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Greba mugabakoan daude
Ductilor-Fytasako beharginak

A.Domínguez

Erreportajea•Zilar Astearen lehenengo edi-
zioa Joseba Sarrionandia ardatz hartuta
antolatuko dute, datorren astean, Duran-
gon. Ekimen honetan hainbat talde, kultur-

gune, eragile, ikastetxe eta artistak parte har-
tuko du. Antzezlanak, ikuskizunak, errezi-
taldiak eta Literatura Eskolaren saioak bil-
du dituzte aste tematiko honetan. 16-17

Karrika ‘Oinez
dabilen jende
eskasa’ aurkezten
KKUULLTTUURRAA  ••  Martxoaren 20an,
22:00etatik aurrera, estreinatu-
ko dute Karrikako antzezle
gazteek azken urtebetean
prestatzen jardun duten Oinez
dabilen jende eskasa antzezla-
na, San Agustinen. Pertsonen
kontrako minen erabilerari
buruz dihardute obran. 13

Beharginak astelehenetik daude greba
mugabakoan, “etorkizun laboral eta 
lan baldintza duinen defentsan”

Elorrioko Ductilor-Fytasako zuzendaritzak
epaitegi merkantilean 21 behargin
kaleratzea eskatu duela diote sindikatuek
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HERRIRIK HERRI

Xabier Madariaga
Haitiri buruz,
hilaren 25ean
Bateginez Gobernuz Kanpoko
Erakundeak Haitiren inguruko
mahaingurua antolatu du, mar-
txoaren 25erako, 19:00etan, Lan-
dakoko Elkartegian. Hantxe egon-
go dira Haitiren gaineko xeheta-
sunak emanez Xabier Madariaga
kazetaria eta honako erakundee-
tako eta elkarteetako kideak:
Munduko Medikuak, Mugarik
Gabeko Ingeniaritza, Bakerako
Lankidetza Batzarrea eta Arregial-
de elkartea. Bateginezek jakina-
razi duenez haurzaintza zerbitzua
eskainiko du.

Bateginezek gogoratu due-
nez, joan zen urtarrileko lurrika-
rran “220.000 lagun baino gehia-
go hil ziren Haitin”. Orain, “heda-
bideak beste gai batzuetan
zentratzen hasi diren honetan,
oraintxe dago kolokan haitia-
rren etorkizuna”.  J.D.

DURANGO

Angel Rekalde eta Iñigo Gallartzagoitia Nabarralde eta Txoria Txori egitasmoetako kideak.

Orhipean ekimenak
euskal kultura
plazaratuko du
asteburuan 

Nabarraldek eta Txoria txori
egitasmoak elkarlanean
Orhipean, Euskararen

Herria plazaz plaza parke temati-
koa antolatu dute, larunbat eta
eta iganderako, Landako Erakus-
tazokan. Hitzaldiak, errezitaldiak,
film emanaldiak, musika, literatu-
ra… mota guztietako ekitaldiak
antolatu dituzte: "Antzeko ekimen
asko egin izan da, baina ez gure
herrian, nortasunean, historian
edo gugan zentratuta; eremu hori
landu nahi dugu modu ludikoan"
azpimarratu du Angel Rekalde
Nabarraldeko kideak.

Iñigo Gallartzagoitia Txoria
Txori egitasmoko kideak azaldu
duenez, "azoka bat antolatzea ez
da aitzindaria, baina edukia bes-
te era batera aurkezten dugu, eta
hor dago berritasuna". Landako
Erakustazokako espazioa "komu-

nikaziorako gune bilakatu nahi
dugu". Zer komunikatzeko, baina?
"Orhi mendi mitikoaren azpian
dagoen herriaren kultura, hizkun-
tza eta nortasun kolektiboa".

Egitarauari erreparatuta, arlo
eta ildo askotako ekitaldiak aur-
kitu daitezke. Larunbat goizean,
esaterako, Asturias, Galizia, Nafa-
rroa eta Kataluniako artisautza
postuak egongo dira. Eguerdian
Orhiko xoria,Orhin laket izeneko
antzezlana eskainiko dute eta,
ondoren, Bentazaharreko mutiko
alaiak taldeak euskal kantu tradi-
zionalak abestuko ditu (egitarau
osoa agendan).

Domekan, besteak beste, 1512
Nafarroaren konkista hitzaldia
emango du Angel Rekaldek: "Urte
bi barru 500 urte beteko dira Nafa-
rroa konkistatu zutenetik. Institu-
zioek muntaia handia prestatuko
dute Nafarroako Erresuma Gazte-
lakoari gehitu zitzaiola esateko;

buru, baina “modu ludikoan, kul-
turaren jaia izan dadila nahi dugu-
lako", azpimarratu dute. Horrega-
tik, gaztetxoei begira, Pottoka
gunea antolatu dute. Landako Era-
kustazokako txoko batean ludo-
teka erraldoia atonduko dute; jum-
ping ikuskizuna, F1 simuladorea,
Wii gunea eta tren turistikoa ere
egongo dira, besteak beste. Jolas
parkea gaur  ireki dute. J.D.

hori eufemisno hutsa da, beneta-
ko inbasioa estaltzeko".

Ekitaldi guztiak azokan ipini-
ko duten pantaila erraldoi baten
bidez ere jarraitu ahalko dira.

Jolas parkea
Antolatzaileen esanetan, "askok
ez dute gure herriko altxor histo-
rikoa eta kulturala ezagutzen".
Hori guztia plazaratzea dute hel-

Landako Erakustazokan euskal kultura ikuspegi 
askotatik ezagutzeko eskainiko dute, bihar eta etzi

“Euskarari bigarren mailako
tratamendua ematen diote”

Baliteke datorren udalbatzarrean
euskararen ordenantza eztabaida-
tzea, eta Talde Mistoak horren gai-
neko bere jarrera jakinarazi du.
EAJrentzat ordenantza “bere burua
zuritzeko tresna bat bakarrik da,
eta ez dauka ordenantzan jasotzen
dena betetzeko asmorik”.

Ordenantza aurrera irteten
bada, euskararen ordenantzaren
jarraipena egiteko konpromisoa
hatu dute, baina gogoratuz Gober-
nu Taldearena dela “hori betearaz-
teko ardura”: “Badakigu ez dela
horrela izango; euskarari bigarren
mailako tratamendua ematen dio-
te”. Adibide legez, euskara plana
erabili dute: “2008ko abenduan,
behin betiko onartu zen, eta orain-
dik ez da martxan ipini. Durango
euskalduntzeko euskarak lehen-
tasunezko tartea behar du”. Horrez
gainera, Udaleko hainbat esparru
“lantzeke” daudela diote. 

A z k e n i k ,  h i l a re n  2 3 a n ,
19:00etan, Euskal Herrian Euska-
razek Durangoko  Txiki Otaegitik
abiatuko duen manifestazioan
parte hartzera deitu dute. J.D.Ezker abertzaleko zinegotzi ohiak ere izan ziren prentsaurrekoan.

Literatura, musika, film
emanaldiak, hitzaldiak…
egitarau zabala antolatu dute
larunbaterako zein iganderako

Gaztetxoendako jolas parkea
atondu dute: F1 simuladorea,
jumping ikuskizuna eta Wii
gunea daude, besteak beste

“Antzeko ekimenak badaude,
baina ez gure herrian,
kulturan, gugan zentratuta”

Euskararen ordenantza onartzear dela, bere jarrera azaldu du Talde Mistoak
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IURRETA

Totorikaguena da EAJren
2011rako alkategaia

samenak herriko EAJren afilia-
zioaren gehiengoaren aldeko
jarrera izan duela azpimarratu
du EAJk oharrean. I.E.

Legegintzaldi honetan alkate den
Iñaki Totorikaguena da 2011ko
udal hauteskundeetara EAJk aur-
keztuko duen zerrendan alkate-
gaia, jeltzaleek jakinarazi dutenez.
Alkate karguan daramatzan hiru
urteetan Totorikaguenak “adie-
razitako konpromisoa, zintzota-
suna eta udal kudeaketa ona”
azpimarratu ditu, kaleratutako
oharrean, Uri Buru Batzarrak. 

Aho batez proposatu du Uri
Buru Batzarrak egungo alkatea,
eta aurrez 8 urtez zinegotzi izan-
dako Totorikaguena 2011ko hau-
teskundeetan alderdiaren zerren-
daburu izateko. Alkategai propo-

Azken hiru urteotako Iñaki Totorikaguenaren 
kudeaketa goraipatu du Uri Buru Batzarrak

Arraza bazterketaren
inguruko hainbat
ekitaldi antolatu dute
Arraza Bazterketaren Aurkako
Nazioarteko Eguna dela-eta, hain-
bat ekitaldi antolatu du Udalak.
Boliviako errealitatea ezagutzera
emateko helburua dute ekitaldi
batzuek. Esaterako, atzo Bolivia-
ko izpiak eta hizkiak izeneko
proiekzio hitzaldia eman zuten
Amets Arzallusek eta Txomin Txue-
kak.  Izen bereko erakusketa ere
ireki dute liburutegian, eta bihar
arte zabalik egongo da; gaur
21:00ak arte dago zabalik eta larun-
batean 10:00etatik 14:00etara.

Horrez gainera, Fundeso
elkarteak Ez da artisautza, kultu-
ra baizik erakusketa antolatu du,
domekara arte, Ezkurdi udal are-
toan (12:00-14:00 eta 18:00-20:00) 

Domekan, Boliviari buruzko
kultur arteko jokoak egingo dituz-
te Udal Ludotekan. Azkenik, bihar,
12:00etan, Udal Liburutegiak bisi-
ta gidatua antolatuko du etorki-
nei liburutegiak eskaintzen dizkien
baliabideak jakinarazteko.

Bestalde, eskolako gazteen
artean sentsibilizazio programa bi
gauzatuko ditu Udalak: Lehen
Hezkuntzako 5. eta 6. mailako
ikasleei eta Bigarren Hezkuntza-
ko lehen zikloko ikasleei zuzen-
dutakoak. J.D.

Domekan, Boliviari buruzko
kultur arteko jokoak egingo
dituzte Udal Ludotekan

Maristak ikastetxeak Lanbide
Heziketako ikasketak ematen
hasiko da laster Panaman

Panaman heziketa profesio-
naleko ikasketak martxan
ipintzeko proposatu zion,

orain hiru urte,  Carmelo Gorro-
txategik —23 urtean Panaman bizi-
tako jesuitak— Maristak ikaste-
txeari. Ideia interesgarria iruditu
zitzaien eta, beste bilbotar bate-
gaz hirukotea osatuz, elkarlanean
ibili dira harrezkero. Panamako
Chorrillo distrituko Bonifacio
Pereira zentroa berriztatuta eta
martxan dago dagoeneko, eta erai-
kin hartako solairu bat baliatuko
dute Maristek euren proiektua
abiarazteko: iraupen luzeko lan-
bide heziketako ikasketak (2.000
ordukoak), elektrizitatea espezia-
litatean. Okerrik ezean, apirilean
–beranduen maiatzean– hasiko
dituzte klaseak, 50 bat ikaslegaz.

Horretarako, zentroko irakas-
le izango direnetako bi Durangon
izan dira hamar egunez. Carlos

Emilio Garrido eta Ricardo Barre-
da atzo itzuli ziren Panamara, “oso
aberatsa” suertatu zaien egonal-
diaren ondoren.

Chorrilloko gazteek “bizimo-
du gaitza eta aldrebesa” darama-
tela dio Barredak: “Pobrezia dago,
eta gazteak bandetan batzen dira”.
Horregatik erabaki zuten proiek-

tua han aurrera eramatea: “Etor-
kizunari bermeagaz aurre egite-
ko heziketa eskaini gura diegu”. 

Chorrillotik gertu dagoen
Panamako kanala handitu egin
gura dute. Lan horietarako “esku-
lan kualifikatua beharko dute, eta
hor lan egiteko zein beste proiek-
tu batzuetarako prestatu gura ditu-
gu gazteak”, dio Garridok.

Irakasle biek hamar egun
eman dituzte Durangon: “Maris-
tetako zein beste toki batzuetako
ekipoak eta teknologia ikusi ditu-
gu. Ikusitako ekipo batzuk badi-
tugu Panaman, eta horiei arreta
berezia ipini diegu. Asko ikasi
dugu eta baliagarri gertatu zaigu”.

Turismoa egiteko ere atera
dute denbora; esaterako, Gernika-
ko arbola bisitatu dute. Bitxikeria
bat: onartu dutenez, bizitzan lehe-
nengo bider hementxe ukitu ahal
izan dute elurra. J.D.

Panamako irakasle bi Durangon izan dira, hamar egunez, formazioa jasotzen

Hemen emandako egunak
“oso baliagarriak” gertatuko
zaizkiela diote irakasle biek

Atzo bueltatu ziren Panamara irakasle biak. 

Bihar arte dago zabalik ‘Boliviako izpiak eta hizkiak’ erakusketa.

Chorrillo distrituan gauzatuko
dute proiektua; pobrezia handia
dago eta gazteei geroari aurre
egiteko aukera eman gura diete



Herririk herriH 2010eko martxoaren 19a, barikua anboto4

ABADIÑO ATXONDO

OTXANDIO

Kontzentrazioa emakume
batek jasandako erasoagatik

AAbadiñoko Gobernu Tal-
deak, herriko emakume
taldeekin batera, kontzen-

trazioa antolatu zuen astelehen
arratsaldean. Abadiñoko alkate
Jose Luis Navarrok udal bandoan
herritarrak mobilizatzera deitu
zituen, "emakume izate hutsaga-
tik emakumeekiko zuzentzen den
indarkeriari salaketa eta gaitzes-
pena adierazteko". Udalak eta
emakume taldeek deitutako kon-

zioaren aurretik, herritar talde
batek zapatuan elkarretaratzea
deitu zuen. “Pozgarria da genero
indarkeria kasuen aurrean jen-
dea mobilizatzen dela ikustea.
Herritarrak geroago eta sentsibi-
lizatuagoak daude”, gaineratu du
berdintasun teknikariak. 

Aurrekariak
Joan zen bariku arratsaldean jazo
zen gertakaria. Traña-Matienako
emakume batek erasoa pairatu
zuen, ustez, bere gizonarengandik,
Ertzaintzak adierazi duenez. Bari-
kuan, 16:40an, Gurutze Gorriak
Ertzaintzari jaki eragin zion ema-

kume baten deia jaso zuela Aba-
diñoko Trañabarren kaletik, asis-
tentzia medikoa eskatuz. Barne
Sailak jakitera eman duenez, gizo-
nak erasotu egin zuela azaldu zuen
emakumeak, eta berehala Galda-
kaoko erietxera eraman zuten. 

Bilaketa
Ertzantzak dioenez, emazteagaz
izandako eztabaidan, G.R. 70 urte-
ko gizonak hainbat objektu bota
zizkion andreari. Gizonak alde egin
zuen, eta Ertzaintza bere bila dabil
oraindik ere. Herrizaingo Sailak
azaldu duenez, gizon hau diabe-
tikoa da, eta "Diogenesen sindro-
mea" ere badu. Gaixotasun honek,
zakarretan gauzak bilatzera eta
etxean pilatzera bultzatzen du.
Herritarrei laguntza eskatu die
Ertzaintzak, eta daturen bat izanez
gero Durangoko Ertzain-etxera
jotzeko. J.G.

tzentrazioa arratsaldeko 18:00eta-
tik 18:15era egin zuten, Traña-
Matienan, ONCEko kioskoaren
parean. Hainbat herritar batu zen
protestara. Maite Blanco Abadiño-
ko berdintasun teknikariaren ber-
batan, “genero indarkeria kasu
baten aurrean Abadiñoko herrita-
rrak mobilizatzen diren lehenen-
go aldia izan da”. Blancok azaldu
duenez, Udalak eta emakume
elkarteek deitutako kontzentra-

Hainbat lagun batu zen Traña-Matienan deitutako salaketa ekitaldian

Traña-Matienan deitu zuten, astelehenenean, elkarretaratzea.

Abadiñoko Udalak eta
emakume elkarteek antolatu
zuten Matienako
elkarretaratzea

Abadiñoko emakumea
Galdakaoko erietxera eraman
zuten barikuan, ustez,
senarrak erasotu eta gero

Elkartasuna euskal preso
politikoen kolektiboagaz 

Herriko presoak bidalitako gutu-
na irakurriz eta bertsoak entzunez
hasi zuten, joan zen barikuan,
“euskal preso politikoek darama-
ten borrokaldiagaz bat eginez”,
baraualdia 14 herritarrek. 

Domekara arte, hainbat jar-
duera  burutu zituzten baraualdia-
ren parte-hartzaileek, besteak bes-
te, euskal sindikatuetako ordezka-
riekin batu ziren zapatuan, eta
preso ohiekin mahai-ingurua izan
zuten domeka arratsaldean. 

Domeka eguerdian, Dagoz-
kien eskubideen jabe, euskal pre-
soak etxera lemapean elkarretara-
tzea burutu zuten Txanporta pla-
zan, eta salda beroa edanez amaitu
zuten hiru eguneko baraualdia.

Sindikatuetako ordezkariekin
eta preso ohiekin elkartu ziren
baraualdia burutu zutenak

Baraugileak, Txanporta kultur etxean.

Presoen eskubideak aldarrikatzeko baraualdia 
egin zuten 14 abadiñarrek joan zen asteburuan

Txoko baten moduan
jardungo du Pasealekuak

Bestalde, hilaren 28an,
11:00etan, urteko batzar orokorra
egingo dute Kultur Etxean, bes-
teak  beste, lehendakari berria
aukeratzeko. Batzarrean inork
bere bururik  aurkezten ez badu,
oraingo lehendakari Pili Azkorbe-
beitiak bere burua aurkeztuko
duela aurreratu du: “Funtziona-
tzeko eredua aldatuta, martxa
hartu arte, beste  urtebetez jarrai-
tzeko prest nago. Hala ere, beste
norbaitek bere burua aurkezten
badu nik pozik utziko diot”. J.D.

Orain arte, juntakide zirenek
Pasealeku jubilatuen elkarteko
tabernan ere lan egin behar iza-
ten zuten. Horregatik, askok ez
zuten euren burua juntakide iza-
teko aurkezten. Otsailaren 28an
ez ohiko batzarra deitu eta aho
batez onartu zuten juntakideak
tabernako obligazioetatik libra-
tzea; 189 bazkideetatik 75 bat joan
ziren. Apiriletik aurrera txoko edo
elkarte gastronomiko baten ere-
dua  erabiliko dute ohiko funtzio-
namendurako. 

Juntakideek ez dute tabernan lan egin beharrik
izango; kontuak hile amaieran aterako dituzte

Ekainean hasiko
dira etxebizitza
sozialetako lanak 
Arrazolan etxebizitza sozialak
atontzeko lanak ekainean hasi-
ko direla adostu dute  lanon ple-
guetan. Aste honetako udalbatza-
rrean onartu dituzte pleguak,
Gobernu Taldearen aldeko botoe-
kin. Jeltzaleak kontra agertu dira,
orain arte legez, Arrazolako uda-
letxea zenaren lekuan hotela egi-
tea gurago dutelako.

Pleguak onartuta, laster hila-
beteko epea zabalduko da apar-
tamentuetako lanetarako eskain-
tzak aurkezteko. Udalak aurrei-

k u s i t a k o a  b e t e t ze n  b a d a ,
ekainean hasiko lirateke aparta-
mentuon lanak, eta lau hilabe-
te iraungo lukete. Uda aurretik
etxebizitza sozialak zelan bana-
tuko dituzten adosteko orde-
nantza egin beharko du Udalak.

Zinegotzi berria
Eguazteneko udalbatzarrean,
bestalde, EAJko zinegotzi berria
izendatu zuten, aho batez. Ari-
nago jakinarazitako moduan,
Jose Luis Olaetxeak hartu du Anjel
Alejok abenduan utzi zuen  zine-
gotzi postua. A.U.

Lau hilabete izango dituzte
Arrazolako etxebizitza
sozialen lanak burutzeko

Anjel Alejoren ordez Jose
Luis Olaetxeak zinegotzi
postua hartu zuen
eguazteneko udalbatzarrean
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GARAI

Bake Epailea aukeratzeko
prozedura martxan

dikatu bateko kide izan. Ezgaita-
sun edo bateraezintasun auzie-
tan murgilduta ere ezin da egon.
Garain erroldatuta egoteak pun-
tu bat emango die hautagaiei,
baliagarritasunak bi eta euskaraz
jakiteak beste bi. M.O.

Garaiko Bake Epaile eta honen
ordezko karguek lau urteko irau-
pena izaten dute. Epe hori orain-
tsu amaituta, EAEko Justizia Auzi-
tegi Nagusiak aukeraketa proze-
sua berriro ere martxan ipini du.
Beraz, interesatuek Udalean aur-
keztu dezakete eskabidea.

Lau urteko zikloan, kargua
hartzen dutenek ordainsariak
eskuratu ahal izango dituzte, ohi-
ko jarduerengatik ere diru-sarre-
rak eduki arren. Hautagaia izate-
ko, ezin da alderdi politiko edo sin-

15 eguneko epea zabaldu dute kargua hartzeko 
interesa daukatenak aurkeztu ahal izateko

Karguetarako hautagaia
izateko, ezin da ez alderdi
politiko bateko ez sindikatu
bateko kide izan

BERRIZ

Aurrekontu “ulerterrazagoak”
eskatu ditu ezker abertzaleak

Berrizko Udalaren 2010. urteko
aurrekontuen inguruan ezker aber-
tzaleak  bere iritzia jakitera eman
du, “aurkeztu dugun emendakina”,
hau da, zinegotzien dieten kopu-
rua erdira jaistea, ez zen udalba-
tzarrean onartu, eta ezker abertza-
leak adierazi duenez, “harrituta
geratu gara krisiak herritar asko-
ri ezartzen dion egoera larri honen
aurrean PNVk,PSEk eta EAk azal-
du duten ardurabakokeriagaz”.
Ezker abertzaleak jakitera eman
duenez, “udalbatzarrean argitu

genuen legez, guri tokatzen zai-
gun partea, 15.360 euro, langabe-
ziari aurre egiteko erabiliko dugu”.

Bestalde, ezker abertzaleak
azaldu duenez, “Udalaren aurre-
kontuen eztabaidan herritarren
parte-hartzea beharrezkoa dela
deritzogu”; horretarako, “infor-
mazioa modu sinplean” eman
behar ei da eta “aurrekontuak Uda-
lak egiten duen gestioaren adie-
razle bilakatu”. “Aurrekontuak
ulerterrezagoak” izan beharko lira-
tekeela adierazi dute. G.A.

“Guri tokatzen zaigun partea
15.360 euro langabeziari aurre
egiteko bideratuko dugu”

Berrizko ezker abertzaleak aurrekontuen inguruko iritzia eman du

“Udalaren aurrekontuaren
eztabaidan herritarren 
parte-hartzea beharrezkoa da”

MAÑARIA

“Ekonomiaren suspertzea
datorrenean” industriagunea
handitu ahal izateko asmoa

Durangotik gatozela, Izurtza-
ko udalerriaren eta Maña-
riaren arteko mugan erre-

pidearen aldamenetako Hormetxe
eta Markue inguruko lurretan
industriagunea zabaldu eta enpre-
sa berriak ezarri ahal izateko tra-
miteak hasi ditu Udalak. 

ko sarreran eraikiko duten biribil-
gunea ikusten du Gobernuak
industriagunerako sarbidearen
arazoa konpontzeko aukera
moduan.  “Industrigunea izango
den eremuan partzelazioa egite-
ko tramiteak aurreratzeko” helbu-
ruz, industria sektorearen plan
plartzialaren zuzenketa onartu
zuen martxoko udalbatzarrean.
Hilabete barru eraikitzen hasiko
diren biribilguneak beteko du Biz-
kaiko Aldundiak ezinbestekotzat
jotzen zuen sarbide egokien bal-
dintza, Gobernuak dioenez.  

Tramiteak egiten hasi
Aldundiagaz eta lurren jabeekin
tramiteak martxan ipini dituela
azaldu du Gobernuak, “ekonomia-
ren suspertzea datorrenerako
industriagunea egiteko lanak hasi
ahal izateko”. Hormaetxe eta Mar-
kue inguruko lurrek industria sek-
torearen plan partzialetan lehena-
gotik erabilera industrialerako
izendapena dutela azpimarratu
dute, dena dela, Udalean. 

Industriagunerako sarrera-
irteerak ezinbesteko baldintza jo
eta industriagunea zabaltzeko bai-
menik ez duela eman Aldundiak
orain arte dio Udalak, eta biribil-
gune berriagaz “eragozpen hori
konpondua” legokeela. I.E.

Industriagunea zabaldu ahal
izateko, bertara sarrera-irteera
bide egokiak egotea da Bizkaiko
Aldundiak ipini izan duen baldin-
tza, Udalak azaldu duenez. Erre-
pidetik industriagunerako sarbi-
deari konponbidea bilatzen jardun
dute orain arte Udalean, eta herri-

Herri sarrerako industriagunea zabaltzeko tramiteak egiten hasi da Udala

Jendaurrean
berba zelan
egin ikasteko
Martxoaren 30era arteko epea
zehaztu dute jendaurrean berba
egiteko baliabideak eskaintzeko
helburua duen apirileko hiru
egunetan eta maiatzeko bitan
eskainiko duten ikastaroan ize-
na emateko. Zuzenbidean lizen-
tziatua eta ahozko komunikabi-
deetan aditua den Manu Maraño-
nek gidatuko du ikastaroa.  

Apirilaren 12an, 19an eta
26an, eta maiatzaren 3an eta
10ean izango dira doako saioak;
17:00etatik aurrera beti ere, ikas-
leek zehaztuko dute ikastaroa-
ren hitzordu bakoitza.

Ikastaroaren helburuetako
bat, parte-hartzaileak jendau-
rrean berba egiteko norbere
buruarengan segurtasuna iza-
teak eta ideiak ordenatzeak dau-
kan garrantziaz jabetzea da. Bes-
tetik, agerraldiak ondo prestatu
eta urduritasuna kontrolatzeko
trikimailuak erakutsiko dituzte
saioetan. Bilerak zein berbaldiak
aurrez prestatzeak duen garran-
tziaz ohartaraziko dituzte ikas-
taroaren parte hartzaileak. I.E.

Ahozko komunikabideetan
aditua den Manu Marañon
izango da apiril eta
maiatzeko saioen gidaria

Industrigunearen plan partzialaren zuzenketa onartu zuten martxoko udalbatzarrean.

Herriko sarreran eraikiko
duten biribilgunetik egitea
industriagunerako sarbide eta
irteerak aurreikusi dute

Industriagunea izango den
eremuaren partzelazioa
egiteko tramiteak aurreratzen
joatea dute helburu

Biribilgunea eraikitzeko lanak
hilabete barru hasiko
dituztela aurreikusi du
Udal Gobernuak

Jendaurreko agerraldiak
prestatzen eta urduritasuna
eta gorputzaren lengoaia
kontrolatzen ikasteko aukera
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ZALDIBAR MALLABIA
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Bixente Kapanaga 19, behea 
48215 IURRETA (Bizkaia)

Tel.: 946 816 673 
Faxa: 946 817 636

construcciones@zarateyelexpe.biz

Durangaldeko
txistulariek Juan
Lasuen omenduko
dute Zaldibarren

Durangaldeko 55. Txistulari Egu-
na gaur ospatuko da Zaldibarren,
eta 40 bat musikarik eta dantzarik
Juan Lasuen omenduko dute; Txis-
tulari Egunaren sortzailea. Lasue-
ni txistu ikaslea zela bururatu
zitzaion egun hau antolatzen has-

tea. Orduko hartan, 10 txistulari
batu ziren, 55 urte geroago entzu-
leen artean egongo da Juan
Lasuen,antolatzaileek diotenez,
“pozik ikusiko du ziur asko, berak

sortutako egun ederraren irau-
pen sendoa”.

Durangaldeko Txistulari Egu-
na orain dela 55 urte Abadiñon egin
zen lehenengoz, Durangaldeko
txistulariek batzea eta txistu zale-
tasuna indartzea zen asmoa, eta
horrela jarraitu dute urtez urte,
antolatzaileek adierazi dutenez,
“garaiak agintzen dituen aldake-
tei egokituz, batez ere, erreperto-
rio mailan”.

Aurtengo Txistulari Egunean
Durangaldeko musikari eta dan-
tzariak eta Zornotza, Bilbo, Bara-
kaldo eta Ondarroatik etorrita-
koak ere batuko dira.Egitarauaren
barruan kontzertuak daude, eta
joko diren piezen artean, Txantxi-
biri, esaterako, Jesús Egiguren
durangarrak moldatu du. G.A.

Zaldibarren 40 bat musikarik
eta dantzarik hartuko dute
parte, Durangaldekoek eta
inguruko herrietakoek

Juan Lasuen izan zen Txistulari Egunaren 
sortzailea orain dela 55 urte, txistu ikasle zela 

Txistulari eguneko kontzertuan hainbat musikari arituko dira.

Auzokideek kartelak jarri dituzte BI-633 errepidean.

Traktore eta autoak hartuta,
kontzentrazioa Trabakuan
Trabakuan pasabidea eta auzoetan sarrera duinak eskatzen dituzte

Mallabiko auzokideek trak-
toreekin eta autoekin
kontzentrazioa antola-

tuko dute zapatuan, eguerdiko
12:00etan, Trabakua gainean.
Antolatzaileek azaldu dutenez,
12:00etatik 12:30era, traktoreak
eta ibilgailuak kartelez josiko
dituzte. Trabakua-Zengotita eta
Zengotita-Trabakua martxa egin-
do dute 12:30ean, traktore eta
autoekin. Protesta horren bultza-
tzaileek oinezkoendako eta abe-
reendako pasabidea eskatzen
dute BI-633 errepidean, Trabakua
parean. Goita eta Gereako auzo-

ordezkariak Itziar Garamendi Herri
Lanen Saileko aldunagaz eta Mikel
Iriondo Errepideetako zuzendariagaz
martxoaren 5ean batzartu ziren.
Proiektu horretarako ez dagoela diru-
rik eta beste egitasmo bat beharko
dela azaldu zietela diote auzokideek.
“Lanok urte honetan egiten dabiltza,
eta orain da aukera”, salatu dute
Mallabiko auzokideek. J.G.

kideek diotenez, Aldundiak erre-
pide hori konpontzeko lanei ekin
die. Lan horiekin bidea eta sarbi-
deak hobetzea aurreikusten dute
Zengotitatik Iruzubietaraino.
Auzokideek konponketa horiek
beharrezkoak direla diote, baina
lan horiek “ibilgailuendako baka-
rrik” direla kritikatu dute. 

Sinadura bilketa martxan jarri
dute, “Aldundiko arduradunekin
elkarrizketa bat eskatzeko eta denon
artean irtenbide bat aurkitzeko Tra-
bakua gainean oinezkoen eta abe-
reen arazoari, baita Zengotita eta San
Martineko sarrera-irteerei ere”. Udal

“Lanok urte honetan egiten
dabiltza, eta orain da arazoa
konpontzeko sasoia”

Zarrabeitia
Izurtzako EAJren
zerrendaburu
Izurtzako EAJko afiliatuen asan-
bladak aho batez erabaki du
Oskar Zarrabeitia izatea 2011ko
udal hauteskundeetan alderdiko
alkategaia. 

Zarrabeitiak 33 urte ditu eta
ogibidez kontablea da. Legegin-
tzaldi honetan EAJko bozera-
mailea da, eta aurreko hautes-
kundeetan jeltzaleen zerrenda-
burua izan zen. Laugarren
legegintzaldia izango du hau
Izurtzako EAJn. 

Durangaldeko  Amankomu-
nazgoan EAJko ordezkaria da
izurtzarra, eta Kultura, Kirola,
Euskara eta Kontsumo Batzorde-
ko presidentea. Zarrabeitia jel-
tzalea 1999an afiliatu zen EAJra.
Izurtzako alkatetzarako hautagai
aurkezten den bigarren aldi izan-
go da datorren hau. 

Amankomunazgoan EAJren
ordezkaria da, eta laugarren
legegintzaldia du 
Izurtzako EAJn

"Izurtzarren alde lan egite-
ko ilusio handia daukat. Orain-
go Gobernu Taldeak egin duen
gestioaren lekuko izan gara, eta
argi daukagu  herriaren beharrak
zeintzuk diren eta herritarrek
zer eskatzen duten", dio Izurtza-
ko EAJko alkategai izateko auke-
ratu dutenean. Gaineratu due-
nez, afiliatu jeltzaleek jasotako
"babesa" eskertu gura die. Udal
hauteskundeetara aurkezteko
EAJren zerrenda osatzen laster
hasiko direla aurreratu du. J.G.

Mendiolagarai, EAJko
alkategai izateko hautagaia

Zaldibarko alkate den Idoia Men-
diolagarai da 2011ko udal hautes-
kundeetarako EAJk Zaldibarren
aurkeztuko duen zerrendan alka-
tegai izateko hautagai bakarra.
Asteleheneko batzarrean erabaki-
ko dute Mendiolagarairen izenda-
penak aurrera jarraitzen duen.

Idoia Mendiolagarai orain
urtebete pasatxo heldu zen alka-
tetzara, Igor Barrenetxea-Arando
ordezkatzeko; Barrenetxea-Aran-
do  10 urtean Zaldibarko alkate izan
zenak Bizkailur sozietate publi-
koan eskaini zioten egitekoari eki-
teko erabakia hartu zuenean, hain
zuzen ere. Orain arteko ibilbidea
“oso ontzat” baloratu du Idoia
Mendiolagaraik.

Alkategai izateko aukera “ilu-
sio handiz” hartzen duela aipatu

du Mendiolagaraik, eta alderdia-
ri berarengan jarritako konfiantza
eskertu dio; esan duenez, orain arte
legez aurrerantzean ere “naizen
guztia eta ahal dudan guztia ema-
teko prest nago”. G.A.

Asteleheneko batzarrean erabakiko dute Idoia
Mendiolagarairen alkategai izendapena
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Administrari laguntzailea eta
bost behargin behar dituzte

Tokiko enplegua sustatzeko helbu-
ruagaz, Udalak sei hilabeterako
administrari laguntzaile bat eta bost
behargin kontratatuko ditu. Eskae-
rak udaletxeko erregistroan aurkez-
teko epea martxoaren 15ean zabal-
du zuten, eta martxoaren 31ra arte
eman daiteke izena.

Lanpostu hauek eskuratzeko
beharrezkoa da INEMen edo Lan-
biden inskribatuta egotea. Langabe-
tua izatea eta langabezian egotea-
rren ordaindutakoaren araberako
prestaziorik ez jasotzea, edo diru-
sarrerak bermatzeko errenta jasotzea

eskatzen dute. Administrari lagun-
tzaileak, eskola graduatua, lehenen-
go mailako Lanbide Heziketa edo
baliokidea eduki beharko ditu. Oina-
rriak interesatuen esku daude  erre-
gistroan, eta bertan agertzen den
dokumentazioagaz egin behar da
eskabidea. J.G.

Udalak eskaintzen dituen lanpostuak 
eskuratzeko izena emateko epea hasita dago

Udalak sei hilabeterako 
lanadi osorako kontratua
eskaintzen die 
behargin hauei

ELORRIO

Adur Aristegiren aitak “semea elektrodoekin torturatu” zutela salatu zuen.

Azken asteetako atxiloketen
harira eta horietako bat
Adur Aristegi elorriarra dela

kontuan hartuta, Elorrioko udal-
batzarrak tortura salatzen duen eta
inkomunikazioaren amaiera eska-
tzen duen mozioa onartu zuen.
Ezker abertzaleko zinegotzien
botoekin irten zen aurrera mozioa;
PSE-EEk aurka bozkatu zuen, eta
EAJ abstenitu egin zen.

Niko Moreno alkateak Espai-
nian tortura "modu sistemati-
koan" erabiltzen dela salatu zuen:
“Azken zortzi urteetan 955 atxilo-
keta eman dira Espainiar Esta-

Tortura eta inkomunikazioa
salatuz, mozioa onartu dute

tuan eta 356 Frantzian. Frantzian
lau tortura salaketa aurkeztu dira
eta espainiar Estatuan 630. Kopu-
ru eta datu argigarriak dira".

Jendez beteta zegoen udalba-
tzarrean, Adur Aristegiren aita
Jesus Aristegi bere semeak "jasan-
dako torturen" testigantza ere
eman zuen.

EAJ abstenitu egin zen eta testu alternatiboa aurkeztu zuen udalbatzarrean

Semeak salatutako torturen
berri eman zuen Adur
Aristegiren aitak joan zen
asteko udalbatzarrean

Umeen parke
bana, San Luis eta
Nizeto Urkizun
Azkeneko udalbatzarren 110.000
euroko diru-atala aho batez onar-
tu zuten San Luisen atzeko par-
tean eta Nizeto Urkizun —erre-
karen alboan— umeentzako jolas
parke bana egiteko. Proposame-
na aho batez onartu zuen udal-
batzarrak. Lanak laster ipiniko
dituzte lehiaketa publikoan, eta
uztaila baino lehenago  amaitzea
da helburua.

Herriko hainbat txokotan
daude umeendako parkeak, bai-
na Niko Moreno alkatearen esa-
netan, “zonalde horiek hazten
dabiltza, jende asko joan da ber-
tara bizitzera eta proiektua beha-
rrezko ikusten dugu”. J.D.

EAJk "tortura mota ororen
kontra" dagoela adierazi zuen, bai-
na ez zutela baiezko botoa eman-
go, mozioak "bake prozesua eta
normalizazio prozesua nahasten
dituelako". Horren ordez beste
mozio bat aurkeztu zuten eta ez
zuen aurrera irten.

Mari Carmen Muñoz PSE-
EEko zinegotziak mozio bien kon-
tra bozkatu zuen. Berak ere eza-
gutzen dituela “torturak jasan
dituztenen senitartekoak eta euren
bidaiak” adierazi zuen, “baina bisi-
ta horiek hilerrira egin behar iza-
ten dituzte”. J.D. 

Durangoko Udalak Interneten ibili ahal izateko sarbide-guneak
ipini ditu udal eraikinetan, wifi sistemaren bitartez. Hauek dira
gune guztiak: Udala, Lariz Torre, Pinondo Etxea, Arte eta Histo-
ria Museoa, San Agustin Kultur Gunea, Herritarren Arreta Zer-
bitzua, Liburutegia, Udal Euskaltegia, Musika Eskola, Landako
kiroldegia, Landakoko igerilekuak, Tabira kiroldegia eta Landa-
ko Gunea. Sarbidea librea da, pasahitz bakoa. Konektatu beha-
rreko sarearen izena ‘durango’ da. Gune horietan agertu dai-
tezkeen beste sare batzuk erabilera publikokoak ez direla azal-
du dute Udaletik, ohar batean.

Internetera konektatzeko
sarbide-guneak martxan

DURANGO

IURRETA

Suhiltzaileak lekualdatzen hasi
dira egunotan
Iurretako suhiltzaileen parkeak egoitza berria izango du laster,
Mallabiena auzoan. Dagoeneko, “tresna eta ibilgailu batzuk”
bertara eraman dituzte, Bizkaiko Foru Aldunditik baieztatu dute-
nez. Datozen egunetan hainbat proba egingo dituzte, funtzio-
namendua egokia dela ziurtatzeko. Horren ondoren, inaugu-
razio ofiziala egiteko asmoa agertu dute. Eraikin berriak, Bil-
bo, Donostia eta Gasteizerako norabideetan sartzeko erraztasun
handiagoa ematen du.

Aurreko egoitza Goiurirako bidegurutzearen ondoan
zegoen. Udalak erabaki beharko du zer egin hutsik geratzean.

Durangaldeko eta Lemoako gaztetxe eta gazte asanbladek egi-
tarau zabala antolatu dute biharko Zornotzan, Gaztetxeen Alde
ko Jaialdian. 12:00etan umeeen jolasak izango dira, eta mahai-
inguruak ere garatuko dituzte. Ondoren, trikipoteoa egingo dute
herrian zehar. Segidan, bazkaritara batuko dira eta bazkaloste-
rako karaokea prestatu dute. 18:00etan kalejiran irtengo dute
jaialdian parte hartu dutenak. 19:00etan film laburren emanal-
dia egingo dute. Azkenik, 21:00etan, Trastorno, Daltondarrak
eta P.K.U. taldeen kontzertuen txanda izango da.

Gaztetxeen aldeko jaialdia
DURANGALDEA

ZALDIBAR

Udal Euskara Zerbitzuak zerrendak osatu behar ditu zenbait lan-
gintzatan aritu gura duten pertsona euskaldunekin: ume eta adi-
nekoen zaintzaileak, kirol-begirale zein aisialdi-begiraleak eta
eskola partikularrak emateko prest daudenak. Izena emateko
azkeneko eguna apirilaren 9a da. Udaletxean edo honako e-mai-
lean eman daiteke izena: eguen@zaldibar.org. Ez dute ezelako
azterketarik edo probarik egingo.

Udalak bitartekari lana bakarrik egingo du; eskatzaile eta
zerrendatako jendearen arteko hartu-emana, hain zuzen ere. 

Hainbat langintzatan jarduteko
zerrenda osatzen dabil Udala
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BERBAZ
“Oso gaitza da gizartearen zutabeak
zertan aldatuko diren jakitea”
Xabier Aierdik datorren astean gaur egungo gizarteari buruzko hitzaldia emango du Esperientzia Institutuan.

dago: zer egingo dugu, krisi-
tik irten berriro egiteko orain
arte egindakoa, ala ‘deshaz-
kundeari’ ekingo diogu? Eta
deshazkundea zertarako? Ba,
beharbada, denok bizi  ahal
i z a t e k o.  O r a i n  a r t e  f u t b o l
z e l a i a n  i b i l i  i z a n  b a g a r a ,
orain saskibaloiko erregele-
kin jokatu behar dugu. Eta ez
ditugu ezagutzen.  Gizartea
b e re  z u t a b e e t a n  d e s e g i t e n
ari da, eta ez dugu ordezko
zutaberik bilatu. 

Unibertsitateko irakaslea izate-
az gainera,Ikuspegi immigrazio-
aren gaineko behatokiko zuzen-
daria ere bazara. Zelan bizi dute
etorkinek gizarteko egoera hori?
Normal eta lasai, orokorrean.
Ho r  e r e  a l d a t u  e g i n  z a i g u
panorama. Gaur egun kon-
tratatzai leak famil iak dira,
b a t e z  e r e .  Fa m i l i a  e r e d u a
aldatuta  dago;  seme-alaba
gutxi daukagu, jendea zahar-
t ze n  d a b i l  e t a  b a t e n  b a t e k
zaindu behar ditu nagusiak.
E m a k u m e a k  e t x e t i k  i r t e n
dira lan egiteko, eta histori-
k o k i  l a n  h o r i  e m a k u m e e k
egin dute. Familien premiak
asetzeko, hor daude etorki-
n a k .  Ba t z u e t a n  e m a t e n  d u
immigrazioa fenomeno kon-
trolaezina dela, baina, azken
f i n e a n ,  o n d o  e g o k i t z e n  d a
e t o r t z e n  d e n  i m m i g r a z i o a
dauzkagun beharrizanetara.

A.Ugalde

Durangoko Esperien-
tzia Institutuan egon-
go da, datorren mar-

titzenean, Xabier Aierdi
soziologoa eta EHUko ira-
kaslea. Ate irekien eguna
izango dute bertan, eta 55
urtetik gorako ikasleei
‘Egungo munduan bizitzeko
gakoak’ hitzaldia emango
die Aierdik. Azkeneko urteo-
tako aldaketak eta gizartea-
ren norabidea izango dituz-
te berbagai.

Hitzaldian zertaz berba egingo
duzun aurreratu dezakezu?
Gizar tean ger tatzen dabi l -
tzan aldaketei buruz egingo
dut berba. Soziologia mun-
duan sarri esaten dugu gizar-
t e a  e r a b e r r i t z e n  d a b i l e l a ,
baina oraindik ez dakigu zer
n o ra b i d e t a n .  E s a n  d a i t e k e
o ra i n  a r t e  g i z a r t e a n  e d u k i
ditugun zutabe sendo batzuk
pikutara  joaten dabi l tzala.
Lan munduan, familian eta
e re m u  p o l i t i k o a n  a l d a k e t a
handiak egon dira, eta, azken
f i n e a n ,  h i r u  e re m u  h o r i e k
inportanteak dira, pertsonen
identitatean eragiten dutela-
ko hirurek.

Gizarteagaz batera, gu ere alda-
tu egiten gara.Gizartea gu baino
arinago aldatzen dabil, behar-
bada, gaur egun?
Nik esango nuke gizartea eta
g u  e r a  b e r e a n  g a b i l t z a l a
aldatzen.  Hor  dugu,  adibi-
dez, lan mundua. Orain dela
gutxira arte, pertsona batek
b e r e  b i z i t z a  p r o f e s i o n a l a
enpresa batean hasten zuen

eta han berrogei urte ematen
z i t u e n ;  b i z i t z a  s e g u r u  b a t
zeukan. Beharbada lan bal-
dintza txarrekin, baina segu-
r u a .  G a u r  e g u n ,  l a n  m u n -
duan ez dago segurtasunik.
E s p e r i e n t z i a  e z  d a  b a l o ra -
tzen, gazteek gaitz daukate
t i t u l u a r e n  a r a b e r a k o  l a n a
topatzea, eta prekaritatea da
nagusi. Aldaketa ikaragarria
d a ;  s u s m o a  d a u k a t  g a u r k o
unibertsitariek ezingo dutela
i k a s i t a k o a  l a n e a n  e r a b i l i ,

euren gurasoek erabili  izan
duten moduan. 

Testuinguruagaz batera, balore-
ak ere aldatu dira?
Bai, zeharo. Adin batekoen-
tzat gure bizimoduko ardatza
lana izan bada, ez dago argi
gaurko gazteentzat  horrela
izango den. Gazteek ikusten
badute eurek egindako esfor-

tzuak ez daukala ordainik lan
merkatuan, lana ordu batzuk
sartzeko eta, batez ere, dirua
irabazteko lekua izango da
eurentzat.  Lanaren bitartez
barik, kontsumoaren bitartez
g a r a t u k o  d i t u z t e  i d e n t i t a -
teak.

Esperientzia institutuan arinago
ere egon zara.
Ba i ,  a u r re k o  b a t e a n  i m m i -
grazioa zela-eta egon diren
aldaketak planteatu nituen,

eta eurak bat zetozen. Ikusi
genuen oso gaitza dela gaur
egungo gizartearen zutabeak
zelan aldatuko diren jakitea.
Un i b e r t s i t a t e k o  i k a s l e e k
k o n f i r m a t u  e g i t e n  d i d a t e
aldaketok  bizi dituztela, eta
Esperientzia Institutuan ere
z e r a  e s a t e n  z i d a t e n :  e g i a
dela  eurek bizi  izan dutela
urrezko aro bat,  ezerezetik
hasita garatu ahal izan dute-
lako bizitza nahiko duin eta
seguru bat; hemendik aurre-
ra eztabaidagai dagoena da
zeren arabera egin ahal izan-
go den bizitza duin hori. 

Zer gertatuko den jakitea gaitza
da, orduan.
Hau ezkerreko sektoreetan
z a b a l t z e n  j o a n  b e h a r r e k o
eztabaida izan beharko litza-
tekeela uste dut. Garapena-
ren inguruko eztabaida hor

ArgazkiPress

Xabier Aierdi •

Zeberioztarra 

Soziologoa, EHUko irakaslea
eta Ikuspegi immigrazioaren
behatokiko zuzendaria

“Esperientzia Institutuko ikasleek urrezko
aro bat bizi izan dute; ezerezetik hasita

bizitza nahiko duina garatu dute” 

“Jokoaren arauak
aldatu egin dira,

eta ez ditugu 
ezagutzen”

“Daukagun 
immigrazioa gure
beharrizanetara
egokitzen da” 
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EKONOMIA
kolaborazinoa

Mauricio García
UGT sindikatua

Aldatu,
ez murriztu
Gobernuak jubilatzeko legezko
adina bi urte atzeratzeko
proposamenak –jubilazio
kalkulua egiteko urte kopuru
hori handitzeko aukera utziz,
gainera, eta neurriok gazteena
eta emakumeena lako hainbat
jende-multzo areago kaltetuko
lituzkeela ahaztuz– sindikatuok
(UGTk eta CCOOk) proposamen
horren aurrean erantzun
dezagun eragin du, elkartasunik
bakoa, erregresiboa, desegokia
eta gaizki planteatua deritzogu-
lako bai garaiari bai moduei
dagokienez, eta hainbat
mobilizazio egin behar izan
dugu, otsailaren 27an Bilbon
egindakoa, kasurako,  milaka
langile kalera atera delarik
Gobernuak indarrean jarri nahi
duen neurriaren kontra.

Mobilizazio hauen
arrakastaren ondoren, Gober-
nuak proposamena baztertu
du, “etenda” eta Toledoko
Itunaren markoan eztabaida-
tzeko utziz;  eztabaidatu behar
den lekuan.

Lehenengo eta behin,
2006ko pentsioen akordioan
hartutako konpromisoak bete
beharko lirateke. Hartu beharko
litzatekeen norabideak oraingo
eta etorkizuneko pentsioak
hobetzeko ikuspegia izan
beharko luke, eta hori ez da
egiten gastu publikoa murriz-
tuz. Espainian, gainera,
indarrean dago jubilatzeko
adina aurreratu edo atzeratzeko
borondatezko aukera, jubilatze-
ko batez besteko adina 63,10
urtekoa delarik, eta 65era
hurreratu dadin neurriak
diseinatu beharko lirateke.
Onartu beharrekoa da, bestal-
de, Espainiako demografian
adin tarte handiak daudela
jaiotzen beherakadagatik,
beraz, belaunaldi aldaketa
ziurtatuko duten politika
sozialekin lagundu beharko
lirateke familiak. Jubilazio
malgu eta borondatezkoaren
aldeko apustua egin behar da,
murrizketarik barik eta sistema-
ren iraunkortasunari lagunduz.
50 urtetik gorakoentzako eta
gazte zein emakumeentzako
enplegu iraunkora sortu behar
da. Gure babes sozialeko eta
pentsio publikoen sistema
zaindu behar da...

Hauek dira UGTk eztabai-
da-mahaira eraman dituen
proposamenetako batzuk;
Toledoko mahaira, eta ez kalera.

Greba mugagabean daude
Ductilor Fytasako behargi-
nak 21 pertsonen kalera-

tzea eta soldaten murrizketa sala-
tzeko. Jose Luis Etxeberria, LABe-
ko ordezkariak azaldu duenez,
enpresak "kaleratuko" dituen "21
beharginen zerrenda aurkeztu du,
izen abizenekin, epaitegi merkan-
tilean. Gainera, soldaten %15
murriztu nahi dute, eta ez dugu
onartuko".  Langileak astelehene-
tik daude greba mugagabean,
"etorkizun laboral eta lan baldin-
tza duin batzuen defentsan".  

Enpresa komiteak azaldu due-
nez atzo zuzendaritzagaz 21 kale-
ratzea bertan behera uzteko
aurreakordiora heldu ziren zuzen-
daritzagaz, “baina ordu erdi beran-
duago atzera egin zuten, inolako
azalpenik eman gabe”. 

Mikel Elizburu ELAko ordez-
kariak azaldu duenez, “desados-
tasuna adierazi nahi dugu eta ara-
zo honentzat irtenbide egokia lor-
tu". Hori dela-eta, beharginak
enpresaren aurrean jarri dira,
"gogorra" bada ere, bertan egon-
go direla aipatu du Mikel Elizbu-
ru ELAko ordezkariak; "langileak
prest" daude horretarako. 

Elizburuk jakitera eman due-
nez, “eguaztenean bost orduz bil-
duta egon ginen beharginak eta
enpresa. Hasieran akordioa gertu
bazegoen ere, azken momentuan

Bizkaiko EHNEk jardunaldiak
antolatu ditu Durangon mar-
txoaren 24tik 27ra; Formakuntza
eta elkartrukerako jardunaldia
gazte baserritarrentzat eta base-
rriratu gura duten gazteentzat.
Antolatzaileek azaldu dutenez,
“baserritar gazte moduan espe-
rientziak elkartrukatzeko lekua
eta baserriratu gura duten gaz-
teei hainbat baliabide eskaintze-
ko aukera ederra da”.

EHNEk Mundubat eta Euro-
pako Via Campesinaren lagun-
tzaz antolatutako doako jardunal-
dietan izena emateko azken egu-
na martxoaren 22a da. Izena
emateko orria eta programa
www.baserriabizi.info webgu-
nean lortu daiteke edo, bestela,
946232730 telefonoan. G.A

Jardunaldiak
baserritar gazte
eta baserriratu
gura dutenentzat

Eskola publikoetako jangeletan
aste honetan ere greba egin dute,
astelehen eta eguaztenean.
Durangoko LAB sindikatuko
ordezkariak azaldu duenez,
enpresa eta beharginen artean
izandako bileretan “hasierako
akordioa badago, enpresak egin-
dako proposamena aztertzen
gabiltza”. Proposamen horretan
“aurrerapauso txikiren bat bada-
go, baina zehaztu beharra dago”.
Astelehenean, baina, berriro bil-
duko dira.

LABek, ELAk, CCOOk eta
UGTk deitutako 13. greba izan zen
eguaztenekoa. Aste honetan, bai-
na, jangeletan gutxieneko zerbi-
tzuak gehitu dira. Beharginek lan
baldintzak funtzionarioekin
parekatzea eskatzen dute. G.A

Jantokietako
beharginek eta
enpresak,
negoziatzen

ELORRIO

DURANGALDEA

“Otsaila XXIeko langileak
ziren iraindu zutenak”

Mugarik bako greban daude
Ductilor-Fytasako beharginak

enpresak hasierako proposame-
na atzera bota zuen. Eta orain
akordio batera heltzea ez dago
gertu”. Enpresak kaleratzeko bede-
ratzi bolondres eskatu ditu, eta
badaudela dio Elizburuk, baina
enpresak izenak jakin gura ditue-
la adierazi ei du, “premiazko per-

tsonak” dituela-eta. Beharginak
egoeragaz “nazkatuta” daude.

Elizburu ELAko ordezkariak
Elorrioko “alkatea langileekin oso
ondo portatzen dabilela” adiera-
zi du, “karpa eta aulkiak utzi diz-
kigu, eta bilera Udaletxeko gela
batean egin genuen”.  A.U/G.A

Durangoko EAJk bere postura azaldu zuen joan
zen udalbatzarrean izan ziren “istiluen” inguruan

Aurreakordiora heldu eta ordu erdira zuzendaritza atzera bota dela  salatu du enpresa komiteak

Beharginak enpresa aurrean jarri dira, eta bertan egongo direla diote. Juanra de La Cruz

LABek adierazi duenez,
enpresak “inbertsioak
Polonian duen plantan egin
ditu, ez Elorrion”

Durangoko EAJk pleno aretoan
joan zen barikuan eman zuten
prentsaurrekoan bere postura  azal-
du zuen azken udalbatzarrean izan
ziren “istiluen” inguruan. Aitziber
Irigorasek Durangoko Gobernu
Taldearen izenean azaldu zuenez,
udalbatzarreko kideak "iraindu"
zituztenak "Otsaila XXI enpresako
langile ohiak dira, eta ez Fundifes
enpresaren itxiera dela eta langa-
bezian dauden langile guztiak”.
Otsaila XXIenpresako langile ohiak
“ez dira Durangokoak, eta eraba-
kirik hartzekotan Durangoko Fun-
difeseko 28 langileen kasuan har-
tuko genuke”. Durangoko Udale-
txearen agendan berkalifiakzio
honek ez duela lehentasunik aipa-

tu du Aitziber Irigorasek, Gobernu
Taldearen izenean. Langile ohiek
"lurren berkalifikazioa egitean diru
gehiago lortuko dute, oraingo egoe-
ran lur industrial bategaz lortuko
luketena baino askoz gehiago.
Horretarako, zinegotzien askatasu-
na mugatu, salaketa pertsonalak
egin eta iraindu egin gaiuzte". Bes-
talde, "langileen egoeraz baliatuz
udal hauteskundeei begira gober-
nua politikoki ahultzeko asmoa” ez
litzateleeela morala dio Irigorasek,
eta bertan behera uzteko. G.A

Irigoras: “Hartzekotan
Durangoko Fundifesen kasuan
hartuko genuke erabakia”
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KULTURA

DF eskolaren azkeneko saioa
Martxoaren 24an Asier Altunak eta Eider Rodriguezek
eskainiko duten saioagaz emango dute Platerueneko 
DF bertsozale eskolaren bigarren edizioa amaitutzat.

‘Oinez dabilen jende eskasa’ izenekoa da Karrika
antzerki taldeak martxoaren 20an San Agustinen
estreinatuko duena. Zuzendariagaz egon gara.

Karrikaren antzezlan berria12 13

ANTZERKIA IKASTAROA

AAnnttzzeezzlleeeeii
zuzenduriko
ikastaro 
trinkoa

JJ oan zen zapatuan, Aba-
diñoko Muntsaratz auzo-
ko Banarte antzerki tal-

dearen lokalean batu ziren Antzer-
kiola Imajinarioaren sortzaileetako
bat izan zen Ander Lipusek gida-
tu zuen ikastaroan parte hartze-
ra gerturatutako antzerkizaleak.

Ikasle kopuruaren gehienez-
ko muga 15 lagunetan ipini zuten
antolatzaileek, eta laster bete ziren
tokiak: interes handia piztu du
eskualdeko antzerkigile eta antzer-
kizaleengan proposamenak, eta
arrakasta nabarmena izan du
Muntsarazko ikastaro trinkoak. 

Entrenamendu fisikoaren
zein ahots lanketaren inguruko tri-
kimailuak eskaini zizkieten zapa-
tuko ikastaroan antzerkizaleei.

Goizean goiz hasi eta iluntzera
arte, antzerki teknika eta prakti-
ka burutu zituzten. 

Antzerkiaren teoriak eta prak-
tikaren gaineko gaiak eskaintzen
Ander Lipus aktore markinarrak
jardun zuen Muntsaratzen: bere
esperientzian oinarritutako jarrai-
bideak parte-hartzaileekin kon-
partitu zituen Ander Lipusek.

Teoriari dagokionez, tradizio
japoniarreko ‘noh’ antzerkiari eta
Tadeusz Kantor antzerkigile polo-
niarrak sortutako teknikari buruz-
ko dokumentazioa eskaini zieten
parte-hartzaileei, besteak beste.
Antzerki antropologiara gertura-
tzeko aukera ere izan zuten: tek-
nika eta estetika berriak ikasteko
jokoa izan zuten bidea. I.E.

Goizean hasi eta
iluntzera arte iraun
zuen ikastaroak

Argazkia: Ana Domínguez
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GEURE DURANGALDEA

Fernan Ruiz
Berbaroko kidea

Sorlekuan arrotz
Duela gutxi iritsi da hona, gure herrira. Ez dator gau ilunekoen
planetatik, baina triste dagoela entzun diot, ez baitu hemen bizi
nahi. Ekuadoreko marratik gertu du bere jaioterria, horrela azal-
tzen du berak; aitarekin etorri da eta beste guztia han dauka:
ama, lagunak, bizilekua, bere ohea, lur zatitxo kuttuna, bero ika-
ragarria, jejen gogaikarriak, euriteak… Eta hori nahi du, hara itzu-
li, ez besterik. 

Batzuetan Interneten sartu eta bere herrialdearen irudi, albis-
te eta kontuak irakurtzen jarduten du. Bitxia da, horrelako saio-
txo baten ostean begiek diz-diz egiten diote, eta pozago ager-
tzen da, berbatsuago. Baina hara itzuli nahi du, han daukana
maite baitu. 

Norberaren atsekabeak norberarenak dira, ez beste inore-
nak, eta egoerak alderatzerik ez dagoen arren, gazte horren antze-
ko sentimena izan dut inoiz; esaterako, “La Madre Patria” dela-
koak berekiko konpromisoa betetzeko etxetik urrun eroan nin-
duenean. 

Ez naiz argiaren bila ibiltzen den horietakoa; beldurraren
beldurrez, akaso. Zuztarrak ondo sakonean, nahiago ilun eza-
guna argi itsugarria baino. Ekuadoretik gertu bere sorlekuari lotu-
ta dagoen gazte horri gertatzen zaion antzera, neuk ere lur zati-
txo kuttunera itzuli nahi nuke. 

Ez ditut gogoko inguruan, ingurunean, egiten diren eralda-
keta bortitzak; are gutxiago zelan egiten diren. Ez dira nire gus-
tukoak eta kito. Badakit munstro lur-jalearen burrundara ikara-
garria iritsiko dela, eta basoen aieneak barreiatuko dira bailaran
barrena; orduan bai sentituko naiz nire sorlekutik kanporatua,
eta hara itzuli nahi izango dut; Ginebra erregina erbesteratua
izan zen Etxaburu dorrean bizi zenekora, agian. 

BERTSOGINTZA IKASTAROA

BB ertsogintzaren inguruko
dibulgazioa egiteko hel-
buruz Durangoko Plate-

ruenean bigarrenez antolatu duten
DF bertsozale eskolaren ikasta-
roaren azken saioa izango da dato-
rren eguaztenean. Herenegun,
berriz,  Garaeta Berriaegunkarie-
tan Euskal Herriko Bertsolari txa-
pelketaren jarraipena egin duten
Agin Rezolaren eta Iñaki Aurrekoe-
txearen saioa izan zen.

Berbaldi formatuko lau saioe-
tan azkena datorren eguztenean,
martxoaren 24an, izango da Pla-
teruenean. Eider Rodriguez idaz-
le oreretarra eta Asier Altuna zine-
gile bergarrara gonbidatu dituzte
azkeneko saiorako. 

Txapelketa Nagusiari buruz-
ko euren ikuspegia azalduko dute
martxoaren 24an, beraz, sorme-
naren beste eremu banatan jardu-
ten duten Eider Rodriguezek eta
Asier Altunak, Platerueneko aur-
tengo ikastaroaren bigarren edi-
zioan parte hartzeko  izena eman
duten ia hogeita hamar bertsoza-
leen aurrean. 

Martxoaren 4an izan zen biga-
rren edizioaren lehenengo saioa,
eta txapela lau aldiz jantzi duen
Andoni Egaña izan zen ordukoan
Plateruenean: Bertsolari Txapel-
keta Nagusiak zelan bizi izan
dituen bertan parte hartu  izan
duen zazpi aldietan azaldu zuen
zarauztarrak. Bera Euskal Herri-
ko Txapelketan parte hartzen izan
denetan, 1986 eta 2009 urteen
arteko txapelketetan bertsogin-

tzaren bilakaera aztertu zuen
Egañak DF eskolaren bigarren edi-
zioaren lehenengo saioan, eta Mai-
te Berriozabal eta Unai Elizasu
gai-jartzaileek gidatu zuten orain
astebeteko saioa. I.E.

Bigarren edizioa izan du

ikastaroak aurten, eta

30 bertsozale batu dira

DF bertsozale eskolaren
azken saioa martxoaren 24an
Eider Rodriguez idazlea eta Asier Altuna zinegilea izango dira datorren
eguazteneko Durangoko Platerueneko azkeneko saioa gidatuko dutenak

Bertsogintza euren

esparruen ikuspegitik

aztertuko dute

ARGAZKIGINTZA ERAKUSKETA

Angoitiak Kinshasan egindako
argazkien erakusketa: ‘Mal aire‘
Kongon egindako argazkiak Zornotza Zentroan, apirilaren 6ra arte ikusgai

Zornotza Zetroan, apirilaren 6ra
arte, ikusgai izango da Mendicus
Mundi elkarteak antolatutako
Malariari buruzko erakusketa. Txe-
lu Angoitia argazkilari durangarra-
ren argazkien bilduma bat da
Malaria. Kinshasara bidaia, eta
gaixotasunak Kongon eragiten
dituen ondorio sozial eta ekono-
mikoetara hurbilarazten gaituzte. 

Hasi, esandako moduan, Zor-
notzan hasiko da Txelu Angoitia-
ren argazki erakusketaren bidaia,
baina Getxon, Donostian, Zarago-
zan eta Alemaniako hainbat hiri-
tan ere erakutsiko dituzte erakus-
keta honetako argazkiak. Saharaz
hegoaldeko herrialde askotan
malaria  pandemia bilakatua dela
eta Kongoko herritarrek zelan bizi
duten erakusten dute Angoitia
durangarraren argazkiek. 

Munduko 109 herrialdetako
250 milioi laguni eragiten dien
gaitza pobreziaren ondorio denez,
eragotzi daitekeen zerbait dela
azpimarratzen du mundu maila-
ko Stop Malaria Now kanpaina-
gaz bategiten duen Medicus Mun-
di Bizkaia GKEak.  

Erakusketara gerturatzen
direnak malariak pobreziagaz dau-
kan lotura estuaz jabetzea da era-
kusketaren helburua, Hegoalde-
ko herrialdeetan egunean milaka
pertsona hiltzen dituen gaixota-
sunaren kontra norbanakoak zer
egin lezakeen gogoetara ekartzea.

Kinshasako kaleetan, ehorz-
tetxeetan eta eskasian kongotarrek
eguneroko bizitzari aurre egiteko
energia zelan ateratzen duten ere
erakusten dute argazkiek. Erago-
tzi litekeen benetako pandemia
baten testigantza dira argazkiok. 

Malariak eragiten

dituen kalteetara

gerturatzeko irudiak

Zornotza Zentrotik

beste hainbat herritara

eramango dute  
‘Stop Malaria Now’ kanpainaren parte da argazki erakusketa. T.Angoitia

Kongoko Kinshasako

kaleetan Angoitiak

ikusitakoaren argazkiak

Munduan 250 milioi

laguni eragiten dien

gaixotasuna da malaria

A.Ugalde
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Bihar estreinatuko du Karrikak
‘Oinez  dabilen  jende  eskasa‘ lana

DDozena bat urte egingo
ditu Karrika antzerki tal-
deak laster, eta, urteotan

legez, antzezlan berri bat estrei-
natuko dute aurten ere. Martxoa-
ren 20an Durangoko San Agus-
tin kulturgunean egingo dute
Oinez dabilen jende eskasa
antzezlanaren estreinaldia.
Hamabi urteko historian, urtean
behin ikuskizun berria kaleratu
izan du Karrikak: Fartsa izan zen
lehenengo oholtzaratu zutena,
eta azken urteetakoak, orain urte
biko Martxoak 31n estreinatu
zutena eta iazko irailean eraku-
tsi zuten Ametsen Faktoria izan
dira, besteak beste.

Artemio Zarco idazleak 7K
astekarian argitaratutako artiku-
lu bat du bihar aurkeztuko duten
antzezlanak oinarri, Karrikako
zuzendariak azaldu digunez.
Orain zazpi urte inguru argita-
ratutako testua da Zarcorena, eta
Txotxe zuzendariak gogoratu
duenez, artikuluaren irakurke-
tak bultzatuta sketx bat idatzi
zuen orduan: bere sasoian ske-
txa oholtzaratu zuten arren,
“sketx horretatik tiratu eta obra
luzeago bat sortzea erabaki arte
kaxoi batean egon da Oinez dabi-
len jende eskasa gordeta”. 

Obra labur horregaz espe-
rimentatzen eta inprobisatzen
hasi, eta horrela joan da bihar
erakutsiko duten antzezlan hau
forma hartzen. Istorioak garapen

dramatikoa nondik izan lezakeen
aztertu eta gero ekin zioten tes-
tua eta gidoia idazteari. Aldi
berean, Karrikaren lan egiteko
metodoari eutsiz, sortzen joan
zaizkien eszenografia eta jantzien
beharrak ere taldekideak eurak
joan dira osatzen, sortzen. 

Karrikako gazteen taldea da
Oinez dabilen jende eskasa
antzezlanean protagonista, bai-
na taldean urte gehiago darama-
tzaten kideen laguntza ere izan
dute. Antzezlanaren gaia bera ere
bereziki interesgarria da Karri-
kako gazteentzako. “Gaztea” ber-

baren esangura ez dela batere
zehatza azpimarratu arren, “gaz-
teak bereziki ukitzen dituzten
gaiak landu ohi ditu Karrikak”,
dio zuzendariak, motibagarrie-
nak horiexek gertatzen zaizkie-
lako: Oinez dabilen jende eska-
sa obrako protagonistak, pertso-
nen kontrako minen eraginak
gehien pairatzen dituztenak,
umeak eta gazteak direla azal-
du digu zuzendariak. “Markatu-
tako mugetatik kanpo jolastera
joatera bultzatzen ditu umeak
euren izaera anarkikoak”, dio,
“eta eurek  jasaten dituzte leher-
gailuen eraginak ere”. 

Dramatizazio tailerra eta
eraikuntza edo plastika tailerra
dituzte Karrika antzerki taldean.
Horrela, oholtzara begira, obra
batek behar duen alde drama-
tikoa edo espresiboa joaten dira
obrak sortzerakoan gorpuzten.
Aldi berean eraikitzen joaten
dira, bestalde, antzezlanean
behar den attrezzoa eta obra
janzteko funtzioa duten arropak. 

Antzezle nagusiak bedera-
tzi izango dira eta lau antzezle-
laguntzaile izango dituzte Oinez
dabilen jende eskasa obran,
zuzendariak azaldu digunez.
Lan dramatiko hori lagundu eta
indartzen, antzezlanerako esze-
nografia eta jantziak sortzen,
beste zazpi-zortzi lagunek jar-
dun dute tailerrean, azken urte-
bete baino gehiagoan. Zuzen-
tzen eta arlo teknikoan beste
hiru lagun daude; guztira, beraz,
hogei bat lagun dira Oinez dabi-
len jende eskasa antzezlana osa-
tzen dutenak; bakoitzak bere
tokia du Karrika antzerki tal-
dearen egitura horretan. I.E.

Martxoaren 20an, bihar, entsegu-gune ere baduten Durangoko San Agustin aretoan egingo dute
Karrika antzerki taldekoek antzezlan berriaren estreinaldia. Pertsonen kontrako minek sortzen
dituzten kalteei buruzko antzezlana sortzen urtebete pasatxo eman du Karrikako gazteen taldeak.
‘Oinez dabilen jende eskasa’ da urtebeteko dedikazio horren emaitza, eta Durangon aurkeztu eta
gero beste antzoki eta areto batzuetan antzeztea dutela helburu azpimarratu digute Karrikakoek.

ANTZERKIA ESTREINALDIA

Hogei laguneko
taldeak jardun du

‘Oinez dabilen jende
eskasa’ sortzen

Artemio Zarco
idazlearen artikulu
bat du Karrikaren

azken lanak oinarri

Kurutziaga ikastolan eszeno-
grafia eta jantziak lantzeko tai-
lerra eta entseguetarako lekua
Durangoko San Agustin kultur-
gunean dauzka Karrika antzer-
ki taldeak. Azkeneko urteetan
sortu dituzten antzezlanak
estreinatzeko gune ere badute
Durangoko San Agustin.

Talde bik osatzen dute gaur
egun Karrika; hasi berriagoak
diren gazteena eta taldean urte
batzuk badaramatzatenena.
Antzezlanak sortzeko ere bi
modu izaten dituzte Karrikan:
bata ideia batetik abiatu eta
inprobisazioaren bitartez ohol-
tza gainean esperimentatuz for-
ma ematen joatea da; beste
batzuetan, aurretik idatzitako
testu bat oinarri hartuta sor-
tzen dituzte antzezlanak.

Gazteek bihar dute azken
urtebete baino gehiagoan lan-
du dutena erakusteko aukera,
eta Gabonetan dute helduen
estreinaldirako hitzordua: pros-
tituzioaren inguruko Hau ez da

Calcuta estreinatuko dute
neguan. Lan guztietan, testua eta
berba bai, baina alde bisuala ere
asko lantzen du beti Karrikak:
antzezpena, musika, mugimen-
dua, atrezzoa, jantziak... 

Testuari eta berbari beste, irudiari eta
arlo plastikoari garrantzia emanez

Orain zazpi urte
idatzitako obra
laburretik tiraka

sortu dute antzezlana

Pertsonen kontrako
minen kalteak jasaten

dituzten ume eta
gazteei buruzkoa da

Kepa Aginako

K.Aginako
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ANTZERKIA EMANALDIA

‘La muerte y la
doncella‘ Elorrioko
Arriolan eta 
San Agustinen 
Ariel Dorfman idazle argentinarra-
ren Saga ekoiztetxearen La muer-
te y la doncellaren irudiko molda-
keta taularatu zuten eskualdean
joan zen astean; barikuan Elo-
rrioko Arriolan eta Durangoko San
Agustinen domekan. Durangal-
deko oholtza biotan, Luisa Mar-
tin, Emilio Gutierrez Caba eta Jose
Saiz Martin aktoreak bertatik ber-
tara ikusteko aukera ez zuen gal-
du gura izan Durangaldeko lagun
askok. Antzezleen izen-abizenek
edo obraren argumentuak eraka-
rrita, ikusle asko gerturatu zen La
muerte y la doncellaren Eduard
Costaren moldaketa ikustera.

Leku eta garai oso zehatz
batean kokatutakoa baina gai uni-
bertsalei buruzkoa da joan den
asteburuan Durangaldean ikusgai
izan duguna: Pinocheten diktadu-
raren osteko Txileren eta ikasle zela
torturatu zuen gizona bahitzen
duen emakumearen istorioa eka-
rri ziguten Elorrio eta Durangoko
antzokietara. I.E.

ZUZENKETA

Joan zen asteko, mar-
txoaren12ko,  a lean
Anbotoren azalean eta
13. orrialdeko erreporta-
jean Bide Ertzean tal-
deak Elorrioko Arriola
aretoan kontzertua egun
hartan eskainiko zuela
jaso genuen. Okertu egin
ginen, kontzertua mar-
txoaren 18an, atzo, eman
baitzuten. Eragindako kal-
teengatik barkamena
eskatu gura dizuegu kon-
tzertuaren antolatzaileei,
taldekideei eta Anboto-
ren irakurleei. 

Kepa Aginako

MUSIKA EMANALDIA FILM LABURRAK

BB errizko Musika Ikastegian
ikasle izandako bi berriz-
tarrek —Daniel Ansorre-

gi eta Anais Fernandezek—, orain
urte batzuetara arte irakasle izan-
dako Marta Narbaizak eta gaur
egun piano klaseak ematen dituen
Ana Mari Aldekoa piano irakasleak
Kultur Etxean eskainiko duten
lehenengo emanaldia izango da,
martxoaren 26an, 22:00etan, eskai-
niko dutena. Musika Eskolako
ikasleekin urtero udaberrian anto-
latzen duten emanaldia egiten 21
urte daramatzate eskolakideek,
baina lehenengoz jesarriko dira

datorren bariku gauean Kultur
Etxearen oholtzan ipiniko dituz-
ten pianoak jotzera. 

Saioaren errepertorioa ani-
tza izango dela aurreratu digute;
pianorako pieza klasikoak ez ezik,
kanta garaikideak ere eskainiko
dituztela. Klasikoetan, Chopinen
Nocturno pieza eta Betthovenen
Claro de lunaeskainiko dituzte, eta
konposizio garaikideen artean,
Mikel Laboak musikatutako Xabier
Leteren Negu Hurbila eta Beatle-
senYesterday joko dituzte, besteak
beste. Lau eskutara pieza bana
joko du gainera, bikote bakoitzak. 

‘Claro de luna’ eta

‘Yesterday’ eskainiko

dituzte, besteak beste  

Lau piano-jotzaile berriztarren
entzunaldia Kultur Etxean
Martxoaren 26an, 22:00etatik aurrera, Berrizko Kultur Etxean izango da
lau piano-jotzaileen emanaldia; pieza klasikoak eta garaikideak joko dituzte

Ezazu Film Fest
martxoaren
20an, zapatuan,
Plateruenean

Daniel Ansorregi, Anais

Fernandez, Ana Mari

Aldekoa eta Marta

Narbaiza pianoan 

Bihar, 18:00etan hasita, Durango-
ko Plateruenean izango da Eza-
zu Film Fest filme laburren lehia-
ketara aurkeztutako lanen ema-
naldia. Jaialdiaren antolatzaileek
hautatutako hamaika lan aurkez-
tuko dituzte Ezazu Film Fest jaial-
diaren lehenengo edizioan. Abe-
rri, Sindrome de Estocolmo, El
pintor, Inboluzio, Cara a la paret
edo Ardia dira aurkeztuko dituz-
ten lanen izenburuetako batzuk.

Emanaldiaren ostean, Uxua
eta Froufe bakarlarien kantaldiak
21:00etan, jaialdiaren sari bana-
keta ekitaldia, eta Ruben Kostas
eta Iker Undersound dj-en esku-
tik gau elektronikoa izango dira
ondoren, Plateruenean.



anboto 2010eko martxoaren 19a, barikua P15Publizitatea



ErreportajeaE 2010eko martxoaren 19a, barikua anboto16

nandiaren lanari erreparatzen
badiogu, hainbat generotan
murgildu izan dela ikusiko
dugu: poesia, narrazioa, saiake-
ra, haur literatura, itzulpenak... 

Gainera, bere lan horrek
adierazpide ugaritarako jauzia
egin du, “euskal idazlerik kanta-
tuena eta oholtzaratuenetakoa”
dela diote plateruek; Ruper
Ordorika, Mikel Laboa  eta
Muguruza anaien testugile izan
da, esaterako. Hainbat ikuski-
zunen oinarri ere bai: Kukairen
Hnuy illa, Gaitzerdi Teatroren
Decir lluvia y que llueva...

Sarrionandiaz jarduteko
beste arrazoi bat bertakoa iza-
tea da, “Durangaldeko semea”.
1980tik, baina, herritik kanpora
dabil. Izan ere, kartzelan sartu
zuten, eta handik bost urtera
ihes egitea lortu zuen. Bizipen
horiek markatuta idatzi izan du;
Gartzelako poemak eta Ni ez
naiz hemengoa izan daitezke
horren adibide. Dena dela, ez
da bere sorlekuaz ahaztu, eta
halan erakutsi zuen Akordatzen
saiakera lanean.

Garaizarko idazlea plazara
ekarriko du Zilar Astearen lehen
edizioak. M. Onaindia.

Martxoaren 24tik 28ra bitartean, Zilar Astearen lehenengo
edizioa burutuko dute Durangon. Hainbat eragile eta 
ikastetxeren bultzadaz, urtean behin antolatuko den aste
tematikoa da Zilar Astea. Ekimenari hasiera emateko, 
Joseba Sarrionandia idazlea hartu dute lan ardatz.

H
erri-kulturgintza lantze-
ko asmoz jaio da Zilar
Astea. Durango osoko
talde eta guneekin, zein

Euskal Herri osoko eragile eta
artistekin, urtean gai bat landu eta
plazaratuko dute; gai jakin bat,
autore bat edo gertakari bat. Aur-
tengo lehenengo edizio honetan,
Joseba Sarrionandiari eskainiko
diote aste tematikoa. 

Egitasmo honen atzean
hainbat plateru edo zilargin
daude: Plateruena kafe antzo-
kia, Berbaro euskara elkartea,
Karrika antzerki taldea, San
Agustin kulturgunea, Literatura
Eskola, Jesuitak ikastetxea, Ibai-
zabal ikastola, Durangoko Insti-
tutua eta Maristak ikastetxea.
Hezkuntza eremuan ere izango
du, beraz, eragina.

Ekimen anitza eta aberatsa
da Zilar Astea. Izan ere, diszipli-
nartekotasuna jorratuko dute:
euskarazko kulturaren adieraz-
pideetan urtean-urtean aukera-
tutako gaiak izan duen trataera
landu eta horretan diharduten
artistak elkartuko dituzte.

Garaizarko idazleaz

Esandako moduan, Joseba
Sarrionandia (Iurreta, 1958)
idazlearen obraren inguruan
garatuko da lehenengo Zilar
Astea. Antolatzaileek adierazi
dutenez, aste tematikoaren
ezaugarriak “ondo baino hobe-
to” islatzen dituelako aukeratu
dute iurretarra. Hasteko, “obra
oparoko eta aberatseko auto-
rea” dela azaldu dute. Sarrio-

Egitasmo honen
atzean hainbat
eragile eta
ikastetxe dago

Atzo egin zuten ekimenaren aurkezpena, Durangoko Plateruena kafe antzokian. Ana Dominguez

Zilar Astea: Sarrionandiaren
obra herrira eta plazara

Sarrionandia
hainbat generotan
murgildu izan dela
ikusi daiteke

Bere lan horrek
adierazpide
ugaritarako jauzia
egin du
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M-24, 25:
‘Koblakariak
behar ditugu’
Ikus-entzunezko honek emango dio
hasiera egitarauari. Hilaren 24ko
emankizuna ikasleentzako izango
da, goizeko 10:00etan Plateruenean.
Hurrengo egunekoa, zabala, leku
berean baina iluntzeko 20:00etan.

Sarrionandiaren testuak oina-
rri, Gotzon Barandiaranek errezital-
dia egingo du, Unai Iturriagak eta
Miren Amurizak bertsotan egingo
dute, Eñaut Elorrietak abesteko
ardura izango du, eta Karrikakoek
esketxak aurkeztuko dituzte.

M-26: 
‘Aulki Jokoa’
antzezlana
Le Petit Théâtre de Pain konpainia-
ren obra hau izango da ikusgai mar-
txoaren 26an San Agustinen, gaue-
ko 22:00etan. Iurretako idazlearen
zenbait idatzi erabilita, erbestetik
bueltatu ezin den gizon baten isto-
rioa kontatzen digu Lapurdiko tal-
deak, Ander Lipus zuzendari duela.
Bakardadetik ihes egin gurako du
protagonistak.

Manex Fuchs ibiliko da aktore
lanetan, eta Battitt Elissalde izango
da musikaria.

M-27: 
Literatura Eskola,
Mendigurenegaz
Xabier Mendiguren idazle beasain-
darrak emango du Literatura Esko-
lako hitzaldia. Literatura aztertzea
du helburu eskola honek; era ibilta-
rian Euskal Herri osoan dabil,
astean herri batean. Hilaren 26an
Durangon izango da hitzordua, goi-
zeko 10:00etan, Udal Liburutegian. 

Sarrionandiaren ipuingintzaz
ariko da Mendiguren. Bertaratzen
direnentzako hiru liburu irakurtzea
gomendatu du: Narrazioak, Atabala
eta euria eta Ifar aldeko orduak.

M-28:  
Memoriaren
mapan oinezean
Kartzelak eta erbesteak duten
moduan, Joseba Sarrionandiaren
letretan sorlekuak ere izan du lekua.
Makina bat erreferentzia egin izan
ditu Iurreta, Durango eta inguruko
parajeetaz. Horregatik, Zilar Asteari
amaiera emateko, iurretarrak aipa-
turiko gune batzuetan zehar ibilal-
ditxoa antolatu dute hilaren 28rako.

Goizeko 10:00etan izango da
irteera, Plateruenean. Iurretako Aita
San Migel plaza, Goiuria, Axkorra
eta Ertzilgo garaitik pasatuko dira.

Hilaren 24an eta 25ean izango zara
Durangon. Nondik dator ideia?
Plateruenekoek deitu ziguten ekimen
berezi bat antolatu behar zutela esanez.
Guk, Larrabetzun, antzeko literatura
emanaldiak antolatu izan ditugu, Litera-
tura Eskolaren bidez eta abar. Gure ema-
naldian, iurretarraren poema eta narra-
zioak hartuko ditugu kontuan; hunkiga-
rri eta gogorrak zein komikoak. Irakurriz,
abestuz, antzeztuz eta bertsotan azaldu-
ko ditugu. Ordubete eta laurden inguru-
ko iraupena izango du, eta Sarrionandia
ezagutzen dutenentzat zein ezagutzen
ez dutenentzat aproposa izango da.

Zeren gainean garatuko da zuen ikus-
entzunekoa?
Gure iritziz, Joseba Sarrionandiaren obra
ulertzeko ezinbestekoak diren bi kon-
tzepturen inguruan egituratuko dugu
zuzeneko emanaldi hau: denbora eta
espazioa. Faktore horiek idazle eta sor-
tzaile askoren kezka izaten dira, baina
Sarrionandiaren kasuan garrantzia bere-
zia hartzen dute, bere egoera pertsonala-
gatik. Berak idatzi izan duena egoera
latz, muturreko eta bazterrekoetan egin
du. Bere testuetan beti presente dago,
batez ere kartzelatik eskapatu eta dese-

rrian dagoenetik, etxera bueltatzearen
kontzeptua: aberrira, sorterrira, Duran-
gora, Garaizarrera, Iurretara... Kartzelako
sasoia presente izan du, eta erbestea ere
bai: inongoa ez izatearen sentsazio hori.

‘Koblakariak behar ditugu’. Zergatik?
Martin Larralde testuan, berak aipatzen
du inork ez duela koblakaririk behar,
kontrako zentzua eman guran. Nik ere
hala pentsatzen dut: egungo egoeraren
kronistak behar ditugu. Gurean Iturriaga
eta Amuriza izango dira; Elortza ere,
atzean, oso presente dago. Bertsolari-
tzak, musikak, literaturak... ezin dute
galdu kronista izaera hori. 

Ikastetxeetan ere bazabiltza lanean...
Honen osagarri legez planteatu dugu.
Aipatzekoa da, orain arteko esperien-
tzietan, ikasleetako batzuek ez dakitela
Iurretako idazlea nor den, ez dutela eza-
gutzen. Beraz, lagungarri izango zaie.
Emanaldietara joan aurretik, ikasleek
Sarrionandiaren obraren inguruko ikas-
taro txiki batzuk egitea da asmoa.
Hamarnaka taldek musikatu dituzte
bere testuak azken 30 urteotan. Horren
aitzakiaz, euskal literatura eta musikaren
arteko hartu-emana eta elkarreragina
aztertzen gabiltza, tailer formatuan. 

Kuriosoa da kanpoan bizi arren hemen
duen arrakasta...
Lehenik eta behin, bere testuen kalitate-
agatik dela pentsatzen dut. Horrek,
enpatia sortu du euskaldunen artean.
Gainera, XX. mendeko euskal poeta han-
dienetakoa dela esango nuke. Bestalde,
bere egoera pertsonalak mitifikazio bat
ere eragin du.

Proiektu ugaritan ikusi dugu Gotzon Barandiaran olerkari
larrabetzuarra, Bihotz Bakartien Klubean edo Katamalon,
adibidez. ‘Koblakariak behar ditugu’ saioan parte hartuko du.

“Sarrionandia gazteei
gerturatu gura diegu”

Denbora eta
espazioaren inguruan

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

IRITZIA
Gutunak @

✑

Durangoko Euskal Herrian Euskarazen
oharra
Durangoko herritarroi zuzentzen gatzaizkizue, euskararen
ordenantzen inguruko gure hausnarketa eta posizionamen-
dua azaltzeko:

Lehenik eta behin, argi utzi nahi dugu, EHE izan zela herri
honetan lehena ordenantzen beharra kaleratu zuena eta,
ondorioz, hauen falta salatu zuen lehena ere izan zen. Urte
batzuk badira lehenengoz gai hau lantzen hasi ginela. Gure
helburua Durango eta Euskal Herri euskaldun bat diren hei-
nean, oso garrantzitsutzat jotzen genituen eta jotzen ditugu
euskararen ordenantza egoki batzuk, benetako normalkun-
tzarako pausuak emateko udalerrian.

Horregatik, oso begi onez hartu genuen Euskara Batzor-
dean ordenantza ereduak lantzen zebiltzala jakin genuene-
an. Gure kide batek proposaturiko ordenantza baten inguru-
ko ekarpenak egin ahal izan dituen arren, osoagoak eta zeha-
tzagoak ziren beste batzuk albo batera utzi ziren.

Plenora joango diren ordenantza hauek ondo aztertu
ondoren, argi daukagu ez direla Durangok merezi eta behar
dituenak. Are gutxiago Udalean agintean daudenek ordenan-
tza izaera emango ez diotela jakin dugunetik; hau da, ez dira
bete beharreko neurriak izango. Guretzat, ordenantza bat onar-
tzen den momentutik bete behar den legedi bat da, eta haue-
kin ez da hori gertatuko. Ez dira udal, langile eta herritarren-
tzako betebehar bat izango eta, horrela, gauzek berdin jarrai-
tu edo txarrera egingo dute. Nahiz eta lan asko egin den, eta
asmorik onenarekin, azkenean politiko batzuk aurpegia zuri-
tzeko tresna bezala erabiltzeko besterik ez da izango. Testua
oso orokorra da, eta zehaztasun falta handia dago; gaikako
neurri zehatzak falta dira, datak, eta bete ezean zigorren aipa-
menik egin ere ez da egiten. TAOaren ordenantzek argi diote
diru bat ordaindu behar dela aparkatu ahal izateko, edo bes-
tela isuna jarriko dutela; zer gertatuko da Udalak lanpostu bate-
ko euskara maila bermatzen ez badu? Ezer ere ez. Eta hor dago
arazoa.

Gainera, Euskal Herriko eta Durangoko berezko hizkun-
tza bezala euskarak behar duen lehentasunezko irudia faltan
botatzen da. Elebitasunaren diskurtsoa gailentzen da eta eus-
karak, menpekotik lehentasunezkora pasatzeko, lehentasu-
nezko politika nabarmena behar du. Zehaztapen gabeko tes-
tu hau onartuta, ez dira herritarren hizkuntza eskubideen urra-
keta sistematikoak desagertuko udal administraziotik.

Horregaitik, gutun honen bidez jakinarazi nahi dizuegu
Durangoko Euskal Herrian Euskarazek ez duela euskararen
“ordenantza” hori onartuko. Laburbilduz, hiru arrazoi nagu-
si daude gure ezezko borobila jaso dezan:

1. Izen hori eduki arren, ez dira ordenantzak izango eta,
ondorioz, ez dira bete beharrekoak izango.

2. Ordenantzak behar baldin badira, koofizialtasun poli-
tikaren porrot garbiagatik da. Beraz, ezin dugu elebitasun horre-
tan oinarritutako proposamenik onartu. Euskarari dagokion
lehentasunezko trataera eman behar dion ordenantza duina
behar dugu.

3. Proposamen horrek ez du hizkuntza eskubideen erres-
petua bermatuko; ez langileena, ezta herritarrena ere.

Gure hausnarketak herritarroi ere zer pentsatua emango
dizuelakoan; bil dezagun euskalduntzearen aldeko indarra:

Hau guztia dela eta martxoaren 23an manifestazioa buru-
tuko dugu 19:00tan Txiki Otaegitik hasita.

Euskararen ordenantza duinak orain!

Durangoko Euskal Herrian Euskaraz

Haize hegoa
Herri txikietan sarritan gertatzen
da ezagunekin kalean tril egitea.
Gehienetan, ‘epa’ eta ‘bueno’ esan,
eta amaitu da elkarrizketa. Beste
batzuetan, berriz, dela leku itxi
batean elkartu garelako, dela
anbulatorioan zain gagozelako,
dela beste edozein arrazoirenga-
tik, berbetan luzetxoago jardu-
ten dogu, gogorik eta gairik egon
ez arren.

Eguen goizean, atzo, auto-
busaren zain zegozen ezagun ez
oso lagun bik batak besteagaz
berba eginez gero, elkarrizketa
hasiko eben, hainbaten eguraldia-
gaz. Hego haizea dabilela, epel-
du egin dauela itzelean, berriro be
hotza ei dakarrela, negua zer luze
egin den: “Ea noiz amaitzen den”,
pentsatuko eben lagunok.

Baleiteke, baina, autobus hori
atzeratuta etortzea. Elkarrizketa-
gaz jarraitu egin behar, orduan. Zer
gai aterako? Beharbada, astebu-
rua: eguenetan normala izaten
da, baina, gainera, oraingoan bari-
kua jai izanda. Urtetako asmorik
ete zeukien, nonora joatekorik
edo herrian geratu. “Geratu ala
mogitu, ez dakit zer egin”, esan-
go eban batek. Zeuk ez badakizu,
nori galdetuko deutsagu, agoazi-
lari?” besteak erantzun.

Gero beste gai bat atera behar,
eta orduan Athleticen txanda izan
leiteke. “Oraingoan bai, e? Aurten
benetan ilusinoa eragiten dabilz”
batak, eta besteak: “Bai, baina
amaierara arte ezin jakin, ezta?
Beste hainbestetan be, emoten
eban aurten bai izango zela, eta
azkenean ... ezer be ez”.

Autobusak agertu barik jarrai-
tuz gero, orduan arazoak elka-
rrizketarekin jarraitzeko. Zaha-
rrak barri direnean, gogorik emo-
ten ez dauelako berbetan alperrik
jarduteko.Pena da, zaharrak berri
izatea, zaharra hain denean zahar,
eta barri onen hainbesteko pre-
mian gagozenean.

Klik batean

Akats tipografikoa 
Durangoko Landako Guneko aparkalekuan ondorengo
kartela topatu du Anbotoko irakurle batek. ‘Ostirala’
beharrean ‘ostilala’ jarri dute. Ordutegia papera ipinita
zuzendu badute, berdin egin dezakete euskara akatsagaz.

@

Zure iritzia, gutuna edo fotodenuntzia 
helarazteko helbideak: 

Bixente Kapanaga 9, 48215 Iurreta  
astekaria@anboto.org

Izen-abizenak, telefonoa, helbidea eta NAN
zenbakiagaz batera bialdu behar dira. 

Alderdi, elkarte edo taldeko iritziak kide 
baten izenean sinatuta eta Anbotoren irizpideak

jarraituz zuzenduta publikatuko dira. 
DATUOK BARIK EZ DA GUTUNIK ARGITARATUKO

Pena da zaharrak berri
izatea, zaharra hain zahar
eta berri onen premia
hainbestekoa denean
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DURANGO
›› Zaindu programaren baitan,

Durangoko adinekoen udal
egoitzan: Alzheimer gaixotasuna
eta beste dementzia batzuk,
mintegia martxoaren 24an. 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
maiztasu-
nagaz, Juana Lopez de Muniain-en
eskutik.
Izena emoteko Liburutegira
gerturatu.

MAÑARIA
›› Jendeaurrean nola hitz egin

ikasteko ikastaroa. Irakaslea: Manu
Marañon Uriarte. Apirilaren 12, 19,
26 eta maiatzak 3 eta 10, arratsal-
deko 5etatik aurrera. Izen emateko

DEIAK

DURANGO
›› Odola emoteko aukera, eguenero,

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

ERAKUSKETA
BERRIZ
›› Ateak, leihoak

eta aldabak,
argazki
erakusketa
Kultur Etxean,
martxoaren
15etik 30era.

DURANGO
›› “La Biblia: Historia de un pueblo

que busca su libertad” erakusketa
Aste Santura arte egongo da
ikusgai Uribarriko Andra Maria
basilikan. Astelehenetik larunbatera,
goizez 09:30etik 13:00etara, 
arratsaldez, 17:00etatik 19:00etara.
Domeketan goizez bakarrik.

ERMUA
›› Margoa erakusketa, martxoaren

16tik 29ra, Lobiano kulturgunean,
Zelaieta Zentroan.

ZORNOTZA
›› ‘Mal aire’ erakusketa hilaren 16tik

apirilaren 6ra. Zelaieta Zentroan.

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

HITZALDIAK      
IURRETA
›› Emakumeen Nazioarteko Eguna

dela-eta, “No te quedes callada II”
hitzaldia, martxoaren 25ean,
18:30ean.

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.

ANTZERKIA
DURANGO
›› “Oinez dabilen jende eskasa’

(Karrika antzerki taldea). Lan
berriaren estreinaldia, martxoaren
20an, San Agustinen, 22:00etan.

›› ‘Uharte ezezagunaren istorioa’.
Markeliñek familia osoarentzat
taularatuko duen antzerki saioa.
Martxoaren 21ean, San Agustinen,
18:00etan.

›› “Aulki Hutsa”, antzerki saioa
martxoaren 26an 22:00etan San
Agustinen.  

ELORRIO
›› ‘Kri kra kro’ haurrentzako antzer-

kia. 3 eta 6 urte bitartekoentzat zein
familia guztiarentzat. Martxoaren
21ean, Arriolan, 17:00etan.

ZORNOTZA
›› ‘El Mundo al Reves. Una historia

de bufones’ martxoaren 26an,
21:00etan, Zornotza Aretoan.

BESTEAK
DURANGO
›› EHNE Bizkaiak formakuntza eta

elkartrukerako jardunaldia gazte
baserritarrentzat eta baserriratu
nahi duten gazteentzat, martxoa-
ren 24tik 27ra. Apuntatzeko azken
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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 26an, 21:00etan

EL MUNDO AL REVES

Bufoien istorioa da, narrazioa eta
poesia testuekin egindakoa, eta kritika
soziala egiten dute. “Duela hogeita
hamar urte, gauza miragarrien
herrialdea bisitatu ondoren, ispiluan
sartu zen Alizia, alderantziz dagoen
mundua deskubritzeko.Gaur egun
berriro sartuko balitz, ez luke ispilurik
zeharkatu beharrik izango: nahikoa luke
leihotik begiratzea.

AGENDA

eguna: Martxoak 22an.Izen-emate
orria www.baserribizia.info

webgunean lortu daiteke. Edo
bestela, telefono honetara deituz:
946232730 Unai (EHNE-Bizkaia)

›› Orhipean parke tematikoa
Durangoko
Landako
Erakustazokan,
martxoaren 20
eta 21ean.
Egitaraua:
Martxoak 20
›› 10:30 Irekiera:

Artisautza eta
elikagaigintza; Asturias, Galizia,
Paisos Catalans, Nafarroa.

›› 11:00 Nazioartea: Paisos
Catalans-i buruzko dokumentala:
‘Catalonia independence or
autonomy?’.

›› 11:00 Nazioartea: Hitzaldia:
Haifa-ko Lana Khaskiak eta
Ramallah-ko Ahgsan
Barghouthik Palestina izango
dute hizpide.

›› 12:30 Ekitaldi nagusia: Antzez-
lana: ‘Orhiko xoria, Orhin laket’.

›› 13:15 Kantujiran: Bentazaharre-
ko mutiko alaiak taldeak euskal
kanta tradizionalak emango ditu.

›› 17:00 Literatura: ‘Eroriaren
logika’ Juan Ramon Madariaga-
ren eskutik. Musika: Four friends.

›› 18:00 Kantujiran: Bentazaharre-
ko mutiko alaiak taldeak euskal
kanta tradizionalak emango ditu.

›› 19:00 Euskal musika: Aintzina
taldeak ‘Suitian’ emanaldia
eskainiko du.

›› 20:15 Kantujiran: Bentazaharre-
ko mutiko alaiak taldeak euskal
kanta tradizionalak emango ditu.

›› 21:30 Zinema: ‘Itsasoaren alaba’
filma eta Ipes-Gite berbaldia.
Martxoak 21

›› 10:30 Irekiera: Artisautza eta
elikagaigintza: Asturias, Galizia,
Paisos Catalans, Nafarroa.

›› 11:00 Gure Herria:’ Iruña-Veleia
erromatar hiria, egia ala
gezurra?’. Hizlaria: J. Martin
Elexpuru.

›› 12:30 Euskal musika: Jean
Bordaxarrek (Xiberoa) Piriniota-
ko kanta tradizionalak eskainiko
ditu.

›› 16:30 Antzerkia: Kukubiltxo
antzerki taldeak ‘Kukubel 2.0’
eskainiko du.

›› 19:00 Memoria historikoa:
‘1512 Nafarroaren konkista’
hitzaldia. Hizlaria: Angel Rekalde.

IURRETA
›› Kimuak aisialdi elkartearen Aste

Santurako eta udarako eskaintzan
izena emateko epea hasita dago,
Kultur Etxean eman behar da
izena; martxoaren 26a izango da
azkeneko eguna. Aste Santuko
tailerrak, LH 3. mailatik DBH 1.
mailara arteko gazteentzat izango
dira. 10 euro balio du matrikulak.
Udalekuei dagokienez, finkoa eta
ibiltaria antolatu dituzte. Uztaileko
lehenengo hamabostaldian,
ibiltarian murgilduko dira DBH 3.
mailatik 17 urtera arteko gazteak.
Bigarrenean, finkoan, LH 5.
mailatik DBH 2. mailarakoak batuko
dira. 190 euro balio du; 170 etxe
beretik bi joanez gero, edo familia
ugarikoa izanez gero.

›› Iurreta Txirrindulari Elkarteak
ibilbideak antolatu ditu martxoa-
ren 19, 20 eta 21erako, 9:30ean
Iurretatik irtengo da, ibilbide
luzeena barikuan (90km) eta
laburrena domekan (82km).

DANTZA

ELORRIO
›› ‘Papiro... flexia’, Break Dance, Hip

Hop dantzak eta audiobisuala
uztartzen duen ikuskizuna,
martxoaren 23an, Arriolan,
11:00etan.



Martxoaren 26an, 22:00etan

AULKI HUTSA

Lapurdiko Le Petit Théâtre de Pain,
hainbat kultura eta hizkuntzatako
hamabi artistaz osatutako taldeak
‘Aulki hutsa’ dakarkigu, Joseba
Sarrionandiaren zenbait idatziren
egokitzapenetik sortua, lehenengo
Zilar Astearen egitarauaren baitan.
Bertan, erbestetik itzuli ezin den gizon
batek trago bat eskaintzen digu, gero
beste bat bakardadea izutzeko
asmotan... Musikari baten doinuak
ditu lagun deserriratutako gizonak.

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

12

EGURALDIA

19o

5

13o DOMEKA

12

22o ASTELEHENA

13

21o ZAPATUA

13

21o BARIKUA

MARTITZENA

BOTIKAK
Barikua, 19
09:00-09:00
• SanRoma (Uribarri 5 - Durango)

Zapatua, 20
09:00-09:00
• Unamunzaga 
(Murueta Torre 2C - Durango)
09:00-13:30 (*14:00)
• Bartolome (Gabiola 2 - Berriz)
• Deleuze Jiménez (Erreka 6 - Elorrio)
•  Navarro/Sanroma/ Sagastizabal/
Campillo/ De Diego/Balenciaga
•  Irigoien*
(Bixente Kapanaga 3 - Iurreta)*
09:00-22:00 
• Bengoa 
(Jose Antonio Agirre 1 - Atxondo) 
Domeka, 21
09:00-09:00
• Navarro (Artekale 6 - Durango)
Astelehena, 22
09:00-09:00
• Sagastizabal (Askatasun Et. 19 -
Durango)
09:00-22:00
• Deleuze Jiménez (Erreka 6 - Elorrio)
Martitzena, 23
09:00-09:00
• Balenciaga (Ezkurdi 8 - Durango)
Eguaztena, 24
09:00-09:00
• Campillo (Montebideo 24- Durango)
Eguena, 25
09:00-09:00
• Etxebarria (Montebideo 2 - Durango)
09:00-22:00
Bartolome (Gabiola 2 - Berriz) 

Hegoaldeko haizearen menpe
egongo gara. Hodeitza
aldakorra izango da, erdi
mailako hodeiak eta goi-
hodeiak nagusi izango
direlarik. Arratsaldean eta
gauean euria egin dezake.

Hodeitza aldakorra izango dugu
berriro. Euria egin dezake, baina
lantzean behin izango da eta,
egitekotan, urria izango da
gainera. Hegoaldeko haizea bizi
ibiliko da. Tenperatura atsegina
izango dugu.

azken eguna martxoaren 30ean,
asteartean, izango da.

IKUS-ENTZUN
DURANGO
›› ‘Ezazu film

fest’; film
laburren
lehiaketa,
martxoaren
20an,
Plateruenean, 18:00etan.

MAÑARIA
›› Umeentzako zinea, martxoaren

21ean 17:00etan, Udaletxeko
batzar aretoan.

IPUINAK
IURRETA
›› Haurren irakurketa kluba,

martxoaren 23an
Herri Liburute-
gian. 17:00-
17:45 8-10 urte
bitartekoentzat,
‘Ilargia Ezpaine-
tan’. 18:00-18:45
11-12 urte
bitartekoentzat,
‘Elurra ezin da erosi’.

›› Haurtxoen irakurketa kluba,
martxoaren 26an, 3-6 urte
bitartekoentzat, 17:30etik 18:30era,
Herri Liburutegian.

›› Helduentzako ipuin kontalaria
Reyes Guijarro eta Marta Guijarro-
ren eskutik,  hilaren 26an
20:00etan, Liburutegian.

MUSIKA
BERRIZ
›› Berrizko musikariak. Berrizko

musika ikastegian ikasle izandako
lau musikariak emanaldia eskainiko
dute, martxoaren 26an, 22:00etan
Kultur Etxean.

ERMUA

››‘Vos que sos mi
hermana’
martxoaren
25ean, Lobiano
Kultur Gunean,
19:00etan eta
21:30ean.

ZORNOTZA

››’Let’s get
lost’
martxoaren
23an,
20:00etan,
Zornotza
Aretoan.

ZALDIBAR
›› Txistulari Eguna: txistulariek,

albokariek eta dantzariek jardungo
dute, martxoaren 19an, eguerdiko
12:45ean hasita , San Andres
elizan.

ZINEKLUBA
DURANGO
›› ‘Up in the

air’ martxoa-
ren 25ean,
20:30ean,
Zugazan.

DURANGO
›› Musika

melodikoa,
gitarra, biola
eta ahotsaz,
Judith, Yerai
eta Victor
hirukotearen eskutik. Martxoaren
19an, 23:30ean, Café Misarben.

ERMUA
›› Kontzertua Alboka musika

eskolako ikasleen eskutik,
martxoaren 23 eta 24an,  19:30ean,
Lobiano Kultur Gunean doan.

›› Perkusio Kontzertua, martxoaren
26an, 22:15ean, Lobiano Kultur
Gunean.

anboto 2010eko martxoaren 19a, barikua AAgenda 21

ZINEMA

DURANGO

Zugaza
El libro de Eli (Digital)
Zuzendaria: 
Albert Hughes y
Allen Hughes.

eguena 18:
20:30
barikua 19:
19:30/22:30
zapatua 20: 19:30/22:30
domeka 21: 19:30/22:30
astelehena 22: 19:00/22:00
martitzena 23: 20:00

Umeendako zinema
Toy Story 2 3D
Zuzendaria: 
John Lasseter

barikua 19: 17:00
zapatua 20: 17:00
domeka 21: 17:00

ELORRIO

Arriola antzokia
Un profeta
Zuzendaria: Jacques Audiard

barikua 19:
20:00
zapatua 20:
22:30
domeka 21: 
20:00
astelehena 22:
20:00

ZORNOTZA

Zornotza aretoa
La Cinta blanca
Zuzendaria: Michael Haneke
zapatua 20:

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

Umeendako zinema
“Percy Jackson y el
ladrón del rayo”
Zuz.:Chris Columbus

domeka 21: 17:30



P 2010eko martxoaren 19a, barikua anboto22 Publizitatea



anboto 2010eko martxoaren 19a, barikua 23 Ki

KIROLAK

Ahazteko moduko kluben arteko txapelketa izan dute gure
xakelariek. Zaldi Baltza eta Larrasoloetako talde bik,
esaterako, maila galdu egin dute aurten.

Paleta Gomako Euskal Herriko Txapelketa irabazi du 23 urteko
mallabitarrak. Gaztea izanagatik, Hegoamerikako eta AEBeta-
ko hainbat txapelketatan parte hartu du Itsaso Praderak.

25 Itsaso Praderari elkarrizketa24 Denboraldi txarra xakean

Asteon + Dendak-ek, Duran-
goko Kulturalak eta Caja
Rural de Navarrak lankide-

tzan jarduteko akordioa sinatu
dute. Akordioak jasotzen duenez,
+Dendak-en barruan dauden den-
detan ‘Durango txartela’-gaz ero-
siz gero, Kulturalak bi asterik
behin  Tabiran jokatzen duen par-
tidua ikusteko sarreren zozketan
sartuko da eroslea.

Santiago Reyes, +Dendak-
eko gerentea, "oso pozik" ager-
tu zen akordio horregaz. Aurkez-
pen prentsaurrekoan azaldu
zuenez, "akordio honen bitartez,
merkataritza, aisia eta kirola
erlazionatu” gura dituzte. +Den-
dak-egaz erlazionatuta dauden
80 denda baino gehiagotan
‘Durango txartela’-gaz erostean
Kulturalaren partiduak ikusteko
sarrera bat lor dezakete erosle-

Merkataritza
eta futbola
uztartuz

aurrera ateratzen segitzeko
asmoa erakutsi zuen: “Akordio
hau pausu bat da, eta etorkizu-
nean lankidetzan jarraitzeko
asmoa daukagu".

Asmo horregaz, hurrengo
pausuak zehazten dabiltza alde
biak. Une honetan, merkatarien
elkartea eta Durangoko futbol
kluba aztertzen dabiltzana da
Kulturaleko bazkideek +Den-
dak-en parte diren dendetan
erosten duten bakoitzean bal-
dintza bereziak edukitzea. J.D.

ek. Jakinarazi dutenez, 200
sarrera zotz egingo dituzte mar-
txoa eta maiatza bitartean.

Sarrera horiek tiket forma-
tua izango dute, eta Caja Rural
De Navarran jaso beharko dira.
Ondoren, tiket horiek Tabirako
futbol zelaiko leihatilan sarrera
bategatik trukatu ahalko dira.

Lehenengo pausua 
José Luis Espiaú Kulturaleko
presidenteak adierazi zuenez,
"akordioagaz merkataritza eta
futbola elkartu” dituzte. Akordio
hori herritarrentzat eta Kultura-
larentzat "ona" dela aipatu zuen,
eta etorkizunean "beste akordio
batzuk egiteko" bidea zabaltzen
duela ere azpimarratu zuen
José Luis Espiaúk.

Santiago Reyesek ere etor-
kizunean elkarrekin asmoak

Etorkizunean beste
akordio batzuk
adosteko asmoa
erakutsi dute
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Txapelketa ugariak bere momentu klabeetara iris-
ten ari dira. Orain, udaberriaren atarian eta Aste
Santuko oporren geldialdia bitarteko dela erabaki-
tzen dira konpetizio gehienak. Bai hasierako helbu-
ruak lortzeko bai denboraldia salbatzeko ere.
Aztertu ditzagun labur-labur eskualdeko talde
nagusien azken txanpak.

Emakumeen lehenengo mailan, Tabirako-
ko neskek, Ardoiri irabazita, ez daukate igoera
faserako postuetara heltzeko posibilitaterik.
Amaierarako zazpi partiduren faltan, sei partiduta-
ko diferentzia daukate bigarren postuan sailkatuta
dagoenarekiko. Zaila benetan, baina denboraldia
ondo bukatu beharra daukate, batez ere, hurren-
goa ongi prestatzeko.

Gizonezkoen lehenengo mailan, ordea,
gure bi ordezkariek paper desberdinak dituzte.
Tabirako, igoera fase honetako epaile nagusi bihur-
tu daiteke, zeren eta, fasean balantze txarrarekin
sartu arren, edozeini irabazteko gai den talde
serioa eta langilea dugu. Beraz, beste talde guztiak
oso adi egongo dira, bere emaitzen zain.

Laiene Zornotzak, igoera fasera balantze
onagaz sartuta, urtea borobiltzeko aukera ezin
hobea dauka igoera emango duten lehenengo bi
postuetako bat lortzeko. Horretarako, bere jokoa
erregular mantendu beharko du eta partiduz parti-
du aritu, finalak izango bailira jokatuz. Horrek eta
talde lanak emango edo kenduko ditu aukerak.

Zorte on denoi!A
di

tu
ar

en
tx

ok
oa

Unai Zamalloa
•Saskibaloi entrenatzailea

Benetako orduaren atarian

SAILKAPENAK

Durangoko Kulturalak 41 gol sartu eta 
35jaso ditu aurtengo denboraldian

Saskibaloia / 1.maila /
Euskadi/ gizonak

1- Cafés Aitona.........7 (+81)
2- Bidegintza..............7 (+57)
3- Ardoi......................7 (+15)
4- Viajes Marfil............6 (+45)
5- Zornotza................6 (+44)
6- Padura...................6 (+32)
7- Tabirako................4 (-34)
8- Seky.es..................3 (-78)
9- Goierri Verkol.........2 (-60)
10- Arabako EHU......2 (-102)

Futbola /3. maila /
4.taldea / gizonak

1- Amorebieta...........60
2- Real Sociedad B...57
3- Portugalete ...........50
4- Elgoibar.................50
5- Beasain..................47
6- Zamudio.................47
7- Gernika...................46
8- Amurrio..................45
9- Kulturala................44
10- Basconia..............42
11- Arenas .................40
12- Lagun Onak.........39
13- Zalla......................39
14- Leioa....................38

15- Santurtzi ..............36
16- Laudio..................35
17- Aretxabaleta.........34
18- Eibar B.................32
19- Retuerto...............24
20- Salvatierra..............9

Saskibaloia / 1.maila /
Euskadi/ emakumeak

1- Bera Bera  . . . .22 (+358)
2- Gernika . . . . . . .19 (+299)
3- Ardoi  . . . . . . . . .18 (+377)
4- Cafes Aitona  . .16 (+129)
5- Las Gaunas . . .16 (+91)
6- Tabirako . . . . . .13 (+151)
7- Obenasa  . . . . .13 (-64)
8- Deusto-Loiola  .11 (+31)
9- Elexalde . . . . . . .10 (-61)
10- Abaroa  . . . . .10 (+49)
11- Krafft Atletico 9 (-42)
12- Arabako EHU 9 (0)
13- Getxo 8 (-164)
14- Artieda 3 (-248)
15- San Ignacio 2 (-449)
16- Irlandesas 2 (-429)

Abadiñok 3-1 irabazi zion asteburuan azkeneko sailkatuari, Matienako lokaletan. Ana Dominguez

Denboraldi eskasa izan da
gure xake klubentzat

Amaitu da kluben arteko
xake txapelketa, eta ospa-
tzeko gutxi utzi digu aur-

ten. Elorrioko Zaldi Baltza —talde
nagusia— goren mailatik lehe-
nengo mailara jaitsi da; beste
hainbeste gertatu zaio  Durango-
ko Larrasoloetari, lehenengo eta
bigarren mailan.

Abadiño xake taldeak eus-
kal ligan beste urtebetean joka-
tzeko eskubidea lortu du, azke-
neko jardunaldian 3-1 irabazita.
Hala ere, Ibon Martin xakelariak
dioenez, “geure borondatez
goren mailara jaistea hausnar-
tzen gabiltza”. Partidu batzuk
Gipuzkoan eta Nafarroan jokatu
behar dira, eta “hainbeste urte-
ren ondoren nekatuta” daude.

Aurtengo denboraldiko
azkeneko jardunaldi bietan
Alberto Cañon-ek lehen taldea-
gaz jokatu du: “Datorren urtean
bigarren eta lehenengo taldeen
arteko nahasketa egin eta
bidaiak eta ahaleginak banatzea

Zaldi Baltza eta Larrasoloeta mailaz behera jaitsi dira hiru mailatan

pentsatzen gabiltza”, azaldu du
Martinek.

Goren mailan, une honetan,
Larrasoloeta bakarrik dago
eskualdeari dagokionez; duran-
garrek mailari eutsi diote. Zaldi
Baltzak lau urte gorenean eman

ondoren, maila galdu du. Dato-
rren urtean mailaz igotzea izan-
go dute helburu.

Lehenengo mailan Larraso-
loeta Bk miraria behar zuen
mailari eusteko, eta ez da hala-
korik gertatu. Haizetearen ondo-
rioz atzeratutako partidua eta
azkeneko jardunaldikoa jokatu
ditu egun gutxiren buruan, baina
lortu zitzakeen zortzi puntuetatik
1,5 bakarrik batu ditu.

Bigarren mailan Zaldi Baltza
B igoeraren atarian geratu da.
Nahiz eta Endrokeri 2,5-1,5 ira-
bazi, puntu gehiago behar zituen
mailaz igo ahal izateko. Larraso-
loetak maila galdu du; puntuak
behar zituen eta 4-0 galdu zuen.
Gainera, Euskal ligatik Altzaga
Leioa —Bizkaiko taldea— jaitsi
denez, promoziokoa behar zue-
na jaitsierako postu bihurtu da.

Hirugarren mailan, berriz,
Zaldi Baltzak eta Larrasoloetak
esperientzia batzea izan dute
helburu bakar. J.D.

Bigarren mailan
igoeraren atarian
geratu da Elorrioko
Zaldi Baltza taldea

Abadiñok borondatez
galdu dezake maila,
joan-etorriekin
nekatuta daudelako

Duatloien euskal zirkuiturako
puntuagarria den IV. Zarate eta
Elexpe Duatloia antolatu du,
martxoaren 27rako, Mugarra
Triatloi Taldeak.

Duatloian parte hartu gura
duenak datorren eguenera arte
du izena emateko aukera. Fede-
ratuentzako 20 euro da, eta
federatu bakoentzako 30 euro.
Izena Euskadiko Triatloi Federa-

zioko webgunean eman behar
da: www.triatloi.org. Gehienez,
300 lagunek parte hartu deza-
kete. Kopuru horretara heltzean
itxi egingo dute parte-hartzaile-
en zerrenda.

Gaztetxoei bideratutako
duatloia 11:00etan hasiko dute;
nagusienari, berriz, 16:00etan
ekingo zaio. 19:30 inguruan
egingo dute sari banaketa. J.D.

16. aldia beteko du aurten San
Prudentzio Pilota Txapelketak.
Guztira, Bizkaiko, Gipuzkoako,
Arabako, Nafarroako eta Errio-
xako 57 pilota eskolatako 82
bikote dabiltza parte hartzen.
Tartean dira Abadiño, Berriz,
Otxandio, Atxondo, Elorrio eta
Mallabiko pilota eskolak.

Pilotariei dagokionez, gazte
mailan ez dugu ordezkaririk,
baina bai beste bietan. Kadete-
etan Rico abadiñarrak Prieto
mungiarragaz osatuko du biko-
tea; Angiozar eta Bikuña berriz-

tarrek, Urrejola eta Ocerin
otxandiarrek, Martinez eta Diez
atxondarrek eta Berrojalbiz eta
Uribelarrea iurretarrek ere
bikotea osatuko dute. Nagusie-
tan Azpiri elorriarra eta Aldape
mallabitarra elkarrekin lehiatu-
ko dira. Amaitzeko, Uriarte aba-
diñarrak Kantxo galdakoztarra
izango du bizkarzain. 

Finalak maiatzaren 1ean
jokatuko dituzte, Matienako
jaietan. Iaz Gallurraldek eta
Jakak jantzi  zuten txapela
nagusien mailan. J.D.

San Prudentzio Pilota
Txapelketa hasi dute
57 pilota eskoletako 82 bikote lehian
dabiltza kadete, gazte eta nagusi mailan

Duatloian izena emateko
epea, eguenera arte
Durangoko IV. Duatloia antolatu du 
martxoaren 27rako Mugarra Triatloi Taldeak
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FUTBOLA
HIRUGARREN MAILA
KKuullttuurraallaa  --  SSaallvvaattiieerrrraa
Zapatuan, 17:00etan, 
Tabiran
LEHENENGO ERREGIONALA
(gizonak)
IIuurrrreettaakkoo  --  UUmmoorree  OOnnaa
Domekan, 17:00etan, 
Larrakozelain
ZZaalldduuaa  --  UUrrdduulliizz
Zapatuan, 17:00etan, 
Solobarrian
HIRUGARREN ERREGIONALA
EElloorrrriioo  BB  --  LLeekkeeiittiioo  BB
Barikuan, 18:00etan, 
Eleizalden
LEHENENGO ERREGIONALA
(emakumeak)
IIuurrrreettaakkoo  --  LLaa  MMeerrcceedd
Zapatuan, 18:00etan, 
Larrakozelain

ARETO FUTBOLA
OHOREZKO A MAILA
SSaassiikkooaa  --  TTeeccuunnii  BBiillbboo
Domekan, 12:00etan, 
Landako kiroldegian
EUSKAL LIGA
KKuurruuttzziiaaggaa  iikkaassttoollaa  --
AAlleeggrriiaa
Domekan, 10:00etan, 
Landako kiroldegian
GOREN MAILA
MMaallllaabbiiaa  BBaassttiiddaa  --
SSoollooaarrttee  BB
Domekan, 17:30ean, 
Zaldibarko kiroldegian
LEHENENGO ERREGIONALA
AAbbaaddiiññookkoo  GGaazztteettxxiiee  --
EElloorrrriiookkoo  BB
Zapatuan, 15:10ean, 
Elorrioko kiroldegian
PPrreessiioonn  BBrreeaakk  --  
AAbbaaddiiññookkoo  LLaagguunn
Zapatuan, 17:00etan, 
Berrizburun
EMAKUMEEN LIGA
DDuurraannggookkoo  KKuullttuurraallaa  --
AArrttaarroommoo
Martxoaren 26ra atzeratu
dute; 19:45ean Landakon

ERRUGBIA
EUSKAL LIGA (emakumeak)
DDuurraannggoo--AArrrraassaattee  --  
LLaa  UUnniiccaa
Barikuan, 19:00etan, 
Arripausuetan

PILOTA
BIHARKO IZARRAK
--  YYoollddii--HHuunnttoorriiaa  //  
AAzzppiirrii--OOllaallddee
--  RRiiccoo--UUrriiaarrttee  //
EElleezzkkaannoo--GGaallaarrrraaggaa
Eguenean, 21:30ean, 
Mallabiko pilotalekuan
SAN PRUDENTZIO
KKaaddeetteeaakk::
--  SSaarraassttii--IImmaazz  //  
AArrnnaaiizz--MMuunniiaaiinn
--  EEttxxeebbaarr--ZZiiaarrrruussttaa  //
AArrrriizzaabbaallaaggaa--FFrreeiittaass
GGaazztteeaakk::
--  LLeennddooiirroo--UUggaallddee  //
AArrttoollaa--ZZaabbaallaa
--  VVaarreellaa--IIrriibbaarrrreenn  //
EEttxxaanniizz--AAiizzppuurruu
--  BBiillbbaaoo--CCiillaauurrrree  //
GGaazzttaaññaaggaa--LLaabbaakkaa
Barikuan, 16:30ean,
Matienako pilotalekuan
KKaaddeetteeaakk::
--  JJaauurreennaa--CCoorrddoonn  //
LLeeoonneett--MMuurrggiioonnddoo
GGaazztteeaakk::
--  EEttxxeebbaarrrrii--MMeennddiioollaaggaa--
rraaii  //  AAllbbiizzuu--AArrrraattiibbeell
--  GGuuaarreessttii--LLaarruunnbbee  //
MMuuggiikkaa--AArrrraattiibbeell
--   UUrrrreettaabbiizzkkaaiiaa--BBeerreezziiaarr--
ttuuaa  //  JJaakkaa--KKaarraassaattoorrrree
Zapatuan, 17:00etan
KKaaddeetteeaakk::
--  AAllbbiizzuu--PPuujjaannaa  //  
AAggiirrrreessaarroobbee--EErriikk
--  BBeerrnnaabbee--GGooññii  //  
MMaaiizzaa--LLaabbaakkaa
KKaaddeetteeaakk::
--  OOrroonnoozz--OObbrreeggoonn  //
MMuurrggiioonnddoo--GGaabbiirroonnddoo
--  AArrrriizzaabbaallaaggaa--MMaayyaannss
//  IIssaassmmeennddii--EEttxxaammeennddii
Domekan, 16:30ean

Agenda

Itsaso Praderak (Mallabia, 23 urte) Paleta
Gomako Euskal Herriko Txapelketa irabazi
du oraintsu, Laura Saezegaz bikotea 
osatuz. Labriten jantzi zuten txapela.

Orain GRAVN txapelketa jokatzen ari da Pradera. Kepa Aginako

“Frontoian bakarrik ibili naiz sarritan;
orain 15 neskato entrenatzen ditut”

TTxxaappeellaa  jjaannzztteekkoo  eezz  ddaaggoo  ttookkii
zzaattaarrrriikk,,  bbaaiinnaa  LLaabbrriitteekk  pprreessttii--
ggiiooaa  eettaa  iizzeennaa  ddaauuzzkkaa..
Sekula jokatu barik nengoen
eta, egia esanda, ilusio handia
egin zidan Labriten jokatzeak.

CCoonnttiinn  eettaa  AArriissttoorreennaa  3300--2288
mmeennddeerraattuu  zzeenniittuuzztteenn..  PPaarrttiidduu
lleehhiiaattuuaa  iizzaann  zzeenn??
Finala oso gogorra izan zen.
Hasieran gu aurretik joan ginen,
eta gero eurak. 28na berdinduta
ere egon ginen.

ZZeellaakkooaakk  iizzaann  zziirreenn  aazzkkeenneekkoo
ttaannttoo  bbiiaakk??
Aurkariek arriskatu egin zuten
azkeneko tanto bietan, eta txar-

to irten zitzaien. Horrelakoak
dira partiduak; jokaldiak ondo
irten balitzaizkie, eurek jantziko
zuten txapela.

TTxxaappeellkkeettaa  hhoonneekk  ooppeenn  ffoorrmmaa--
ttuuaa  iizzaann  dduu,,  eettaa  gguurraa  zzeennuutteenn
bbiikkootteeaaggaazz  jjookkaattzzeekkoo  aauukkeerraa
iizzaann  dduuzzuuee..  
Open hau, batez be, bikoteen
arteko mailak orekatzeko egin
zen. Maila bat baino gehiago
egon dira, eta bakoitzak aukera-
tu du bere kidea. Lehiak, oro
har, orekatuak izan dira, eta
esperimentuak ondo irten duela
deritzot.

IIrriittzziiaa  eesskkaattuukkoo  bbaalliizzuuttee,,  ddaattoo--
rrrreenn  uurrtteeaann  eerree  aannttoollaattzzeekkoo
ggoommeennddaattuukkoo  zzeennuukkee??
Nigatik bai. Federazioak bere
ondorioak aterako ditu, eta ikusi
egin beharko da. Dena dela,
datorren urtean ere antolatzea
erabakitzen badute, nik gustura
parte hartuko dut.

EEuusskkaall   HHeerrrr ii   mmaaii llaann  ii rraabbaazzii
dduuzzuunn  ttxxaappeellkkeettaarriikk  iinnppoorrttaannttee--
eennaa  ddaa..  ZZuurree  iibbiillbbiiddeekkoo  ssaassooiirriikk
oonneenneeaann  zzaauuddeellaa  eessaann  ddaaiitteekkee??
Trinketean ez naiz lehenago adi-
na ibiltzen, baina frontoi luzean
aurreko urteetan baino maila
hobean nabilela pentsatzen dut.

TTrriinnkkeetteeaann  eeddoo  ffrroonnttooii  lluuzzeeaann
iibbiillttzzeenn  zzaarraa  gguussttuurreenn??
Orain, frontoi luzean. Lana dela-
eta, ez daukat trinketera joateko
denbora askorik. Baina trinke-
tea ere gustatzen zait.

BBaatteekkoo  eettaa  bbeesstteekkoo  eennttrreennaa--
mmeenndduueettaann  aallddee  hhaannddiiaa  ddaaggoo??
Trinketean badugu entrenatzai-
lea, baina frontoian ez. Ahal
dugunetan lau batzen gara
entrenatzeko, eta ezin bada
daudenekin entrenatu ohi dugu.

PPaalleettaann  jjookkaattzzeeaazz  ggaaiinneerraa,,  ggaazz--
tteettxxooaakk  eennttrreennaattuu  eerree  eeggiitteenn
ddiittuuzzuu..
Ni sarritan bakarrik ibili izan naiz
frontoian, ez nuelako norekin
entrenatu. Proba moduan talde
bat sortzea erabaki nuen, eta
zortzi eta hamabi urte arteko 15
bat neska gazte apuntatu ziren.
Finaletara heldu izan dira, eta
jokatzen ondo pasatzen dute.
Astearte eta ostiral arratsaldee-
tan entrenatzen dugu. Egia
esanda, oso pozik nabil. 

IIttxxaarrootteenn  zzeennuueenn  hhaallaakkoo  hhaarrrreerraa??
Ez. Infantil mailan esku pilotan
neskatxo bat dabi lela jakin
nuen, eta berari laguntzeko zein
nahi zuenari aukera zabaltzeko
sortu nuen taldea, baina ez nuen
halako harrerarik itxaroten.

22000077aann  SSaann  FFrraannttzziisskkoonn  iizzaann
zziinneenn,,  MMuunndduukkoo  PPiilloottaa  BBaattzzaarrrraakk
aannttoollaattuuttaakkoo  ttxxaappeellkkeettaa  bbaatteeaann,,
eettaa  iirraabbaazzii  eeggiinn  zzeennuueenn..  ZZeellaann
ggooggoorraattzzeenn  dduuzzuu  oorrdduukkoo  eessppee--
rriieennttzziiaa  hhuurraa??
Lehenengoz antolatu zuten
horrelako bidaia bat. Aurrese-
lekzioa ez zen batere erraza
izan, eta ez nintzela joango ere
pentsatu nuen. Azkenean lortu
nuen eta urduri egon nintzen,
baina aldi berean oso pozik ere
bai. Hasieran bikote bakarra zen
joatekoa, eta azkenean bi joan
ginen; gu bigarren bikotea ginen
eta irabaztea lortu genuen.
Hegoamerikako eta AEBetako
pilotarien kontra jokatu genuen. 

GGeehhiiaaggoottaann  eerree  iibbiillii  zzaarraa  kkaannppoo--
aann..  22000088aann  TTxxiilleenn  iizzaann  zziinneenn,,
eettaa  aauurrtteenn  AArrggeennttiinnaann  iizzaann  zzaarraa..  
Txilen ez genuen zorterik izan;
multzorik gaitzenetakoa egokitu
zitzaigun. Argentinan frontoiko
eta trinketeko txapelketak joka-
tu nituen; trinketean azpitxapel-
dun geratu ginen, eta frontoian,
berriz, txapeldun. Esperientzia
politak izan dira.

AAppuurrkkaa--aappuurrkkaa  ttuurriissmmoo  aappuurr  bbaatt
eeggiitteenn  eerree  bbaazzaabbiillttzzaa..
Egia da, bai. Normalean ez dut
bidaiatzeko denbora askorik iza-
ten, eta horrelako txapelketak
baliagarriak dira mundua eta,
batez ere, jendea ezagutzeko.
Argentinan, esaterako, Austra-
liako pilotariek parte hartu dute
lehenengoz. Kultura ezberdinak
ezagutzeko modua ere bada.

ZZeerr  ttxxaappeellkkeettaattaann  ppaarrttee  hhaarrttuukkoo
dduuzzuu  hhuurrrreennggoo??
Orain GRAVN txapelketan nabil.
Joan zen astean jokatu genuen
lehenengo partidua. Partidu ore-
katua izan zen, baina galdu egin
genuen. Hala ere, pozik nago
eman genuen mailagaz. J.D.

Partidu orekatua
izan zen; arriskatu

egin zuten eta txarto
irten zitzaien 

Nesken taldea
sortu nuenean ez

nuen itxaroten hain
harrera ona izango

zuenik

Pilotaren bidez
herrialdeak eta
jendea ezagutu

ditut; pozik nago  .

15 neskato entrenatzen ditu astean bi egunetan. Kepa Aginako
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EDERTASUN GIDA
Ileapaindegiak

Estetika Zentroak

Negu luzearen ondoren, udabe-
rrirako prestatu behar da.
Eguzkia hartzen hasi aurretik
azala berritu eta zaindu behar
da, hildako zelulak kenduz.

ZZeerrggaattiikk  eeggiinn  bbeehhaarr  ddaa  ppeeeelliinngg--aa
eegguuzzkkiiaa  hhaarrttuu  aauurrrreettiikk??
Beltzaran kolore politagoa lor-
tzen delako; azal-kolore unifor-
meagoa eta denbora luzeagoan
mantentzen da, gainera.

ZZeerr  oonnuurraa  ddaakkaarrkkiioo  aazzaallaarrii??
Peeling-agaz azala oxigenatu
egiten da, eta argitasun handia-
goa lortzen da.

ZZeellaann  eeggiitteenn  dduuzzuuee  zzuueekk  ggoorr--
ppuuttzz--ppeeeelliinngg--aa??
Guk gorputz osorako tratamen-
dua egiten dugu, gatzezko kris-
tal mehez esfoliatzen dugu
azala. Hori gorputzeko likidoak
kanporatzeko onuragarria da.
Esfoliatzeko emultsioa ere era-
biltzen dugu, eragina areagotzen
baitu. Tratamendua bukatzeko,
azala hidratazen dugu masaje
baten laguntzaz. 

Gorputzerako
peeling-a

• Ana Camarero

• Apaindegia dauka  
Durangon
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orain

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

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

Publizitatea
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1 HIGIEZINAK

2 TEKNOLOGIA

3 LANA/NEGOZIOAK

4 DENETARIK

5 IBILGAILUAK

6 HARREMANAK

7 AISIA/KIROLA

8 FAMILIA/ETXEA

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

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

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

Eguazteneko 19:00ak arte
jasotako iragarkiak bariku

horretako alean 
argitaratuko ditugu.

Beranduago jasotakoak
hurrengo alean.

Higiezinak
ETXEBIZITZAK

SALDU

Abadiño. Sukaldea, egon-
gela, komuna, 3 logela, tras-
telekua(komuna ateratzeko
aukera dauka) eta ganbara.
Eguzkitsua da eta 3 balkoi
ditu. Igogaillua jartzeko
dago. Berogailua eta leiho
berriak dauzka. Etxe guztiak
kanpora ematen du.   

Abadiño. Etxebizitza salgai
Muntsaratz auzoan. 3 loge-
la, egongela handia, 2 ko-
mun, sukaldea, trasteleku
txiki bi etxean eta ganbara.
Berriztatua. Altzariekin,
nahi izanez gero. Lokal ko-
mertziala aukeran (kotxe
birentzako lekua. 
Telefonoa: 667 882 338

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

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

Durango. Atiko bat salgai
Durangoko alde zaharrean.
2 logela, egongela, sukal-
dea eta komuna. Oso argi-
tsua. Duela urtebete erabat
berriztatua. Guztiz jantzia.
Bizitzen jartzeko moduan.
Etorri ikustera!
Telefonoa: 659 42 58 90
(Ainara)

Durango. Ondo zaindutako
etxea salgai: sukaldea, 3 lo-
gela, saloia, 2 komun eta bi
balkoi handi.(6.solairua).
Garaje itxiarekin.
Prezioa:320.000 euro (ne-
goziagarria)
Telefonoa: 946166297

Elorrio. Pisu ederra salgai. 
Telefonoa: 639 020 581

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

Elorrio. Pisu eder bat salgai
Elorrion.Erreformatua,124
m2,gas naturaleko bero-
gailua,sukalde
ekipatua,egongela,5 loge-
la,2 komun,jakitokia,2 bal-
koi,garaje itxia. Derrigo-
rrezkoa ikustea.
Prezioa: 264.500 euro

(44.000.000 pta).
Telefonoa:685 73 48 25

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

Mallabia. baserria salgai
toki polit batean 20.000
metroko lur zatiarekin. Te-
lefonoa: 655 70 26 47

Otxandio. Pisua salgai.
Ikuspegi zoragarria Anboto
aldera. 90m2 erabilgarri. 4
logela, egongela, sukaldea,
komuna, trastelekua eta
balkoia. Tasatutako prezio-
an.
Telefonoa: 675 905 227

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

Zornotza. Etxebizitza sal-
gai Euban. 3 logela, egon-
gela bat, sukaldea, 2 bainu-
gela, ganbara eta berogai-
lua. 345 m2-ko
lur-sailarekin. Aukera pare-
gabea! 
Telefonoa: 695 70 18 58

EROSI

ERRENTAN EMAN

Atxondo. Pisua alokagai
Atxondon. 
Telefonoa: 659 842 171

Durango. Gela bat alokagai
Durangon. 
Tel: 630 76 18 28

Elorrio. Baserri bateko bi
etxebizitza salgai 3.000
metro inguru lur sailarekin.
Etxebizitza bat guztiz be-
rriztatua (150 m2 solairu
bakarrean), bestea (200
m2) obra erdi egina du. Ja-
betza bakarra; zatiezina. 
Telefonoa: 699 84 62 19

ERRENTAN HARTU

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

Durango. Alokatzeko pisu
bila dabilen neska euskal-
duna. Tel.: 635 20 47 45

Zornotza. Neska gazte
euskaldunak Zornotzan
edo Zornotza inguruetan
pisua alokatu nahi dau.

PISUA KONPARTITU

PISU BILA

Durango. Konpartitzeko
pisu bila nabil Durango in-
guruan. 
Telefonoa: 691 354 031

Durango. Neska euskaldu-
na konpartitzeko pisu bila. 
Telefonoa: 635 20 47 45

PISUKIDE BILA

Abadiño. Pisua konparti-
tzeko pertsona bat behar
da. 
Telefonoa: 653 017 224

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

LOKALAK
SALDU

Elorrio. Pabiloi bat 360
metro karratukoa, bestea
600 metro karratukoa. In-
teresatuta egonez gero,
deitu telefono honetara:
657 79 39 93

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 han-
di bat eta beste bi norma-
lak. 750 euro hilean. Tel.:
656 780 215

Durango. 72 metro karra-
tu. Lanean hasteko prest.
Ekipamendu guztiekin.
Egoera onean. Kontaktua:
659 97 25 01

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

GARAJE/TRAS-
TEROAK

SALDU

Durango. Garaje itxia sal-
gai, Alde Zaharretik gertu.
Tel.: 665 729 936

ERRENTAN EMAN

Durango. Garaje plaza bat
alokagai Durangon Azoka
plazaren ondoan. Telefo-
noa:619 18 77 99

ERRENTAN HARTU

Durango. Garaje itxia alo-
katu nahi dugu J.M. Iparra-
girre kalearen inguruan. 
Telefonoa: 653 018 829 

LURSAILAK
SALDU

Zaldibar. 5.000 metro ko-
adroko lur saila salgai. Zal-
dibarren Gazaga auzoan.
Telefonoa: 639 772 436

GAINERAKOAK
ERRENTAN EMAN

Durango. Interesatuek dei-
tu Telefono honetara: 630
76 18 28

Teknologia
INFORMATIKA/BID
EOJOKUAK

EROSI

Compact Disk errepro-
duktore portatila erosiko
nuke. Compact Disk erre-
produktore portatila erosi-
ko nuke. Egoera onean ego-
tea eskertuko nuke. Telefo-
noa: 625 921 057

Lana/negozioak
LAN ESKARIAK

OSTALARITZA

Abadiño. Matienan taber-
naria behar da jornada erdi-
rako. Esperientzia badauka,
hobeto. 
Telefonoa: 94 620 37 62

ETXEKO LANAK

Durango. Neska euskaldu-
na astean zehar garbiketa
lanak egiteko prest; etxeak,
tabernak... garbitzeko. Ko-
txea daukat. 
Telefonoa: 664  14  69 04
edo 647  24 23 01

Durango. Neska euskaldu-
na Durangaldean lan egite-
ko prest; umeak zaintzen,
dendan... 
Telefonoa: 649 27 45 43
(Nagore)

Elorrio. Elorrioko neska
euskaldun eta arduratsua,
goizetan 11:00etara bitar-
tean umeak eskolara era-
man edo zaintzeko eta
etxeko lanak egiteko prest.
Esperientzia handikoa. 
Telefonoa: 645 72 34 01

PERTSONAK ZAINDU

Durango. Emakume bat,
interna moduan, egun osoz

edo egun erdiz etxeko lanak
egin eta gaixoak zaintzeko
prest. Interesatuek deitu: 
Telefonoa: 635 75 76 71

Durango. Emakume nagu-
sia pertsona edadetuak
zaintzeko prest. 
Telefonoa: 699 74 57 23
(Ines)

Durango. Haur Hezkuntza
ikasten ari den neska eus-
kaldun gaztea umeak zain-
tzeko prest (kotxea dau-
kat). 
Telefonoa: 626 19 68 85

Elorrio. Haur Hezkuntza
ikasten ari den 20 urteko
Elorrioko neska euskalduna
arratsaldeetan umeak zain-
tzeko prest.   
Telefonoa: 615 71 58 78

IRAKASKUNTZA

Durango. 4. mailako Tele-
komunikazio Ingenieritzako
ikasle euskalduna Batxiler-
goko eta DBHko klaseak
Durangon emateko prest.
Espezialitatea matematika
klaseetan.

Elorrio. Ekonomian lizen-
tziaduna eta 8 urteko espe-
rientziadun neska euskal-
dunak klase partikularrak
ematen ditu: DBH, Batxi-
lergoa, LH... Telefonoa:
616-80 29 32 (Oihane)

GAINERAKOAK

Abadiño. Matienako mutil
euskalduna goizetan (nahi
den ordutik 11:00ak arte)
umeak eskolara eraman
edo tabernaren batean lan
egiteko prest.: 
Telefonoa: 629 55 15 87

Durango. Fisioterapeuta
etxerik etxe denetariko tra-
tamentuak egiten ditu.
Haur tratamentuetan es-
pezializatua. Durangon eta
Iurretan lan egiteko prest.
Deitu telefono honetara:
609679396. 

Durango. 22 urteko neska
umeak zaintzeko, egunean
zehar eta aste osoan zehar,
eskaintzen da. Euskara
maila ona daukat. Interesa-
tuak mesedez kontaktuan
jarri.

Durango. Durangaldeko
denda batean lan egiteko
saltzailea behar da. Lanaldi
osoan eta berehala haste-

ko. Interesatuek bidali cu-
rriculuma helbide honetara:
curriculum.selek@hot-
mail.com

Durango. Esperientziadun
ile-apaintzailea behar da
Durangon. 
Telefonoa: 650 847 466

Durango. Biotxe Durango-
ko biolontxelo eta biolin bi-
kotea: errepertorio zabala
dugu aukeran ezkontza,
inaugurazio eta ekitaldiak
girotzeko. Euskadi osoan
zehar mugitu gaitezke. e-
posta:biotxe@hotmail.co
m. 
Telefonoa: 635 74 61 76
(Maialen)

LAN ESKAINTZAK
OSTALARITZA

Durango. Esperientzia
duen itxura oneko neska
euskalduna behar da kama-
rera lanak egiteko.

GAINERAKOAK

Berriz. Fisioterapia zentro
batean lanpostuak eska-
tzen dituen lanak betetzeko
pertsona behar da. Lanaldi
zatikatua. Derrigorra:Fisio-
terapian diplomatua izatea,
euskaraz jakitea eta Duran-
galdean bizitzea. Baloratu-
ko da: Formakuntza osaga-
rria eta esperientzia izatea.
Erreferentzia:
1.903 SARTU. 
Telefonoa:94 620 04 49.
Lanbiden alta emanda
egon behar da.

Durango. Saltzailea behar
da Durangaldeko denda ba-
tean lan egiteko. Lanaldi
osoa. Berehala hasteko. In-
teresa dutenek bidali kurri-
kuluma helbide
honetara;curriculum.se-
lek@hotmail.com

Durango. Ileapaintzailea
behar da Durangon. Telefo-
noa: 94 621 64 91

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

Durango. Berbaro elkarte-
ak langilea behar du Udala-

ren Euskara Plana kudea-
tzeko. Eginbehar nagusiak:
Udaleko langileek euskaraz
lan egiteko trebatze-saioak
antolatzea eta ematea, eta
Udalaren planaren jarraipe-
na egitea. Baloratuko dira:
euskalgintzan eskarmen-
tua izatea, erabilera planak
ezagutzea, euskararen 4.
H.E. edo baliokidea izatea,
euskara irakaslea izatea.
Harremanetarako: 94-620
19 18 telefonoa edo zuzen-
daria@berbaro.com helbi-
de elektronikoa.

Durango. Goizean ume bat
eskolara eramateko neska
euskaldun bat behar da Du-
rangon.Ordutegia hauxe
izango litzateke: Aste bate-
an astelehenetik eguenera,
07:50etik 08:50era, eta
hurrengo asteaneguenetan
bakarrik, ordutegi
berarekin.
Telefonoa: 656 750 430

Mallabia. Merkataritza
agentea behar da bezeroei
bisitak egin eta produktuak
saltzeko, bezero berriak lor-
tu, bezeroei kobratu eta
produktuak saltzeko deiak
egiteko. Derrigorra 25-40
urte bitartekoa izatea, sal-
mentetan experientzia iza-
tea, gidabaimena eta Du-
rangaldean bizitzea.Errefe-
rentzia: 997. SARTU
Telefonoa: 94-620 04 49.
Lanbiden alta emanda
egon behar da. 

Zornotza. Industri-maki-
nen lantegiko arduraduna
behar da.Garbitegi indus-
trialean garbiketa saileko
arduraduna. Langileen ku-
deaketa, taldeen antola-
kuntza... Derrigorra
da:%33ko edo gehiagoko
minusbaliotasuna ziurtagi-
ria izatea, larunbat eta jaie-
gunetan lan egiteko dispo-
nibilitatea izatea, forma-
kuntza minimoa
Bachillergoa edo FPII. Erre-
ferentzia: 1.681 SARTU.
Telefonoa: 94-620 04 49.
Lanbiden alta emanda
egon behar da.

Zornotza. Industria-garbi-
tegian garbiketa saileko ar-
duraduna behar da. Taldeen
kudeaketa, taldeen plan-
gintza... Derrigorra da:%33
edo gehiagoko minusbalio-
tasuna adierazten duen
ziurtagiria, larunbat eta
jaiegunetan lan egiteko

prestutasuna, eta, gutxie-
nez, Batxilergo edo FPII
ikasketak izatea. Erreferen-
tzia: 1.681. SARTU. 
Telefonoa:94 620 04 49.
Lanbiden alta emanda
egon behar da.

Ibilgailuak
AUTOAK

SALDU

Mitsubishi montero luzea
salgai.. Harremanetarako
deitu ondorengo telefono
zenbaki honetara: 625 707
994. Xabier. 

Nissan micra salgai. Egoe-
ra onean eta oso merke.
950 euro. 
Telefonoa: 610 415 511

FURGONETAK
SALDU

Opel combo tour 1.7 diese-
la salgai. Opel Combo Tour
1.7 Diesela salgai. 1996koa,
160.000 km. Egpera one-
an, garajean lo egin du beti.
Osdagarriekin (CDa, irratia,
kortinak, bandeja....). 
Maletategia leku haundia-
rekin. 1.500 Euro negozia-
garri. Telefonoak: 653 74
24 78 edo 943 79 12 00.

GAINERAKOAK
SALDU

neguko gurpilak salgai.
Salgai ditut neguko lau gur-
pil bere llantekin.Gupilen
tamaina :185/55 R14. Ia be-
rriak,kilometro gutxi egin-
da. Telefonoa:679 31 75 59
(Nerea)

Harremanak

GAINERAKOAK
Txoko bat sortzeko jendea
behar da Durangon. Men-
dizabal auzunean txoko bat
sortzeko jendea behar da.
Oso interesgarria. Intere-
satuek deitu hona:  
605 711 331 edo 630 839
325

Aisia/kirola
ANIMALIAK

SALDU

Txakurkumeak salgai.
Euskal artzai txakurkume-
ak daude salgai. 2 hilabete
betetzeko  dauzkate. Inte-
resatuta egonez gero deitu
telefono zenbaki honetara:
645-70 91 38 (Enrike)
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INMOBILIARIAK

BILDUMAK
EROSI

Bertoko garagardoaren
txapa. Bertoko garagardo-
aren txapa erosiko nuke.
Kolekzioko Euskal Herriko
txapen bilduma betetzeko
dagoeneko desagertutako
Bertoko garagardoaren
txapak falta zaizkit. Telefo-
noa: 695 452 194

GAINERAKOAK

Garagardo txapen kolek-

zio osatzeko trukerako
prest. Garagardo txapen
kolekzioa osatzeko trukera-
ko prest. Munduko edozein
garagardoren txapak alda-
tzen dira. Tel.: 695 452 194

GAINERAKOAK
EMAN

Biodantza ikastaroa. Bio-
dantza ikastaroa eskain-
tzen dut, barikuetan, Elo-
rrioko Lourdes ikastetxean.
Telefonoa: 626-661 292

Familia/etxea
ETXERAKO TRES-
NAK/ALTZARIAK

SALDU

Ohe artikulatua. Ohe arti-
kulatua salgai, orain dela
hiru hilabete erositakoa.
Egoera onean. Mugikorra:
639957569

HAURREN
TXOKOA, OSAGAR-
RIAK

SALDU

Bikientzako aulkia. Bi-
kientzako McLaren marka-
ko aulkia. 2007an erosia.
Telefonoa: 655742241

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

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

Haurrentzako moises an-
tzeko sehaska. Leander
markakoa, hiru hankakoa.
2007an erositakoa eta 9
hilabetetan bakarrik erabi-
lia, egoera ezin hobean.
Koltxoia, hiru hankakoa eta
beloa barne, izararik ez. 190
eurotan. Telefonoa: 655
742 241

Haurrentzako ohea eta se-
haska. Ikea-ko Diktad hau-
rrentzako sehaska-ohea.
70x140 zm. 

Koltxoiak bi altueratan
ipintzeko aukera du.

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

Kotxerako 9-18kg bitarte-
ko aulkia . Kotxerako aulkia
9-18kg bitarteko aulkia. 40
euro. Lourdes Isasi Salte-
rain. 
Telefonoa: 699 45 43 69

Paseatzeko aulkia. Pasea-

tzeko aulkia. Ez dago asko
erabilita. 50 euro. Lourdes
Isasi. 
Telefonoa: 699 45 43 69

MODA/
OSAGARRIAK

GALDU

Jertse marroia galdu Du-
rangon. Otsailaren 27an
laukidun jertse marroia gal-
du nuen Durangoko Uda
Berri edo Gure Kabiya ta-
bernetan.

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

www.inmoduranguesado.com

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
• Durango: 90 m2. 2 logela eta 3 komun. Trastelekua.
Garaje itxia. Terraza handia. 
• Antso Estegiz: 2 logela eta komuna. Berriztatua.
198.000€.
• Franzisko Ibarra: 90 m2. 3 logela eta 2 komun.
Ganbara eta garajea. 318.600€.
• Durango: 120 m2. 4 logela eta 2 komun. Egoera
onean.
• Alluitz: 150 m2. 4 logela eta 2 komun. 2 terraza.
Ganbara.
• J. Olazaran: Erdi berria. 95 m2. 3 logela eta 2
komun. 2 Terraza. Ganbara. Garaje itxia.
• Tabira: 2 logela eta 2 komun. Eguzkitsua. Garaje
itxia. 
• Durango: 2 logela. 156.300€.
• Plateruen Plaza: Atikoa. Estreinatzeko. 2 logela.
Terraza handia. Garajea. 
• Ermodo: 100 m2. 3 logela eta 2 komun. Ganbara eta
garajea. Erdi berria. Bizitzen sartzeko moduan.
• Montevideo: ( Jesuitas ). Erdi berria. 3 logela eta 
2 komun. Ganbara eta garajea.
• Mendizabal: 2 logela eta 2 komun. Eguzkitsua.
Ganbara eta garajea.
• San Ignazio: 3 logela eta 2 komun. Etxe osoak
kanpora ematen du. Eguzkitsua. Terraza. Garajea
aukeran.
• Ezkurdin: 70 m2. 1.go solairua.
• Tabira: 80 m2. 3 logela. Etxe osoak kanpora ematen
du. Guztiz jantzia. Garajea aukeran. 216.400€.
• Sasikoa: 2 logela. Erdi berria. Ganbara. Garaje itxia.
• San Ignazio: 80 m2. 3 logela. Sukalde handia.
Trastelekua. Garajea.
IURRETA
• Askondo: Pisu altua. 3 logela. Terraza. Garajea
aukeran. 192.400€.
• Bidebarrietan: 3 logela. Igogailua. Terraza handia. 
• Zubiaurre: 3 logela. Guztiz jantzia. 210.000€.
ABADIÑO
• A.Baesclin: 3 logela. Ikuspegi politak.
• San Trokaz: Logela bakarra. Erdi berria.
• Iturritxu: Berria. 2 logela eta 2 komun. 2 Terraza.
Ganbara eta trastelekua. Garajea.
• Muntsaratz: 90 m2. 3 logela eta 2 komun. Terraza.
Garajea. 275.000€.
ZALDIBAR / BERRIZ
• Zaldibar: Berriztatua. Eguzkitsua. 3 logela, egongela
eta sukaldea. 

EETTXXEEBBIIZZIITTZZAA  SSAALLGGAAII

BISITATU GAITZAZU 
BULEGO BERRIAN, 

SAIBIGAIN 1,
( Fray Juan de Zumarraga

kaletik sarrera ).

• 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.
• 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. 
• San Franzisko: 75 m2. 3 logela, egongela, sukaldea
eta komuna. 2 balkoi.

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

• Alluitz: Halla, sukaldea, egongela-jangela, 4 logela
eta 2 komun. Ganbara.
• Anbrosio Meabe: Halla, egongela-jangela, sukalde
jantzia, 2 logela eta komuna. Ganbara.
• Andra Mari: Halla, sukaldea, jangela, egongela, 4
logela, 2 komun, egongelatxoa. ( 135 m2 ).
• Antso Eztegiz: Halla, egongela, sukaldea, 4 logela,
komuna, bainugela, balkoia eta ganbara.
• Aramotz: Halla, egongela, sukaldea, 3 logela,
komuna eta balkoia. 
• Artzetagan: Halla, egongela, sukaldea, logela eta
komuna.
• Askatasun Etorbidea: Halla, egongela-jangela, 3
logela eta 2 komun. Balkoia. Ganbara.
• Askatasun Etorbidea: Halla, egongela-jangela, 4
logela eta 2 komun. Garajea, trastelekua eta ganbara.
• Astola bidea: Halla, sukaldea, egongela, 2 logela eta
komuna. Balkoia.
• Astarloa: Halla, egongela, sukaldea, 3 logela eta
komuna. Balkoia. 
• Barrenkale: Halla, egongela, sukaldea, logela eta
komuna.
• Ermodo: Halla, sukalde-jangela, egongela, 4 logela
eta 2 komun. 2 terraza ( bat oso handia ).
• Ezkurdi: Halla, egongela-jangela, sukalde jantzia, 
3 / 4  logela eta 2 komun. 
• Gasteiz bidean: Halla, egongela, 3 logela, sukaldea
eta komuna. Despentsa eta balkoia. Garajea aukeran.
• Goienkalen: Halla, egongela-jangela, sukalde jantzia,
3 logela, komuna eta ganbara.
• Intxaurrondo: Halla, egongela, sukaldea, logela eta
komuna. Trastelekua.
• Iparragirre: Halla, egongela-jangela, sukaldea, 3
logela eta komuna. 2 balkoi.
• Iparragirre: Duplexa. Halla, sukaldea, egongela-
jangela, 4 logela, 2 komun eta terraza. 2 kotxerentzako
garajea eta trastelekua.
• Juan Antonio Abasolo: Halla, sukaldea, egongela, 3
logela eta komuna. Balkoia. 
• Juan de Itziar: Halla, egongela, sukaldea, 2/3 logela
eta komuna. 2 despentsa/trasteleku eta sotoa. 
• Kalebarria: Halla, egongela, sukaldea, 3 logela eta
komuna. Balkoia.
• Kalebarria: Halla, sukaldea, egongela-jangela, 2
logela eta komuna. ( Guztiz barriztuta ).
• Kirikiño: Halla, 3 logela, egongela, sukaldea eta
komuna. 
• Komentu kalean: Halla, egongela-jangela, sukaldea,
2 logela horma-armairuekin eta komuna. Ganbara. 
( Guztiz barriztuta eta erdi jantzia ). 

EETTXXEEBBIIZZIITTZZAA  BBEERRRRIIAAKK

EETTXXEEBBIIZZIITTZZAA  SSAALLGGAAII
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HHOORROOSSKKOOPPOOAA

DENPORAPASAK

Bidaiaren bat egiteko momentu
egokia duzu, eta eskaintza interes-
garriren bat jaso dezakezu.
Badaezpada, prestatu egizu maleta!

AArriieess
martxoak 21 - apirilak 20

Aste honetan laneko errutinak pisu
handiagoa dauka zugan, baina ez
da aldaketetarako momentu onena.

TTaauurruuss
apirilak 21 - maiatzak 20

Urrun dauden familia edo lagunak
bisitatzeko momentu egokia da;
eskertuko dizute, eta zuri ere on
egingo dizu.

GGeemmiinnii
maiatzak 21 - ekainak 20

Aste honetan gustuko duzun zerbait
egiteko denbora hartu. On egingo
dizu buruko nahasmena konpontze-
ko eta gauzak argiago ikusteko.

CCaanncceerr
ekainak 21 - uztailak 20

Indartsu zabiltza, beraz, atzeratuta
zeneukan lan guztia aurreratzeko
momentua da. “Biharko utzi baino,
hobe gaur egin” da zure lema.

LLeeoo
uztailak 21 - abuztuak 23

Sormen handiko astea izango da.
Proiektu gaitzak aurrera eramateko
sasoi egokia; eta ingurukoei
sorpresatxo bat ematekoa ere bai.

VViirrggoo
abuztuak 24 - irailak 23

Ez da zure asterik onena, beraz, ez
zaude oso baikor. Hobe duzu
erabakiak geroago hartzen
badituzu. 

LLiibbrraa
irailak 24 - urriak 23

Bikoteak asko lagundu zaitu
aspaldian, eta zu orain konturatzen
zara horretaz. Berandu baino
lehenago, eskertu egiozu zelanbait.

SSccoorrppiiuuss
urriak 24 - azaroak 23

Azken aspaldian nahiko bakarrik
zabiltza. Hausnartzeko momentu
egokia izan daiteke. Asmatuko duzu
zer egin egoera aldatzeko.

SSaaggiittaarriiuuss
azaroak 24 - abenduak 23

Ez utzi lanak geroko; azkenean
dena pilatuko zaizu eta estutuko
zara, bestela. Lanak orain eginda,
uda osoa zuretzat izango duzu.

CCaapprriiccoorrnnuuss
abenduak 24 - urtarrilak 20

Amets egitea gustuko duzu, baina
errealitatea ahaztu barik beti. Aste
honetan, beharbada, zure ametsen
bat egia bihurtuko da.

AAqquuaarriiuuss
urtarrilak 21 - otsailak 18

Erabakiak hartzeko garaia da,
aldaketak egiteko momentu
aproposa da hau zuretzat.

PPiisscciiss
otsailak 19 - martxoak 20

HITZ GEZIDUNAK SUDOKU

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

Martxoaren 13an Jone
Arginzonizek 6 urte bete
zituen. Zorionak, familia
guztiaren partez. Zure irribarre
polita erakusten jarraitu!

Argazkiko ume polit honek
bere lehenengo urtetxoa
bete zuen atzo. Zorionak
aitita, amama, izeko Esti eta
Enekon partez. Muxu pila!

Martxoaren 20an 9 urte
egingo dituen Unai Marti-
nez Ardanzari zorionak eta
muxu handi bat, Gosentzia-
ko guztion partetik!

Amaia Elizaran, neska
koxkor honek, astelehenean
10 urte egingo ditu. Muxuak
Iurretako familiaren partez.
Opari asko jaso ditzazula!

Aritz Zalbidegoitiak 8 urte
bete ditu hilaren 17an.
Hamarrera bidean, e?
Zorionak eta muxu handi bat,
etxekoen partez!

SO
LU

ZI
O
AK

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

Frantziako
ibaia

Zintzarri
handi

Ospa

Goiko
aldea

Finantza
elkarte

Albisteak

Gogorarazi

* Irudiko
basamortu

Mendi arte-
ko igarobide

Kolore
argia

Segada,
lakioa

... gabe,
atertu gabe

Sobera

Kanpai-
hotsak

Presaka da-
biltzanak

Indarrik
gabea

Marokoko
hiriburua

Nafarroako
herrixka

Egungo
bizimoduak
ergiten du

Pl.,
ale-

landareak

Giltza

Egon
dadila

Ingelesez,
da

Piztia

Kontso-
nantea

Pl., oiloaren
haragia

Iratzea

Kontso-
nantea
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GTRUST
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BAKEDANO

ZGAROA

OILOKIAK
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Garai Jatetxea
San Migel, 17 Garai.
Tel.: 94 681 35 95

Eztaiak, Jaunartzeak, Azken
agurrak, Janedanak…
Jantoki bi: 50 eta 110 lagunentzat.
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AKUILUAN Amaia Ugalde Argazkia: Juanra de la Cruz LAUHORTZA

Jasone Agirre
Kazetaria

Izarrak

Gazte bat hil zen mendian
lehengoan, Arrasaten. Haren
lagunek hurrengo eguna Gaz-
tetxearen inguruan egin ei
zuten, denak batuta, barruko
minari lekua egin ezinik. Dolua
zelan erakutsi, zelan bidera-
tu... graffiti bat egin zuten hor-
man. Zorionekoak eurak,
dolua azaleratzeko  bidea aur-
kitzen jakin zutelako.

Orain arte erlijioak, eliza
katolikoak gurean, erakusten
izan du  bide hori. Heriotza-
ren osteko protokoloa argi
zehaztuta eduki izan du. Bidea
eginda zegoen; jarraitu beha-
rra baino ez. Baina, gaur egun,
askorentzat, horrek dagoene-
ko ez du balio.  

Gogoan dut gazte baten
hiletaren ostean, elizkizuna
amaitu eta zati luze batera,
gazteriak han jarraitzen zue-
la elizpean,  geldirik, zer egin,
euren dolua eta samina zelan
erakutsi jakingo ez balute
bezala.

Arte galeria bateko zuzen-
dariak  lehengoan esan zidan,
krisia krisi,  oraingoa ez dela
garai txarra artearentzat, nahi-
ko ona baino. Azaldu zidan
pertsonon alde  mistikoa lehen
erlijioaren bitartez asetzen
zela, eta gaur egun, ostera,
erlijioa funtzio hori galduz
doan neurrian, arteak hartu
omen duela horren lekua asko-
rentzat. 

Nik neuk, ostera, etxeko
leihotik, gauez,  zerura begira
egotea dut mistizismorik esku-
ragarriena. Baina hipermerka-
tuko argiek ez didate izarrak
ikusten uzten.  

Erlijioa funtzio hori galtzen
doan heinean, arteak hartu
omen du pertsonon alde
mistikoa asetzeko zeregina

rik. Beste batzuek bai, eta, gaine-
ra, polito ikasi eta gero batzuk
beharra ere topatu dute. Klasee-
tan berba asko egiten dugu, eta
integratzeko era bat ere izaten da.
Euren eta gure ohiturak guztiz
desberdinak dira, eta hemengo
ohiturak azaltzen ahalegintzen
naiz.

Zuk ere asko ikasiko duzu.
Oso lan aberasgarria da. Euren ohi-
turengatik galdetzen diet, eta gaur,
adibidez, euren herriko plater
baten errezeta idatzi behar izan
dute ariketa baten. Asko ika-
si dut, euren apaltasunaz
batez ere.  Emaku-
meen kasuan, nora
datozen eta nogaz
elkartuko diren jakin
barik etortzen dira.
Euren gizonak etorri
dira lehenago lan egi-
tera, eta ez dakite zer
aurkituko duten. Arra-
zistak ere bagara,
gainera, eta
emaku-

Duela zazpi urte jubilatu zinen,
baina jarraitzen duzu klaseak
ematen.
Eta hartzen! Ikastaroetara joatea
asko gustatzen zait. Jubilatu nin-
tzenean, neukan denbora guztia-
gaz zer egin pentsatzen jarri nin-
tzen. Pentsatu nuen ez nuela esku-
biderik denbora hori guztia
neuretzat hartzeko. Besteen alde
zeozer egitea gura nuen. Garai
hartan Elorriora etorkinak etortzen
hasi ziren, eta hasieran oztopo
handienetako bat hizkuntza zen.
Caritasek, orduan, erdara klaseak
emateko egitasmoagaz hasi zen,
eta animatu egin nintzen. 

Leku guztietatik etorritako ikas-
leak dauzkazu.
Bai. Momentu honetan Arjelia,

Maroko, Senegal,
Mali, Maurita-
nia eta Indiatik
etorritako ikas-

leak dauz-
k a t .

G e h i e -
n a k  e m a k u -
meak dira.

Zelako ikasleak dira?
Batzuk ez daude alfabe-
tuta, emakumeak batez ere,
eta apurka-apurka ikasten gabil-
tza. Eskolan zer edo zer ikasi dute-
nekin frantsesez moldatzen naiz.
Esan beharra dago emakume
batzuek ez dutela ikasteko beha-
rrik sentitzen. Normalean gizonak
direnez erosketak egiten, udale-
txera joaten... ibiltzen direnak,
askok ez dute sentitzen premia-

“Etorkinek etxean ama-hizkuntza
erabiltzea oso garrantzitsua da”

II rraakkaassllee  llaanneettiikk  jjuubbiillaattuu  aarrrreenn,,
lliibbuurruu  aarrtteeaann  eettaa  aarrbbeell  oonnddooaann
ppaassaattzzeenn  ddiittuu  oorrdduuaakk  MMaarrii

TTeerree  UUrrrruuttxxiikk..  CCaarriittaasseenn  eeggii--
ttaassmmoo  bbaatteenn  bbaarrrruuaann,,  EElloorrrriioorraa
hheellttzzeenn  ddiirreenn  eettoorrkkiinneeii  eerrddaarraa
eesskkoollaakk  eemmaatteenn  ddaabbiill ..  IIrraakkaattssii
bbaaiinnoo  ggeehhiiaaggoo,,  iikkaassii  eeggiitteenn  dduuee--
llaa  eessaann  ggeenneezzaakkee..

Zure adineko emakume gutxik
izango ditu gurean unibertsita-
teko ikasketak
Nik ere ez nituen ikasketa horiek
gazterik egin. Nire sasoian ema-
kumeak “etxekoandre perfektuak”
izan behar ginen, eta ez ginen
unibertsitatera joaten. Kolegioan
musika ikasketak egin nituen, bai-
na alargundu nintzenean nire bizi-
modua aurrera ateratzeko irakas-
le-ikasketak egitea erabaki nuen.
Eta horixe egin nuen Eskoriatzan.

Gero,hainbat urtetan egon zinen
irakasle Lourdesko Ama ikaste-
txean. Urte horietan aldaketa
asko nabarituko zenituen.
Ni hasi nintzenean andereñok
esandakoa ezin zen eztabaidatu:
errespetu handia ziguten umeek
eta gurasoek. Baina ni jubilatu
nintzenerako irakasleak esaten
zuena kuestionatu egiten zuten bai
umeek bai gurasoek, eta orain ere
horrela dela uste dut.

Musika eskolak ere eman dituzu.
Bai, sasoi batean etxean ematen
nituen, eta gero, gaur egun Musi-
ka Eskola dena sortu genuen bes-
te irakasle batzuekin eta udaletxea-
ren laguntzagaz.Orduan nahiko
mentalitate desberdina zegoen
musika ikasketen inguruan. Titu-
lua ateratzeari ematen zioten
garrantzia gurasoek. Umeentzat
hori oso txarra zen. Eurek musi-
kagaz gozatzea gura zuten, eta ni
ahalegintzen nintzen horretan.
Pozik ibiltzen nintzen. Eskolatik
irten eta musika eskolara joaten
nintzen.

Caritasen programa baten barruan, etorkinei erdara klaseak ematen dabil Mari Tere Urrutxi elorriarra

Elorriarra

67 urte ditu

Mari Tere Urrutxi

me izatera, gaitzagoa da eurentzat
hona etortzea. 

Euskara ere irakasten diezu? 
Batzuk eskatzen didate, eta nik
ezetz esaten diet, AEK dagoela
horretarako, eta ez naizela hasiko
nire kontura AEK-k egiten duen
lana egiten. Hemen hasi nintzen,
Elorrion erdara ikasteko aukera-
rik ez zegoelako. Batzuek umeek
euskara ikasten dutela eta eurek
ere ikasi gura dutela diote, eta oso
ondo. Baina esaten diet etxean
euren hizkuntzan berba egiteko.

Umeek euskara eta erda-
ra ikasiko dituzte. Jato-

rrizko hizkuntza eta
ohiturak maitatzen
etxean ikasi behar-
ko dute, eta hori
garrantzitsua da.
Gure kultura ere
horregatik, transmi-

titu delako, dago bizi-
rik!
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