
Atxondoko Udalak baserri inguruetan
ureztodi-kutxak jartzeari ekin dio asteon.

Suhiltzaileak heldu arte sua zelan
kontrolatu azalduko diete baserritarrei.
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Aurrekontuak
onartuta, PSE-EE eta
EAJren akordioagaz 
DDuurraannggoo  •• Urte bian aurrekontuak
luzatu eta gero, martitzeneko udal-
batzarrean 2010eko aurrekontuak
onartu zituzten. EAJk eta PSE-EEk
lotutako akordioak plan ekonomikoa
onartzea ahalbidetu du. PPk eta Tal-
de Mistoak kontra bozkatu dute, eta
Aralar abstenitu egin da. 

••DDuurraannggaallddeeaa
’Durangaldea maite dugulako’
ingurumenaz gogoetan 

••BBeerrrriizz
Aurrekontuak onartu dituzte
EAJren aldeko bost botogaz

••OOttxxaannddiioo
Udal lurrak erabiltzeko lau 
eskari izan dituzte
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Bide Ertzean, gaur,
Elorrioko Arriolan
KKUULLTTUURRAA  •• Hamabi urteko ibilbi-
dean sortutako kantak dakarzkigu
Bide Ertzeanek Elorrioko Arriolara
gaur gauean: aurreko diskoetako
kantak eta aurten kaleratuko duten
disko berrikoak ere joko dituzte.

13

Mugarra triatloi
taldeak ekin dio
denboraldiari
KKIIRROOLLAA  •• Mugarra triatloi taldeak
joan zen zapatuan aurkezpen ofizia-
la egin zuen. Euskadiko duatloi eta
triatloi zirkuituan parte hartuko dute,
besteak beste. Triatloi eskola indar-
tzea ere badute helburu; orain urte-
bete sortu zuten, eta dagoeneko ia
60 gaztetxok eman dute izena.

17

Baserrietako suteei
aurre egiteko sistema 

Arrazola, Axpe eta Apata auzoetako baserri inguruetan ipini dituzte ureztodi-kutxak. Kepa Aginako

Ardo Saltsan, ardo eta delikatessen
produktuen bilgune, bihar, Durangon

Herririk Herri 4
Durangoko Aukera Azokak 20.000 lagun
batu zituen Landako Erakustazokan

Ekonomia 10
A. Olariaga: “Modernitatea aztertuta,
gaurko arazoak ulertu ditzakegu”

Berbaz 9

EZKONTZA
GEHIGARRIA
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“Aurrekontuen osaketak
aldaketa sakona behar du”

tuak Durangoko bulegoetan beha-
rrean “Madrilgo parlamentuko
bulegoetan adostu direla” kritika-
tu dute. Herritarren parte-har-
tzeari bidea zabaldu behar zaiola
nabarmendu dute. Udalak egiten
dituen ekintzak gutxitzeari ondo
deritzote, baina  alkatearen eta bost
liberatu politikoen soldatak
220.000 euro direla eta diru-atal
hori ere murriztu daitekeela 
diote Talde Mistoko zinegotziek. 

Aurrekontu eztabaidaren aurreko
egunean Talde Mistoak prentsau-
rrekoa eskaini zuen plan ekono-
mikoaren inguruan daukan iri-
tzia jakitera emateko. Aurreko urte-
koekin alderatuta “antzekotasun
handiegia” ikusten diote.”Kudea-
keta eredu honen guztiz kontra”
daudela argudiatuz azaldu zuten
ezezko botoa emateko arrazoia.
EAJ eta PSE-EEren akordioa “dei-
garria” egin zaiela diote. Aurrekon-

Talde Mistoak prentsaurrekoa eskaini zuen astelehenean.

“Transparentzia falta ikusi
dugu zirriborroan”

seme-alaben gurasoen elkartea-
rendako akordioa berritzea, etxe-
rik etxeko catering zerbitzua mar-
txan jartzea nagusiei eta minus-
baliotasuna dutenei zuzenduta,
San Francisco eta Kobentu pla-
za inguruak konpontzea eta
umea izan duten gurasoendako
200 euroko diru-laguntza herri-
ko dendetan gastatzea ere emen-
dakinen artean proposatu ditu
Alderdi Popularrak. 

Durangoko Alderdi Popularrak
ere prentsaurrekoa eman du
aurrekontuen udalbatzarraren
aurretik, ezezko botoa azaltzeko.
Cristina Ibarrolak zalantzan jarri
du Gobernu Taldearen negozia-
ziorako borondatea: “Lehenen-
go kontaktu baterako ere ez dira
guregana etorri, ezta akordio
puntualak lortzeko ere”. Popula-
rren proposamenen artean,
minusbaliotasuna daukaten

Gastañazatorre eta Ibarrolak ere prentsaurrekoa eskaini zuten.

DURANGO

Emendakinak osotasunean bozkatu zituzten lehenengo, eta banan-banan ondoren.

PSE-EEren eta EAJren
akordioagaz, aurrera
egin dute aurrekontuek

Urte bian luzatutako aurre-
kontuekin  jardun ondoren,
aurten PSE-EE eta EAJren

arteko akordioak aurrera atera ditu
2010eko aurrekontuak. Martitze-
neko udalbatzarrean eztaibaida-
tu eta bozkatu zituzten; Talde Mis-
toak eta PPk kontra bozkatu zuten,
eta Aralar abstenitu egin zen.

Aitziber Irigoras alkateak
emandako datuen arabera, aurre-
kontuen zenbateko osoa 30,4
milioi eurokoa da. Hortik 8,4 milioi
(%27) pertsonalari bideratu zaiz-
kio; inbertsioetara bideratutako 4,2
milioiak (%13,8) kredituekin bide-
ratu dituzte; azkenik, ohiko trans-
ferentziak (hitzarmenak, diru-
laguntzak…) ia zortzi milioi  dira. 

PPk 16 emendakin aurkeztu
zizkion aurrekontu proposamena-
ri,  eta Aralarrek 25;  PPko bat eta
Aralarreko zortzi onartu zituzten.
Onartutako Aralarren proposa-
menen artean dago kultur etxea
merkatu plazan –edo beste toki-

ren batean, proposamen hoberik
baldin badago– egiteko proiek-
tua osatzea, 100.000 eurogaz.

Aitziber Irigorasek aipatu
zuen hainbat emendakin “interes-
garri” aurkeztu zirela, eta “gaur
egungo egoera ekonomikoa” dela
gehiagori aldeko botoa ez emate-
ko arrazoia.

Talde Mistoak osotasuneko
emendakin bakarra aurkeztu zuen;
Aralar abstenitu egin zen eta gai-
nerakoek kontra bozkatu zuten.
Ritxar Alberdik aurrekontuak osa-
tzeko ereduagaz ez daudela ados
eta “herritarren parte-hartzea bul-
tzatu” behar dela adierazi zuen.

PSE-EEk adierazi zuen “hain-

kontuak direlako”. Hala ere, “bada-
kigu zer ordezkaritza daukagun
udalbatzarrean eta  gure filosofia
beti izan da aportazioak egitea”.

Azkenik,PPko zinegotzi  Cris-
tina Ibarrolak aurrekontu “aber-
tzaleak” direla esan zuen, eta PSE-
EEk “aukera ona alperrik galdu”
duela aurrekontuetako “filosofia
hori aldatzeko”. J.D.

beste aipatu den” estabilitate ins-
tituzionalerako akordioa EAJgaz
egindako negoziazioen abiapun-
tua izan zela, baina “akordioa bera
bi alderdien artean borondatea
egon delako etorri dela”. 

Aralarko Dani Maezturen esa-
netan, “guk aurrekontuei aldeko
botoa ematea zaila da, dena osa-
tu ondoren aurkezten diren aurre-

Talde Mistoak eta PPk kontra bozkatu zuten; Aralar
abstenitu egin zen martitzeneko udalbatzarrean

Onartutako emendakinen
artean dago kultur etxea
egiteko proiektua osatzeko
100.000 euroko atala sortzea

Aitziber Irigorasek azaldu
zuenez, egoera ekonomikoa
da emendakin gehiagoren
alde ez bozkatzeko arrazoia

Turismo arloko
eskaintza bertatik
bertara ezagutuz
Otsailean turismo aktiboa susta-
tzeko eskaintza berriak martxan
ipini zituen Turismo Zerbitzuak.
Gaur eta datorren ostegunean
horietako hiru eskaintza berta-
tik bertara ezagutzeko aukera
eskainiko dute.

Gaur goizean Arrastoari
jarraituz Durango ezagutu eki-
mena ezagutarazi dute; gazte-
txoei bideratutako proposamen
ludiko-didaktikoa da. Ondoren,
Sartu zaitez lur azpiaren barre-
na ekimena izan da protagonis-
ta; honen bitartez, inguruko
kobazuloetan espeleologia egi-

teko aukera eskaintzen dute.
Datorren eguenean, 10:00etatik
11:30era, Ezagutu mitologiarekin
Durangoren nortasuna, kultura
eta izaera beste ikuspuntu bate-
tik ezagutzeko aukera eskainiko
dute. Azken ekimen hau mar-
txoan ipini dute abian. J.D.

Turismo aktiboa sustatzeko
sortutako eskaintza berriak
ezagutzera eman ditu
Turismo Zerbitzuak
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IZURTZA

GARAIMALLABIA

Jeltzaleen iritzia
herrian radarrak
ipintzeari buruz
Udalerria erdibitzen duen BI-623
errepidearen aldamenetan orain
aste batzuk agertutako radar fal-
tsuen inguruan bere jarrera eman
zuten joan zen barikuan jeltza-
leek jakitera. Euren Interneteko
txokoan argitaratutako oharrean
diotenez, Udal Gobernuak “alda-
rrikatzen duena radarrak ipintzea
bada, eskaria behar bezala egi-
tea da egin beharko luketena”.
Abiadura kontrolatzeko rada-
rrak ipintzeko eskari hori Eusko
Jaurlaritzari luzatu beharko lio-
ketela azpimarratzen dute.

Radarrak ezartzeko esku-
duntza Eusko Jaurlaritzaren Bar-
ne Sailarena dela nabarmendu
du EAJk, eta udalerriaren lurre-
tan abiadura kontrolatzeko rada-
rrak ipintzea instantzia horietan
eskatu beharko lukeela udal
gobernuak. Udalerritik igarotzen
diren autoen abiadura motel-
tzeko udal gobernuak hartzen
dituen neurriak “aintzat hartu eta
defendatuko” dituztela ere
badiote jeltzaleek.  Beti ere, har-
tzen diren neurriok “dagozkien
tramite administratibo guztiak”
beteta hartzea dela bidea ere
azpimarratu dute idatzian. I.E.

Langile bat
kontratatuko du
Udalak
Tokiko enplegua indartzeko
Amankomunazgoak bultzaturi-
ko egitasmoaren barruan, langi-
le bat hartzea dagokio Garaiko
Udalari. Maiatzean hasiko litza-
teke lanean behargin hori. 

Sei hilabeterako kontratua
izango da, eta peoi moduan egin-
go du lan kontratatuak. Udalak
egingo du eskaera INEMen,
beraz, derrigorra da bertan ize-
na emanda egotea. Udal ordez-
kariek aipatu dutenez, “Garaiko
biztanleek lehentasuna izango
dute aukeraketa egiteko orduan”.
Bideen konponketa, lorezain-
tza, herrigunearen garbiketa eta
brigadari laguntzeko hartuko
dute behargina.  Jaietan eskena-
tokiak muntatzen-eta ere lagun-
du beharko du . M.O.

Autoen abiadura moteltzeko
neurriekin ados daudela
baina tramite guztiak bete
behar direla diote jeltzaleek

ATXONDO

Baserri inguruetan suteentzako ureztodiak
jarri dituzte, eskualdean lehenengoz

Sua pizten deneko lehenen-
go ordu laurdena garrantzi-
tsua izaten da su hori kon-

trolatzeko. Suhiltzaileak, baina,
denbora beharko lukete Arrazola,
Axpe eta Apatamonasterioko base-
rri batzuetara heltzeko. Horrega-
tik, auzokideek eurek erabiltzeko
ureztodien kutxak jartzen dabil
Atxondoko Udala.

Dagoeneko hamabost kutxa
ipinita daude, eta beste bost ere
jarriko ditu Udalak. Kutxetan 25
metroko lau ureztodi daude, eta
bata besteari lotzeko aukera dago.
Ur-harguneetatik gertu daude
kutxak, eta David Cobos alkateak
azaldu duenez, “ahalik eta base-
rri gehienetara heltzeko moduan”
kokatu dituzte.

Duela aste biko haizete egu-
netan Santiagotik Axperako bidean
haizeak poste elektriko bat bota
zuen, eta sasi batzuek sua hartu
zuten. Alkateak adierazi duenez,
“horrelako ezustekoak ez dira ohi-
koak izaten, baina behin gertatu-
ta nahikoa izan daiteke ezbeha-
rren bat gertatzeko”. Azkeneko
ezbeharra orain dela hamabost

urte izan zen, Arrazolan Mendi
baserria osorik erre zenean.

Ikastaroa
Kutxa guztiak jartzen dituztenean,
udaberrian, baserritarrei urezto-
diak erabiltzen ikasteko ikastaroa
emango die Udalak. Suaren kon-

tra erraz moldatzeko azalpenak
emango dituzte.

Atxondon 180 baserri daude;
84 Axpen, 52 Arrazolan eta 44 Apa-
tan. Suen kontrako neurri  hori
gauzatzeko  32.000 euro gastatu
ditu Udalak. Foru Aldundiak 13.000
euroko laguntza eman du. A.U.

Auzokideek suhiltzaileak heldu aurretik sua kontrolatzeko aukera izatea gura du Udalak neurri horregaz

David Cobos alkateak Arrazolan berriztutako Mendi baserria duela 15 urte erre zela azaldu du.

Udaberrian egongo dira kutxa
guztiak prest, eta orduan
Udalak erabiltzen ikasteko
ikastaroa emango du

Kutxetan 25 metroko lau
ureztodi daude, bata besteari
lotzeko modukoak

Eskolako sukaldariari
omenaldi beroa egin diote

eman zioten. Eskolan ibili diren
umeen argazkiak ere bildu zituz-
ten. Ilobek lore-sorta eman zioten.
Eskolakoek  ere euren oparia egin
zioten. 

Abesbatzaren kontzertua
Jasokunde Abesbatza ETB1eko Oh
Happy Day saioan parte hartzen
dabilenez, ekitaldi berezia presta-
tu zioten sukaldari izandakoari.
Telebistan aurkeztu dituzten abes-
tiak  taularatu zituzten omenaldian.
Publikoak gustura entzun zuen
geroago eta ezaguna den taldea-
ren emanaldia. 

Ipuin kontalariak ere saioa
eskaini zuen. Omenaldia arrakas-
ta handia izan zuen karaokeagaz
amaitu zuten. J.G.

Bazkari hunkigarria prestatu zio-
ten joan zen zapatuan Begoña
Arrietari herriko frontoian. Esko-
letako sukaldari lanetan 28 urte
eman dituen beharginak herrita-
rren omenaldi beroa jaso zuen.
Mahaiaren bueltan 186 lagun elkar-
tu ziren. 

Omenaldi ekitaldian, antola-
tzaileek azaldu zutenez, urte haue-
tan Begoñak egindako lana esker-
tzea eta baloratzea zen euren
asmoa. Herriko hainbat pertsona
eta familiataz arduratu dela urte
horietan azpimarratu zuten sarre-
rako berbaldian. Bertsoak bota
zizkioten, eta baita aurreskua dan-
tzatu ere; bere alaba tartean zela.
Eskolako umeen eta irakasleen
ekarpenekin osatutako liburua

Begoña Arrieta eskolako sukaldariak erretiroa
hartu duelako, bazkaria antolatu zuten zapatuan

Mahaiaren bueltan 186 lagun
bildu ziren eskolako
sukaldariaren omenaldian

Eskolako ume eta irakasleen
ekarpenekin liburua eman
zioten Begoñari

Hainbat opari jaso zuen Begoñak omenaldian.
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DURANGALDEA

III. Durango Ardo
Saltsan ferian ardo
eta delikatessen
jakiak dastagai 

Landako Guneak eta Saltsan
Catering-ek III. Durango
Ardo Saltsan feria antolatu

dute zapatu honetarako. Roberto
Sarriugartek azaldu duenez, Sal-
tsanen helburua "ardo eta delika-

tessen feria kontsolidatzen joatea
da, eta horretarako kalitatea azpi-
marratzen dugu". Hitzordu gastro-
nomiko honetan hainbat herrial-
detako 66 upategi bilduko dira.
Sarriugartek dioenez, "helburua ez

da gero eta handiagoa izatea, bai-
na aurten apur bat hazi gara, iaz
56 upategi zeuden-eta ferian; aur-
ten, aldiz, 66". Feriaren bitartez,
antolatzaileek "kontsumitzaileei
delikatessen elikagaiak eta Euskal
Herriko, Estatuko eta nazioarteko
(Alemania, Frantzia eta Italia) upa-
tegirik garrantzitsuenetako ardoak
ezagutarazi gura dizkiegu”.

Hitzordu gastronomiko hone-
tan, ardoaz gain, bestelako produk-
tuak dastatzeko aukera ere izan-
go dute bertara joaten direnek; hala
nola, olioa, urdaiazpiko iberikoa,
ahatea eta haren produktu erato-
rriak, izokin ketua, kafea eta
herrialde ugaritako urak. Rober-
to Sarriugartek azaldu duenez,
"lehenengoz kabiarra dastatzeko

aukera ere izango da". Feriara joa-
ten direnek  dastatzen duten pro-
duktuak erosteko aukera edukiko
dute, dendan baino merkeago.

Beste jarduera batzuk ere
izango dira; barista batek marraz-
kiak egingo ditu kafeagaz, urdaiaz-
piko mozketa egingo dute, Eusko
Label produktuekin egindako
miniaturazko sukaldaritza standa
egongo da,  eta upelgile batek
barrika bat egingo du. 

Azoka dela-eta, Durangora
datorren jendea herrian geratze-
ko helburuagaz eskaintza berezi
bat prestatu du Turismo Bulegoak;
48 euroren truk, ostatua, gosaria
eta azokarako sarrera. 

Antolatzaileek, ez dute egun
bateko kontua bakarrik izaterik
gura, beraz, asteazkenean, kabiar
dastaketa egin zuten  eta eguenean
Done Jakue ardatz hartuta sei ardo
dastatu zituzten. G.A.

Ferian 66 upategi batuko dira zapatuan, Euskal
Herrikoak, estatukoak eta nazioartekoak

“Saltsanen helburua feria
kontsolidatzen joatea da,
horretarako kalitatea
azpimarratuz”

Landako Elkartegian kabiar dastaketa antolatu dute. K.A.

“Lehenengo biderrez 
kabiarra dastatzeko aukera
ere izango da”

Azoka dela-eta Turismo
Bulegoak eskaintza berezia
prestatu du

Berdintasun aldarriak lau
haizetara zabalduz

Emakumearen Nazioarteko Eguna
dela-eta eskualdean antolatutako
egitarauek aurrera darraite. Aba-
diñon, zapatuan, Oihulari Clown
taldeak De películaantzezlana tau-
laratuko du 20:00etan, Errota kul-
tur etxean. Elorrion La Muerte y la
doncella antzezlana izango da ikus-
gai, gaur  22:00etan, Arriolan; dome-
kan 19:00etan, berriz, Durangoko
San Agustin kultur gunean. Elo-
rrion, Elorri Lore elkarteak antola-
tuta, Cándida filma proiektatuko

dute, martxoaren 17an 16:00etan,
Iturri kultur etxean. Iurretako
emakumeek bihar afaria antola-
tuko dute, eta martxoaren 25ean,
18:30ean, Ez zaitez isilik gelditu
hitzaldiaren bigarren saioa Ibarre-
txe kultur etxean. Berrizen 13-16
urte arteko neskendako tailerrak
apirilaren 16tik maiatzaren 4ra
antolatu dituzte, eta hileko azken
barikuetan Gure Izarrak emaku-
me elkarteagaz batera barretera-
pia saioak. J.G.

Bilgune Feministak zapatuan murala margotu zuen. A.D.

Emakumearen Nazioarteko Egunaren harira
ekitaldi ugari antolatzen dihardute egunotan

Ezker abertzaleak garapen
iraunkor “sendoa” aldarrikatu du

Joan zen zapatuan Durangaldea
maite dugulako kanpainaren bai-
tako prentsaurrekoa egin zuen
Axpen Durangaldeko ezker abertza-
leak. Ingurumena izan zuten ber-
bagai, eta Lurralde Zati Planak ber-
tan izango duen eragina;  "inguru-
men naturalari eutsi, eta bertan
inbertitu" behar dela esan zuten,
besteak beste.

Gaur egun planteatzen den
garapen iraunkorra “ahula” dela
salatu zuten, eta lurralde antola-
keta ereduari begira, garapen hori
jasangarria izan behar dela azpi-
marratu. Horretarako alternati-
bak plazaratu zituzten. Zaborren
kasuan, adibidez, Usurbilgo atez
ateko bilketa sistema nabarmen-
du zuten, “birziklatzea "%30etik
%80ra" pasatu dela gogoratuz.

Harrobien “atzeraezineko
ondorioek” badutela alternatiba-
rik adierazi zuten, “eraikuntzako
hondakinak eta materia biziga-
beak birziklatuz”. Baserri gunea-
ri buruz , herriak  nekazaritzatik
eraikitzea egingarria dela esan
zuten; horretarako “elikaduraren
subiranotasuna ardatz hartu behar
da, barne-beharrak aseko dituen
ekoizpenerantz jo behar da, eta
tokian tokiko eta sasoian sasoiko
kalitateko produktuak ekoiztu
behar dira, baserritik bizi direnei
ogibide duina bermatuz”.

Energiaren inguruan “berez-
ko eskualdean oinarritu beharre-
ko ekoizpen-gune energetiko txi-
kien mesederako, deszentraliza-
zioaren aldeko apustua” proposatu
zuten. J.D./M.O.

‘Durangaldea maite dugulako’ kanpainaren barruan 
ingurumena izan zuen hizpide ezker abertzaleak

Joan zen zapatuan egin zuten aurkezpena Axpeko plazan.

Besteak beste, gaur egun
planteatzen den garapen
iraunkorra “ahula” dela
azpimarratu zuten
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ZALDIBAR MAÑARIAOTXANDIO

ELORRIO BERRIZ

Lanpostuetarako
eskaerak aztertzen
dabil Udala
Durangaldeko Amankomunaz-
goak tokiko enplegua indartzeko
burututako programa dela-eta Zal-
dibarri bost lanpostu dagozkio.
Horietako lau lanpostu garbitzai-
le-brigadara bideratuko du Zaldi-
barko Udalak, eta bat administra-
ri laguntzaile legez aritzeko. Izena
emateko epea joan zen barikuan
amaitu zen. Garbitzaile-brigada-
rako 48 pertsonak eman dute ize-
na, eta administrari laguntzaile
jarduteko 16. Orain Udala eskae-
ra horiek baloratzen ari da, eta
datorren astean hautatuei elkarriz-
keta pertsonalak egiten hasiko da. 

Idoia Mendiolagarai Zaldi-
barko alkateak azaldu duenez,
garbitzaile-brigadak “herrian gar-
biketa orokorra egingo du”; hau
da, herriko jesarlekuak-eta berriz-
tatu eta lurpeko pasabidea eta
parkeak garbituko dituzte. Adm-
nistrari-laguntzailea liburutegi
berriko informatizazioan lagundu
eta Udalean arituko da. G.A.

Garbitzaile-brigada
lanposturako lau pertsona
behar dira, eta bat
administrari-laguntzailerako

Udal lurrak erabili
ahal izateko lau
eskari jaso dituzte

daitekeela da. “Lur zati batzuk  ere-
mu industrialetara bideratuta
daude, eta hango proiektuek
aurrera egin dezaketenez ez ditu-
gu epe luzeagorako ematen”.

Hainbat erabilera
Emandako lur horiek hainbat era-
bilera izan ditzakete. Esaterako,
Udalari egindako lau eskarietatik
hiruk ortuariak hazteko dira; lau-
garrenak, berriz, ganadua bazka-
tzeko erabili gura du.

Guztira 88 lagunen artean
daude banatuta lur rak; horieta-
tik 19k ortuariak hazteko erabil-
tzen dituzte eta gainerakoek larre
legez. Ortuarietara bideratuta-
koetatik  12 bi urterako emanda
daude; besteak lau urterako.  J.D.

Asteon amaitu da udal lurrak era-
biltzeko eskari berriak egiteko
epea. Urte baterako emandako
erabilera baimena zutenek ere
euren eskaera berriztu beharra
izan dute. Udal arduradunek jaki-
narazi dutenez, lau eskari aur-
keztu dituzte Udaletxean. Aritz
Otxandiano alkateak eskariak
“laster aztertzen” saiatuko dire-
la adierazi du.

Udal lur batzuk bost urtera-
ko esleitzen dituzte, eta beste
batzuk, berriz, urte birako. Badi-
ra, ordea, baldintza zehatz batzuk
beteta urtebeteko ustiaketarako
jaso daitezkeen lurrak ere. Lur
publiko guztiak bost urterako ez
uzteko arrazoia lur horien epe
ertainerako erabilera aldatu egin

Horietako hiru eskaera ortuariak hazteko dira;
laugarrena ganadua bazkatzeko eskatu dute 

Eremu industrialetara
bideratuta daude lur batzuk,
eta horregatik esleipen
laburragoa egiten dute

Lur batzuk bost urterako
uzten dituzte; beste batzuk
urte birako izango dira

Dirurik gehien, Sarriko eskola zaharreko teilatua konpontzeko.

Aurrekontuak
onartu dituzte,
EAJren botoekin

Asteazkeneko udalbatza-
rrean 2010eko aurrekon-
tuak onartu zituzten , EAJ-

ren aldeko bost botoekin. Ezker
abertzalea eta PSE-EE abstenitu
egin ziren (guztira, 5 abstentzio)
eta EAk aurka bozkatu zuen. Aur-
tengo aurrekontua 5,4 milioi euro-
koa da, iaz baino 398.934 txikia-
go. Jaitsiera hori, batez ere, “Udal
Kutxaren dirusarrerak murriztu
direlako” izan dela aipatu du Jabier
Azpitarte Berrizko alkateak. Inber-
tsioetara aurrekontuen %2,45
bideratuko dute; hau da, 132.520
euro. Sarriko eskola zaharreko tei-
latua konpontzeko bideratuko
dute diru-atalik handiena; 98.000
euro, hain zuzen ere.

Koldo Mendez, PSE-EEko
zinegotziak, aurrekontuak boz-
katu ondoren, diru-atal batzuk
“gehiegizkoak” ikusten zituela,

baina hobe zela aurrekontu “txar”
batzuk “ezer ez” baino aipatu
zuen. Ezker abertzaleak “ez du
ezezko borobila” eman, aurre-
kontuak “asko landu” direla-eta.
Bestalde, Puri Perez EAko zinego-
tzia Berriz Susa elkartearen 2008ko
gastuen inguruan aritu zen aur-
kako botoaren arrazoia azaltzeko.

Ezker abertzaleak zinegotzien
ordainsarien inguruko emenda-
kina proposatu zuen; zinegotzi
bakoitzak hilean 688 euro kobra-
tu beharrean erdira bajatzea pro-
posatzen dute; hau da, 344 euro-
ra. “Murrizketa horren bitartez
41.280 euro langabezian dauden
herritarren mesederako bideratu
ahal izango genuke”, azaldu zuen
Karmen Amezua zinegotziak.
Alkateak erantzun zuenez, “die-
tek bere helburua daukate, zine-
gotziak gastu batzuk sortzen ditu,

eta  kontsiliazio familiarra, labo-
rala eta politikoa gaitza izaten
da. Bakoitzak bere dietekin gura
duena egin dezake, bakoitzaren
kasua kontutan izan behar da”.
Ezker abertzalearen emendakina
ez zen aurrera atera. G.A.

Sarriko eskola zaharreko teilatua konpontzera
bideratuko dute 98.000 euroko diru-atala

Aurtengo aurrekontua 5,4
milioi eurokoa da, iaz baino
398.934 euro gutxiago

EAJk alde bozkatu zuen,
ezker abertzalea eta PSE-EE
abstenitu egin ziren, eta EAk
aurkako botoa eman zuen

Ezker abertzaleak
proposatutako zinegotzien
dieten inguruko emendakina
ez zen aurrera atera

Txarriboda
antolatu du
Portalekuak
Urteroko ohiturari eutsiz, Portale-
kuan Txarriboda antolatu dute,
eta bihar, 21:30ean, bertso afarira
batuko dira Alkartu elkartean. Hiru
bertsolarik jardungo dute bertso
kantari: Ainhoa Agirreazaldegi ber-
gararra, Gorka Lazkano berrizta-
rra eta Eneko Abasolo “Abarkas”
iurretarrak. Portalekuako ardura-
dunek jakinarazi dutenez, gaur
eta bihar oraindik bertso afarira-
ko sarrerak erosi daitezke Porta-
lekua tabernan; 15 euroan ipini
dituzte salgai.

Txerria atzo hil zuten Aba-
diñoko Arrandona baserrian. Bihar
goizean hitzordua ipini dute Por-
talekuan txorizoak egiteko, urte-
ro legez. Ondoren, gaueko bertso
afarian, besteak beste,  txarrikie-
kin osatutako menuagaz gozatze-
ko aukera eskainiko dute.

Baina bihar gaueko bertso
afaria ez da txerrikiak probatze-
ko eskainiko duten aukera baka-
rra izango. Izan ere, domeka
honetan, eguerdiko 13:00etan,
txarriki dastaketa (odolostea eta
gibela) egingo dute Portalekua
tabernan bertan. J.D.

Ainhoa Agirreazaldegik,
Gorka Lazkanok eta Eneko
Abasolo “Abarkas”-ek
kantatuko dute bertso afarian

Jabier Arteaga
EAJren zerrendaburu
hauteskundeetarako 

dena, aurkeztuko du EAJk, beraz,
udal hauteskundeetara Mañaria-
ko zerrendaburu. Herriko alkate
izateko, bosgarrenez aurkeztuko
du bere burua Arteagak datorren
urteko hauteskundeetan. I.E.

Asteon eman du Mañariko EAJ-
ko Uri Buru Batzarrak Jabier
Arteaga gaur egungo alkatea aur-
keztuko dutela 2011ko udal hau-
teskundeetan zerrendaburu. 

Jeltzaleen zerrendan alka-
tegai joateko, bestalde, beste
hautagairik ez dela alderdiki-
deen bozketara aurkeztu azaldu
dute jeltzale mañariarrek. Hau-
tagai bakarra izan den Jabier
Arteaga, 1995etik herriko alkate

Jeltzaleek bosgarrenez aurkeztuko dute Arteaga
alkategai 2011ko udal hauteskundeetara

1995. urtetik da Jabier Arteaga alkate. Iban Gorriti

Jeltzale mañariarrek adierazi
dutenez, ez da beste
hautagairik aurkeztu
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Udaleko bost
langile berriren
kontratazioa
Durangoko Amankomunazgoak
tokiko enplegua indartzeko mar-
txan ipinitako programagaz bate-
ginda, Iurretako Udalak sei hila-
beterako kontratatuko dituen
bost langileren hautaketa proze-
sua burutzen dihardu. Udalean
azaldu dutenez, 40 lagun ingu-
ruk eman zuten brigadako lan-
gile izateko hautaketa prozesuan
parte hartzeko izena, eta baldin-
tzak betetzen dituztenetatik bost
aukeratzeko elkarrizketak egiten
dihardute orain.

Udalaren bost langile berriak
Aste Santu ondoren lanean has-
tea aurreikusi dute Udalean, Iña-
ki Totorikaguena alkate jeltzaleak
azpimarratu duenez. Ekimena-
ren bultzatzaileek nabarmendu
dutenez, “langabeziaren haz-
kundeari ekintza zuzenekin”
erantzuteko modua da Amanko-
munazgoak lagundutako udal
kontratazioen programa.  I.E.
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Errota kultur etxean egin zuten aurkezpena, joan zen barikuan. Ana Domínguez

Jendeak erantzun zuela eta
nahikoa herritar hurreratu
zela joan zen barikuko I. Eus-

kara Planaren aurkezpenera azpi-
marratu dute udal arduradunek.
Barikuko aurkezpenera hurreratu
zirenetariko zenbait planaren disei-

Datozen hiru urteetan
garatuko duten
Planaren aurkezpena

nuan parte hartu duten Aholku eta
Jarraipen batzordeetan jardun
duten herritarrak ziren: aurreran-
tzean ere Euskara Planaren gara-
penean zeresana izango dute herri-
ko elkarteen ordezkariak. 

Abadiñon dagoen euskaldu-
nen kopurua (herritarren %73)
oinarri hartuta, hizkuntza ohitu-
rak belaunaldiz belaunaldi trans-
mititzeko bultzada ematea da eus-
kararen egitasmo honen helburu
nagusietako bat: ume jaioberrien
gurasoak euskararen normaliza-
zioan familia transmisioak daukan
garrantziaz ohartaraztea helburu
duen kanpaina ipiniko dute mar-
txan, besteak beste, barikuan aur-
keztu zuten Euskara Plan honen
barruan datozen hileetan. I.E 

Euskararen erabilera bultzatzea helburu duten 
hainbat ekintza jasotzen ditu I. Euskara Planak

Hizkuntza ohiturak belaunaldi
berriei transmititzeak daukan
garrantziaz jabetuta, horixe
du planak langai nagusi

San Trokaz jaiak
iragarriko
dituen kartela
Aurkezten dituzten kartelen lehe-
nengo hautaketa epaimahai
batek egingo duen arren, San
Trokaz jaiak iragarriko dituen
kartela aukeratzeko azken berba
herritarrek izango dute: gustu-
koen duten kartelaren alde boz-
katzeko aukera izango dute. Sari
nagusia 600 eurokoa da, herri-
tarrek erabaki ahalko dutena;
350 euro jasoko dituen egile aba-
diñarren arteko onena, aldiz,
epaimahaiak aukeratuko du.

Apirilaren 9a baino lehena-
go parte-hartzaileek Errota kul-
tur etxean  aurkezten dituzten
kartelak, apirilaren 12tik 21era
arte ipinko dituzte Txaportan
ikusgai, herritarrek gustukoen
dutena hautatzeko. I.E.

Preso politikoen
eskubideen
alde barauan

“Bizi osorako zigorren kontra, gai-
xo larriak etxeratzearen alde, inko-
munikazioaren kontra eta Euskal
Presoen Euskal Herriratzea” alda-
rrikatzeko antolatutako baraualdia
egingo dute martxoaren 12tik 14ra
arte Abadiñon. 

Txanporta plazan hasiko dute
baraualdia gaur, 19:30ean, eta pre-
so ohiak berbalagun izango dituen
mahai-ingurua dago martxoaren
13rako iragarrita: asteburuko
baraualdirako aurreikusi dituzten
ekintzen artean dago 17:00etan
izango zen mahai-ingurua. 

Domekan, 13:00etan, Txan-
porta plazan egingo duten kon-
tzentrazioagaz eta ondoren salda
beroa hartuz emango dute ekime-
na amaitutzat. I.E.

Euskal preso politikoen
eskubideak aldarrikatzeko
deitu dute baraualdia

600 euroko lehenengo saria
jasoko duen kartela
aukeratuko dute herritarrek

Domeka honetan, martxoaren 14an, 17:30ean, Plateruenean izan-
go da hil honetarako Berbaro euskara elkarteak luzaturiko umeei
begirako programazioaren lehenengo proposamena: Sointek tal-
dearen Musika tresnen fabrika antzezlana, eguneroko bizitzan
musikak duen garrantziari buruzkoa, izango da 10 urte arteko
umeei zuzenduta: kantatu eta dantzatzeko aukera ere izango
dute bertaratzen diren haurrek. Martxoaren 28an bestalde,
kariokak, firi-firiak eta malabareak egiten ikasteko tailerra izan-
go da Plateruena kafe antzokian, 17:30ean hau ere. Hirutik hamar
urtera arteko umeei zuzendurikoa da tailer honetakoa.

Umeentzako ekintzak
martxoan, Berbaroren eskutik

DURANGO
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Aste Santuko tailerrak eta
Udalekuak martxan
Kimuak aisialdi elkartearen Aste Santurako eta udarako eskain-
tzan izena emateko epea hasita dago; martxoaren 26a izango
da azken eguna. Aste Santuko tailerrak, LH 3. mailatik DBH 1.
mailara arteko gazteentzat izango dira.   10 euro balio du matri-
kulak. Udalekuei dagokienez, finkoa eta ibiltaria antolatu
dituzte. Uztaileko lehenengo hamabostaldian ibiltarian mur-
gilduko dira DBH 3. mailatik 17 urtera arteko gazteak. Bigarre-
nean, finkoan, LH 5.mailatik DBH 2. mailarakoak batuko dira.
190 euro balio du; 170 etxe beretik bi joanez gero, edo familia
ugarikoa izanez gero. Kultur Etxean eman behar da izena.

Santi Sapuherri elkarteak eta Durangoko Alde Zaharrak anto-
latuta El movimiento LGT en Euskadi izeneko hitzaldia eskaini-
ko du Markel Gamboak gaur, 19:00etan, Pinondo Etxeko areto
nagusian. Euskal Autonomia Erkidegoko gay, transexual eta les-
bianen inguruko mugimenduaren inguruan jardungo du Gam-
boak: “Begiak irekiko dizkigun hitzaldia izango da, eta erreali-
tatea ez dela imajinatzen dugun modukoa ikusiko dugu”.

Juan Itziarkoko elkartea den Santi Sapuherriko ordezkariek
azaldu dutenez, “gaurko hauxe da Santi Sapuherrik antolatu duen
lehenengo hitzaldia”.

Markel Gamboak hitzaldia
eskainiko du gaur Pinondon

Joan zen barikuan aurkeztu zuen Udalak Otxandioko Ttponi-
mia liburua, eta jende ugari batu zen aurkezpenean. Liburuan,
Otxandio eta Oletako ehunka toponimo jaso ditu Asier Astiga-
rraga filologoak. Aurkezpenean, toponimiak "inguru naturala
humanizatzeko edo gizatiarrago egiteko" betetzen duen fun-
tzioa aipatu zuen. Horregaz batera, Otxandiok bere izenaren
jatorriaren inguruan daukan kondairaren balioa ere azpimarra-
tu zuen, herriari izaera berezia ematen diolako. Aurkezpenaren
ondoren,  liburuaren ale bana eta luntxa jaso zuten joan ziren
guztiek. Liburua Udaletxean eta dendetan salgai dago, 5 euroan. 

Ikusmina liburu aurkezpenean
OTXANDIO
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durangaldeko astekaria

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

IRITZIA
Gutunak @

✑

Hezkuntza deialdia
Martxoaren 13an Euskal Herriak Bere Eskola ekimenak bul-
tzatutako manifestazioarekin bat egiten dugula adierazteaz gain,
ekimen honen izaera eta manifestazioa bultzatzeko arrazoiak
azaldu nahi ditugu gutun honetan. Euskal Herriak Bere Esko-
la irakasle, ikasle, guraso eta hezkuntzaz arduratzen diren herri-
tarrek sortutako deialdi zabala da. Hezkuntza sistema propioa-
ren alde gauden kolektibo guztietako lagunek osatzen dugu:
sare desberdinetako irakasle, guraso, ikasle, langile eta herri-
tarrek.

Mugimendu hau ez da gaurkoa, orain dela urte batzuk jarri
zen martxan, eta gaur egun bizi dugun egoerak bultzatu du hez-
kuntza deialdi batera deitzea. Deialdi honetan herri bezala
batzen gaituen hezkuntza sistema propioaren beharra aldarri-
katuko dugu, eta, bakoitza berean tematu ordez, gaur egungo
hezkuntza sistemak dituen eskubideen gabeziak salatuko ditu-
gu.

Hasteko, gure nortasuna garatzeko beharrezkoa dugun hez-
kuntza sistema ezin dugu eraiki, ezin dugu eskola eredu propioa
izan, ezin dugu gure hizkuntza, kultura, historiaren transmisioa
bermatuko lukeen curriculuma martxan jarri.

Gabezia estruktural hauez gain, hainbat urtetan hezkuntza
sistema propioaren alde egindako lanez lortutako aurrerapen
txikiak desegin nahi dituzte. Hor daukagu Euskal Herria hitzari
eman nahi zaion eduki faltsua. Hor dauzkagu euskararen berres-
kurapena ezinezkoa egiten duten A eta B ereduak berpizteko eta
indartzeko saiakerak. Bestalde, ezin dugu ahaztu hirueletasu-
naren aitzakian euskararen presentzia curriculumean ahultze-
ko egiten ari diren saiakerak. Onura baino ez digutela ekarriko
esaten digute, baina interes berezia dute  Euskal Herrian  mar-
txan jartzeko.  Bide horretatik bideratzen ari dira eskolei ema-
ten zaizkien laguntzak; adibidez, ingeles errefortzuko egonaldi
trinkoak doan dira gaur egun.

Erasoak hartu duen neurria ikusita, nahikoa dela ozenki esa-
teko unea heldu dela iruditzen zaigu.

Horretarako, martxoaren 13an Bilbon erantzun handi bat
ematea espero dugu. Denok atera behar gara kalera hezkuntza
sistema propioaren defentsan. Herritar guztiok inplikatu behar
gara, hezkuntzan denon etorkizuna jokoan dagoelako.

Durangoko Euskal Herriak Bere Eskolako partaideak

Zorionak, eskerrik asko eta animo!
Dagoeneko urtebete pasa da lanean hasi ginenetik, urtebete ilusioz
eta ametsez beteriko proiektu bati ekin genionetik. 

Urte honetan hainbat eta hainbat izan dira bidaide izan ditu-
gun lagunak. Eskerrak eman nahi dizkizuegu gure ekintzetan par-
te hartzera animatu zareten haur, gaztetxo, gazte eta gurasoei. Zuek
zarete gure taldearen funtsa. Zuentzako egiten dugu lan eta aurre-
rantzean ere berdin jarraituko dugu.

Eskerrak gure elkartean lanean ibili zareten begirale eta lagun-
tzaile guztioi ere, zuek gabe ezinezkoa izango litzatekeelako proiek-
tu hau aurrera ateratzea. Bide honetan guztian irribarre baten tru-
ke egin duzue lan, sarritan, egiten ari garenean sinesten dugune-
an, irribarre batek munduko urre guztiak baino gehiago balio
duelako.

Eta ahaztu gabe, momentu honetan, esker beroenak gure has-
tapenetan patroi izan dugunari bidali behar dizkiogu. Aupa Eñaut,
laster zara gurekin berriro!

Gaur egun, haur eta gazteentzako aisialdian dauden gabeziak
ikusita, beste aisialdi eredu baten alde, Durangaldeko herri eta espa-
rru ezberdinetako gazteak batu ginen, lanerako gogoz. Hezkidetzan,
elkarrekiko errespetuan, naturarekiko maitasunean eta kulturarte-
kotasunean oinarritutako aisialdi eredu baten alde dihardugu lane-
an. Eta noski, hau guztia euskaraz, gure aisialdi taldearen helburu
nagusia euskararen alde egitea delako, azken batean euskara dela-
ko euskaldun egiten gaituena.

Urte bete pasa den honetan, gure hastapenetako konpromiso-
ak berresten ditugu eta aurrerantzean ere lanean jarraituko dugu.
Lehen urteko plangintza xumetik abiatuta, aurtengoan dagoeneko
eskaintza zabalago batekin gatoz: udalekuei, asteburu pasa bat, Aste
Santuko tailerrak eta San Migeletako haurren eguna batu zaizkie
dagoeneko, eta urtea bukatu aurretik beste txango pare bat ere badi-
tugu buruan...

Bukatzeko ez zaigu animoak zabaltzea besterik geratzen: ani-
moak begiraleei zuen lana ezinbesteko delako, animoak gurasoei
eta, batez ere, haur eta gaztetxoei, zuek gabe ez garelako ezer. Ani-
matu eta hartu parte gure ekintzetan.

Zorionak, eskerrik asko eta laster arte!

Kimuak aisialdi elkartea

Torturakrazia
Estatuak legeak ezartzen omen
ditu. Eta estatuak omen dauka
biolentziaren monopolioa,
legeak betearazteko. Monopolio
hau gauzatzeko, estatuak badi-
tu erakunde ugari, armatuak
denak. Ejertzitoak, hainbat poli-
zia talde, zerbitzu sekretuak,
inkontrolatuak … Guztiek badu-
te biolentziaren erabilera, euren
gaitasunaren seinale. Eta hori
bermatzeko legedi oso bat era-
tuta dago.

Biolentziaren erabilerak
badu, berriz, mozkorraldirako
arriskua, inpunitatean oinarritu-
ta; estatu batek bere burua demo-
kratikoa deitzen duenean ezinez-
kotzat jotzen dena, alegia. Horre-
gatik, Espainiako “demokratek”
ezinezko jotzen dute tortura iza-
tea aldi berean euren biolen-
tziaren inpunitatearen seinale-
rik ikusgarriena eta ezkutuena.

Espainian torturatzen da;
tortura ohiko praktika dute
demokraziaren zaindariek; tor-
tura legeak babestua da, eta hori
estatu demokratikoa biolentzian
oinarritzen dutelako gertatzen
da. Hori sustatu eta bermatu egi-
ten duen estatua ezin da, inola
ere, demokratiko deitu, baterae-
zinak baitira bi kontzeptu horiek.

Beldurra zabaltzeko erabil-
tzen du tortura, helburu politi-
koak lortzeko ere bai; are gehia-
go, beldurra zabaltzea helburu
politikoa du estatu espainolak,
eta hori ezin da ez legearekin ezta
demokraziagaz lortu, soilik tor-
turaz apaindutako biolentzia-
gaz. 

Muga bat  jarr i  da gure
artean: “demokratikoek” beti
ukatuko dute hemen tortura-
tzen denik. Herritarrok, berriz,
hori gezurra dela badakigu, eta,
denborarekin, Espainian demo-
krazia eta tortura txanpon bera-
ren alde biak direla sinestera
heldu gara.

Biolentziaren erabilerak,
badu mozkorraldirako
arriskua, inpunitatean
oinarrituta

Klik batean

Udal hondakindegia Durangon? 
Argazkiak dena esaten du. Ematen duenez, Durango Kirolakeko
arduradunek Arripausuetako kirol instalazioa hondakindegi
moduan amortizatzea erabaki dute, aho betean Agenda 21 dara-
bilten udaleko alderdi politikoen onespenarekin. Bitartean,  gure
seme-alabak futbol 7an aritzeko instalazio hauetara daramatza-
gun gurasook partiduari eta zikinkeria gune honek suposatzen
duen arriskuari begira egon behar dugu. Kontuan izan barik bisi-
tan datozen taldeen aurrean ematen dugun irudi txarra. Gober-
nu Taldeari badirudi ez diola axola. Baten batek bere ardura publi-
koki bere gain hartuko du?
Juan Carlos Poderoso Martinez

@
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BERBAZ

“Modernitatea ez dugu gainditu,
Erdi Aroan gaude“

Mo d e r n i t a t e a r e n
auziaz ’  l iburua
kaleratu du Andoni

Olariaga berriztarrak Jon
Jimenez tafallarragaz bate-
ra. Filosofia ikasketak amai-
tuta, 1500 eta 1900 arteko
zenbait pentsalari aztertu
dituzte, gaur egungo arazo
etiko eta filosofikoak hobe-
to ulertzeko asmoagaz. Filo-
sofia gaiei buruz ‘Lapiko kri-
tikoa’ izeneko blogean ere
idazten dute.

Bestela pentsatu ohi bada ere,
modernitatea gainditu bako aroa
dela diozue liburuan…
Erdi Aroan Jainkoak esaten
zuen zer  zegoen txar to  eta
zer ondo, eta zelan gizartea
a n t o l a t u .  Mo d e r n i t a t e a n ,
arrazoiaren bitartez esaten
zen zer  den egia,  eta  Esta-
t u a k  h a r t u  z u e n  E l i z a r e n
lekua. Oraindik garai horre-
t a n  g a u d e ,  e d o  a t z e r a g o ;
Estatua kontzentzietan sar-
tzen da. Gainera, berak esan-
d a k o a z  b a t  e z  d a t o r r e n a

gizartetik kanpora geratzen
da. Erdi Aroan inkisizioagaz
gertatzen zen moduan.

Modernitatea interpretatzeko
orduan,desadostasunak daude-
la aipatzen duzue.
Bai, eta interpretazio horien
a t z e a n  i n t e r e s a k  d a u d e .
Modu batera interpretatuta
justifikatu egin daiteke bote-
reak kontzientziaraino sar-
tzeko daukan ahalmena. Eta
horrela interpretatzen badu-
gu, botereak orain arte egin
duen berbera egiten jarraitu-
ko du. 

Zertarako balio dezake moderni-
tatea interpretatzeak?
Gaur egun krisian gaude; eti-
koki, sozialki... ez dakigulako
z e r  d a g o e n  o n d o  e t a  z e r
dagoen txarto. Modernitatea
azter tzen badugu,  dauzka-
g u n  a r a z o  h o r i e k  h o b e t o
ulertuko ditugu. Modernita-
t e a n  g e r t a t u  z e n a  t x a r t o
i n t e r p r e t a t z e n  b a d u g u ,
berr iro  jausiko gara  errore
berdinetan. 

Krisian gaude, orduan?
B a i .  L e h e n  e s a t e n  g e n u e n
e s t a t u a  h o r re l a  a n t o l a t u t a
zegoela Jainkoak esaten zue-
lako;  gero arrazoiak egiten
zuen hori, eta orain hori gal-
du egin da. Arrazoiak indarra
g a l d u  d u .  O r a i n  e z  d a g o
erantzunik, baina jarraitzen
dugu pentsatuz badagoela.
Posmodernitatea modernita-
tearen krisia da.  

Orduan,postmodernitatean gau-
de gaur egun!
Egon beharko ginateke, bai-
na gure mentalitatea ikusita,
estatuak jarraitzen du leku
hori betetzen. Estatuak dau-
k a  l e h e n a g o  Ja i n k o a k  e t a
a r r a z o i a k  z e u k a t e n  l e k u a .
Erantzunak emateko papera
hartu du estatuak. 

Zergatik pentsatzen dugu pos-
modernitatean gaudela?
B a g a u d e  e t a  e z  g a u d e .
B a t z u e t a n  o n a r t z e n  d u g u
a r r a z o i m e n a k  e z i n  d u e l a
definitu zer dagoen ondo eta
zer txarto. Hor daude senti-

menduak, mitoak, erlijioak…
A d i b i d e z ,  a b o r t u a :  e s a n
g e n e z a k e  k a s u  b a t z u e t a n
onartzen dugula,  eta  beste
batzuetan,  berr iz,  ez.  Gero
ablazioari buruz berba egite-
rakoan, adibidez, argi diogu
ezetz. Batzuetan postura bat
ziurtasun absolutu bategaz
defendatu dezakegu, eta bes-
te batzuetan ez.  Nahasketa
bat daukagu modernitatea-
rena eta postmodernitatea-
rena. Gure tesia da moderni-
tatea ez dugula gainditu, eta
e z  d u g u l a  o n d o  p e n t s a t u .
Po s t m o d e r n i t a t e a n  ‘e g i a’
p u s k a t u  e g i t e n  d a .  Ho r re k
z i u r t a s u n  f a l t a  d a k a r k i o
gizarteari eta gizakiari. Zelan
konponduko gara, ez badaki-
gu zer den ona eta zer txarra?
Gizakiak ziurtasunak behar
d i t u ,  e t a  e s t a t u a k  e re  b a i .
Esan behar du “nire biolen-
tzia ona da, eta nire kontra-
k o a  e z”.  L e h e n a g o  j a i n k o a
zuen, gero arrazoia, eta orain
arrazoia, morala... erabiltzen
ditu hori justifikatzeko, Erdi
Aroan legez. A. Ugalde

“Modernitatea
interpretatzen

badugu, gaur egun
dauzkagun arazoak

ulertuko ditugu”

Andoni
Olariaga•

Berriztarra da

25 urte ditu

“Lehenago Jainkoak
eta gero arrazoiak
zeukan lekua hartu

du Estatuak”

Modernitatea interpretatu zuten pentsalariak aztertu ditu Andoni Olariaga berriztarrak
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EKONOMIA

Bixente Kapanaga 19, behea 
48215 IURRETA (Bizkaia)

Tel.: 946 816 673 
Faxa: 946 817 636

construcciones@zarateyelexpe.biz

kolaborazinoa

Jose Petite
CCOO sindikatua

Pentsioen aldeko
mobilizaziorik
eraginkorrena
Erretiro adina 65 urtetik 67
urtera atzeratzeko lege-
proposamena egin du egun
hauetan Espainiako Gober-
nuak. Era berean, kotizazio
topea 15 urtetik 20 urtera
igotzeari buruz berbetan hasi
da (35 urtetik 40ra, berriz,
%100 jasotzeko) eta pentsioek
behera egin dute. CCOOren
ustez, neurri horiek ez dira
batere bidezkoak, eta horien
kontra egiteko hainbat
mobilizazio egin zituen
Euskadi osoan –Bilbon
otsailaren 27an, esaterako–
non milaka lagun bildu ziren.

CCOOk hainbat errebindi-
kazio ditu. Horien artean
garrantzitsuena, agian, 2006an
Toledoko Itunean CCOO eta
UGTri esker sinatu zen
jubilatuen errelebo kontratuei
eustea da; nagusiei aurretiko
erretiroa ematen dielako eta
gazteei lan merkatura sartzeko
aukera. Patronala diru asko
irabazten ohituta dago, eta
dena poltsikora eramaten du:
ez du inbertsiorik egiten, ez du
sare industriala indartzen, eta
industria babesik gabe
lagatzen ari da. Gobernuak,
berriz, oposizioari kontra
egiten gastatzen ditu indarrak,
eta oposizioa ez dago lagun-
tzeko prest. Guri barrezka ari
dira, eta langileekin jolasten,
xakeko peoiak bagina moduan.
Irtenbideak aurkitu behar
dituzte, langileak lan egiteko
gaudelako, eta ez, gaur egun
moduan, esplotatuak izateko.

Bestalde, egungo krisi
ekonomikoa eta gizarte
segurantza zaku berean sartu
ez ditzan eskatzen diogu
Gobernuari. Gizarte Seguran-
tzak 62.000 milioi euro du bere
erreserba fondoan. Ez dago
krisian, nahiz eta 80ko krisian
ere pentsioak ez zirela kobra-
tuko iragarri zuten agoreroek.
Horrelako iragarkiekin
beldurra eta estresa besterik ez
dute sortzen langileengan.

Esandako guztiarengatik,
beste euskal sindikatuekin
batera mobilizazioak egitea
ezinezkoa izan arren, CCOO,
behintzat, kalean aurkituko
gaituzte. Mobilizazioa gure
arma bakarra delako: ez da
greba orokorra egiteko garaia,
guztion artean irtenbideak
topatzeko momentua baizik.

DURANGALDEA

+Dendak-ek “oso ontzat” jo
du aurtengo Aukera Azoka 

Asteburuan +Dendakek
antolatutako 5. Aukera Azo-
kara 20.000 pertsona ingu-

ru bertaratu zirela aipatu du Gui-
llermo Oarbeaskoa +Dendak-eko
presidenteak, eta 12.000 salmen-
ta egin zirela; espektatiba guztiak
gainditu direla azpimarratu du.
Aurten, gainera, Azokako ateak
lehenago zabaltzea erabakitzea
“arrakastatsua” izan dela dio Oar-
beaskoak: “Sorpresa izan zen”.

Eguerdian lasaiago erosteko auke-
ra egongo zela uste genuen, bai-
na orduan egon zen beteen”. Anto-
latu dituzten ekitaldiek ere harre-
ra ona izan zutela azaldu du
Oarbeaskoak, “baina poneyek izan
zuten arrakasta gehien.” G.A. Azokan 12.000 salmenta egin zirela aipatu du + Dendak-ek

Aukera Azokara 20.000 pertsona inguru joan dira; 12.000 erosketa egin dituzte

Antolatutako ekitaldien
artean Poneyek izan zuten
arrakasta gehien

Fundifeseko langile ohiek
udaletxean egin zuten gaua

Fundifeseko 40 bat langile ohik
udalbatzar aretoa bete zuten mar-
titzenean. Jesus Mari Vicentek,
langileen ordezkari legez, Fundi-
feseko lurrak berkalifikatzeko eska-
tu zuen berriro, eta erantzun bat
jaso arte ez zirela irtengo esan
zion Aitziber Irigoras alkateari.
Honek ez zien erantzunik eman,
eta hainbat langilek udalbatzar
aretoan eman zuen gaua. Jesus
Mari Vicenteren esanetan, goize-

ko 06:30ean "bultzaka eta modu
txarrean " atera zituzten Udaletxe-
tik, eta "alkatearen aginduz" izan
ei zen hori. “Ez dut ulertzen”,dio,
“gu baketsu ari ginen”. J.D

Ertzainek eta udaltzainek hurrengo goizean 
desalojatu zituzten Fundifeseko 40 bat langile

Fundifeseko langile ohiek
lurrak berkalifikatzeko eskatu
zuten berriro ere

Udalbatzarrean Fundifeseko 40 bat langile batu ziren.

DURANGO

Sindikatuek eta
patronalak gaur
egingo dute
bilera berriz 

Gaur bilduko dira sindikatuak eta
patronala, aste honetan, bigarre-
nez, eta Durangoko LAB sindi-
katuaren ordezkariak azaldu
duenez, bileraren ondoren era-
bakiko dute grebekin jarraitu
edo bertan behera utzi.

Kudeaketa zuzeneko esko-
la-jangeletan aste honetan bi
egunetan egin dute greba eta
eskualdean 2.100 ikasleri eragin
die horrek. Durangoko LABen
datuen arabera, eguenean Zaba-
larra herri-eskolan %100eko
jarraipena izan du grebak. Lan-
dakon, berriz, %50ekoa eta
Matienan ere bai. Elorrio, Zaldi-
bar eta Iurretan %100ak jarraitu
du. Berrizen ez du jarraipenik
izan. Sindikatuek“azken greba
izatea” itxaroten dute. 

Durangaldeko LABen ordez-
kariak dioenez, patronalak egin-
dako proposamena "ez da nahi-
koa", baina "aztertzeko modukoa
da". "Orain negoziazioa hasiko
dugu”. G.A.
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KULTURA

‘Ateak, leihoak eta aldabak’
Datorren astelehenean hasi eta martxoaren 30era arte
Berrizko Kultur Etxean izango ditugu Maite Gorrotxategi
berriztarrak egindako argazkiak erakusketan bisitagai. 

Tolosan iazko urtarrilean grabatu eta Durangoko
Azokan aurkeztu zuten ‘Leidor sessions’ diskoan
oinarritutako kontzertuan, gaur: Bide Ertzean.

Bide Ertzean, Arriolara12 13

PINTURA ERAKUSKETA

Pertzepzioari
zabaldutako
BBiiddeerrbboosstteenn  
koadroak

FF ernando Biderbost (Bilbo,
1955) artistaren lanen bil-
d u m a  d a  D u r a n g o k o

Museoan joan zen barikutik api-
rilaren 4a arte ikusgai dagoena.
Joan zen bariku iluntzean egin
zuten inaugurazio ekitaldia.

1970eko hamarkadan Bilbon
abiatu zuen margogintzan bere ibi-
libidea, eta ordutik galeria eta
museoetan erakutsi izan ditu bere
koadroak. Euskal Herriko margo-
gintza abstraktuaren arloko biga-
rren belaunaldiko artisten taldean
sailkatu izan dute arte kritikariek
Biderbost. Espresionismo abstrak-
tuaren alorrekoak dira bere lan
gehienak, baina, artistak berak
dioenez, inkontzientean sortuta-
koak dira bere margoak.

Ehundurak, koloreak, marraz-
kiak eta margoz egindako orbanak
uztartzen ditu bere koadroetan
Biderbostek. Eta arkatzez eta boli-
grafoagaz egindako marrazkiak
ere agertzen dituzte Museoan
eskegita dauden zenbait lanek. 

Margotzean, “pertzepzioari
zabaltzen” zaiola azaltzen du artis-
ta bilbotarrak: bere asmoa ez dela
koadroen bitartez bere sentsa-
zioak adieraztea, “ikusleengan
emozioak sortzea baizik”, dio
Durangoko Museoan bere lanak
erakusgai dituen bilbotarrak. Artis-
tak norbere burutik ihes egitea
dela emozioak sortzeko formula-
rik aproposena adierazten du Fer-
nando Biderbostek, eta horrela
egiten ei du berak lan. I.E.
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GEURE DURANGALDEA

Jose Luis Lizundia
Euskaltzaina

Durango, Iurreta eta
Zaldibarko udalei

Gerediaga elkarteak hainbeste iniziatiba plazaratu ditu bere berro-
geita bost urteetan, ez bakarrik Liburu Azoka. Bi aipatuko ditut
gaur, bata Merindadeko udalen arteko Amankomunazgoa; bestea
Durango Inguruko Baserritarren Elkartasuna, DIBA, alegia. Lehe-
nengoa sortzea 1966ko abuztuaren 6an, Salbadore egunean, Gere-
diagako ermitan,  Durangaldeko alkateak aurreikusi eben, elkar-
tearen bultzadaz. Hurrengo urte batean, eskualdeko hiltegia uda-
lek amankomunean egitea pentsatu eben.  DIBA sortzea erabaki
zenean, helburuetariko bat, hiltegia, begi bistan zegoen.

Onartezina deritzot berrogei urte geroago hiltegiko manko-
munitatean Durango, Iurreta eta Zaldibar partaide ez izateari. ‘Erral-
de’ euskal hitz egokiaz izendatutako mankomunitateak martxa oso
onuragarrian dihardu, baserritarren eta kaletarron mesedetan. Gure
eta inguruko beste eskualdeetako abeltzainek etxaldeko korta eta
larreetako ganaduak dakarrez mankomunitateko behin behingo
hiltegira. Horretara, kontsumitzaileok labeldun okela jan geinke,
eta ez nongo jatorrikoa ez dakigun “marka zuriduna”; baliteke Polo-
nia edo Irlandakoak izatea...

Euskal nekazaritzaren egoera larria ikusita, eskualdeko base-
rritarren solidaritatez baino ez bada be, kontzientzian behartuta
egon beharko leukie Durango, Iurreta eta Zaldibarko alkate eta gai-
nontzeko zinegotziek Erralde mankomunitatean sartzera. Zer
arrazoi dago kontra egoteko: ideologiko-politikoak? Ez dot uste,
hiru alkateok eta Erraldeko presidentea alderdi berekoak baitira.
Oposizinoko udal taldeek elkartu dira hiru herriotan?

Eitua poligonoaren iparraldean, Ametzualdean, traba guztiak
gainditu ondoren, azkenean, eraikiko da eskualdeko hiltegia. Ea,
behingoz, Durango, Iurreta eta Zaldibarko udalak egiten diren par-
taide. Durangoko hiritar eta kontsumitzaile legez eta baserritarre-
kiko solidaritatez, horixe espero dut.

MUSIKA KONTZERTUA

RR ock, country eta psycode-
lia doinuak lantzen dituz-
ten Valladolideko hiru

musikarik osatzen dute Arizona
Baby. Madrilen kontzertua eskai-
ni eta gero, Bartzelonako zuzene-
koaren aurreko gauean izango
ditugu Plateruenean, itxura guz-
tia AEBetako mendebaldeko herri
batekoak izatekoa duten Vallado-
lideko hiru musikariak. Estatu
Batuetatik berriz, Clem Snide tal-
deko hiru musikariak datozkigu.

Gitarraren country doinue-
tatik eratorritako kantak dira tal-
de biek 2010 hasiera honetan kale-
ratu dituzten disko berrietan bil-
du dituztenak. Eurenak, baina,
folk edo country direnik ez dute
esaten; eurena rock akustikoa dela
zuzenean erakusten ei dute. Zuze-
nekoei buruz, “benetakoak eta
basatiak” direla euren kontzer-

tuak esaten dute Arizona Baby
taldeko musikariek. 

Second to none diskoa dakar
Plateruenera Arizona Babyk, eta
otsailean kaleratutako The Meat
of life aurkeztuko du, bestalde,
Clem Snide taldeak. I.E.

‘Second to none’ diskoa

aurkeztera dator

Arizona Baby

Arizona Baby eta Clem Snide:
gitarra kanten zutabe nagusi
Martxoaren 18an Plateruenean da Clem Snide Estatu Batuarren eta
Valladolideko Arizona Baby taldeen disko berrietako kanten aurkezpena

BERTSOLARITZA LEHIAKETA PROGRAMAZIOA Berrizko Kultur Etxea

Rock akustikoa egiten

dute Plateruenean

izango diren talde biek

BBK txapelketaren bigarren
kanporaketan, Bilboaldea garaile

Umeentzako antzerkia eta
Maite Gorrotxategiren
argazkien erakusketa 

Durangoko Institutuan izan zen Durangaldea eta Bilboaldearen artekoa

Durangaldeko taldeak ezin izan
zuen martitzenean Durangoko
Institutuan izan zen saioan Bil-
boaldeko bertsolari gazteen lana
hobetu. Bilboaldekoek baino 33
puntu gutxiago eskuratu zituzten
gure eskualdeko bertsolari gazteek.
Joan zen martitzen eguerdian joka-

tu zuten BBK sariketako bigarren
kanporaketa, eta 18 urte artekoe-
tan egon zen aldetik handiena: 157
puntu batu zituzten Durangalde-
ko Aitor Bizkarra, Unai Agorria
eta Ane Alegriak, eta 190 Bilboal-
deko Txaber Ormazabal, Olatz
Ipiña eta Pello Ormazabalek.

Berdinduagoa izan zen bes-
talde, 18 eta 24 urte artekon lehia:
Jon Ander Urkiaga, Ander Aldaza-
bal eta Eñaut Uruburu izan ziren
Durangaldearen ordezkariak, eta
Arkaitz Zipitria, Iker Uribarren eta
Irati Erkizia Bilboaldekoek baino
puntu bat gehiago jaso zuten: 201
puntu bildu zituzten.

Guztira, Durangaldeak 358
eta Bilboaldeak 390 puntu batu
zituzten Durangoko Institutuan
jokatu zuten kanporaketan. I.E.

18 urtera artekoetan

33 puntu gehiago batu

zituen Bilboaldeak

Bilboaldeak 390 eta

Durangaldeak 358

puntu batu zituzten

Gaur da Martinez ipuin-kontalariaren saioa, eta
astelehenetik aurrera, berriz, argazki erakusketa

Sukaldaria izan gura lukeen Lucas
untxiaren istorioagaz hasten den
ipuina ekarriko du Berrizko Kul-
tur Etxera Rosa Martinezek gaur.
Untxiaz gainera, baina, otsoa,
printze izan gura lukeen igela eta
gazta itxura hartzen diolako ilar-
gira joatea nahi luken Ulises sagua
ere badira Hala bazan ikuskizu-
naren protagonista. 

Umeei zuzenduriko ikuskizu-
nak eskola, liburutegi eta antzo-
kietan egiten esperientzia handia
duen Martinezek gaur 17:30ean
egingo du Berrizko Kultur Etxean
emanaldia. Hiru urtetik gorako
ume berriztarrak bereziki gonbi-
datu dituzte gaur arratsaldeko
emanaldira Rosa Martinezek, eta

bere ikuskizunaren protagonista
diren lagunek ere.

Gorrotxategiren argazkiak
Astelehenetik aurrera Berrizko
Kultur Etxeko sarrera aretoko hor-
metan ikusgai izango ditugunak,
berriz, Maite Gorrotxategi berriz-
tarrak egindako argazkiak dira.
Ateak,leihoak eta aldabak izene-
ko bilduma da Gorrotxategik,
martxoaren 15etik martxoaren
30era arte, bere herriko kultur
etxean ikusgai ipiniko duena.

Urtarril amaieratik otsail
hasierara arte Urtaroak erakus-
keta izan zuen Gorrotxategik
Berrizko Kultur Etxean ikusgai;
paisaien argazkiak ziren. I.E.

Gaur 17:30ean da

Rosa Martinez ipuin

kontalariaren saioa

Martxoaren 30era arte

bisitagai da ‘Ateak,

leihoak eta aldabak’

Otsailean kaleratu zuen

Clem Snidek ‘The Meat

of our life’ diskoa
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deser studio

bai, nahi dut!
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Aparteko egun baten
kontakizuna osatzeko
argazkiak eskuartean

Argazki politak egitea bakarrik ez,
Deser argazkigintza estudioko
arduradunak azaldu digunez, kul-
tura bisuala geroago eta zabal-
duago dagoenean “argazkiak
ondo konposatuta egotea, argaz-
ki onak egitea” bilatzen dute
argazki album batean ezkon-
gaiek. “Ezkontza bat bizitzan
behingoa delako, ezkongaiek zer-
bait ikusgarria gura izaten dute”;
zerbait desberdina, baina “espon-
taneoa eta naturala” aldi berean.

Argazkilari on batek inprobi-
satzen jakin behar duela diosku
Sergiok, baina egin gura duena
aurrez pentsatua eduki behar
duela; senak gidatzen du argaz-
kilaria, baina lana behar den legez
egiteko ondo ezagutu behar du
bezeroa. Argazkilariak eta ezkon-
gaiak elkar ezagutzeko hitzorduak
egiten dituzte aurrez.

“Zabaldu egiozu zure gogoa
argazkilaritza egiteko beste modu
bati” da Deser taldearen leme-
tako bat, eta bertan kontatu digu-
tenez, ezkontza albuma egiteko
eurengana jotzen dutenak irekiak
izaten dira gehienetan: arrunta-
sunetik ateratzea bilatzen dute.
Euren ezkontzako argazki bildu-
ma pertsonala eta bakarra iza-
tea. Eta hori da, Deser estudio-
ko Sergiok dioenez, sekretua.

Jasoko duten argazki albu-
magaz identifikatuta eta gustu-
ra sentitu daitezela ezkongaiak:
horixe ei dute helburu nagusi. Ez
argazkilaria gustura egotea.
“Ezkongaiak azkeneko muturre-
ra eramaten saiatzen” dela dios-
ku Sergiok, “baina muga beti
ezkongaiak gustura egotea” dela:
horrek esan gura duena da, bere
berbetan, “bikote batzuk hondar-
tzan biluzik ipini ahalko ditudala,
eta beste batzuk Gazteluga- 

txera eramango ditut argazki oso
erromantikoak egitera”. Bakoitza
zer egiteko prest dagoen jakitea
da beharrezkoa, baina “argazki-
lariak bilatzen duena begiradak
indarra izan dezan lortzea da”. Hel-
burua beti da ezkongaiak gustu-
ra egotea, eta euren arteko begi-
radek zerbait adieraztea; albumak
eurentzako magia izatea. “Ez
dago ezkongai guztiekin berdin
lan egiterik; moldatu beharra
duzu”.

Ezkontza bat argazkilaria-
rentzat istorio bat dela esaten du
Sergiok, ikusten duena kontatzea
dela argazkilariak egiten duena.
Ezkontza bakoitzaren berezitasun
eta xehetasunak biltzea.

Ezkontzen direnentzat, gau-
za larregi dira egun horietakoak,
denaren jabe izan ahal izateko.
“Ohartu ere ez dira egiten zen-
bait gauzataz, eta horixe da, hain
zuzen ere, albumaren funtzioa: ber-
tara jo eta eguna izan denaren
marrazki bat topatzea”. Argazkiak
ikusten dituztenean jabetzen ei
dira askotan egun horretako
xehetasun askogaz.

Ezkontza egunean beti bi
argazkilari joaten dira Deser-etik,
“eguna hainbat ikuspuntutatik
gura dugulako harrapatu”. Bes-
talde, lan bakoitzari ahalik eta den-
bora gehien eskaini ahal izatea,
eta, kasua bada, argi konkretu
baten zain orduak eman ahal iza-
tea dira, Sergiok dioenez, emai-
tza berezi egiten duten gakoak.
“Denbora izaten da giltza”. 

Album bat egiteko sei-zazpi
lagun inguruko taldeak egiten du
lan; Deser estudioko arduradu-
nak dioskunez,  egun bat zein zaz-
pi ere eman daitezke lan berdi-
na egiten, “posprodukzioan egi-
ten duzun denboraren” arabera;
argazkiei legez, bildumaren disei-
nuari ere behar beste denbora
eskaintzea dute errezeta.

AArrggaazzkkiiggiinnttzzaarrii  zzeeiinn  ddiisseeiinnuuaarrii  ddaaggookkiioonneezz  eerree,,  ssoorrmmeennaarrii  eesskkaaiinnttzzeenn  zzaaiioonn  ddeennbboorraa  ddeellaa
eezzkkoonnttzzaakkoo  aarrggaazzkkii  bbiilldduummaa  ddeessbbeerrddiinn  eettaa  bbaakkaarr  bbiihhuurrttzzeenn  dduueennaa  aazzppiimmaarrrraattzzeenn  dduuttee
DDuurraannggookkoo  DDeesseerr  SSttuuddiioo--kkoo  aarrdduurraadduunneekk..  SSoorrmmeennaa  ggaarraattzzeekkoo,,  ddeennbboorraa  eeii  ddaa  ggiillttzzaa..
AArrggaazzkkiiaa  oonnaa  iizzaatteekkoo,,  eezzkkoonnggaaiiaakk  gguussttuurraa  eeggootteeaa  eettaa  nnaattuurraall  aaggeerrttzzeeaa  bbiillaattzzeenn  dduuttee..  

“Ezkongaiak
argazkietakoekin
identifikatu daitezela
da helburu nagusia”

“Euren ezkontzako
argazki bilduma
pertsonal eta bakarra
gura dute bezeroek”

“Bezero guztiekin
modu berean lan
egiterik ez dago;
egokitu beharra dago”

Argazkiak eta
diseinua sormenez
landu ahal izateko,
denbora da gakoa
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Zelan orraztu norbere estiloari eutsiz,
baina ukitu erromantikoagaz
AAppaaiinnggaarrrriiaakk  oorrrraazzkkeerraarrii  uukkiittuu  ppeerrttssoonnaall  bbaatt  eemmaatteenn  ddiioottee,,  eettaa  oorrrraazzkkeerraa  oossaattuu  ddeezzaakkee..    EEssttiilloo  bbaakkooiittzzeerraakkoo  aappaaiinnggaarrrrii  eeggookkii  bbaatt  aauurrkkii  ddaaiitteekkee,,  aauukkee--
rraa  zzaabbaallddaa  ddaaggoo--eettaa,,  ggaaiinneerraa  hhaaiinnbbaatt  eerraattaarraa  eerraabbiill  ddaaiitteezzkkee..  LLoorraakk  aappaaiinnggaarrrrii  mmoodduuaann  eerraammaatteeaa  kkllaassiikkooaa  ddaa,,  bbaaiinnaa  mmooddaann  eeggootteenn  jjaarrrraaiittzzeenn  dduu..

Ezkontzarako orrazkera egokia
aukeratzerako orduan, kontutan
izan behar da zer estilotako soi-
nekoa eramaten den, aurpegia-
ren forma eta, batez ere, garran-
tzitsua da orrazkeragaz eroso
sentitzea eta identifikatzea. 

Aurten berriena  ukitu erro-
mantikoa eta orrazkeretan tren-
tzak erabiltzea da;   hainbat era-
tan orraztuak izan daitezke: alde
batera ,  handiak,  tx ik iak . . .

IIlleeaa  ssoollttee  aallaa  bbiilldduuttaa??

Emaztegaiaren galdera ohikoe-
na izaten da: ilea solte ala bildu-
ta? Hoberena da norberak dau-
kan estiloa jarraitzea. Ezkontza-
rako  looka  a lda tuz  gero
mozorrotuta ikusteko arriskua
dago-eta. Beraz, beti adatsa sol-

tea erabiltzeko ohitura dutenek,
kontrolatutako ondak eta alde
batera orratuztako kopeta-ilea
eraman dezakete. Hala ere, egun
berezia izanik, beharbada estiloa
aldatzea gura izan daiteke. Auke-
ra ugari dago. Melena era asko-
tara eraman daiteke: lisoa, izur-
tsua, ausarta... Guztiek estilo oso
naturala eskaintzen dute.Ile erdi
bildua ere oso eramangarria da,
eta aurpegi-forma guztietan ondo

ematen du. Baina, egokiena ile
kizkurra dutenentzat  izan daite-
ke. Mototsak oso modan daude,
era askotakoak; altuak, baxuak,
printzesarena edo italiarrak...
Motots italiarrak buruaren goial-
dean orrazten direnak dira, aur-
pegi oso borobila eta luzanga
dutenentzat ez da gomendaga-
rriena. Ile luzapenekin egindako
bolumen handiko orrazkerak ere
apaitzekoak dira. 

IIllee  llaabbuurrrraa

Ile labur eta lisua eramaten bada,
koloreak garrantzia hartzen du;
beraz, koloreagaz jolastu eta erre-
flexu batzuk emanez gero bolu-
mena eta mugimendua  lortuko
da. Apaingarriek ere garrantzia
berezia hartzen dute, orrazkera-
ri ukitu berezia emango diote-eta.
Ile laburra belarritako luzeekin era-
matea aproposa izan daiteke. 

AAppaaiinnggaarrrriiaakk

Ile laburra zein luzea eraman,
apaingarriek orrazkerari ukitu
pertsonala ematen diote, eta
orrazkera osatu dezake. Era asko-
tako apaingarriak daude; tiarek
arrakasta handia dute, eta lore-
ak ilean apaingarritzat eramatea
klasiko bat bada ere modan jarrai-
tzen du. Kapelak ere geroago eta
gehiago erabiltzen dira.

Orrazkeretan trentzak
erabiltzea modan dago.
Hainbat eratakoak
erabili daitezke.

Orrazkeragaz eroso
sentitzea eta
identifikatzea
garrantzitsua da.

Makillaje naturala, leuna eta iraunkorra
da ezkontzarako aukeratzen dena

Orrazkera eta makillajea
soinekoaren osagarri dire-
la eta aldaketetarako ezkon-
tza eguna ez dela  apropo-
sena kontuan izan behar dira. 

Makillatzerako orduan
kontutan hartu behar da
ezkontza zer ordutan izango
den, zer soineko eramango
den, zein den loreen kolo-
rea, orrazkeraren estiloa  eta
ilearen eta begien kolorea.
Baita emaztegaiaren per-
tsonalitatea ere, besteak
beste.

Makillajea sinplea baina
elegantea da ezkontzetara-
ko normalean erabiltzen
dena; makillaje leuna eta
fina. Estilo erromantikoa da
gehien aukeratzen dutena.
Elegantzia ematen duen

makillaje distiratsu baina
naturala dago modan. Ezkon-
tza gauez bada, makillaje
indartsuagoa eta sentsuala-
go eramateko  joera dago.

Makillajearen oinarria
aukeratzerakoan asko irau-

teko eta argazkien flashak
jasotzeko egokia dena auke-
ratu behar da. Betileentza-
ko maskarak uragaz joaten
ez dena izan behar du, egun

berezia izanik askok hunki-
turik negar egiten dute-eta.
Kolorete arrosa, melokotoi
kolorekoa edo marroiak dira
hobetoen ematen dutenak. 

Emaztegaiak eroso ego-
teko garrantzitsua da maki-
llajea sinplea izatea, eta ez
oso sutsua.  

Makillaje dotorea,
distiratsua eta
naturala dago
aurten modan
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“Leihoa zabaldu eta loran 
dauden larrosen paisaia bat 
ikusteak eguna alaitzen du“
EEzzkkoonnttzzaa  bbaatteekkoo  eelliizzkkiizzuunneeaann  sseennaarrggaaiiaakk  eettaa  eemmaazztteeggaaiiaakk  eeuurreennggaannaattuu  oohhii  dduuttee  aarrrreettaa  oossooaa,,  bbaaiinnaa  iinngguurruuaarrii  eerrrreeppaa--
rraattzzeenn  ddiioonniikk  eerree  eeggootteenn  ddaa;;  bbeerraazz,,  eelliizzaa  lloorree--ssoorrttaa  ddoottoorreeeekkiinn  aattoonndduuttaa  bbaaddaaggoo,,  aasskkoozz  hhoobbeettoo..  IIzzaasskkuunn  LLeejjaarraazzuu  iiuurrrree--
ttaarrrraarrii  ((GGaazzttaannaattzzaa  aauuzzooaa))  bbeettiiddaanniikk  gguussttaattuu  iizzaann  zzaaiizzkkiioo  lloorreeaakk..  EEzzkkoonnttzzeettaarraakkoo  ggoommeennddiiooaakk  eesskkaattuu  ddiizzkkiioogguu  eettaa  bbeerree
aaffiizziiooaarrii  bbuurruuzz  eerree  jjaarrdduunn  dduugguu..  LLoorreekk  eegguunnaa  aallaaiittzzeekkoo  aahhaallmmeennaa  dduutteellaa  ddiioo..

NNoonnddiikk  ddaattoorrkkiizzuu  lloorreeeekkiikkoo  
aaffiizziiooaa??
Gurea beti izan da lore askoko
baserria. Gogoratzen dut zelan,
bost bat urtegaz eta eskolatik
bueltan, amak lorak busteko
eskatzen zidan. Nik gura nuen
bakarra jolastea izaten zen, bai-
na lau neba-arreben artean egi-
ten genuen. Behin larrosa ada-
rrak sartzen hasi nintzen, eta har-
tuko zuten ez zuten, denak etorri
ziren gorantz. Gaur egun mila bat
larrosa landara dauzkat.

NNooiizz  eeddoo  nnooiizz  aaffiizziioo  mmoodduuaann
eezzkkoonnttzzeettaarraakkoo  ssoorrttaakk  pprreessttaattuu
iizzaann  ddiittuuzzuu,,  eezzttaa??
Bai, lagunentzako-eta egin izan
ditut. Orain 20 bat urte auzune-
ko andra batek lore mundua
gehiago landu beharko nukeela
esan zidan. Erabaki gaitza izan zen,
nire gorputzeko atal bat kendu-
ko zidatela uste izan nuelako.
Baina orain zapaturo Durangoko
azokara joaten gara ni, nire ahiz-
pa edo koinata, loreak saltzen.

JJeennddeeaakk  zzeerr  lloorree  mmoottaa  eerroosstteenn
dduu  ggeehhiieenn??
Komunikabideek zeresan handia
daukate; telebistetako platoetan
zer ikusi, huraxe gura izaten dugu.
Dekorazio aldizkarietan eta  pren-
tsa arrosan agertzen denak ere
eragin handia dauka. Prentsa
arrosako ezkontzei asko errepa-
ratzen die jendeak.

EElliizzaa  bbaatt  lloorreezz  aattoonnttzzeekkoo,,  zzeerr  kkoolloo--
rree  ggoommeennddaattuukkoo  zzeennuukkee??
Zuria, duda barik. Kolore batzuk
desagertu moduan egiten dira,
eta zuria ez, zuria hazi egiten da.
Tamaina berdinean bolumen han-
diago hartzen du.

KKoolloorreeaazz  ggaaiinneerraa,,  lloorree  bbaakkooiittzzaa
ddiiffeerreenntteeaa  ddaa  aaddiieerraazzii  ddeezzaakkeeeenn
eessaannaahhaaiiggaattiikk  eerree......
Bai, baina baten batek gomen-
dioa eskatuko balit, loreak osa-
garri bat direla esango nioke.
Ezkontzetan loreen oinarria soi-
nekoa da. Gainera, nire ustez, lar
ere motza da. Ez gutxiegi  ez gehie-
gi, neurria hartu behar litzaioke.

ZZuukk  aasskkoo  eessttiimmaattzzeenn  ddiittuuzzuu  lloorree
gguuzzttiiaakk,,  bbaaiinnaa  hhiirruu  lloorree  mmoottaa
bbeerreeiizztteekkoo  eesskkaattuukkoo  bbaanniizzuu,,  zzeeiinn--
ttzzuukk  ddiirraa  zzuurree  kkuuttttuunneennaakk??
Larrosa, betidaniko lorea delako;
euren kolorea, forma, tamaina
ezberdinak, usaina… mailarik
handieneko lorea da. Tulipana ere
lore berezia da, beti argia dago-
en alderantz tolesten delako; ilun

dagoenean itxi egiten da eta
argia dagoenean zabaldu; bene-
tan berezitasun bitxia da. Azke-
nik, anemona bereiztuko dut,
oraintxe sasoi betean gaudela-
ko; lore txikiagoagaz baina tuli-
panaren antzekoak dira, eta zabal-
du eta itxi egiten dira. Koloretsuak
ere badira.

LLoorree  eexxoottiikkoorriikk  bbaaddaauukkaazzuu??
Sasoi batean, orkideak ikusi ohi
nituen aldizkarietan, eta uste
nuen oso gaitza izango zela eurak
lortzea eta haztea; batez ere,
hemen dugun klimatologiagatik.
Denboragaz konturatu naiz uste
baino errazago lortzen den lorea
dela; nire etxeko leiho bat orki-
deekin beteta daukat.

LLoorreeeekk  ssaarrrriittaann  jjeennddeeaarreenn  aannii--
mmooaa  ppiizztteekkoo  aahhaallmmeennaa  dduuttee..
Bai, ados nago. Erraboiletatik
zelan sortzen diren ikusten duzu,
hazten ikusten dituzu, forma doto-

EEzzkkoonnttzzeekkoo  eesskkaaeerraa  eeggiitteekkoo  eettaa
mmaaiittaassuunnaa  ddeekkllaarraattzzeekkoo  zzeerr  lloorree
ggoommeennddaattuukkoo  zzeennuukkee??
Betidanik esan da larrosa gorria
dela egokiena, baina niri gutxien
gustatzen zaidana da, gehien iku-
sitakoa delako. Niri larrosa horia
gehiago gustatzen zait.

AAsstteebbuurruuaann  eezzkkoonndduukkoo  bbaanniinnttzz,,
eelliizzaa  zzeerr  lloorree  ssoorrttaa  mmoottaaggaazz  aappaaiinn--
ttzzeekkoo  ggoommeennddaattuukkoo  zzeenniiddaakkee??
Bakoitzak bere gustuak dauzka;
nik beste era bateko pare bat
gomendio emango dizkizut. Ez
fidatu Interneteko argazkiez; ane-

re horiek hartzen… Umore txa-
rragaz zauden egun batean eurei
begiratu eta alaitu egiten zaituz-
te. Leihoa zabaldu eta loran dau-
den larrosen paisaia batek biho-
tza pozten du. 

PPllaassttiikkoozzkkoo  lloorreeaakk  eerraabbiilliikkoo  zzeennii--
ttuuzzkkee  eelliizzaa  bbaatt  eeddoo  eettxxeeaa  
aattoonnttzzeekkoo??
Plastikozkoak baino, hobe bat ere
ez! Plagio hutsa dira, nire ustez.
Geroago eta imitazio hobeak
daudela onartzen dut, baina beti
izango dira imitazioak; ez dira
benetakoetara hurbilduko.

Elizan lore zuriek
bolumena hartzen

dute; hazi egiten dira 

Plastikozko gero eta
lore hobeak daude,

baina imitazioak dira

Lore erramu batzuek
argazkirako bakarrik

balio izaten dute 

monak eta liliumak tamaina ezber-
dina daukate, baina Interneten
sarritan tamaina berekoak ema-
ten dute. Kontuan hartzeko bes-
te alderdi bat: lore denek ez dute
ezkontza egun osorako balio; ura
behar dute. Lore erramu batzuek
argazkirako bakarrik balio dute.

EEggiiaa  ddaa  lloorreeeekk  zzaaiinnttzzaa  hhaannddiiaa
eesskkaattzzeenn  dduutteellaa??
Bai, baina jendeak uste duena bai-
no txikiagoa. Zuk uste duzuna sarri-
tan ez baita loreek behar dutena!
Ez da ona beti gainean egotea,
espazioa ere behar dute.
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“Ezkontzetarako jatordu 
informalagoak prestatzea
eskatzen digute“
EEzzkkoonnttzzeettaakkoo  jjaannaarriiaa  pprreessttaattzzeenn  hhaammaasseeii  uurrttee  ddaarraammaattzzaa  IIññaakkii UUrriibbee  SSaallttssaann--eekkoo  ssuukkaall--
ddaarriiaakk..  OOhhiikkoo  mmeennuuaakk  aallddee  bbaatteerraa  uuttzzii  bbaarriikk,,  lluunncchh  ffoorrmmaattuukkoo  jjaattoorrdduuaakk  pprreessttaattzzeenn  ddiittuuzz--
tteellaa  aazzaalldduu  ddiigguu,,  kkaarrppaa  bbaatteeaann  eeddoo  ssoozziieettaatteeaann..  SSuukkaallddee  ttxxiikkii  bbaatt  eesskkuurraa  bbaaddaauukkaa,,  IIññaa--
kkiikk  jjaakkiirriikk  ggoozzooeennaakk  bbeerree  ppuunnttuuaann  pprreessttaattuukkoo  ddiittuu..  

Urdaiazpikoa zatitu eta 
platerera zuzenean

Pernila zatitzeak bere tek-
nika dauka. Ezkontza egu-
nean, goi mailako jaki hau
momentuan zatitu eta gon-
bidatuek berehala jateko
aukera originala izan daite-
ke. Profesional batek zati-
tuta, bere zapore osoa man-
tentzen duen jakia  dastatu
daiteke.

Kanape formatua: 
mokadu txikiz betetako jatordua
Ezkontzaren ondoren indarrak berritzeko
sasoia izaten da. Jatorduan zerbitzatuko dena
aukeratzeko, gonbidatuen gustuak kon-
tuan hartu beharra dago. Luncha aukera-
tuz gero, kanape  mota asko eskaintzeak
gonbidatu guztien gustua asetzea errazten
du. Mokadu hotzetan,  tradizional eta sofis-
tikatuagoak tartekatu daitezke. Beroen arte-
an, fritoak izaten dira nagusi. Bigarren pla-
tera bertan momentuan txingarretan erre
daiteke. Bildotsa, saiheskia, brotxetak, arrai-
na... Inork ezin du gosez irten. 

Postreei dagokienez, bikote gehienek ohi-
ko tarta jartzen dute. Pastela zatitzeko unea
berezia izaten da bikoteentzako, baita gai-
nean jartzen den opariaren banaketa ere.

eta bestelako materialagaz ego-
kitu dezakegu. 

GGaaiinneerraakkooeekkiinn  aallddeerraattuuttaa  bbeennee--
ttaann  bbeerreezziiaa  zzeenn  eezzkkoonnttzzaarreenn  bbaatt
zzeerrbbiittzzaattuukkoo  zzeennuutteenn......
Ezkontza bat Lagako baserri
batean egin genuen. Sukaldea
garage txiki batean egokitu
genuen eta 200 gonbidatu bai-
no gehiagori jaten eman genien.
Azpiegitura handia behar da baz-
kari handiak emateko.

EEzzkkoonnttzzaa  oosstteekkoo  aaffaarriiaakk  eerree  eeggii--
tteenn  ddiittuuzzuuee..
Familia artean bazkaria eta lagu-
nekin afaria kanape estiloan anto-
latzen du bikote askok. Nahiko
janari tradizionala izaten da. 

BBiikkootteeeekk  zzeerr  eesskkaattzzeenn  dduuttee??
Batez ere, lau edo bost sarrera
aukeratzen dituzte, okela eta
arraina, eta postrea. Gonbidatu
gutxi direnean eskatzen dituzte
gauza berezienak. 

EEzzkkoonnttzzaa  jjaakkiinneenn  bbaatt  bbaaddaauukkaazzuu
aakkoorrdduuaann??
Bi pertsona pernila mozten, kana-
pe bereziak, janari beroa ere bai,
hainbat motatako kroketak, gaz-
ta mota askotako mahai bat ondo
jarrita... Ezkontza polita izan zen. 

ZZeeiinn  aarrddoo  mmoottaa  aauukkeerraattzzeenn  dduuttee
ggeehhiieenn??
Jendea nahiko tradizionala da.
Ardo zuria eta Errioxakoa. 

EEzzkkoonnttzzaa  mmoottaakk  aallddaattuu  eeggiinn  ddiirraa??
Gaur egun ezkontza asko beste
modu batera egiten dituzte. Infor-
malagoak dira. Lunch estiloan
hainbat ezkontza zerbitzen ditu-
gu.

EEgguunn  hhoorrrreettaakkooaa  lluunncchh  bbeerreezziiaa
iizzaannggoo  ddaa..
Askotariko kanapeak jartzeaz
gainera, janari beroa ere jartzen
dugu;  kalamareak edo fritoak,
esate baterako. Pertsona bat
urdaiazpikoa mozten egoten da,
beste bat ardo fina botatzen,
gazta mahai handi bat, kopak... 

EEzzkkoonnttzzaa  bbaakkooiittzzeerraakkoo  mmeennuuaa
aauukkeerraattzzeenn  ddaa??
Menuan aukera zabala dute.
Batzuetan bildotsak brasan egin-
da prestatzen ditugu, saiheskia
eta horrelakoak ere bai; bigarren
platera, batez ere. 

JJaattoorrdduu  hhoorriieekk  nnoonn  aannttoollaattzzeenn
ddiittuuzzuuee??
Bikote askok karpa bat jartzen dute,
Garain, adibidez. Edozer gauza alo-
katu daiteke. Sozietateetan ere
hainbatetan egiten ditugu. 

SSuukkaallddeeaa  bbeehhaarr  iizzaatteenn  dduuzzuuee??
Sukalde bat inguruan badugu,
edozer gauza prestatu dezake-
gu. Dena eginda eraman behar
bada, gauza beroak eramatea gai-
tzagoa izaten da. Lekuren bate-
an sukalde txiki bat frijigailuekin

Askotariko kanapeak,
janari beroa, kopak...

denetarik
zerbitzatzen dugu 

Familiako bazkaria
eta lagunekin luncha
antolatzen du askok 
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Klasikoa?
Umoretsua? 
Estilo guztietako 
gonbidapenak
KKaattaallooggooeettaann  ggaallttzzeekkoo  bbeessttee  aauukkeerraa  ddaaggoo  ggoonnbbiiddaa--
ppeenneenn  mmeerrkkaattuuaann..  DDoottoorreeaakk,,  xxuummeeaakk,,  kkoolloorreettssuuaakk,,  uummoo--
rreettssuuaakk......  GGuurraa  iizzaanneezz  ggeerroo,,  nnoorrbbeerraakk  ddiisseeiinnaattzzeekkoo  mmaattee--
rriiaallaa  eerree  bbaaddaaggoo  eesskkuu--eesskkuurraa..  EEzzkkoonnttzzaakkoo  bbeessttee
ddeettaaiillee  ttxxiikkii  gguuzzttiieenn  mmoodduuaann,,  hhaauu  eerree  gguussttuu  kkoonnttuuaa
iizzaannggoo  ddaa..  

Eskulan txikiak, 
boligrafoak, bonboiak...
puruak ere oparien 
tartean egoten dira 
EEzzkkoonnttzzeettaakkoo  ooppaarriirriikk  ttrraaddiizziioonnaalleennaakk  ggoozzookkiiaakk  eettaa  ppuurruuaakk  iizzaatteenn  ddiirraa,,  bbaaiinnaa  ggoonnbbiiddee--
ttuueeii  ddeettaaiilleettxxooaa  eemmaatteerraakkoo  oorrdduuaann  eerree,,  ddeenneettiikk  ddaaggoo..  TTaammaaiinnaazz  ggaauuzzaa  ttxxiikkiiaakk  iizzaatteenn  ddiirraa
nnoorrmmaalleeaann  ooppaarriiookk,,  eettaa  kkaattaallooggoo  aasskkoo  ddaaggoo  kkoonnttuu  hhoonneettaann..  EEsskkuuzz  zzeerr  eeddoo  zzeerr  eeggiitteekkoo
aauukkeerraa  eerree  hhoorr  eeggoonnggoo  ddaa..

Abanikoak, likore botila txikiak,
kandelak, puruak, gozokiak, biko-
te bat irudikatzen duten figura-
txoak... Gonbidatuentzako opariak
era guztietakoak izan daitezke. 

Gauza xumeak izaten dira
opariok. Askotan bikoteek gozo-
kiak banatzen dituzte. Gozoki tra-
dizionalenak azukre-almendrak
izaten dira, eta kolore guztieta-
koak daude. Bonboi sorta bana-
tzeko ohitura ere badago, doto-
re apaindutako kaxa baten
barruan. Gozokiek pakete bitxiak
izaten dituzte, eta badaude, adi-
bidez, argazkiak eusteko euska-
rriarekin lotuta datozen poltsak.

Boligrafoak eta arkatz bere-
ziak ere opari egokiak izan dai-
tezke. Hauetan ezkontideen ize-
nak grabatzeko aukera ere ego-
ten da sarritan. Zurezko arkatz

bereziekin hasi eta zilar kolore-
ko boligrafoetaraino, aukeratze-
ko eredu asko eta asko daude
katalogoetan.

Opari txikiak dira gehiene-
tan ezkontzetan banatzen dire-
nak, ohikoak baino txikiagoak.
Katalogoetan, adibidez, 18,5 cl-
ko ardo edo likore botilak dau-
de, eta baita birziklatutako pape-
rez egindako koaderno txikiak ere,
arkatz txiki eta guztikoak.

Argazkiak jartzeko euska-
rriak,  giltzatakoak, kandelak, libu-
ruen orriak markatzekoak... Esku-
lan txikiak ere oparien tartean
egon daitezke. Puro-zaleentza-
ko zigarro puruak banatzeko ohi-
tura ere hor dago. Detaile txiki
hori aukeratzeko, katalogoetan
begiratu edo irudimena martxan
jartzea, horra hor aukerak.

Era guztietako gozoki
eta boligrafoak daude
merkatuan. Figuratxo
eta guztikoak

Tamaina txikiko
oparien artean, ardo
edo likore botila
txikiak daude

Gustu guztietarako gonbida-
pen ereduak daude gaur egun.
Kopia-dendetan katalogo uga-
ri aurkitu genitzake, eta Inter-
neten ere orrialde askotan
daude ereduak. Letra etzane-
kin idatzitako gonbidapen tra-
dizionalak ez dira falta, baina
geroago eta gehiago dira letra
arruntagoekin, marrazkiekin
eta koloreekin jokatzen duten
gonbidapenak. 

Loren marrazkiak izaten
dira ohikoenak gonbidapene-
tan; horra hor aukera bat. Bes-
telako marrazkiak, baina, gero-

ago eta gehiago erabiltzen
dituzte ezkontideek, eta kata-
logoetan denetarik topatu
genezake. Bihotzak eta ezkon-
tideen marrazkiak dira ohiko-
enak. Bikotekideen marraz-
kiak, gainera, era guztietako-

ak dira: maiteminduta xamur
ageri daitezke, baina egoera
barregarrian ere bai, parranda
giroan edo, adibidez, bizikleta
baten gainean ezkontzara hel-
tzeko ahaleginak egiten.

Eredu asko dago, beraz,
eta baita eredu horietatik kan-
pora norberak bere eskuz gon-
bidapenak egiteko aukera ere.
Izan ere, geroago eta paper
mota gehiago dago: koloree-

takoak, trama berezietakoak...
eta tinta bereziko errotulagai-
lu eta boligrafoak ere asko dau-
de. Irudimen apur bategaz,
gonbidapen txukunak egiteko

moduan egon daiteke bikotea.
Horretarako, artazi berezi
batzuk ere badaude, zuzen
barik forma desberdinak mar-
goztuta ebakitzen dutenak. 

Aukerak, milaka, beraz.
Katalogoak hor daude, eta
ahalik eta gonbidapen pertso-
nalenak egiteko bideak ere bai. 

Norberak ere egin
ditzake gonbidapenak;
horretarako baliabide
asko dago merkatuan

Katalagoetan
gonbidapen serioak
asko dira; umerotsuak
geroago eta gehiago

Kolore eta trama
askotako paperak
daude, eta asko
erabiltzen dira



Ezkontzak 2010G 2010eko martxoaren 12a, barikua anboto8

Ezkongai bakoitzak bere neurrira
egindako jantzia aukeratzeko ordua 

Ezkontza egun berezia denez,
arroparena ilusioz egin beharre-
ko aukeraketa da. Emozioz bete-
tako egun horretako elementu
garrantzitsua da.

Ezkontza egunerako jantziak
topatzeak badu bere zailtasuna.
Diseinatzaile handienetatik den-
da apalenetara joan aurretik, zer
gura dugun argi izan behar dugu.

Emakumeen kasuan, soine-
koak katalogoetan ikustea ez da
nahikoa. Janzterakoan zelan gel-
ditzen den jakitea da garrantzi-
tsuena. Dendara joan eta behar
adina jantzi probatzea da gakoa,
neurrira egindako hori topatu
arte.

Modako azken
joerek estilo klasi-
koagaz apurtu egi-
ten dute. Soineko
laburrak eta forma
desberdinak nagu-
si dira pasareletan.
Hala ere, ezkontza
gehienetan

ezkongaiek aukeratzen dituzten
jantziek klasikotasuna dute ardatz.
Beraz, modako joeretan inspira-
tutako soinekoaren bilaketa dago
abian jarri beharra. 

Ezkongai bakoitzarentzat tra-
je bat dago. Soineko hori topa-
tzeko estiloa definitu beharra
dago. Minimalista, modernoa,
printzesa estilokoa, erromanti-
koa edo bukolikoa. Bakoitzak
bere gustuen arabera aukeratu
dezake. Arropa hori zer materia-
lez osatu erabakitzea da hurren-
go pausoa. Josketa oso landua
dutenak, harribitxietatik hasita
bordatuzko harietarano, aukera
zabala dago. Arropa sinpleena

ondo aukeratutako gerriko edo
osagarri batek bete
dezake. 

GGiizzoonneezzkkooeenn
jjaannttzziiaakk
K l a s i k o e n a
ezkonga i ak

txakea eramatea
da. Tradizioa-

ren arabera
lebita

beltza faldoiekin eramatea, marra-
dun prakak eta txaleko grisa.
Ezkongaiaren eta testiguen jan-
tzia da. Bertsio grisa ere bada-
go, baina ezkongaiak bakarrik era-
man dezake, goizeko ezkontze-
tan. Beste aukera batzuk ere
badaude. Trajea txalekoarekin

eramatean, arropa hori beste
momentu baterako aprobetxatu

daiteke. 
Gizonezkoek txaleko
eta korbataren kolore-

ak aukeratzea dute
hartu beharreko era-
bak i e t ako  ba t .
Batzuek jantzi osora-
ko beltza aukeratzen
dute. Beti ere, emaz-
tegaiaren soineko-
aren koloreak eza-

gutzea komeni da
bi jantzien kolo-
reak est i lo
berekoak izan
daitezen. 

EEzzkkoonnttzzaa  aannttoollaattzzeerraakkooaann  hhaarrttuu  bbeehhaarr  ddeenn  eerraabbaakkii  ggaarrrraannttzziittssuueenneettaakkooaa  jjaannttzziiaa  aauukkeerraattzzeeaa  ddaa..  EEsskkaaiinnttzzaa  uuggaarriiaakk,,  bbaattzzuueettaann,,  llaannaa  eerrrraazzttuu  bbaarriikk  
zzaaiilldduu  bbaaiinnoo  eezz  dduu  eeggiitteenn..  NNoorrbbeerraakk  eegguunn  hhoorrrreettaann  gguussttuurraa  jjaannttzziikkoo  dduueenn  aarrrrooppaa  ttooppaattzzeeaa  ddaa  jjoommuuggaa..  JJaannttzziiaakk  pprroobbaattzzeenn  hhaasstteekkoo  oorrdduuaa  ddaa..

Ezkontza egunerako
gizonezkoen 
arropa klasikoena
txakea da

Dendara joan eta
behar adina jantzi
probatzea da onena,
neurrikoa topatu arte

Modako joeretan
inspiratu zaitez, baina
zure estilokoa den
jantzia topatu 

Gustuko duzun eraztun
parea aukeratu duzu?
Eraztunek paper garrantzitsua
betetzen dute ezkontzan, beraz,
aukeraketa egiteko tartea har-
tu beharra dago.Gaur egun, esti-
lo eta material askotako eraz-
tunak aurkitu daitezke. Klasi-
koen artean urre gorrizko
eraztunak daude. Urre zuridu-
nek ere geroago eta harrera
hobea dute. Urre larrosa da orain

eraztunen artean dugun nobe-
dade nagusia. Urre mota biren
arteko konbinazioak ere badi-
tugu merkatuan. 

Eraztunak aukeratzerako-
an brillantez hornitutakoak
nabarmentzen dira.  Diaman-
tea da harribitxien artean gehien
erabiltzen dena. Egun horretan
bereziki distira egin behar du.

Ezkontza-beloak: 
aukera zabala duzu eskura 
Buruan ezkontza-beloak era-
man gura dituenak joera guz-
tiak eskura ditu. Hala ere, jan-
tziak berak belo mota bat
edo beste eskatzen du. Enka-
jedun beloak brotxeagaz lotu-
ta eraman daitezke. Diadema
bategaz ere bai.Buruan batu-
tako beloak dira, baina, moda-
modan jarri direnak.  

GONZALO MANCISIDOR
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Disko berrian jasoko dituen kantak
Arriolan eskainiko ditu Bide  Ertzeanek
Gaur gaueko 22:00etan Elorrioko Arriolan kontzertua eskainiko du Bide Ertzean talde tolosarrak 

BB a d i h a rd u t e l a  k a n t a
berriak sortzen, eta euren
guraria disko berria aur-

ten kaleratzea dela aurreratu digu-
te Bide Ertzean taldeko tolosarrek.
“Bagabiltza kanta berriekin jola-
sean”, dio Imanol Ubedak. Disko
berrirako hainbat gauza dagoene-
ko oso aurreratuak omen dituzte. 

Gaurko Arriolako kontzertua-
ren oinarria, baina, azaroan pla-
zaratu zuten Leidor Sessions  ize-
nekoa izango da: taldearen lehe-
nengo hamar urteak laburbiltzen
dituen zuzeneko diskoa. Lan hura
argitaratu eta berehala ekin zio-
ten birari, eta biraren bigarren
zatiaren abiapuntua izango dute
martxoaren 18an, Elorrioko Arrio-
lan. Kanta zaharrak garai berrira
moldatu eta abesti batzuei aire
berri bat eman zieten Leidor Ses-
sions diskoa prestatzerakoan.

Arriolan orain urte batzuk
eskaini zuten kontzertua “ondo
gogoan” daukatela kontatu digu
Imanolek. “Deabruak Teilatuetan
taldearekin lagun handiak egin
genituen Elorrion, eta eurek eka-
rri gintuzten ondoren Bide Ertzean
moduan Arriolara”, gogoraratu
du. Martxoko bira Arriola “areto
zoragarrian” hastea “pizgarri han-

MUSIKA EMANALDIA

dia” dela Bide Ertzeanentzat dio
Imanol Ubedak.

Taldearen hamargarren
urteurrenean, 2008an, hasi ziren
2009ko urtarrilaren 16an zuze-
nean egin zuten grabazioa pres-
tatzen: Tolosako Leidor aretoan
grabatu zuten Leidor Sessions.
Ordura arteko sei diskoei errepa-
soa egin zieten kontzertu hartan,
eta kanta zaharren moldaketa
berriak erakutsi zituzten. Melo-
dia ederrak eta letra oso esangu-
ratsuak uztartzen dituzten Ez dut
atzera egingo, Hiri emanen diz-
kinat edo Graffiti kanta berria
daude besteak beste, diskoan.

Leidor Sessionszuzeneko dis-
koaren errepertorioan oinarritu-
ko da martxoaren 12an Arriolan
eskainiko duten kontzertua. Jose-
rra Senperena piano jotzailea ez
da kontzertuan izango, Fito&Fiti-
paldisekin dabileko biran, eta

que Gonzalezekin batera otsaila-
ren 20ko egin zuten kontzertuan.  

Emanaldiaren zati bat  akus-
tikoa izango dela eta aurten kale-
ratzeko asmoa duten diskoan
izango diren kanta berriak ere
eskainiko dituztela aurreratu
digute: abesti berriak entzuleekin
konpartitzeko gogotsu daude tal-
dekideak. “Eta bitxia bada ere”, dio
Imanol Ubedak, “zuzeneko dis-
kotik aparte utzitako kantaren
bat ere berreskuratuko dugu
Arriolan gaur”.

Hamabi urteko ibilbide luze
eta oparoan, pop akustikoaren
doinuetatik rock gordinago bate-
ra ailegatu da Bide Ertzean. Rock
eta pop doinuen arteko joan-eto-
rri hori da Arriolan gaur propo-
satuko dutena; baita lehenengo
diskotik azkenekoraino ere bere-
ziki zaindu dituzten letren uni-
bertsora bidaiatzea ere.  I.E.

laukotera egokituko dituzte kan-
tak: Imanol eta Joni Ubeda anaiak,
Estatu Batuetan bizi den Fran
Iturbe eta Karlos Aranzegik jar-
dungo dute Elorrioko kontzer-
tuan. “Gure hasierako formatora
itzuliko gara martxoko kontzer-
tu hauetan”, azaldu digute.  

Azaroan izan zituzten kon-
tzertuen ondoren berriro AEBe-
tara bueltatu zen Iturbe gitarris-
ta, eta hirukote akustikoan jardun
dute azkenaldian Ubeda anaiek,
Karlos Aranzegi bateria-jotzai-
leak. Donostiako Victoria Euge-
nian ere horrela aritu ziren Qui-

Martxoko bira Arriolan

hastea “pizgarri handia

da”, dio Imanol Ubedak

Emanaldiaren zati bat

akustikoa izango dela

aurreratu digute

“Abesti berriak entzu-

leekin konpartitzeko

gogotsu gaude”

Laukote moduan

jardungo du Bide

Ertzeanek Arriolan



›› Zaindu programaren baitan,
Durangoko adinekoen udal
egoitzan: Alzheimer gaixotasuna
eta beste dementzia batzuk,
mintegia martxoaren 17an. Ordu eta
erdiko saioak dira. 
Ordua: 17:30-19:30.

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

›› 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.

MAÑARIA
›› Jendeaurrean nola hitz egin

ikasteko ikastaroa. Izen emateko
azken
eguna
mar-
txoaren
30ean
izango
da.

ERMUA
›› Margoa erakusketa, martxoaren

16tik 29ra, Lobiano kulturgunean,
Zelaieta Zentroan.

›› Emakumeen aurpegiak erakusketa,
martxoaren 1etik 14ra, Lobiano
kulturgunean.

ZORNOTZA
›› ‘Mal aire’ argazki erakusketa

martxoaren 16tik apirilaren 6ra. 

›› Katsumi Komagata. Martxoaren
30era arte, Liburutegian.

›› Picassoren
emaku-
meak
mosaikoak.
Martxoaren
15era arte,
Liburute-
gian.

IKASTAROAK
BERRIZ
›› Ikastaroak igerilekuan, Gimnasioa

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

DURANGO
Aste Santuko Barnetegia. Mintzame-
na eta azterketetako ahozkoak
lantzeko barnetegia. HABE 1, 2 eta 3
lortzeko. Ikastaroa 1.maila 
(6. urratsa), 2.maila (9. urratsa)
edota 3.a (12. urratsa) gaindituta
dutenei zuzenduta. Foruan, Apirilaren
1etik 5era. Izen-ematea eta informa-
zioa: AEK-ko edozein euskaltegitan,
martxoaren 18ra arte.

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

martxoaren 13an, 20:00etan,
Errota Kultur etxean.

BERRIZ
›› ‘Hala bazan’ umeentzako antzerkia,

Berrizko Kultur Etxean, martxoaren
12an, 17:30ean.

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

kia, martxoaren 14an, 19:00etan
San Agustinen.

›› ‘Musika tresnen
fabrika’
umeentzako
antzezlana,
Sointek taldearen
eskutik, martxoa-
ren 14an,
17:30ean,
Plateruena Kafe
antzokian.

ELORRIO
›› ‘La muerte y

la doncella’
antzerkia,
martxoaren
12an,
22:00etan
Arriolan.

ERMUA
›› ‘Mirando a Youkali’ Alba Sarraute-

ren eskutik, hilaren 12an, Lobiano
kulturgunean, 22:15ean. 

›› Haurrentzako antzerkia: ‘Piedra a
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ANBOTOko agendan ezer iragarri gura
badozu, agenda@anboto.org helbidera
idatzi edo 94 623 25 23 telefonora deitu
egiguzu, eguazten eguerdi aurretik.

Martxoaren 13an, 20:00etan

DE PELÍCULA

Bi pailazok zinea erabiltzen dute
terapia moduan. Clown teknikagaz
Puxika eta Katiuska doktoreak gogo-
aldarte bakoitzerako sendabide
zinematografikoa daukate. Mary
Poppins, Grease edo Catwoman lako
pertsonaiez baliatuz, desira edo
frustrazioa adierazten dute. Umorea-
ren bitartez autoestimua edo rolak
jorratzen dituzte taula gainean.

AGENDA

piedra’
martxoaren
13an,
17:00etan,
Lobiano
kulturgunean. 

BESTEAK

DURANGO
›› III. Durango Ardo Saltsan feria

martxoaren 13an, 11:00etatik
15:00etara eta 17:00etatik
21:00etara, Landako Gunean.

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

IURRETA
›› Bizikletaz ibilbidea: Txirrindulari
elkarteak  ibilbidea antolatu du
martxoaren 13an eta 14an 09:30ean
Iurretan.

ZORNOTZA
›› Gauero gazteentzako gaueko
aisialdi programa: Katsumi Komaga-
ta, martxoaren 12an eta 13an,
20:00etatik 23:00etara Zelaieta
zentroan. 10-15 urte bitartekoentzat.

›› GR-98 Urdaibai biosfera erreser-
bari itzulia. Martxoaren 13an,
Munitibar-Ereño. Izen-ematea eta
informaziao Zelaieta Zentroan.

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.
Lehiaketara aurkeztu ziren 14
lanak ikusgai egongo dira kultur
etxean, martxoaren 5etik 18ra
bitartean.

BERRIZ
›› Ateak,

leihoak
eta
aldabak,
argazki
erakuske-
ta Kultur
Etxean, martxoaren 15etik 30era.

›› “Bizitza minatuak” Gervasio
Sánchez 2009ko Argazki Sari
Nazionalaren argazki erakusketa,
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 larunbate-
ra, goizez 09:30etik 13:00etara, 
arratsaldez, 17:00etatik 19:00eta-
ra. Domeketan goizez bakarrik.



TELEFONO INTERESGARRIAK

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

GARRAIOAK

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

TAXIAK

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

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

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

Taxi auzunea ......688 618 690

UDALAK

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

UDALTZAINGOA

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

BESTELAKOAK

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

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

KIROLDEGIAK

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

22o

2

8o DOMEKA

6

16o ASTELEHENA

3

7o ZAPATUA

3

4o BARIKUA

MARTITZENA

BOTIKAK
Barikua, 12
09:00-09:00
• Balenciaga (Ezkurdi 8 - Durango)

09:00-22:00
• Eguren, Isabel 

(Trañabarren 15 - Matiena)
Zapatua, 13
09:00-09:00
• SanRoma (Uribarri 5 - Durango)
09:00-13:30 (*14:00)
• Bartolome (Gabiola 2 - Berriz)
• Larrañaga (Berrio Otxoa 6 - Elorrio)
•  Balenciaga/ Unamunzaga/ 
Sagastizabal/ Campillo/ De Diego/
Etxebarria/ Irigoien* 
(Bixente Kapanaga 3 - Iurreta)*
Domeka, 14
09:00-09:00
• Etxebarria (Montebideo 2 - Durango)
09:00-22:00
• Lopez de Aretxaga 
(Torresolo, nº 4-Abadiño)
Astelehena, 15
09:00-09:00
• Gaztelumendi (F.J. Abasolo 2 -
Durango)
Martitzena, 16
09:00-09:00
• Mugica (Andra Mari 9 - Durango)
Eguaztena, 17
09:00-09:00
• De Diego (Intxaurrondo 22 - Durango)
09:00-22:00
• Egaña (Bekoetxe 4 - Zaldibar)
Eguena, 18
09:00-09:00
• Irigoien 
(Bixente Kapanaga 3 - Iurreta)

Prezipitazio apur bat egin
dezake eta tenperatura igo
egingo da. Elur-kota 100-300
metro inguruan kokatuko da
goizaldean. Eguerdi aldera
ostarteak zabalduko dira.
Iparraldeko haizea ibiliko da.  

Eguraldiak txarrera egingo du.
Zerua oso hodeitsu egongo da
eta prezipitazioa egingo du.
Gauean atertzera joko du. Elur-
kota 500 metro inguruan
kokatuko da. Iparraldeko haize
ahul-bizia ibiliko da.

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.

IPUINAK
DURANGO
›› Munduko ahotsak zikloaren

barruan Latinoamerikako ahozko
tradizioa Marissa Amado kontalari
perutarrak, martxoaren 18an,
20:00etan liburutegian.

IURRETA
›› Haurrentzako

ipuin
kontaketa
Miriam
Mendoza
kontalariare-
kin, martxoa-
ren 12an,
18:00etan Liburutegian.

MUSIKA
BERRIZ
›› Punk kontzertuak Gaztetxean:

Manifa, Korte trapero eta
Matarratas, hilaren 13an 22:27an.

DURANGO
›› Bizardunak + Les Fabulosers

kontzertua, martxoaren 12an,
Plateruenean, 22:00etan.

ZINEKLUBA
DURANGO
›› ‘El libro de Eli’

martxoaren
18an, 20:30ean,
Zugazan.

ERMUA

››‘Nadar’ filma
ikusteko aukera
egongo da,
martxoaren 18an,
19:00etan eta
21:30ean,
Lobiano Kultur
gunean.

ERMUA
›› Kontzertua: Zumaia eta Ermuko

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

ZORNOTZA
›› La fanfare du Belgistan 

(Jazz blues zirkuitua), martxoaren
18an, 20:30ean, Zornotza Aretoan.

›› Arizona Baby + Clem Snide,
‘Second to none’ Arizona Baby
taldearen disko berria, martxoaren
18an, Plateruenean, 22:00etan.

ELORRIO
›› Bide Ertzean taldearen kontzertua,

martxoaren 18an, eguenean
izango da, 22:30ean, Ateneoan.

›› Never Surrender eta Okasientes
taldeen kontzertuak Gaztetxean,
martxoaren 12an, 23:00etan.

anboto 2010eko martxoaren 5a, barikua AAgenda 15

ZINEMA
DURANGO

Zugaza
The road
Zuzendaria: John Hillcoat

barikua 12:
19:00
zapatua 13:
22:30
domeka 14:
22:30
astelehena 15:
22:00
martitzena 16: 20:00
Celda 211
Zuzendaria: Daniel Monzón

barikua 12: 22:00
zapatua 13: 19:30
domeka 14: 19:30
astelehena 15: 19:00

Umeendako zinema
Rompedientes
Zuzendaria: 
Michael Lembeck

zapatua 13: 17:00
domeka 14: 17:00

ELORRIO

Arriola antzokia
Amerrika
Zuzendaria: Cherien Dabis

zapatua 13:
22:30
domeka 14: 
20:00
astelehena 15:
20:00

Umeendako zinema
Rompedientes
Zuz.: Michael Lembeck

domeka 14: 17:00

ZORNOTZA

Zornotza aretoa
Up in the air
Zuzendaria:
Jason Reitman

domeka 14:
20:00
astelehena 15:
20:00

Umeendako zinema
Igelak eta zapoak
Zuz.:Simone van Dusseldrop

domeka 14: 17:30

Martxoaren 18an, 22:00etan

ARIZONA BABY + CLEM
SNIDE + INHABITANTS

Arizona Baby psikodelikoak bezain folkiak dira. Bere estiloagatik, Arizonatik etorri
zitekeen taldea, baina ez: Valladolidetik datoz. Rock primitibo eta gordina galbahe
akustikotik pasatzen duen taldea, eta rock eszenako moldeak apurtu dituena. Molde
musikalaz gainera, molde estetikoak ere apurtu dituzte, “irudimenetik eta kode
eszeniko jakin batzuetatik abiatuta sortu dugun mundu txikia da, gure bizar,
koadrodun alkandora eta Cow-boy kapeluekin”, dio Javier Vielsak, taldeko abeslari
eta gitarristak. Arizona Baby zuzenean entzuteko aukera, beraz, Plateruenean.
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AMALURRA

Bizkaiko Foru Aldundiak
Nekazaritza Lurren Funtsa sortu du
Nekazari gazteak sektorean sartzea eta nekazaritza jasangarria bultzatuko
ditu, batik bat, Nekazaritza Lurretarako Bitartekaritza Bulegoak.

Bizkaiko Foru Aldundiaren
Nekazaritza Sailak legeal-
di honetarako helburu

nagusietako bat lortu du: Neka-
zaritza Lurretarako Bitartekaritza
Bulegoa sortzea. Bizkaiko Lurral-
de Historikoko Nekazaritza Lurren
Funtsa sortuta, lurra eman ahal
izango zaie lurra oinarri hartuta
nekazaritza ustiategietan jardun
gura dutenei, dagoeneko badau-
den ustiategietan edo sortu berrie-
tan. Proiektuak ziurtasun juridikoa
izan dezan, Bizkaiko Foru Aldun-
diak dekretu bidez onartu du, eta
nekazal sindikatuen babesa du.

Helburu nagusiak
Nekazaritza Lurren Funtsak
gazteak nekazaritza eta elikadu-
raren sektorean sartzea bultza-
tuko du, eta, aldi berean, lanbide
onarpena eta emakumeak
nekazaritza eta elikaduraren

sektorean berdintasunean ari-
tzea. Beti ere, nekazaritza eredu
jasangarri bat bultzatuz. Gainera,
nekazaritza ustiategien iraupena
bermatuko da landa guneko
garapen ekonomikoaren oina-
rrizko tresna legez, eta lurrak
bertan behera uzteko joera
saihestuko litzateke, nekazaritza
garapeneko politikak bultzatuz.
Era berean, suteak, izurri eta
gaixotasun fitosanitarioak eta
alboko lurretarako kalteak
saihestuko dira nekazaritzako
ahalmena duten lurretan; Aldun-
diak lehen sektoreko pertsonei
eskaini gura dizkien lurretan. 

Lurrak eskaintzea nekazari-
tzan lehiakortasuna hobetzeko
neurria ere bada. Lehentasuna
nekazaritza eta elikadura sekto-
re indartsu eta dinamikoa lor-
tzea da, beti ere, ustiategien
errealitatea kontutan izango

duena; familiako ustiategiak,
gehienbat bertan behera utzita-
ko aldeetan eta mendiko neka-
zaritzako eremuetan kokatuak.

Lurren kudeaketa
Aldundiak 500 hektarea inguru
Bitartekaritza Bulegoaren esku
ipini ditu. Aldundiak bultzatuko
du; nekazarien aurre-erretiroe-
tatik datozen lur publikoen edo
pribatuen borondatezko atxiki-
pena, erosketak, trukeak, jabe
pribatuen lagapen pribatuak eta
herri titularitateko lurren kudea-
keta. Hautaketa egiterakoan,
nekazari gazteen lehenengo
instalazioa izatea baloratuko da
gehien. Prezioen Batzorde Tek-
nikoak ezarriko du errendamen-
duen hi leko prezioa, lurren
espekulazioa galarazteko. Dirua
Nekazaritza Funtsaren barruko
lurrak hobetzeko izango da.

Publierreportajea

Alokairuaren bitartez,
orain erabiltzen ez
diren lurrak
balioetsiko dituzte

Prezioen Batzorde
Teknikoak ezarriko
du hileko prezioa,
lurren espekulazioa
galarazteko

500 hektarea inguru izango ditu Bitartekaritza Bulegoak
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KIROLAK

Joan zen asteburuan bana berdindu zuen Durangoko Kultura-
lak etxean. Orain bederatzigarren daude, eta aurrekoen
martxa segitu nahi badu ezin du Amurrion galdu.

Dimatik Otxandiorako errepidean kokatuta dago Dimagolf.
Pitch & Putt modalitateko golfa sustatzeko bidean, martxoaren
27an golf torneo bat antolatuko dute lehenengoz.

19 Golf txapelketa DimaGolf-en18 Arrastoan segitzeko puntu bila

Nagusi adina gaztetxo
batzen ditu Mugarrak 
Duatloi denboraldia abiatu

berri denean, Mugarra tria-
tloi taldeak aurkezpen ofi-

ziala egin du, oraintsu, Ibaizabal
Ikastolan. Serafin Bereziartu “Txe-
la”-k aipatu duenez, "Bizkaian
lizentzia gehien dugun triatloi tal-
dea gara"; 67 guztira. Kopuru
horri iaz sortu zuten triatloi esko-
lako gaztetxoak gehitu behar zaiz-
kio. Urtebetean zazpi eta 16 urte
arteko ia 60 gaztetxo batu dira
eskolara.

Zazpigarren denboraldia
izango du aurtengoa Mugarra
triatloi taldeak. Aurten ere dua-
tloi bi antolatuko dituzte. Lehe-
nengoa laster izango da; mar-
txoaren 27an, Durangon, Eus-
kadiko duatloi  z irkuituaren
barruan. Bigarrena San Fausto
bezperan antolatuko dute, eta
izaera herr ikoia izango du,
"durangarrak eta ingurukoak
triatloira hurreratzeko asmoagaz
antolatuko dugu". 

Iaz sortutako triatloi eskola
sendotzea eta ezagutzera ema-
tea ere nahi dute. Gaur egun,
60 gaztetxo inguru dituzte:
"Triatloi eskola sortu genuenean
ez genuen hain denbora gutxian
horren harrera onik itxaroten.
Oso pozik gaude". Gainera, aur-
ten, lehenengoz, kadete mailako
gazteek Euskal Herriko duatloi
eta triatloi zirkuituaren barruan
parte hartuko dute.  Txelak
aurreratu duenez, "uztailean

Durangon gaztetxoei zuzendu-
tako triatloia antolatzeko asmoa
daukagu Tabirako igeri leku
inguruan".

Nagusien helburuak
Mugarra triatloi taldeak Euska-
diko duatloi eta triatloi zirkuituko
26 probatan parte hartuko du,
eta talde moduan proba guztie-
tan puntuatzea da beste helburu
bat. Bihar Oñatiko duatloian
parte hartuko dute, esaterako.
Durangokoaren aurretik Bara-
kaldokoan ere ibiliko dira, hila-
ren 21ean, hain zuzen. Triatloi
denboraldia maiatzean hasiko
da Hondarribian.

Azkenik, aurten Mugarrako
11 atleta saiatuko dira Ironmana
egiten; batzuk Lanzaroten, bes-
teak Zurichen. Proba horretako
distantziak honako hauek dira:
3,8 kilometro igerian, 180 kilo-
metro bizikletan eta 42 kilome-
tro korrika. J.D.

Triatloi taldeak iaz
sortu zuen eskolak
55 gaztetxo 
erakarri ditu
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Liga hasieran esaten nuen errege mago bat buelta-
tu zela futbolera: Florentino Pérez. Hemendik
aurrera, errege gafea deituko diot. Gastatu duen
diru guztiaren ondoren, hiru txapelketatik bitan
kaleratua izan da Real Madrid. Gogoratu Alcorco-
neko ikuskizuna, eta orain Lyonek eman dion jipoia.
Argi dago diruak ez duela titulurik ematen.

Dena zeukaten prestatuta madrildarrek: Cham-
pionseko finala euren estadioan jokatu behar den
aitzakia horregaz, pentsatzen zuten horraino heltze-
ko bidea erraza izango zela. Baina futbolean ez
dago arerio txikirik, eta konfiantzaren enpatxoa
arriskutsua da. Kanporaketetan egun txar bat izatea
oso garesti ordaintzen da; bestela, galdetu Athletici.
Orain dela urte batzuk Jabo Iruretaren Deportivo-
gaz gertatutako “centenariazo”-aren itxura dauka
honek guztiak. Euren etxean, euren begien aurre-
an…

Datu bat emango dizuet: azkeneko sei Cham-
pionsetako final zortzirenetan kaleratua izan da, sei
entrenatzaile desberdinekin! Horrek asko esaten du
klubaren egonkortasunari buruz.

Orain liga bakarrik gelditzen zaie. Pozik daude
Barça harrapatu dutelako, baina oraindik asko falta
da, euren arteko partidua barne, eta iazko 2-6koa
kontutan hartuta, katalanak faborito dira. Ikusi egin
beharko da. 

Azkenean, futbolean logika nagusitu behar da:
Real Madriden izar pilo bat daude, baina talde
modura ez dute ikasi jokatzen oraindik, eta hori ez
bada konpontzen frakasoz frakaso segituko dute. A

di
tu

ar
en

tx
ok

oa

Agustin Alkorta
•Futbol entrenatzailea

Errege gafea

Asteburuan 2-7 galdu zuten Peñucasen kontra. Ana Dominguez

Portugaletek partiduaren hondarrean lortu zuen berdinketaren gola. Ana Dominguez

Bost jardunalditan dirauen
bolada txarra amaitu guran

Talde guztiek izaten dituzte
gorabeherak denboraldian
zehar. Bederatzi hilebetean

errendimendu betean ibiltzea ezi-
nezkoa delako. Kulturala bolada
txarrean dabil azken hile eta erdian.
Segidan bost partidu daramatza
irabazi barik, eta 15 puntu posi-
bletik bi bakarrik batu ditu. 

Hala ere, alde positiboari
begiratu behar zaionez, azken
asteetako emaitza kaskarrek ez
dute play-offetako postua
gehiegi aldendu. Kulturala
bederatzigarren dago, eta talde
asko ditu tartean, baina puntuei
erreparatuz gero aldea ez da
ikaragarria: lau puntu.

Beasainen kontrako garai-
pena (1-0) izan zen durangarrek
hiru puntuak batu zituzten azke-

Azken 15 puntuetatik bi besterik ez ditu batu Durangoko Kulturalak

neko aldia. Ondoren, partidu bi
segidan etxetik kanpora jokatu
zituen; Lagun Onaki egindako
bisitan esku hutsik bueltatu
ziren (2-1); Baskoniaren kontra,
gutxienez, puntu bat batzea lor-
tu zuten (2-2). Otsailaren erdian
Zamudio etorri zen Tabirara, eta
merezimendu osoz eraman
zituen hiru puntuak (3-0). Elgoi-
barren berriz ere gol bateko
aldeagatik galdu zuten (1-0),
eta joan zen astean bana ber-
dindu zuen Portugaleteren kon-
tra. Zortea ere ez zuten alde
izan, kanpotarrek partiduaren
hondarrean berdindu baitzuten.

Bihar Amurrioren kontra
jokatuko dute etxetik kanpora.
Amurriok Kulturalak baino puntu
bat gehiago dauka. J.D.

Portugaletek partidu
hondarrean lortu zuen
berdinketaren gola
joan zen asteburuan

Bihar Amurrion
jokatuko du; Amurriok
puntu bat gehiago
dauka sailkapenean

Tabirakok ezin izan du irabazi
igoera faseko lehenengo parti-
dua. Ardoiri egindako bisitan
71-65 galdu zuten. Ondorioz,
lehenengo postuetatik nahiko
urrun daude. 

Fasea hiru garaipen eta
bost porrotekin hasi zuten, sail-
kapenaren erdian. Orain, zazpi-
garren daude, Seky.es zortziga-
rrenagaz berdinduta. Domekan
Goierri-Verkol azken aurrekoak
bisitatuko du Landako eta, teo-
rian, irabazteko partidua dute.

Igoera fasean Cafés Aitona
dago lider, zazpi garaipenekin;
Viajes Marfilek, Bidegintzak eta
Ardoik seina dauzkate. J.D.

Tabirakok galdu
egin du igoera
faseko lehenengo
partidua

Zazpi jardunaldi falta dira oho-
rezko A mailako denboraldia
amaitzeko, eta Sasikoa azken
aurreko dago, jaitsiera postuan.
Geratzen zaizkien partiduetatik
lau Landako kiroldegian jokatu-
ko dituzte, eta guztiak arerio
zuzenen kontrakoak dira. Beraz,
Sasikoak argi du, etxeko parti-
duetan dagoela gakoa, eta
Durangoko puntuak derrigor
lotu behar dituztela.

Durango bisitatzen hur-
rrengoa Tecuni Bilbo azken
laugarrena izango da. Ondo-
ren, Aretxabaleta hamaikaga-

rren sai lkatua etorr iko da.
Ligako azken part idu biak
etxean jokatuko ditu Sasikoak.
Lehenengo Donostiako Zuzen-
bideren kontra jokatuko dute;
donostiarrek puntu bat gehia-
go bakarr ik dute .  Segidan
Soloarte azken sailkatua dator
Durangora. J.D.

Etxeko partiduetan
bilatuko dute salbazioa

Jokatzeko diren zazpi
neurketetatik lau etxean
jokatuko dituzte

Sasikoagaz mailari eusteko borrokan 
dabiltzan arerioek Durango bisitatuko dute

Itsaso Pradera mallabitarrak
emakumeen Euskal Herriko
Gomazko Paleta Txapelketa
irabazi du. Labriten jokatutako
finalean, Laura Saezekin biko-
tea osatuz, Contin eta Aristore-
na menderatu zituzten (30-28).

Norgehiagoka parekatua
jokatu zuten, eta markagailuan
oreka izan zen nagusi. Hala ere,

azken txanparaino beti aurretik
joan ziren irabazleak. Orduan,
nafarrek aurrea hartu zuten,
baina azkeneko sprintean berriz
ere bizkaitarra eta gipuzkoarra
gailendu ziren.

Uriarte trinketean garaile
Bestalde, Adiskide taldeko
Rober Uriarte abadiñarrak eta
Imanol Agirrek Bizkaiko Trinke-
te Txapelketa irabazi dute. Tor-
nosolon jokatutako finalean,
40-35 menderatu zituzten
Kureneko Gordon eta Ugarte.
Profesional ohiek euren espe-
rientzia baliatu zuten. J.D.

Itsaso Pradera Euskal
Herriko txapeldun

30-28 menderatu
zituzten, Labriten,
Contin eta Aristorena

Saezekin bikotea osatuz, mallabitarrak
irabazi du paleta goma txapelketa 
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SASKIBALOIA
NAZIONAL MAILA 
(gizonak-igoera fasea)
TTaabbiirraakkoo  --  GGooiieerrrrii
Domekan, 10:00etan, 
Landako kiroldegian
NAZIONAL MAILA 
(emakumeak)
TTaabbiirraakkoo  --  AArrddooii
Domekan, 12:00etan, 
Landako kiroldegian

ARETO FUTBOLA
OHOREZKO B MAILA
EElloorrrriiookkoo  BBuusskkaannttzzaa  --
AAlllleerrrruu  AAllggeeppoossaa
Zapatuan, 18:00etan, 
Elorrioko udal kiroldegian
EUSKAL LIGA
SSaassiikkooaa  --  EEsskkoorriiaattzzaa
Domekan, 12:00etan, 
Landako kiroldegian

FUTBOLA
OHOREZKO MAILA
BBeerrrriizz  --  AAppuurrttuuaarrttee
Domekan, 11:30ean, 
Berrizburun
LEHENENGO ERREGIONALA
(gizonak)
EElloorrrriioo  --  BBaasskkoonniiaa
Zapatuan, 16:00etan, 
Eleizalden
BIGARREN ERREGIONALA
AAbbaaddiiññoo  --  AAsskkaarrttzzaa
Zapatuan, 17:00etan, 
Zelaietan
LEHENENGO ERREGIONALA
(emakumeak)
IIuurrrreettaakkoo  --  BBaarraakkaallddoo
Zapatuan, 18:00etan, 
Larrakozelain
BIGARREN ERREGIONALA
(emakumeak)
EElloorrrriioo  --  BBaassaauurriittaarr
Domekan, 12:00etan, 
Eleizalden

AgendaPitch & Putt zaleentzako
torneoa DimaGolf-en

DimaGolf klubak Udaberri
Torneoa antolatu du mar-
txoaren 27an. Pitch & Putt

zaleei bideratutako torneoa da, eta
zelai berria ezagutaraztea ere
badu helburu. Hala ere, zelaiaren
irekiera ofiziala ospatzeko torne-
oa apirilaren amaiera aldera egin-
go dutela jakinarazi dute.

Antolatzaileek hiru katego-
ria prestatu dituzte. Lehenen-
goa 20tik beherako handy capa
dutenentzako da; bigarrena 20-

34 artekoentzako, eta hiruga-
rrena 34tik gorakoentzako:
“Denei eskaini gura diegu joka-
tzeko aukera. Horregatik, bakoi-
tzaren joko mailaren araberako
kategoriak prestatu ditugu, eta
aditua ez denak ere parte hartu
ahal izango du torneoan”, azaldu
du Josu Zabala golf zelaiko
gerenteak.

Pitch & Putt jokamoldeari
dagokionez, jokoaz gainera,
bere inguruan sortzen den giroa

ere azpimarratu du Zabalak:
“Hurbileko giroa sortzen da,
erlaxatua. Ondoren, luntxa ere
eskainiko dugu, eta opari
batzuk ere zozkatzen ditugu.
Garrantzitsuena ez da irabaztea,
parte hartu eta denen artean
ondo pasatzea baino”.

Torneoan parte hartu gura
duenak izena emateko bide bi
ditu: 94 404 61 47 telefonora
deituta edo www.dimagolf.com
webgunera sartuta. J.D.

Liga amaitzeko jardunaldi bi
besterik falta ez direnean,
Durango Ilarduyako nagusien
taldea azkeneko postuan dago.
Joan zen asteburuan 20-24
galdu zuten etxean, Barcelona
Universitario taldearen kontra.

Hurrengo partidua Oviedon
jokatuko dute, eta ez dirudi pun-
tuak batzeko toki aproposena
denik, laugarren daude-eta sail-
kapenean. DRTk bost puntura
du orain Getxo Arteak betetzen
duen salbazio postua.

Galdu arren, Aratz Gallaste-
gi gustura dago partidu horretan
jokalariek erakutsitako jarrera-
gaz: “Zalantzak nituen ez ote
ginen kontzentraziorik eta umil-
tasunik ez duen taldea bihurtzen
ari. Baina BUCen kontra kon-
tzentrazioa, lana eta umiltasuna
izan genituen, eta horregatik
pozik nago”. Hala ere, BUCen
kontra erakutsitako osagaiak
“partidu guztietan” erabiltzeko
eskatu du. J.D.

Txukun jokatu
arren galdu egin
du DRTk, eta
azkeneko dago

Jardunaldi bi bakarrik
falta dira, eta Oviedon
jokatuko dute hurrengo

Hiru kategoria prestatu dituzte, aditu ez direnek ere jokatzeko aukera izan dezaten. DimaGolf
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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 lo-
gela, trastelekua(komu-
na 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 handia,
2 komun, sukaldea, tras-
teleku txiki bi etxean eta
ganbara. Berriztatua. Al-
tzariekin, nahi izanez
gero. 
Lokal komertziala auke-
ran (kotxe birentzako le-
kua. 
Telefonoa: 667 882 338

Durango. Etxea salgai.
Telefonoa: 696 66 00 58
e-maila:
kattalin4@hotmail.com

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

Durango. Atiko bat salgai
Durangoko alde zaharre-
an. 2 logela, egongela,
sukaldea eta komuna.
Oso argitsua. Duela urte-
bete erabat berriztatua.
Guztiz jantzia. Bizitzen
jartzeko moduan. Etorri

ikustera!
Telefonoa: 659 42 58 90
(Ainara Otxotorena). 
aotxotorena@yahoo.es

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

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

Elorrio. Pisu eder bat sal-
gai Elorrion.Erreforma-
tua,124 m2,gas naturale-
ko berogailua,sukalde
ekipatua,egongela,5 lo-
gela,2 komun,jakitokia,2
balkoi,garaje itxia. Derri-
gorrezkoa ikustea.
Prezioa: 264.500 euro
(44.000.000 pta).
Tlfnoa:685-73 48 25

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 era-
bilgarri. 4 logela, egonge-
la, sukaldea, komuna,
trastelekua eta balkoia.
Tasatutako prezioan. 
Telefonoa: 675 905 227

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

ERRENTAN EMAN

Atxondo. Pisua alokagai.
Telefonoa: 659 842 171

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

Elorrio. Baserri bateko bi
etxebizitza salgai 3.000
metro inguru lur sailare-
kin. Etxebizitza bat guztiz
berriztatua . (150 m2 so-
lairu bakarrean, bestea
200 m2 obra erdi egina
du). Jabetza bakarra; za-
tiezina. 
Telefonoa: 699 84 62 19

ERRENTAN HARTU

Durango. Alokatzeko hiru
logelako pisu bila gabiltza
Durangon.
Telefonoa: 690 20 85 49

PISUA KONPARTITU

PISU BILA

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

PISUKIDE BILA

Abadiño. Pisua konparti-
tzeko pertsona behar da.
Telefonoa: 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.
Telefonoa: 618 60 89 08

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 kokatua. 
Superfiziea: 60 metro ka-
rratu.Telefonoa: 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. 653 018 829 

LURSAILAK

SALDU

Zaldibar. 5.000 metro
koadroko lur saila salgai.
Zaldibarren Gazaga auzo-
an. 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

ETXEKO LANAK

Durango. Neska euskal-
duna astean zehar garbi-
keta lanak egiteko prest;
etxeak, tabernak... garbi-
tzeko. Kotxea daukat. 
Telefonoa: 664 14 69 04
edo 647  24 23 01

Durango. Neska euskal-
duna Durangaldean lan
egiteko prest; umeak
zaintzen, dendan... 
Telefonoa: 649 27 45 43
(Nagore)

Elorrio. Elorrioko neska
euskaldun eta ardura-
tsua, goizetan 11:00etara
bitartean umeak eskolara
eraman edo zaintzeko eta
etxeko lanak egiteko prest.
Esperientzia handia. 
Telefonoa: 645 72 34 01

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 75 76 71

Durango. Emakume na-
gusia pertsona edade-
tuak zaintzeko prest. 
Telefonoa: 699 74 57 23
(Ines) 

Durango. Haur Hezkun-
tza ikasten ari den neska
euskaldun gaztea umeak
zaintzeko prest (kotxea
daukat). 
Telefonoa: 626 19 68 85

Elorrio. Haur Hezkuntza
ikasten ari den 20 urteko
Elorrioko neska euskal-
duna arratsaldeetan
umeak zaintzeko prest.   

Telefonoa: 615 71 58 78

IRAKASKUNTZA

Durango. 4. mailako Te-
lekomunikazio Ingenieri-
tzako ikasle euskalduna
Batxilergoko eta

DBHko klaseak Duran-
gon emateko prest. Espe-
zialitatea matematika
klaseetan.

Elorrio. Ekonomian lizen-
tziaduna eta 8 urteko es-
perientziadun neska eus-
kaldunak klase partikula-
rrak ematen ditu: DBH,
Batxilergoa, LH... 
Telefonoa: 616 80 29 32
(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.:
Tel: 629 55 15 87

Durango. Fisioterapeuta
etxerik etxe denetariko
tratamentuak egiten ditu.
Haur tratamentuetan es-
pezializatua. Durangon
eta Iurretan lan egiteko
prest. Deitu telefono ho-
netara: 609 67 93 96.

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. 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. Telefo-
noa: 650 847 466

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:bio-
txe@hotmail.com. Tel.:
635-74 61 76 (Maialen)

LAN ESKAINTZAK

GAINERAKOAK

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

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. Telefo-
noa: 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. Telefo-
noa:94-620 04 49. Lan-
biden 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.

Durango. Berbaro elkar-
teak langilea behar du
Udalaren Euskara Plana
kudeatzeko. Eginbehar
nagusiak: Udaleko langi-
leek euskaraz lan egiteko
trebatze-saioak antola-
tzea eta ematea, eta Uda-
laren planaren jarraipena
egitea. 
Baloratuko dira: euskal-
gintzan eskarmentua iza-
tea, erabilera planak eza-
gutzea, euskararen 4.
H.E. edo baliokidea iza-
tea, euskara irakaslea iza-
tea. 
Harremanetarako: 
Telefonoa: 94 620 19 18
Helbide elektronikoa:
zuzendaria@berbaro.com 

Ibilgailuak
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. 
Telefonoa: 610 415 511

Harremanak
GAINERAKOAK

Txoko bat sortzeko jen-
dea behar da Durangon.
Mendizabal auzunean
txoko bat sortzeko jendea
behar da. Oso interesga-
rria. Interesatuek deitu
hona: 
Telefonoa: 605 711 331
edo 630 839 325

Familia/etxea
ETXERAKO TRES-
NAK/ALTZARIAK

SALDU

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

HAURREN TXOKOA,
OSAGARRIAK

SALDU

Bikientzako aulkia. Bi-
kientzako McLaren mar-
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INMOBILIARIAK
Askatasun etorbidea, 10                   48200 DURANGO
Tel./Faxa:94 681 66 66      inmoduranguesado@gmail.com

www.inmoduranguesado.com

kako aulkia. 2007an ero-
sia. 
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€. 
Telefonoa: 655 742 241

MODA/OSAGARRIAK

Jertse marroia galdu Du-

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

Aisia/kirola
ANIMALIAK

SALDU

Txakurkumeak salgai.
Euskal artzai txakurku-
meak daude salgai. 

2 hilabete betetzeko
dauzkate.Interesatuta
egonez gero deitu telefo-
no zenbaki honetara: 
645 70 91 38 
(Enrike)

BILDUMAK

EROSI

Bertoko garagardoaren
txapa. Bertoko garagar-
doaren  txapak erosiko ni-
tuzke. Kolekzioko Euskal

Herriko txapen bilduma
betetzeko dagoeneko de-
sagertutako Bertoko ga-
ragardoaren txapak falta
zaizkit. 
Telefonoa: 695 452 194
GAINERAKOAK

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

edozein txokotako edo-
zein garagardoren txapak
aldatu nahi badituzu, dei-
tu eta trukatuko ditugu. 
Telefonoa: 695 452 194
(Ainhoa)

GAINERAKOAK

EMAN

Biodantza ikastaroa.
Biodantza ikastaroa es-
kaintzen dut, barikuetan,
Elorrioko Lourdes ikaste-

txean. 
Telefonoa: 626-661 292

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.
• Zeharkale: Atikoa. Guztiz berriztatua. 2 logela,
sukaldea, egongela-jantokia eta komuna. 
• 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.
• Fray Juan de Zumarraga: 125 m2. 4 logela,
sukaldea, egongela, komuna eta bulegoa. 
• San Ignazio: 3 logela, sukaldea, jangela, despentsa,
egongela eta 2 komun. Etxe osoak kanpora ematen du.
Garajea.
• Durango: 3 logela, sukaldea, egongela, jangela eta 2
komun. Garajea aukeran.
• Fray Juan de Zumarraga: 4 logela, egongela
balkoiarekin, sukaldea terrazarekin eta 2 komun.
Orientazio ona.
• Murueta Torre: 3 logela, 2 komun, sukaldea
eskegitokiarekin eta egongela terrazarekin. Ganbara,
trastelekua eta garajea. Prezio interesgarria.
• Andra Mari: 110 m2. 3 logela, komuna, egongela eta
sukaldea. Leku onean.
• Durango: Eraiki berria. 2 logela, 2 komun, sukaldea
eskegitokiarekin, egongela eta garaje itxia. Lehen
mailako materialak.
• Tabira: Eraikuntza berria. Logela bakarreko
apartamentua. Sukalde jantokia, komuna eta
eskegitokia.
• San Inazio Auzunea: Berriztatu berria. 3 logela,
( logela printzipala komuna eta jantzigelarekin ), 2
komun, sukaldea eta egongela balkoiarekin. Aire
girotua. Ganbara eta garajea.
• Pedro Pablo Astarloa: 3 logela, komuna, egongela
eta sukaldea.
• San Fausto: 3 logela, sukaldea, egongela eta
komuna. Prezio interesgarria.
• Intxaurrondo: Apartamentua. Logela, komuna,
sukalde-egongela jantokia, eskegitokia eta trastelekua.
• Barrenkale: AZKENEKO DUPLEXA. Eraiki berriak. 
• Herriko Gudarien kalea: 3 logela, 2 komun, egongela
eta sukaldea. 2 terraza eta garaje itxia.
• Astarloa: 3 logela, egongela balkoiarekin, sukaldea,
eta komuna. Ganbara.

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.
• Askatasun Etorbidea: 3 logela, egongela, sukalde
jantzia eta 2 komun. Garajea eta ganbara.
• 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. Berrizta-
tua. 

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

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

EETTXXEEBBIIZZIITTZZAA  BBEERRRRIIAAKK

EETTXXEEBBIIZZIITTZZAA  SSAALLGGAAII

• Zaldibarren: 2, 3 eta logela bakarreko etxebizitzak.
Etxebizitzak garajearekin eta trastelekuarekin.Guztiz
jantziak. 138.000 -tik aurrera.
• Tabira: Berriak. Berehalako banaketa. 192.000 .
• Iurreta: Maspe: ERAIKUNTZA BERRIA. 2, 3, 4, eta
logela bakarrekoak.
• Durango: ETXEBIZITZA BERRIAK SALGAI.
Terrazarekin. 1, 2, 3 eta 4 logelako etxebizitzak.

• San Ignazio: 3 logela eta 2 komun. Ganbara eta
garajea. Eguzkitsua.
• Abasolo: 100 m2. 3 logela. Igogailua.
• Juan Mari Altuna: 100 m2. 3 logela eta 2 komun.
• Fray Juan de Zumarraga: Berria. 60 m2. Ganbara.
Eguzkitsua.
• Juan Antonio Aguirre: 90 m2. 3 logela eta 2 komun.
Ganbara eta garajea.
• Ermodo: 3 logela. Igogailua. 210.000€.
• Landako: 90 m2. 3 logela eta 2 komun. 2 balkoi.
• Askatasun Etorbidea- Oñiturri: 77 m2. 2 logela eta
egongela. Ganbara.
• Durango: Bizitzen sartzeko moduan. 2 logela eta
egongela. 156.300€ ( 26 mill. ). 
• Durango: 3 logela, egongela, sukaldea eta komuna.
Berogailua. Terraza. Trastelekua. 169.950€.
• Franzisko Ibarra: 90 m2. Eraikuntza berria. Ganbara
eta garajea. 
• Montebideo: 90 m2. 3 logela eta 2 komun. Ganbara
eta 2 garaje, bata itxia. 
• Erretentxu: 85 m2. 3 logela. Ganbara.
• Plateruen Plaza: 75 m2. 2 logela. Trastelekua eta
garajea. Terrazarekin.
• Andra Mari: Apartamentua. Guztiz jantzia. 162.000€

• San Fausto: 2.solairua. 143.000€.
• Madalena: 90 m2. 3 logela. Eguzkitsua.
• Askatasun Etorbidea: 3 logela eta 2 komun.
Ganbara. Terraza. 279.500€.
• Ermodo: 100 m2. 3 logela eta 2 komun. Garajea. 
• Astxiki kalean: Estreinatzeko. 2 logela. Terraza.
Ganbara eta garajea. Eguzkitsua.
• Pinondon ( Tabira ): 3 logela eta 3 komun. 2 terraza.
• Tabira / Arriluzea: Duplexa. Erdi berria. Garajea.
• Tabira: Apartamentua. 60 m2. Terraza. Ganbara.
• Plateruen Plaza: Berria. Atikoa. Terraza. 2 logela.
• Artzetagan kalean: Apartamentu berria garajea eta
trastelekuarekin. Bizitzen sartzeko moduan.

EERRAAIIKKUUNNTTZZAA  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

Zorionak aitatxo Egoitz! 34
mosu potolo-potolo Liher,
Haitz eta amatxoren partez. 
Bat? Ez. BI? Ez...Hamar!
Ondo pasatu zure urtebete-
tze egunean.

Egoitzek joan zen
zapatuan bere urtebetetze
eguna afari bategaz ospatu
zuen. Zorionak. Gogoratu
oraindik zure oparia
jasotzeko duzula. 

Joan zen domekan bazkari
gozoaz ospatu gendun
Elorrioko andra dotore honen
urtebetetze eguna. Horrelako
ama/amama guaparik!
Zorionak barriro!

Unaxek martxoaren 19an bi
urtetxo beteko ditu, zorionak
eta ondo pasa zure urtebete-
tzean, osaba, izeko, Jokin,
Irati, amama, aitita eta
Joneren partez.

Zorionak Alaitz! Gure etxeko
printzesak sei urte egingo
ditu martxoaren 17an. Ondo
pasatu zure egunean eta
musu handi-handiak Mikel,
aitatxo eta amatxoren partez.

Argazkiko Junetxok martxoa-
ren 6an bi urtetxo egin zituen.
Zorionak ama eta aitaren
partez. Segi horrela, 
martxosa izaten. 
Musu handi-handi bat.

Maialen Ortiz de Apodakak
lau urte egingo ditu martxoa-
ren 16an. Zorionak gure
printzesari eta musu handi
bat aitatxo, amatxo eta
Pauleren partez. 

Aner Ayerra Arginzonizek
martxoaren 15ean 
urtetxo bat egingo du.
Zorionak Anereta musu gozo-
gozo bat familia guztiaren
partez. 

Oierrek martxoaren 11an hiru urte egin zituen eta Saioak
hogeita denak egingo ditu martxoaren 14an. Ondo pasa
zuen eguna eta ia opari asko jasotzen dituzuen. Iker, Aiora,
Kurrito eta Itxasoren partez muxu handi bana bioi!

Bikotekideagaz txarto ulertuak izan
dituzu aspaldi honetan, eta horrek
zuen arteko hartu-eman ona kaltetu
du. Hitz egitea duzue onena.

AArriieess
martxoak 21 - apirilak 20

Diru sarreraren bat jasoko duzu
laster. Lehen erein duzuna jasoko
duzu orain. Hartu kapritxoren bat!

TTaauurruuss
apirilak 21 - maiatzak 20

Eguraldi onagaz batera animatu eta
kalera irtetzeko gogotsu zaude.
Eguneko ibilaldiak egiteko asmoa
daukazu; ez dadila asmo huts izan!

GGeemmiinnii
maiatzak 21 - ekainak 20

Konturatu zara eta zure jokaera
aldatzeko prest zaude, eta zure
alaitasuna berreskuratu duzu. Orain
hobeto ibiliko zara.

CCaanncceerr
ekainak 21 - uztailak 20

Bidaia bat egitea behar duzu,
azkeneko aspaldian oso estresatuta
zabiltza-eta. Aste Santurako
gutxiago falta da: animo!

LLeeoo
uztailak 21 - abuztuak 23

Lanean denbora asko ematen duzu,
beraz, ahalik eta ondoen egoten
ahalegintzen zara. Zure proposa-
menak ere jakitera eman!

VViirrggoo
abuztuak 24 - irailak 23

Aspaldian ez diozu ingurukoek
diotenari jaramonik egiten, eta
horrela zabiltza, asmatu ezinik. Hala
ere, iniziatiba izatea ona da.

LLiibbrraa
irailak 24 - urriak 23

Kirola egitea osasunarentzat ona
da. Badakizu hori, baina ez duzu
praktikan jartzen. Horrela jarraitzen
baduzu, ugertu egingo zara!

SSccoorrppiiuuss
urriak 24 - azaroak 23

Bikotekidea topatzeko momentu
egokia duzu. Zu ere animatuta eta
ilusionatuta zabiltza, hori da
arrakasta izateko garrantzitsuena.

SSaaggiittaarriiuuss
azaroak 24 - abenduak 23

Zortea zure alde dago. Dauzkazun
asmo guztiak ondo irtengo zaizkizu!
Etsipenaren aurrean aurrera
jarraitzea besterik ez da geratzen.

CCaapprriiccoorrnnuuss
abenduak 24 - urtarrilak 20

Gustuko duzun pertsonarengana
hurbiltzea lortu duzu, orain hobeto
ezagutu eta beragaz konfiantza
handiagoa izatea falta zaizu.

AAqquuaarriiuuss
urtarrilak 21 - otsailak 18

Zuretzako moduko pertsona bat
ezagutu duzu orain dela denbora
gutxi. Ez utzi alde egiten.

PPiisscciiss
otsailak 19 - martxoak 20

Abaoak

Ohar

Itxura

Alferri-
kakoak

Behien
arbasoak

Tontotu,
ergeldu

* Irudiko
basamortu

Aransestuka
karri

Zarata

Bata

Marinelen
zerrendak

Modu
hartakoak

Oxigenoa

Arabako
herria

Oinarrizko
edari

Okoko
biztanle

Nazioa

Nonbait

Errusiako
ibaia

Anno
Domini

... egin,
goitik ari

Gazte
erakundea

Gogorik
gabe

Haragiak

Ipar EH-n,
erabat,
guztiz

Areago

Haur

Kasik,
abantzu

1000

Marianetako
uhartea

Pl., buru
apaingarria

AE

ABISU

ANTZ

SUROAK

HATSANTU

HOTSUR

BATEKOA

ROLAKO

HALAKOAK

OKARE

NETURAL

GUAMIA

DIADEMAK
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AKUILUAN Amaia Ugalde Argazkia: Kepa Aginako   LAUHORTZA

Juanito Gallastegi
Abadea

Etorkinak
Etxetik irtetzea baino ez dago,
lehen aldizkarietan eta telebis-
tan bakarrik ikusten genduzen
aurpegiera asko eta asko geure
kaleetan ikusteko. Senegalgoak,
Kolonbiakoak... nongoak ez?

Behin baino gehiagotan
entzun izan dot: “Horreek hon-
datu behar gaitue”. 

Eta esaera horrek, mintze-
agaz gain, hausnarketa bidea
emon deust: 

Denok daukagu, mun-
duan, bizi ahal izateko eskubi-
dea.

Etorkin gehienek gurago
leukie euren herrietan geratu
ahal izatea.

Inork ez leuke izan behar
bere herritik irtetzeko beharri-
zanik. Ahaleginak eta bost egin
beharra daukie horretarako,
neurri batean edo bestean, hori
euren esku dabenek; goi erakun-
deek.

Bidezkoa da ogia jan eta bizi
ahal izateko beste herri batera
zoazanean zeure gurasoen iza-
tea eta kultura zaintzea, baina
ezinbestekoa da hartu zaituen
herriarena norberaganatzea.

Inork ez dauka hartu dituen
herriko herritarrei, politika inda-
rrak alde dituela eta, bertokoei
izateko era eta kultura kentze-
ko edo beste kultura bat goitik
behera ezartzeko eskubiderik.

Ez dogu ahaztu behar gure
herrian, aspalditxoan, bizi den
kopuru handia be handia etor-
kina dela edo etorkinen seme-
alaba edo biloba.

Ez dogu ahaztu behar gu
euskaldunok munduko leku
askotan etorkin izan garela eta
garela, eta gehienetan edo dene-
tan onartuak. 

Ez dogu ahaztu behar, guz-
tien eskubideak zainduz gero,
aberasgarria dela guztiontzat,
norberarena lehenengo jarriz,
besteen hizkuntzak, kulturak
eta izakerak be ezagutu eta nor-
bereganatzea. 

go, eta hori izan zen hemen ingu-
ruan eskualde mailan egin zen
lehenengo txapelketa.

Kanpoan ere bizi izan zinen,Bar-
tzelonan…
Anaia zestan ibili zen han jokatzen,
eta beragaz joan nintzen. Han lan
egin eta hango gazte batzuei pilo-
tan erakusten ibili nintzen.

Erakutsi eta jokatu ere egin duzu.
Zelan gogoratzen duzu garai
hura?
Afizionatu mailan ibili nintzen,
eta beno, ez nintzen ez txarra ez
ona; erdi mailakoa. Mallabitik bes-
te herrietara joateko aukera asko-

rik ez geneukala gogoratzen dut.
Bartzelonatik etorri nintze-

nean, torneo batzuk joka-
tu nituen. Jendea nire alde

egoten zela sentitzen
nuen. “Altube, Altube”
entzuten nituen. 

Zelan sortu zenu-
ten Biharko Iza-
rrak txapelketa?
Ni beti ibili naiz
pilota munduan,
baina ordurako ez
neukan horren-
besteko loturarik.

Carlos Garcia eta
orduko alkate Jose
R a m o n e k  e s a n

zidaten Mallabian
torneo bat antolatu

behar genuela. Nik
esan nien egitekotan

inon egiten ez dena egin
behar genuela. Bestela ez nue-

la gura. Beti eduki dut buruan
horrelako zer edo zer derrigor
egin behar nuela, lehenago
edo geroago.  Txapelketak beti
izaten dira antzekoak. Sistema
denek denen kontra jokatzea

da, antolatzeko nahiko konpli-
katua. Biharko Izarraken, gaitasu-

ta zegoen, eta han ezin. Elizpetik
sortu zen, apurka-apurka, Malla-
biko eskola.  Bertako umeei auke-
ra eman gura genien asteburue-
tan partidu bat jokatzeko. Duran-
galdeko Txapelketa ere sortu

g e n u e n
geroa-

“Gustatu egiten zait apustuetan
dabiltzanen aurpegiak ikustea”

TTxxiikkii--ttxxiikkiittaattiikk  ppiilloottaa  mmuunn--
dduuaann  iibbiillii  ddaa  RRiiccaarrddoo  AAllttuu--
bbee..  MMaallllaabbiiaann  ppiilloottaa  eesskkoo--

llaa  ssoorrttzzeenn  iibbiillii  zzeenn,,  eettaa  BBiihhaarrkkoo
IIzzaarrrraakk  ttxxaappeellkkeettaa  bbeerree  iiddeeiieettaa--
kkoo  bbaatt  ddaa..

Zein da  pilotagaz lotutako zure
lehenengo oroitzapena?
Osabarena. Mallabia II.a izan zen;
bere anaia Mallabia I.a. Aita ere
oso pilotazalea zen, eta ume-ume-
tatik izan dut pilota buruan. 

Mallabiko pilota eskola sortu
zenuten...
Bai, 1979an sortu genuen
eskola. Sei lagun elkar-
tuta egin genuen.
Elizpean egiten
genuen esko-
la; frontoia
hondatu-

Duela 41 urte Mallabiko elizpean hasi ziren pilota eskolagaz. Tartean zebilen Ricardo Altube ere

Mallabitarra

Mallabiako pilota eskola eta
Biharko Izarrak txapelketako
sortzailea

Ricardo Altube •

na daukanak aurrera egingo du;
laguna makala badaukazu, berdin
da. Denekin jokatzen duzu, one-
kin eta txarrekin, eta demostratu
egiten duzu balio duzula. 

Zelan ikusten duzu emakumeen
egoera pilotan?
Oso ondo. Hor dugu Itsaso Prade-
ra. Munduko Txapelketan onene-
takoa da, eta frontoian dago ardu-
radunagaz eta neskatxoekin… Oso
martxa ona dago nesketan ere.

Binakako txapelketan zer biko-
te ikusten duzu faborito?
Ekin aurretik izan ditut faborito,
eta  lehenengo partidu biak galdu
zituzten Xalak eta Zubietak. Orain-
dio ere Xala da nire faboritoa.
Lehenengo partiduak galdu zituz-
tenean, pentsatu nuen, “hik pilo-
taz asko jakin, bai, baina idearik
bez”. Igartzea ez da erraza.

Apusturik egiten duzu?
Ez zait gustatzen. Apustua eginez
gero ernegatu egiten da bat. Dirua
jokatzea ez zait sekula gustatu. Afa-
riren bat bai, baina dirua ez. Bost
bider jokatu eta bost bider irabaz-
ten baduzu, ernegatu egiten da
apur bat kontra jokatu duena. Ez
naiz inoiz apustuzalea izan, eta hor
behintzat ondo ibili naiz. Ni fron-
toira joaten naizenean gustatu
egiten zait ikustea zelan dabiltzan
apostuak egiten. Nor dabilen estu
eta ze aurpegi ipintzen duten…
hori gustatzen zait.
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