izan behar du. Telefonoa:
625 921 057

GAINERAKOAK

Garagardo txapen kolek-
zio osatzeko trukerako
prest. Garagardo txapen
kolekzioa osatzeko truke-
rako prest. Edozein gara-

gardoren txapak aldatu
nahi badituzu, deitu eta
trukatuko ditugu. Telefo-
noa: 695 452 194

GAINERAKOAK

EMAN

Biodantza ikastaroa.
Biodantza ikastaroa es-
kaintzen dut, barikuetan,
Elorrioko Lourdes ikaste-
txean. 
Telefonoa: 626 661 292

Familia/etxea
ETXERAKO TRES-
NAK/ALTZARIAK

SALDU

Ohe artikulatua. Ohe ar-
tikulatua salgai, orain
dela hiru hilabete erosita. 
Mugikorra: 639957569

HAURREN TXOKOA,
OSAGARRIAK

SALDU

Bikientzako aulkia. Bi-
kientzako McLaren mar-

kako aulkia. 2007koa. 
Telefonoa: 655742241

Haurrak eramateko kan-
guroa. Bular aldean hau-
rrak eramateko kanguroa.
18 euro. Telefonoa:
655742241

Haurrentzako eskailere-
tarako segurtasun barre-
ra. Hainbat luzeratara-
koa. 40 euro.
Telefonoa: 655 742 241

Haurrentzako moises an-
tzeko sehaska. Leander
markakoa, hiru hanka-
koa. 2007an erositakoa
eta 9 hilabetetan bakarrik
erabilia, egoera ezin ho-
bean. Koltxoia, hiru han-
kakoa eta beloa barne,
izararik ez. 190 eurotan.
Telefonoa: 655 742 241

Haurrentzako ohea eta
sehaska. Ikea-ko Diktad
haurrentzako sehaska-
ohea. 70x140 zm. Kol-

txoiak bi altueratan ipin-
tzeko aukera du.

Latex-eko Ikea-koa ez
den koltxoia barne. 95
euro. 
Telefonoa: 655 742 241

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.
• F.J. 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. Prezio
interesgarria.. 

EETTXXEEBBIIZZIITTZZAA  SSAALLGGAAII
• Askatasun Etorbidean: Promozio berriak. 1,2,3 eta 4
logelakoak.

- Logela bakarra garajea eta ganbararekin   
200.000€+ BEZ

- 2 logela garajea eta ganbararekin 233.000€+ BEZ
- 3 logela garajea eta ganbararekin 350.000€+ BEZ

• Tabira: Logela bakarreko apartamentuak. Ganbara-
rekin.
• Pagasarri kalea: Azkeneko etxebizitzak 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.
• Durangaldea: Txaletak hainbat herritan.
• Durangaldea: Baserriak, pabilioiak eta garajeak
hainbat zonaldetan, salgai edo alokairuan. 
• Andra Mari: 30 m2-ko terraza. 2 logela. Berrriztatua.
• Mendizabal: 63 m2. 2 logela. Etxe osoak kanpora
ematen du. Eguzkitsua. Ganbara.
• Fray Juan de Zumarraga: 75 m2.  Duplexa. 2 logela.
Garajea eta trastelekua.
• Askatasun – Oñiturri ( Ezkurdi ): Erdi berria. 2 logela,
egongela, sukalde jantzia eta 2 komun. Ganbara.
• Askatasun Etorbidea: Duplexa. 2 logela. Balkoia.
Garajea eta ganbara.
• Fray Juan de Zumarraga: 57 m2.  Erdi berria. Logela
bakarra.
• Alluitz – Fray Juan de Zumarraga: 50 m2. 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. 
• Fray Juan de Zumarraga: 108 m2. 4 logela. Altuera
ona. Garajea.
• Murueta Torre: 120 m2. 4 logela. Garajea eta
trastelekua. Balkoia. 
• Juan de Itziar: 4 logela, egongela, sukaldea eta
komuna. Bizitzen sartzeko moduan.
• Herriko Gudarien kalea: 105 m2. 3 logela. Garaje
itxia. Balkoi handia.
• Monago Torre: 130 m2. 3 logela. Garajea,
trastelekua eta ganbara.
• Ermodo: Erdi berria. 90 m2. 3 logela. Garajea eta
ganbara. Balkoia.
• 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. Berriztatua. 
• 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. 

EETTXXEEBBIIZZIITTZZAA  SSAALLGGAAII
• Pinondo: Duplexa. 126 m2. Etxe osoak kanpora
ematen du.
• Franzisko Ibarra: 90 m2. 3 logela eta 2 komun.
Ganbara eta garajea. 318.600€.
• Durango: 120 m2. 4 logela eta 2 komun. Egoera ona. 
• Alluitz: 150 m2. 4 logela eta 2 komun. 2 terraza.
Ganbara.
• J. Olazaran: Erdi berria. 95 m2. 3 logela eta 2
komun. 2 Terraza. Ganbara. Garaje itxia.
• Tabira: 2 logela eta 2 komun. Eguzkitsua. 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 Ignazio: 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.
• Tabira: 80 m2. 3 logela. Etxe osoak kanpora ematen
du. Guztiz jantzia. Garajea aukeran. 216.400€.
• Sasikoa: 2 logela. Erdi berria. Ganbara. Garaje itxia.
• San Ignazio: 80 m2. 3 logela. Sukalde handia.
Trastelekua. Garajea.
IURRETA
• Askondo: 3 logela. Terraza. Garajea aukeran.
192.400€.
• 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.
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
• Andra-Mari: Apartamentu berriak eraikitzen.
• Zaldibar: Etxebizitzak eraikitzen. 
• Abadiño: Txalet bifamiliarra lur eremuarekin.
• Atxondo: Adosatua lursailarekin.
• Atxondo: Baserria salgai.
• Erretentxu: Adosatua eraikitzen.
• Erretentxu: Txalet bifamiliarra eraikitzen.
• Otxandion: Adosatuak. Eraikuntza berriak.
• Otxandion: Familia bakarreko etxea lursailarekin.

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

EETTXXEEBBIIZZIITTZZAA  BBEERRRRIIAAKK

EETTXXEEBBIIZZIITTZZAA  SSAALLGGAAII

BISITATU GAITZAZU 
BULEGO BERRIAN, 

SAIBIGAIN 1,
( Fray Juan de Zumarraga

kaletik sarrera ).
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HHOORROOSSKKOOPPOOAA

DENPORAPASAK
HITZ GEZIDUNAK SUDOKU

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

Primerako astea izan duzu. Dena
zure alde duzula sentitu duzu, eta
gauzak itxaroten zenuen legez irten
zaizkizu. Aprobetxatu!

AArriieess
martxoak 21 - apirilak 20

Zure baitan daukazuna kanpora
ateratzeko momentua da. Lasaiago
egongo zara horrela.

TTaauurruuss
apirilak 21 - maiatzak 20

Badakizu arazoei zelan aurre egin.
Oso bizitza-filosofia positiboa
daukazu eta garrantzitsua da horri
eustea. Gura duzuna lortuko duzu!

GGeemmiinnii
maiatzak 21 - ekainak 20

Noiz arte jarraituko duzu horrela?
Ingurukoak aspertzen dabiltza zure
jokaeragaz. Hustu barrena! Arazoak
konpontzeko bidea hori da.

CCaanncceerr
ekainak 21 - uztailak 20

Aztoratuta zabiltza, batez ere,
laneko arazoak direla-eta. Lanekoak
lanean utzi behar dira, eta ez lana
etxera eroan. Hobeto ibiliko zara!

LLeeoo
uztailak 21 - abuztuak 23

Bikoteagaz sintonian zaudela
sentitzen duzu. Aldikada ona
daramazue, beraz, aprobetxatu
planak aurrera eramateko.

VViirrggoo
abuztuak 24 - irailak 23

Ez da momenturik onena zuretzat,
eta ez duzu hori jendeak jakiterik
gura. Horrela jarraituz gero,
beharleku bikoitza daukazu.

LLiibbrraa
irailak 24 - urriak 23

Bikoteagaz momentu onak eta
txarrak izatea normala da. Ezin
duzu zailtasunen aurrean ezkutatu
eta ihes egin. Hartu erabakia!

SSccoorrppiiuuss
urriak 24 - azaroak 23

Etxean ez duzu giro onik aspaldian.
Zuk, zure aldetik, egizu ahal duzun
guztia egoera hobetzeko. Honi ere
emango diozu buelta laster!

SSaaggiittaarriiuuss
azaroak 24 - abenduak 23

Ez dakizu zure desioak zelan bete.
Gainera, ezinezkoa dela deritzozu.
Baina itxaropena da galtzen den
azkena. Ekin gogor; lortuko duzu

CCaapprriiccoorrnnuuss
abenduak 24 - urtarrilak 20

Norberak egiten du bidea, eraba-
kiak hartzen dituen heinean. Baina
ez estutu, esperientzien bidez asko
ikasten dugu eta akatsetatik ere bai.

AAqquuaarriiuuss
urtarrilak 21 - otsailak 18

Triste samar zabiltza aspaldian, eta
zuk ere ez dakizu zergatik. Irten eta
buelta bat eman. Animatuko zara!

PPiisscciiss
otsailak 19 - martxoak 20

Haizea Lopez Arginzonizek
martxoaren 6an 9 urte
egingo ditu. Etxeko guztien
partez, zorionak zure
urtebetetze egunean. 
Ondo pasatu!

Ibai Lopez Arginzonizek
ere martxoaren 6an 9 urte
betetzen ditu. Zuri ere
zorionak etxeko denen
partez, eta ondo ospatu
eguna.

Argazkiko printzesatxoak 6
urte egingo ditu martxoaren
10ean. Txokolatada handi
batean lagun artean ospatuko
dugu. Zorionak, aita, ama,
Enaitz eta familiaren partez.

Laidak hiru urte egingo ditu
datorren astelehenean,
martxoaren 8an. 
Zorionak eta mosu handi-
handi bat, familia guztiaren
partez.

Ostegunean, martxoaren
4an, Elene Ugalde
Arteagak 8 urte egin ditu.
Egun zoragarria pasatu
guraso, Auritz, aitita-amama
eta familia osoaren partez. 

Martxoaren 5a Luis Mari
Ugaldearen urtebetetze eguna
eta egun berezia eta garrantzi-
tsua da. Zorionak, familia
osoaren partez. Domekan
bazkaria zure kontu, ezta?

Zorionak Gorka eta Tamarari
Iararen etorreragatik.
Familiako neskatila politena,
Iara Martin Muñoz otsailaren
8an jaio zen, domekan. Zorte
ona ematen omen du.... 

Zorionak ‘Jurjurfá’ gaur,
martxoaren 5ean zure urtebete-
tze egunean. Musuak familia
guztiaren eta, batez ere, 
Iararen partez, baduelako 
izekori belarritik tiratzeko gogoa. 

Zorionak, bikote! Etxeko txikiak, Aimarrek, urtetxo bat egin
zuen martxoaren 2an, eta osaba Josek, berriz, martxoaren
10ean egingo ditu. Etxeko guztien partez, horrela jarraitu
dezazuela, hain majo urte askoan. Musu handi bana bioi!
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AKUILUAN Amaia Ugalde Argazkia: Kepa Aginako   LAUHORTZA

Jon Artza
Soziologoa

Durangaldea
Klasea hasi eta handik gutxira
niregana zuzendu zen irakas-
lea. Nire gelako ikaskideei,
labur-labur ni bizi nintzen
eskualdea nolakoa zen azal nie-
zaien eskatu zidan. Jorratzen ari
ginen gaiarekin zerikusia
bazuen ere, harritu egin nin-
duen galderak. Bertsolarien gisa
inprobisatu beharrean aurkitu
nintzen.  Ez dut oroitzapen
zehatzik, baina honelako zer-
bait esan nuen:

“Niretzako Durangaldea
Oiz edo Anboto menditik ego-
ki irudika daitekeen hiruki bat
da. Hiruki horren erpinak, Iurre-
ta, Zaldibar eta Elorrio izango
lirateke. Irudi geometriko honen
ardatza Ibaizabal ibaia eta,
honen albo bietan, lautadatxo
bat. Bertan arboladiak, zelaiak,
baserriak, etxebizitza multzo-
ak eta fabrikak ikus daitezke.
Fabrikak orain urte batzuk bai-
no ke gutxiago botatzen dute,
baina, aitzitik, gero eta eraikin
eta errepide gehiago ikusten
da, berdea txikituz doan heine-
an.

Zerbitzuz eta jardueraz
bizia den eskualdea da. Hiribu-
ru handietako gehiegizko esti-
muluetatik urrun, lasai pasia-
tzeko aukera eskaintzen duena.
Bertan bizi garenok, denok elkar
ezagutzen dugula badiogu ere,
nik, paseoan nabilela, sekula
ikusi ez dudan pertsonekin topo
egiten dut. Edo horrela irudi-
tzen zait, behintzat.

Gerediagako zelaiak eta
Astolako batzar-etxeak izaera
historikoa ematen dioten
eskualde honi aspalditik sorgin-
keri ospea atxiki izan zaio.
Horren lekuko, duela mende
batzuk izan ziren inkisizio pro-
zesuetan, sorginak ziren akusa-
ziopean, erre zituzten herrita-
rrak. Nik honi buruz, zer esan-
go dut, bada, galegoen erantzun
bera emango nizueke: ez omen
daude, baina, egon badaude”

dugu, merkeago. Batzuetan gal-
tzen ere irtetzen gara, baina mere-
zi du.

Zelan ikusten duzu Durangoko
merkataritzarenegoera?
Beti baikorra izan naiz ni. Merka-
taritza ona daukagula uste dut, eta
eskualdeko jendea asko etortzen
da bertara. Perco izeneko azter-
keta batean hori ondorioztatu
dute. Durangon denetik dago,
eskaintza oso ona da. Alde Zaha-
rrean bizitasuna dago, eta trena
lurperatzen dutenean, Madalena
eta Alde Zaharra gerturatuko dira
eta horrek ere on egingo dio Duran-

goko merkataritzari.

Durangoko merka-
tariek zer premia

dauzkazue?
Udalaren parte-
tik babes han-
diagoa eskatu-
k o  g e n u k e.
D u r a n g o
m o m e n t u
honetan herri
h a n d i  b a t
izatetik hiri

t x i k i  b a t
i z a t e r a
pasatzen
ari da, eta
h e r r i a k

aukera han-
d i a k  i z a n

ditzake.

Arropa saltzeaz
gain,diseinatu ere egi-

ten duzu…
Bai, kamiseta
marka bat dau-
k a t :  Ko i o t e.
M a r r a z k i a k
egiten ditut, eta, batez

ere, udako arropetan jar-
tzen ditut gero nire marraz-
kiak. 

biltegian geratu zaiguna saltzeko
oso aukera ona da. Erosleentzako
ere ez dago tranparik. Dendan

i z a n d a k o
g e n e r o

b e r a
a u r -
keztu-
k o

“Trena lurperatzeak on egingo
dio Durangoko merkataritzari”

KKaassuuaall ii ttaatteezz  hheelldduu  zzeenn
JJaabbiieerr  AArrrriieettaa  mmeerrkkaattaa--
rriittzzaa  mmuunndduurraa..  KKaammiissee--

tteettaarraakkoo  mmaarrrraazzkkiiaakk  eeggiitteenn  hhaassii
zzeenn,,  eettaa  dduueellaa  hhiirruu  uurrttee  kkaammii--
sseettaa  hhoorriieekk  eettaa  bbeesstteellaakkoo  aarrrroo--
ppaa  ssaallttzzeekkoo  SSyyllkkee  iizzeenneekkoo  ddeenn--
ddaa  jjaarrrrii  zzuueenn  GGooiieennkkaalleenn..  AAssttee--
bbuurruu  hhoonneettaann  DDuurraannggookkoo  AAuukkeerraa
AAzzookkaann  eeggoonnggoo  ddaa..  DDuurraannggoo
mmeerrkkaattaarriieennttzzaakkoo  aauukkeerraa  hhaann--
ddiiaakk  eesskkaaiinnttzzeenn  ddiittuueenn  hheerrrriiaa
ddeellaa  uussttee  dduu  AArrrriieettaakk..

Erosleentzat izateaz gainera,
zuentzako ere aukera azoka da
asteburukoa?
Bai. Durangon zortea dugu Lan-
dako pabilioia moduko
leku bat daukagula-
ko. Handia da, argi
asko dauka, eta
dendarientzako

Durangoko merkatarien egoeragaz pozik dago Jabier Arrieta; herria hiri txiki bihurtzen dabilela dio

Kamisetak diseinatzen ditu

Durangoko Sylke arropa
dendaren jabea da

Jabier Arrieta

Zelan hasi zinen saltsa honetan
sartzen?
Enpresa mundutik nator ni. Kimi-
ka ikasten amaitu nuen, eta ez dau-
ka zerikusirik, baina diseinu gra-
fikoa gustatzen zitzaidan, eta ikas-
taro bat egin nuen.  Oinarrizko
gauza batzuk ikasi nituen, eta
kamisetak egitera animatu nin-
tzen.

Diseinura kasualitatez sartu
zinen. Lehenago ere gustatzen
zitzaizun denda mundua?
Ez. Ni ez naiz izan inoiz denda zalea
eta moda zalea. Etxean denda bat
jarriko nuela esan nuenean, asko
harritu ziren. Hasieran ideia kami-
setak saltzeko denda jartzea izan
zen. 2004tik egiten ditut kamise-
tak. Kamisetekin bakarrik egitea
arriskutsua zen, eta beste marka
batzuekin batera hasi ginen. Mun-
du honi buruz ideiarik ere izan
barik.

Krisia igarri duzu?
Guk hiru urte daramatzagu hone-
tan, eta apurka-apurka salmentak
igotzen ari gara oraindik. Neguko
lehen hilabeteetan nahiko baju ibi-
li ginen, baina Gabonetan eta mer-
kealdietan oso ondo ibili gara. 

Moda mundua zelan ikusten
duzu?
Egia esan, moda jarraitzen duen
jendeak ez nau asko erakartzen.
Arropa denda bat daukat, baina
modaz gutxi dakit. Garrantzitsue-
na norberari gustatzen zaion arro-
pagaz janztea dela uste dut.
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