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Duatloiagaz
hitzordua daukagu
Durangon

DDuurraannggoo  ••  Mugarra triatloi
taldeak IV. Zarate eta Elexpe
Duatloia antolatu du zapaturako.
Froga hori Euskadiko Duatloi
Zirkuituan puntuagarri denez,
kirol horretan lehiatzen diren

espezialista onenetakoak batuko
dira Durangon. Parte-hartzaileek
9 kilometro egin beharko dituzte
arineketan, 40 bizikletan eta beste
5 arineketan. Gazte, beterano eta
nagusien mailetan lehiatuko dira.
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Tabirako eta
Anboto, euskara
eta kirola batuz
DDuurraannggoo  ••  Tabirako saskibaloi
taldeak eta Anboto
Komunikabideak-ek lankidetza
hitzarmena sinatu dute asteon.
Datozen hileetan Tabirakok
antolatuko dituen ekintzen
jarraipena egingo du Anbotok. 

••IIuurrrreettaa
Hilerria handitzeko lanak
urtarrilean amaitu zituzten

••DDuurraannggaallddeeaa
Mallabiako eta Durangoko
abesbatzak finalaren atarian

••EElloorrrriioo
Emakumeen Eskolak hiru ikastaro
antolatu ditu
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Zuzendari eta
eszena berriekin
dator ‘Pasiñoa’
KKUULLTTUURRAA  ••  Martxoaren 31n,
apirilaren 1ean eta 2an Santa Ana
plazan ikusgai izango den XVII.
Durangoko Pasiñoa aurkeztu dute
asteon. Xabier Aranak hartu du
antzezpenaren zuzendaritza.
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Igande
goizaldean,

02:00etan
03:00ak 

izango dira

Durangoko emakumeen
kartzela gogora ekarriz
Durangon, martxoaren 31ko
bonbardaketa oroitzeko
ekitaldi sorta antolatu dute

‘Oroimenaren haritza’
landatuko dute kartzela 
izan zenaren aurrean

Emakumeen kartzela izan
zena martxoaren 30ean
ekarriko dute gogora 2

OORRDDUUAALLDDAAKKEETTAA!!

Judit Fernandez
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HERRIRIK HERRI
DURANGO

Gerediaga, Berbaro, Kriskitin eta Durangoko Udaleko ordezkariak izan ziren aurkezpenean.

Emakumeen kartzela gogoratuko dute
Martxoaren 31ko ekitaldien artean

Gerediaga elkarteak, Berba-
ro euskara elkarteak, Kris-
kitin dantza taldeak eta

Durangoko Udalak martxoaren 31
dela-eta hainbat ekitaldi prestatu
dituzte. Horien artean Durangon,
orain frantsesen komentua dagoen
tokian, emakumeen kartzela egon
zela gogoratuko dute hilaren 30ean
Gerediagak, Berbarok eta Kristinek
antolatutako Oroimen Egunean.

Jon Irabazal Gerediagako
kideak kontatu duenez, "orain 70
urte, urtea hasteagaz batera zabal-
du zuten kartzela, eta urtebetean
egon zen indarrean". Kartzela
horren gainean "ia inork ez du iker-

Ekimenari dagokionez, mar-
txoaren 30ean, 19:00etan, haritz
bat landatuko dute frantsesen
komentuaren ondoan (Nevers
eskolaren aurrean). Ondoren,
19:30ean, San Agustin kulturgu-
nean jarraituko du oroimen eki-
taldiak. Iban Gorritiren Kantatzen
ez duen herria herri hila da film
laburra eskaini ondoren, kartzela
bizi izan zuen Edurne Gorosarri-
ren testigantza zuzena ezagutu
ahalko da. Ondoren, Maria Gon-
zalez Gorosarrik Rosario la dina-

mitera-ri egin zion elkarrizketa
emango dute. Martxoaren 31n,
Andra Mariko elizpean ekitaldia
egingo dute, 20:00etan. Etxe kan-
tariak Xabier Amurizak eta Ander
Ertzillak bonbardaketaren harira
sortutako kanta abestuko du, bai-
ta Berrizen gerraostea pairatuta-
koei konposatutako berea ere.
Manifestua irakurriko dute, eta
Kriskitinek aurreskua eskainiko
du.

Udalaren ekitaldiei dagokie-
nez, martxoaren 28an, Andra Mari-
ko elizpean Eduardo Relero mar-
golari angentinarrak anamorfosis
teknikaren bitartez egindako iru-
di-marrazkia ikusteko aukera
eskainiko dute. Teknika horrek
ikuspuntu egokia eskatzen du iru-
dia ondo ikusteko. Irudia bonbar-
daketaren ingurukoa izango da. 

Azkenik, martxoaren 31n,
12:00etan, gerra zibilean hilda-
koei omenaldia egingo diete kan-
posantuan, monolitoaren parean.
Kriskitinek aurreskua dantzatuko
du, eta Bartolome Ertzillako soka
laukoteak ere parte hartuko du,
besteak beste. Autobus zerbitzua
eskainiko dute, 11:30ean, Jesuiten

Durangoko kartzelan, bes-
teak bestek, Rosario Sánchez egon
zen, "gerra zibilaren literaturan oso
pertsona ezaguna".  Miguel
Hernández olerkariak olerki bat
idatzi zion Rosario la dinamitera
izenekoa: "1942ko martxoaren
28an hil zen Miguel Hernández,
hain zuzen ere, Rosario kalera
irten zen egun berean". Durango-
ko kartzelan 10 lagun hil ei ziren:
bost haur eta bost nagusi. Haurre-
tako baten heriotzaren zergaiti
moduan "zahardadea" jarri zuten:
"Argi dago haur bat ezin daitekee-
la zahardadez hil. Elikagai eta eda-
ri falta izan zuen".

Orain frantsesen komentua dagoen tokian egon zen; 2.000 emakume hartu omen  zituen gerra ostean

Martxoaren 31n, 20:00etan,
oroimen ekitaldia (aurreskua,
lore eskaintza…) egingo dute
Andra Mariko elizpean

Eduardo Relero margolariak
anamorfosis teknikaren
bitartez egindako lana ikusi
ahalko da etzi Andra Marian

Zelan hartu duzu testigantzaren
berri emateko gonbita?
Sinestu ezinik nabil, pozarren.
Amari injustizia handia egin
zitzaion, amak ezer egin barik.
Familia osoa markatu gintuen:
ahizpok zerbitzatzen irten behar
izan genuen. Momentu horreta-
tik aurrera ez ginen berriro etxean
gurasoekin bizi izan.

Zergatik kartzelaratu zuten?
Durangoko bonbardaketa eta
gero, erbestera alde egin genuen.
Frantziak 1938an mugan ipini
gintuen: Bartzelonara (oraindik
Errepublikak agintzen zuen) edo
Bilbora joateko (dagoeneko, Fran-

coren menpe). Gu Durangora
bueltatzea erabaki genuen, ez
genuen-eta ezer ere egin! Erbes-
tetik bueltatu ginenetik, kalean
iraintzen gintuzten, eta ama sala-
tu zuten. Handik hilabetera atxi-
lotu zuten. 

Zelan jakin zenuen ama kartze-
lan zegoela?
Amamaren baserrian ez zegoen
denontzako jatekorik, eta Foru-
ra eraman ninduten, izeko baten
etxera. Gernikako plazan beste
ume batzuekin olgetan nenbile-
la, Francoren aldeko durangar
batzuek barre egin gura izan zida-
ten, bonbardaketa egunetik aita-

ren berririk ez genuelako (hilda
zegoelakoan) eta ama kartzelan
neukalako. 

Kartzelara bisitan joan zinen?
Foruko izekok Bilboko espetxera
eraman ninduen, ama ikusi gura
nuelako. Gela ilun hartan, burdin
hesi biren artean, amari ilea eba-
ki ziotela ikustean, negarrez hasi
nintzen. Hirurok bisita osoa negar
batean eman genuen. Gero,
Durangora ekarri zutenean, egu-
nero jatekoa eramaten nion eta,
disimuluagaz, leihotik agur esaten
zidan, beldur handiagaz. Duran-
gon sarriagotan joaten ginen. Ahiz-
pa txikiak jaunartzea egin zue-

nean ere, hara joan ginen familia
osoa, amak ikusteko! 

Harek zer kontatzen zuen?
Behin bakarrik entzun nion Bilbo-
ko kartzelan gauez lagunen bat
fusilatzeko ateratzerakoan senti-
tutako mina. Besterik ez zuen inoiz
esan. Frantsesetatik kanposantu-
ra eraman zuten. Aita Frantzian
kontzentrazio zelaian egon zen
arren, aipatu ere ez zuen gura
izaten. Gertatu ez balitz legez.
Eduki dugun beldurra sinestezi-
na da. M. González

“Herrira bueltan, kalean iraintzen
gintuzten eta ama salatu zuten”
Edurne Gorosarrik ama eduki zuen kartzelan. Egunero, amamak prestatutako jatekoa
espetxeko sarreran uzten zuen, leihotik ama ikusteko aukerarik edukiko zuelakoan.

Urtebetean izan zen espetxea zabalik. Gerediaga elkartea

tu", baina testigantzen arabera
“2.000 emakume” egon ei ziren.
Kartzela horri buruz dakigun apu-
rra, Tomasa Cuevasen lanari ain-
tzatetsi dio Irazabalek: "Durango-
ko kartzelan egon eta gero, Espai-
niako emakumeen kartzelak ikertu
eta liburu bat idatzi zuen".

Amari injustizia
handia egin

zitzaion, berak ezer
egin barik  

Eduki dugun
beldurra

sinestezina 
izan da
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Tabirakok eta Anbotok euskara
eta kirola uztartzeko 
hitzarmena sinatu dute asteon

Durangoko Tabirako saskiba-
loi taldeak eta Anboto
K o m u n i k a b i d e a k - e k

hitzarmena sinatu zuten atzo.
Euskara eta kirola batzeko ahale-
ginean, bi elkarteek lankidetzara-

ko bidean urrats berriak ematea-
ri ekin diote. “AnbotoTabirakoren
babeslea izatea garrantzitsua da
herrian hain errotuta dagoen tal-
de bati bultzada emateko”, dio
Jone Guenetxea Anbotoko zuzen-

dariak. Auzolanean dihardute tal-
de-lanari emaitzei baino garran-
tzia gehiago emanez, eta ahale-
gin hori txalotzekoa dela deri-
tzot”, gaineratu du. Tabirakoren
presidentea den Hilario Perezek
poztasunez hartu du akordioa.
“Anboto lako proiektu bategaz
bat gatoz, euskara bultzatuz eta
kirolean ematen ditugun urra-
tsak bere komunikabideetan ager-
tuz”. 

Urtemuga
Tabirakorendako urte berezia da
hau, eta Anbotok bidelagun izan
gura du. Aurten taldearen 50.
urtemuga gogora ekartzeko egi-
tarau zabala antolatu dute, urte

guztian. Hurrengo hilabeteeta-
rako ekintza ugari prestatzen
dihardute. Maiatzean emaku-
mezkoen selekzioen topaketa
antolatuko dute. Ekainean, berriz,
gizonezkoen kadeteen selekzioen
estatu mailako txapelketa eta
entrenatzaileen klinika. 

Denboraldi amaierako baz-
karia eta 50. urtemugako amaie-
ragaz Landako Gunea beteko
dute. Gainera, III. Tabirako-Sukia
Uda Eskola ere prestatzen dabil-
tza. Urteurrenaren dokumenta-
lean taldearen historia jasoko
dute, bestalde. I.E.

Tabirakoren eta Anbotoren helburua bien arteko elkarlana bultzatzea da

Anbotok Iurretan daukan egoitzan sinatu dute akordioa bi elkarteetako zuzendariek.

Bi taldeek lankidetzarako
bidean urrats berriak
emateari ekin diote asteon

Anboto Tabirakoren
urtemugako datozen
ekitaldien babeslea da

Haurreskolarako
laguntza eskatzeko
azken egunak
Durangoko haurreskolara bidera-
tutako diru-laguntza eskatzeko
epea apirilaren 12an amaituko da.
Laguntza jaso gura duenak Uda-
lak Andra Mari ondoan duen Arre-
ta Zerbitzuko Bulegoan egin deza-
ke gestioa. Astelehenetik ostegu-
nera 08:00etatik 14:00etara eta
16:00etatik 19:00etara dago zaba-
lik, eta ostiraletan eguerdira arte
bakarrik.

Laguntza horiek lehenengoz
emango dira Durangon, eta bere
sasoian Aralar alderdiak proposa-
tu zituen eta Gobernu Taldeagaz
adostasunean irten ziren aurrera.

Laguntzak erregulatzen
dituen ordenantzak jasotzen due-
nez, Durangotik kanpoko hau-
rreskoletara daramatzaten umeen
familiek ere jaso dezakete lagun-
tza, beti ere, justifikatutako kasue-
tan: aitak edo amak herri horre-
tan behar egiten badute, esatera-
ko.  Laguntzak eskatzeko, besteak
beste, urteko irabazi likidoek orde-
nantzak zehazten dituen kopurua-
ren barruan behar dute. J.D.

Apirilaren 12ra arte eskatu
daitezke haurreskolarako diru-
laguntzak, Udaleko Arreta
Zerbitzuko Bulegoan
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DURANGO ELORRIO

Ikastaroak amaitzean esperientziak partekatzeko jaia egiten dute urtero. 

Domekan ere spinning
egiteko aukera Berrizburun 

Igandean ere ekiozu kirolari lelo-
pean Berrizburu kiroldegiak auke-
ra eman gura die berriztarrei, dome-
kan ere kiroldegia erabili eta  kiro-
la egiteko. Antolatuko dituzten
ikastaroak 45 minutukoak izango
dira. Jendeak nola erantzuten duen
ikusteko spinning saio arinak egin-
go dituzte martxoaren 28rako. Lehe-
nengo saioa 10:45ean izango da,
bigarrena 11:45ean eta azkena
12:45ean. Ekimenak erantzun ona
izanez gero, hilean behin, dome-
kan kirola egiteko aukera eskaini-
ko dute, eta eskaerak egonez gero
era honetako saioak behin baino

gehiagotan antolatzeko asmoa
dute. Spinningaz gainera, beste
kirol mota batzuekin ere saiatzeko
asmoa daukate. 

Izena-ematea, domekan
10:00etatik aurrera izango da.  Ikas-
taroetan parte hartzeko derrigorrez-
koa da oinetako, arropa eta toalla
eramatea. Ikastaroaren prezioa 1,50
eurokoa da. G.A.

Domekan spinning saioak antolatu dituzte, eta
izen-ematea egunean bertan egin behar da

BERRIZ GARAI

Emakume Eskolak hiru
ikastaro prestatu ditu aurten
Emakumeentzako topagune izateko helburua du Berdintasun Sailetik
sustatutako ekimenak; hilaren 29an zabalduko dute izena emateko epea

Emakumeentzako topagune
bihurtu eta emakumeen
egoeraren gaineko gogoeta

egiteko helburuz Emakumeen
Eskola ekimenaren barruan hiru
ikastaro antolatu dituzte. Izen-
ematea  5 euro da, eta hilaren 29an
zabalduko dute Udaletxeko erre-
gistroan; epea ikastaroak hasi bai-
no egun bi lehenago amaituko da.

Lehenengo ikastaroa, Auto-
defentsa feminista izenekoa,  api-
rilaren 17an izango da, euskaraz;
Maitena Monroyk eraso sexisten
aurrean defendatzeko auto-esti-
mua eta autodefentsa fisiko zein
psikologikorako teknika errazak
erakutsiko ditu.

Bigarren ikastaroan lehena-
go edo geroago bizitzako hainbat
egoeratan sortzen diren duda juri-
koen (amatasuna, ezkontza, bana-
keta, lan-arloa…) gaineko azalpe-
nak emango ditu Isabel Abella
abokatuak modu erraz eta uler-
terrazean. Apirilaren 12, 14, 22, 28
eta 29an garatuko da ikastaro
hori, gazteleraz. 

Azkeneko ikastaroa maiatza-
ren 7, 8, 14, 15, 21 eta 22an eman-
go du Norma Vázquezek (gazte-
leraz). Mendeetan zehar emaku-
mea gutxiesteko sortu diren
irudien inguruan jardungo du:
zelan sortu ziren, zelan heldu
diren gure sasoietara… J.D.

Eraso sexistei aurre egiteko
teknikak erakutsiko ditu
Maitane Monroyk apirilaren
17ko ikastaroan

Bizitzako hainbat egoeratan
sortzen diren duda juridikoen
gaineko azalpenak  emango
ditu Isabel Abella abokatuak

Ekimenak erantzun ona izanez
gero, saio gehiago
antolatzeko asmoa daukate 

Euskararen ordenantza
“duina” eskatu zuten

Euskal Herrian Euskarazek deitu-
ta, hainbat durangar batu zen,
martitzen arratsaldean, Udaletxe
aurrean. Salatu zutenez, "osoko
batzarrean aurkeztuko diren orde-
nantzek ez dute hizkuntza esku-
bideen errespetua bermatuko".

Kontzentrazioan zabaldutako
oharrean zera argitu gura izan
dute: "EHE izan zen herri hone-
tan lehenengoa ordenantzen
beharra kaleratu zuena eta, ondo-
rioz, hauen falta salatu zuen lehe-
nengoa". Baina, udalbatzarrera
joango diren ordenantza hauek

ondo aztertu ondoren, argi ei dau-
kate ez direla Durangok “merezi
eta behar dituenak".  Hiru arrazoi
nagusi daude ezezkoan: "Izen hori
eduki arren, ez dira ordenantzak
izango eta, ondorioz, ez dira bete
beharrekoak izango". Bigarrenik,
"ordenantzak behar baldin badi-
ra, koofizialtasun politikaren
porrot garbiagatik da". Beraz, ezin
dugu elebitasun horretan oinarri-
tutako proposamenik onartu.
Hirugarrenik, proposamen horrek
"ez du hizkuntza eskubideen erres-
petua bermatuko". J.D./M.O.

Euskal Herrian Euskaraz elkarteak kontzentrazioa 
egin zuen martitzenean udaletxearen aurrean

Arratsaldeko 19:00etan burutu zuten mobilizazioa.

Indenpentziaren
aldeko GazteHerria
jaialdia apirilaren 2an

Eremu eta arlo askotariko gazteen
ekimena  da GazteHerria,Euskal
Herriaren independentzia eraiki-
tzea helburu duena. Bide horreta-
tik, apirilaren 2an, Durangon, inde-
pendentziaren aldeko jaialdia
antolatu dute; musika, hitzaldiak,
tailerrak… denetarik egongo da
goizean hasi eta gauera arte.

Ekimenak lau gunetan buru-
tuko dituzte. Merkatu plazan Gaz-
teok eta independentzia hitzaldia
eskainiko dute, 12:30ean. Ordu
berean hasita, hainbat tailer ere
egingo dituzte. Gune horretako
ekitaldiak musikagaz amaituko

dira; 23:00etatik aurrera, Txirritxo-
rra eta DJ Okerreko ibiliko dira
giroa berotzen. 

Bigarren gunea Kurutziaga
ikastolan egongo da; 14:30etara-
ko bazkaria prestatuko dute, 1.500
lagun ingururentzat. 

Berri Txarrak zuzenean
Landako erakustazokan, 18:00etan
hasita, musika kontzertuak egon-
go dira: Asian Dub Foundation,
Ojos de Brujo, Soziedad Alkoholi-
ka, Esne Beltza eta Berri Txarrak
taldeek joko dute.  Sarrera 20 euro
izango da.

Amaitzeko, Plateruena kafe
antzokian ere hainbat ekitaldi
izango dira. 12:30ean hitzaldia
emango dute nazioarteko delega-
ritzagaz (Boliviako,  Kurdistane-
ko… ordezkariak). 03:30etik aur-
rra, Gose eta talde sorpresa ariko
dira zuzenean. J.D.

Besteak beste, Berri Txarrak eta Ojos de Brujo 
taldeek kontzertua eskainiko dute 

Plateruena kafe antzokian
Gosek eta talde sorpresa
batek kontzertua eskainiko
dute 03:30etik aurrera

Herriko
Tabernaren
kudeaketa
adjudikatuta
Eguazten honetan ohiko udalba-
tzarra ospatu zen Garain, berbagai
nagusia Herriko Taberna kudeatze-
ko adjudikazioa izanik. Orain arte-
ko arduradun berberek jarraituko
dute funtzioan, eurek bakarrik ager-
tu dutelako  interesa.

Datozen bost urteetarako alo-
kairua adjudikatu du Udalak, eta
luzapena beste bost urtekoa izan
daiteke, beti ere urtero-urtero
berriztu behar izango delarik. 2.500
euroko errenta ordaindu beharko
dute hilean; BEZa ere bai. Adjudi-
kazioa jaso duten kudeatzaileek,
maiatzean 30 urte beteko dituzte
Herriko Taberna kudeatzen. M.O.
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OTXANDIO ZALDIBARIZURTZA

ABADIÑOATXONDO IURRETA

Hilerria handitzeko lanekin, 200 horma-hilobi gehiago ipini dituzte.

Hilerria handitzeko lanak
urtarrilean amaitu zituzten

Iazko apirilean hasi eta urtarri-
lean amaitu zituzten hilerria
handitzeko lanak. Espainiako

gobernuaren tokiko inbertsioeta-
rako diru-laguntzagaz finantzatu
ditu Udalak lanak; 660.000 euro-
ko aurrekontua izan dute lanek.

Lanen ondoren, emaitza “ez
ohikoa, berezia eta ausarta” dela
azpimarratu du Totorikaguena
alkateak, eta 2.500 metro karra-
tuko azaleran 200 horma-hilobi
berri egin dituztela.  Angel Basa-
be arkitektuak “maite dugun nor-

baiten heriotzak eragiten digun
hustasun sentsazioaren sinbolo”
den hilerria diseinatzea izan due-
la asmoa azaldu du, “bisitariari
lasaitasuna eta sosegua trasmi-
titzea, eta hori ingurua zauritu
barik egitea”. I.E.

Proiektua “ez ohikoa eta ausarta” dela esan du Totorikaguena alkateak

Maisuen etxea
zena berrizten
hasi dira
Udalak herriko zerbitzuak berran-
tolatzeko hainbat lan aurreikusi
ditu urte honetarako, eta lehena-
go ‘maisuen etxea’ izandakoa ere
lan horien artean dago. Izan ere,
Posta Bulego berria orain arte bri-
gadentzako aldagelak eta biltegia
egon diren lokalean dabiltza egi-
ten, eta brigadentzako espazio
hori maisuen etxea zenekora pasa-
tuko da. 

Oraintsu hasi dira lehengo
maisuen etxea margotzen eta
atontzen. Auzolan programaren
bitartez, Durangaldeko Amanko-
munazgoak zortzi behargin kon-
tratatu ditu lan horretarako, eta
abuztura arte jardungo dute
berriztatze-lanetan.

Horrenbestez, orain arte mai-
suen etxea izandakoan lokala
zuten kultura eta musika taldeak
lokal berrietara mugitu dira. Kul-
tur taldeek eta musika taldeek
Gaztetxe gainean dituzte lokal
berriak. Dantza taldeak, berriz,
frontoi albora eraman du mate-
riala, eta Txistulari taldeak Uda-
letxeko lokal bat dauka bere entse-
guetarako. A. U. 

Brigadentzako aldagelak eta
biltegia jarriko dituzte bertan.
Hasi dira lanak, eta abuztura
arte iraungo dute

Aparkaleku
gehiago egiteko
proposamena
Traña-Matiena auzoan autoen-
tzako aparkaleku falta larria dela-
eta, “arazoa kontutan hartu eta
herriko hainbat lekutan neurriak
hartu beharra” dagoela salatu
dute jeltzaleek, kaleratutako oha-
rrean. Zehatzago, Matienako
Trañapadura kaleko aparkaleku
faltari erantzuteko, inguru hura
“berrizteko” premia nabarmen-
du dute jeltzaleek, eta, azaldu
dutenez, Udaleko Hirigintza
Batzordean ere mahaigaineratu
zuten proposamena.

Axier Garate bozeramaile
jeltzaleak nabarmendu duenez,
Trañapadurako oinezkoendako
babesguneak auto gehiago apar-
katzea eragozten du: oinezkoen-
dako babesgune hori txikitu eta
aparkamendua diagonalean
eginda 15 aparkaleku gehiago
egongo ei lirateke.

Proposamena Udaleko
Hirigintza Batzordera eraman
dutela eta, beste alderdi bien
adostasuna lortuz gero,  apar-
kaleku faltaren arazoa konpon-
tzeko aukera balegokeela diote
euren idatzian jeltzaleek. I.E.

Matienako Trañapadura
kalean 15 aparkaleku berri
sortzeko proposamena
luzatu dute jeltzaleek

Argiteria
berrizteko
diru-laguntza 
Kaleko argiteria zein frontoi
barruko bonbillak aldatuko dituz-
te Aste Santu ondoren herri guz-
tian. Argiteria publikoan ahalik
eta eraginkortasun handiena lor-
tzeko kenduko dute argiteria sis-
tema zaharkitua, eta bonbilla
berriak ipiniko dituzte.

Udalaren 2010erako aurre-
kontuetan ere energia alperrik
galtzea eragozteko neurriak har-
tzeko diru-atala gordeta dauka-
ten arren, aipatutako argiteria-
ren berriztea egiteko gastuaren
%70 ordaintzeko diru-laguntza
onartu dutela jakinarazi dio Biz-
kaiko Aldundiak Udalari.

Bestalde, kirol azpiegiturak
berrizteko Bizkaiko Aldundiak
ematen duen diru-laguntza jaso
ahal izateko proiektua aurkeztu-
ko du Udalak: diru-laguntza
horregaz, frontoiaren barrual-
dea margotzeko eta atontzeko
helburua dutela azaldu du Uda-
leko Gobernu Taldeak. I.E.

Kaleko argiteria zein frontoi
barruko bonbillak
berriztuko dituzte Aste
Santu ondoren herri osoan

Konpostaren gaineko
erakusketa egin zuten
Udaletxeko arkupean

lako izenpean, konposta zer den
eta izan ditzakeen onurak ezagu-
tzera emateko erakusketa antola-
tu zuten, joan zen asteburuan,
Udaletxeko ataripean. Panel infor-
matibo batzuek konposta egiteko

prozesua erakutsi zuten. Horrez
gainera, goizean zehar bideo bat
ere jarri zuten gai beraren ingu-
rukoa. Panel eta bideoez gainera,
benetako konpostagailu bat ere
ikusgai ipini zuten. Erakusketa
amaitu zenean, konpostagailu hori
zozkatu zuten herritarren artean.

Otxandio maite dugulako-ko
kideen esanetan, “Otxandiok kon-
postaren arloa lantzeko aukera
ematen du. Birziklatzeko ohiko
moduekin batera (beira, pape-
ra…) konposta ere ondo balia-

tzen bada, hondakinak are gehia-
go murrizten dira”. Gainera, “kon-
posta ongarri moduan ere erabili
liteke”, azaldu dute.

Horrez gainera, kanpainaren
barruan beste ekimen bat ere
burutuko dute asteburu honetan.
Etorkizunean Otxandiotik pasatu
daitekeen goi tentsioko kablearen
zein Motxotegin egin asmotan
diren parke eolikoaren inguruko
informazio orriak banatuko dituz-
te buzoirik buzoi. J.D.

Durangaldea maite dugulakokan-
paina aurkeztu zutenean, ekimen
orokorrez gainera herrian herriko
ekimen zehatzak ere burutuko
zituztela jakinarazi zuten. Bide
horretatik, Otxandio maite dugu-

‘Durangaldea maite dugulako’ kanpainaren
barruan antolatu zuten erakusketa asteburuan

Herritarrek Udaletxeko arkupean izan zuten ikusgai erakusketa.

Benetako konpostagailu bat
ikusgai ipini eta zotz egin
zuten herritarren artean

Konposta baliatzeak dauzkan
onurak jakinaraztea zuen
helburu erakusketak

Nerea
Garitagoitia
EAJko alkategai 
Zaldibarko datorren udal hautes-
kundeetarako alkategaiaren izen-
dapenak ezustekoa eman du.
EAJk Nerea Garitagoitia, Zaldibar-
ko alkateordea, ipini dute dato-
rren udal hauteskundeetarako
Zaldibarko zerrendaburu. Gari-
tagoitiaren hautagaitza joan zen
aste amaieran azkeneko momen-
tuan aurkeztu zuten, eta astelehe-
neko batzarrean Idoia Mendio-
lagaraik baino babes handiago
lortu zuen. Uri Buru Batzarrak
Mendiolagarai proposatu zuen
alkategai, baina asanbladan Gari-
tagoitia aukeratu dute.

Nerea Garitagoitiak hamai-
ka urte daramatza EAJko zinego-
tzi Zaldibarren, orain alkateor-
dea da, eta kultur eta diruzain
zinegotzia ere bai. Bi legegin-
tzaldi alkateorde egin ondoren
orain alkategai da. G.A.

IbanGorriti
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Jasokundeko abesbatzak entseguetan hainbat ordu eman ditu. 

Telebistako saio batek abes-
batzen lana ezagutzera ema-
ten lagun du. ETB1en zapa-

tuetan ikusgai dagoen Oh Happy
Day saioan eskualdeko bi ordez-
kari ditugu: Durangoko Rock Izar
eskola eta Mallabiko Jasokunde-
ko abesbatza. Finala geroz eta ger-
tuago dagoenez, datorren zapatu-
ko saioa garrantzitsua izango da.

Durangoko taldeak lehiaketa-
ko barne-aukeraketan parte har-
tzeko deia jaso zuenean, taldea
osatzeari ekin zion. Rock Izar esko-

Durango eta Mallabia
finalaren atarian

lako ikasleak, irakasleak, lagunak
eta kanpoko jendea ere gertu ager-
tu zen Mar koru zuzendariaren
gidaritzapean lehiaketako abestiak
prestatzeko.

Mallabian, berriz, gai hone-
tan eskarmentu handiagoa izan
arren, inork gutxik itxaroten zuen
Jasokundeko abesbatza Oh Happy
Dayn finalaren atarira helduko
zenik.  parte-hartzaileak mallabi-
tarrak dira, eta dituzten bitartekoak
urriak dira.  Ikusmin handia sor-
tu du taldearen parte-hartzeak
mallabitarren artean. “Meritu han-
diko lana dela” azaldu dute herri-
kideek. “Makaleko ezberdintasu-

na dago hasierkoa eta oraingo
saioen artean, zer esan elizan ohi-
tuta geunden saio bat ikusi edo
ETBko saioen artean”, diote.

Mallabiaren izena lau haize-
tara zabaldu dute. Aitor Loiola
alkateari galdetuta, eskerrak eman
gura izan dizkie “herri txiki hau
handiaegiten laguntzeagatik.Kan-
tatzen duen herria ez da inoiz 
hilko, herri bizia da”. J.G. 

Jasokundeko abesbatza eta Rock Izarreko
abesbatza ‘Oh Happy Day’-ko izendapenen  gauan

Trabakuan pasabidea
eskatzeko protesta
Mallabiko auzokideek traktoreekin
eta autoekin kontzentrazioa egin
zuten zapatuan, Trabakua gainean.
Traktoreak eta ibilgailuak kartelez
josita, Trabakua-Zengotita eta Zen-
gotita-Trabakua martxa egin zuten
12:30ean, traktore eta autoekin.

Protestaren bultzatzaileek oinez-
koendako eta abereendako pasa-
bidea eskatzen dute BI-633 erre-
pidean, Trabakua parean. Aldun-
diak errepide hori konpontzeko
lanei ekin diela eta pasabidea egi-
teko unea  dela diote auzokideek.

Traktore eta autoekin antolatu zuten protesta.

Rock Izar eskolan lana banatzen dute saioa prestatzeko.

Durangarrek saioaren 
barne-aukeraketan parte
hartzeko deia jaso zutenean
ekin zioten lanari

Ikusmin handia sortu du
Mallabiko taldearen 
parte-hartzeak 
herritarren artean 

MALLABIA

DURANGALDEA

Kultur etxearen
proiektua
zehazten
Beheko solairuan Errekondo jate-
txea eta jubilatuen egoitza har-
tzen dituen eraikinaren bigarren
eta hirugarren solairuan kultur
etxea atondu gura du Udalak.
Kultur etxea eraikitzeko proiek-
tua horren barnean Udalak urte
honetarako daukan egitasmoa,
eraikinaren kanpoaldetik igogai-
lu bat atontzea da.

Eraikinaren goialdeko pisu
bietan kultur etxeagaz lotutako
instalazioak eraikitzeko, 240.000
euroko aurrekontua du Udalak,
eta lanak datozen hilabeteetan
esleitzea aurreikusten dutela aza-
du dute arduradunek. Ludoteka
eta gimnasia egiteko lekua, dato-
rren urterako prest gura dituz-
tela ere aurreratu dute.  I.E.

Ingalaterrako Lancashireko Stonyhurst ikastetxeko 16 ikaslegaz
elkartrukea egiten dihardute Durangoko San Jose Jesuitak ikas-
tetxeko ikasleek. Urtarrilean izan ziren durangarrak Ingalate-
rran, eta hango bizimodua eta jendea ezagutzeko zein ingele-
sa praktikatzeko aukeraizan zuten duragarrek bi asteko bidaian. 

Durangoko ikasleei dagokie bisitariak hartzea orain, eta dato-
zen asteetan Euskal Herria eta gure bizimodu eta ohiturak eza-
gutuko dituzte Lancashireko ikasleek. Euskal Herrian zeharre-
ko euren bidaiaren gidari Jesuitak ikastetxeko ikasle gazteak izan-
go dituzte, beraz, Inglaterrako gazteek.

Jesuitak ikastetxeko ikasleak,
ingelesekin elkartrukean

DURANGO

ELORRIO

Karibear dantza ikastaroan
izena emateko epea luzatu dute
Elorrioko Udalak antolatzen dituen dantza-ikastaroen barruan,
karibear dantza ikastaroa dago. Udal arduradunek jakinarazi
dutenez, “izen-emateen arrakasta” dela-eta, talde bakarra beha-
rrean bi antolatzea erabaki dute. 27 lagunek eman dute izena
orain arte, eta taldeak 20koak dira. Beraz, martxoaren 19ra arte-
koa zen izena emateko epea luzatu egin dute apirilaren 10era
arte. Hain zuzen ere, egun horretantxe ekingo diote karibear
dantza ikastaroari Iturri kultur etxean.  Interesatuek 946032032
telefonoan eman dezakete izena. Gurago duenak honako e-mai-
la ere erabili dezake: iturri@elorrio.net.

Estetikarako produktuak, ume zein helduentzako jantziak, etxe-
rako altzari eta osagarriak, lentzeria zein oparitarako salgaiak...
aukeran izango dira martxoaren 26an, 27an eta 28an Elorrion.
Gaur, bihar eta etzi, Elorrioko Kiroldegiko frontoian da Aukera-
Aukeran Azokaren hitzordua. Elorrioko Merkatari Elkarteak
antolatzen duen azoka, egun guztian zabalik izango da mar-
txoaren 26an eta 27an, 10:00etatik 14:00etara eta 16:30etik
20:00etara bitarteko ordutegiagaz. Domeka goizean ere, 10:00eta-
tik 14:00etara, Kiroldegiko frontoia zabalik izango da aukeran
dauden salgaiak erosi gura dituztenentzat.

Gaur, bihar eta etzi Kiroldegiko
frontoian da Aukera Azoka

Domekan 12:00etan egingo du PSE-EEk Durangoko Herriko Etxea
berrirekitzeko ekitaldia. Hantxe izango da Patxi López lehenda-
karia, PSE-EEko idazkari orokorra ere badena. Beragaz batera
beste hainbat ordezkari sozialista egongo dira: Bizkaiko sozia-
listen idazkari orokor den José Antonio Pastor eta Durangoko
sozialisten elkarteko idazkari orokor den Fernando Castillo.

Joan zen uztailaren 9an ETAk Durangoko Herriko Etxea era-
sotu zuen. Herriko Etxearen ondoan ipinitako bonba batek eztan-
da egin zuen eta kalte material handiak eragin zituen. Ez zen
zauriturik izan.

Domekan berrirekiko du PSE-EEk
Durangoko Herriko Etxea
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Idoia Agorria
PSE-EE

Sei hankako mahaia

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

Abadiño
Atxondo
Berriz
Durango

Elorrio
Garai
Iurreta
Izurtza

Mallabia
Mañaria
Otxandio
Zaldibar

Eta honako Udal guztiak:LLaagguunnttzzaaiilleeaa::

anboto
Anboto komunikabideak Elkartea

2010eko martxoaren 26a - 9. urtea - 367 zk.

durangaldeko astekaria

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

IRITZIA
Gutunak @

✑

Zoramena
Aste batzuk daroaguz Durangotik Abadiñora eta Abadiñotik
Durangora gabilzenok zoro-zoro eginda.

Batetik, derrepente bide bat mozten dabe, inongo abisurik
barik eta bide alternatibo barik.

Eta, bestetik, hasten ditue obrak denak batera; Eroskiko
rotondatik Durangora, San Faustoko bidea itxita, Abadiñon
bidegurutzea ebakita, Matienan Donostirantz edo Bilborantz
doan bidea be erdi moztuta eta abar. Horren ostean, nik bi
kontu ikusten ditut, biak be kezkagarriak zergak zintzo-zin-
tzo ordaintzen doguzenontzat.

Bat: Abadiño eta Durangoko udalen artean dagoen koordi-
nazino falta. Jesarriko ete ziren alkarregaz bi udaletako politi-
kari edo teknikoak pentsetako zelan egin kalterik gitxien? Jesa-
rriko ete ziren pentsetako nondik bideratu kotxeak? Kia...

Bi: erabiltzaileak ez dira existitzen udalekoendako. Uste
dot entitate pribatua izan balitz, hau da, sartzen diren kotxe-
en arabera kobratuko baleukie soldata, erabiltzaileokiko begi-
rune handiagoz ibiliko litzatekezela.

Ea hurrengorako...

Gorka Barruetabeña - Durango

1937ko martxoaren 31a eta apirilaren 26a:
Durango eta Gernika

1937ko martxoaren 31n faxistek 400etik gora lagun hil zituz-
ten Durango suntsitzean. Hilabetera, apirilaren 26an, ehun-
dik gora hildako eragin zituzten faxistek Gernika txikitzean. 

Otuko litzaioke norbaiti apirilaren 26an Gernikako Udalak
gerratean hildako guztiak omentzea? Otuko litzaioke norbaiti
Gernikako Udalak herriaren erretzea eta bertan hildako herrita-
rren alde eratzen duen ekitaldian faxismoaren alde borrokatu
ziren gernikarrak ere gogoraraztea? Bada, hori egiten du Duran-
goko Udalak martxoaren 31n.

Durangoko Udalak, azkeneko hiruzpalau urteetan, martxo-
aren 31ko eguerdiko 12:00etan ekitaldia antolatzen du hilerrian,
eta bertan omena egiten zaie Durangon gerratean zehar hilda-
ko guztiei: bonbardaketetan hildakoei, faxismoari aurre egitea-
rren hildakoei eta faxismoaren alde hil zirenei. Ekitaldia adiski-
detze eta bakearen izenean egiten da. 

Gu ez gaude adiskidetze eta bakearen aurka, ezta pentsatu
ere. Baina bagaude martxoaren 31n egiten den ekitaldi horren
aurka. Oro har, hauek dira arrazoiak: 1) gure ustez, martxoaren
31 bonbardaketa ikaragarria salatzeko eguna izan beharko litza-
teke; sarraskiaren zehaztasuna hurrengo belaunaldiei argitze-
ko, eta berriro halakorik, ez hemen ez inon, gerta ez dadin alda-
rrikatzeko; 2) adiskidetzea eta bakea guztiak kontuan hartuta
egin beharko da, eta ez erakunde baten aldarrikapena jarraituz,
eta gutxiago erlijio katolikoaren menpean (kapera kristau bate-
an egiten da ekitaldia, eta bertan oroitarri batean idatzi dira, bes-
teak beste, askatasunaren alde bizitza eman zuten eta kendu zie-
ten hainbat durangarren izenak); 3) adiskidetzea eta bakea alda-
rrikatzeko, beharrezko jotzen dugu gertatu zena argitzea, hildako
guztiak euren senitartekoengana hurreratzea eta sarraskiaren eran-
tzuleak nortzuk izan ziren argi uztea.

Gure ustez, martxoaren 31n badago zeregina Durangon:

sarraskia salatzea, sarraskiaren erantzuleak salatzea, Jose Anto-
nio Agirre lehendakariaren bidea jarraituz, sarraskiaren lekuko-
tasuna hurrengo belaunaldiei jakinaraztea, eta gertatu zena lau
haizetara zabaltzea. Horrexegatik, zera eskatzen diegu herrita-
rrei: arratsaldeko 20:00etan bildu gaitezen Andra Mariko elizpe-
an bonbardaketa ikaragarria gogorarazteko.

Durango 1936 elkartea

Martxoak 27, eskubide sozial eta laboralak
defenda ditzagun! 

Durangaldeko ELAk, LABek eta EHNEk gutun hau idazten dugu
Euskal Herriko gehiengo sindikalak deitu eta antolatu dituen
datorren martxoaren 27ko manifestazioak direla-eta. Zehaz-
ki, dei egiten dugu Bilbon, arratsaldeko 17:30ean, Bihotz Sakra-
tutik aterako den manifestaziora. Mobilizazio horrek Espai-
niako Gobernuak, pentsioetan eta lan-legerian egin nahi
dituen erreforma gogorren kontra egiten ari garen kanpaina-
ri erantzuten dio. Asmo horiek langile klasearen eta herritar
guztien eskubide sozial eta laboralak urratzen ditu. Oihartzun
handiena izan duen proposamena, erretiratzeko adina 65
urtetik 67ra atzeratzea da. Baina askoz gehiago dago pentsio
berriak murrizteko erasoan: aurrez erretiratzeko adina atze-
ratu, alargunentzako pentsioak murriztu edo aldi baterako ezin-
tasunaren ordain txikiagoak ematea, adibidez. Beste helbu-
ruetako bat erreforma laboral gogor bat da, kaleratzearen kos-
tu erreala merkeagoa izan dadin, langileen malgutasuna
areagotzeko, ABLEen eta enplegu agentzia pribatuen egitekoa
zabaltzeko eta negoziazio kolektiboa zentralizatzeko (Espai-
nian), ez dadin aukerarik egon hitzarmena zer esparrutan eta
zer gairen inguruan negoziatzen den. Euskal gehiengo sindi-
kalak murrizketa horiek guztiak arbuiatu egiten ditu, eta ber-
tan behera gera daitezela exijitzen du. 

Erreforma hauek banketxeek, patronalak eta horien esane-
tara dauden hedabideek eskatzen dituztenak dira. Eta Zapate-
rok gastu publikoa 50.000 milioi murriztu nahi du, enpleguaren
eta gizarte-gastuaren kaltetan. Euskal Herrian horretarako lan-
kide finak ditu: Patxi Lopez eta Miguel Sanz. Langile-klasearen
indarra mobilizazioan eta borrokan datza; horrela egiten die aurre
politika neoliberal eta antisozialei. Eta horregatik egin genuen
maiatzaren 21eko greba orokorra eta dekalogoaren sinadura bil-
keta (131.894). Aberastasuna era justuagoan banatu behar da;
enplegu gehiago behar dugu, eskubide laboral sendoagoak,
gizarte babes zabalagoa eta zerga sistema justuagoa. 

Gainera, Euskal Herrian hartu behar dira pentsioei eta esku-
bide laboralei buruzko erabakiak. Hori guztia dela-eta, larunbat
honetan gure hiriburuetako kaleak bete egin behar ditugu. 

Mikel Etxebarria ELA • Laida Zubillaga LAB • Iñigo Etxebarria EHNE

Negoziazioen 
emaitza

Durangoko beharrak eta egoera
ekonomikoa kontuan hartuta
negoziatu ditugu oraingo aurre-
kontuak, PERCO-berria eta Iraun-
kortasun Planaren ekintzak bar-
ne. Saiatu egin gara lehentasu-
na ematen hiritar gehienei;
merkataritzari eta garapen iraun-
korrari on egiten dieten proiek-
tuei. Halaber, proiektu hauek
herriko ekonomia bultzatuko
dute, enpleguak sortuko dituz-
te, herriko azpiegiturak nabar-
men hobetuko dituzte, eta bai-
ta Durangoko mugikortasuna
ere.  Adibide bat jartzeko, Urki-
Hegoaldearen Eraztuna edo Lan-
dakoko biribilgunea aipatu ahal
ditugu, Francisco Ibarraren
berrantolaketa eta egokitzapena-
rekin.  

Zolatu publiko eta priba-
tuak egokitzeko asmoa dugu,
zabortegi zikin eta ilun bihurtu
dira, eta Herri Debekatuaren
puntu beltzak gehitu. 

Udaletxe honetako burutu
gabeko gaia babes ofizialeko
e t x e b i z i t z a k  d i r a .  Au r t e n ,
2010ean, 250 etxebizitzekin hasi-
ko ginateke, alogera eta eroske-
ta erregimenean. 

Tratu txarren biktimentzat
laguntasun-zerbitzuak jarraitu-
ko du eta ezarritako proiektuak,
enplegu-proiektu berriekin osa-
tuta, lan-mundura bergizarte-
ratu ditugu 45 urte baino gehia-
goko Durangoko emakumeak,
luzaroko langabetuak... Hiritar-
tasunarentzat negoziazio eman-
korra izan dela uste dugu, bai-
na behar hauek guztiak existitzen
ziren iragan zen urtean era; eta
baita aurrekoan ere... 

Gauza bat dago ulertezina
egiten zaiguna: zergaitik EBBk ez
du negoziatzerik nahi izan gaur
arte? 

Hiritarren mesederako
proiektuak bultzatu ditugu;
merkataritzari eta garapen
iraunkorraren aldekoak

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
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BERBAZ

“Haitiko lurrikara gehien ukitu
nauen esperientzia izan da”

‘Non zara,Haiti?’:izenburu esan-
guratsua zuen mahai-inguruak.
B a i ,  l u r r i k a r a r e n  a u r r e t i k
guztiz ezezaguna zen Haiti;
jende gehienak ez zuen Haiti
mapan kokatzen. Lurrikaran
z e h a r  k o m u n i k a b i d e e t a n
asko ager tu  zen,  baina  nik
u s t e  d u t  b e r r i z  e re  a h a z t u
dugula, berriro galdera hori
egin dezakegula: “Non zara,
Haiti?; nahiz eta aste hone-
tan lurrikara berri  bat izan
duten, eta berriro komunika-
bideetan agertu den.

Zu lehenengo lurrikara hartan
izan zinen.Zelan gogoratzen ditu-
zu Haitira heldutako lehenengo
orduak?
Benetan izugarria izan zen.
H a i t i r a  h e l d u  g i n e n e a n ,
b e r e h a l a  k o n t u r a t u  g i n e n
han ez zegoela azpiegiturarik
e t a  h e r r i a  h a n k a z  g o r a

zegoela, baina ez lurrikara-
gatik: arinagotik ere azpiegi-
t u r a  g u z t i a  h a n k a z  g o r a
z e g o e n .  B e s t e  l u r r i k a r a
b a t z u e t a n  – Pa k i s t a n e n ,
Pe r u n –  h e l d u  e t a  b e re h a l a
G K E e n  k a n p i n a k  i k u s t e n
genituen. Baina Haitin, hel-
du eta jendea noraezean iku-
si genuen; ez zuten mediku-
rik ikusi, ez urik, ezta janari-
r i k  e r e .  A z p i e g i t u r a  f a l t a
nabaria zen.

Pasatzen zebilen guztiaren kon-
tzientzia zeneukan?
G u k  o s o  g a u z a  p u n t u a l a k
ikusten genituen, eta gauza
o ro k o r re i  b u r u z  j a k i n  a h a l
genuen, baina, beno, adibi-
dez, sakeoen inguruan asko
e g i n  z e n  b e r b a .  G u k  e z
g e n u e n  b a t  e r e  i k u s i ,  e t a
a s k o  e g i n  z e n  b e r b a  h o r r i
buruz. Azkenean, horrelako

e g o e ra  b a t e a n  n i k  e z  n u k e
esango sakeoi buruz hitz egi-
ten gabiltzanik: jendeak bizi-
rautea baino ez zuen nahi;
jateko zerbait edukitzea. Guk
aireportuan GKEak heltzen
ikusten genituen, eta esaten
ziguten ez zekitela nola eta
nora eraman behar zituzten
g a u z a k .  E z  z e k i t e n  z e l a n
banatu heltzen zen laguntza
guztia.

Zer esangura eduki du esperien-
tzia horrek zure bizitzan?
Asko ukitu nau; esango nuke
g e h i e n  u k i t u  n a u e n  e s p e -
rientzia izan dela. Irudi oso
k o n k r e t u a k  g e r a t u  z a i z k i t
buruan. Ikusitakoak dauka-
dana baloratzen irakatsi dit;
askotan bilatzen ditugun eta
benetan ez dauden arazoei
garrantzia kentzen.

Egoera latzean daude oraindik
han. Zelan ikusten duzu Haiti-
ren etorkizuna?
Ez naiz han egon, eta komu-
nikabideetan ikusi  dudana
baino ez dakit,  baina orain

e g o e ra  l a t z a  i z a n g o  d u t e l a
s u p o s a t ze n  d u t ;  b a t e z  e re,
euriteak datozelako eta etxe
b a r i k  e u r i t e e i  a u r re  e g i t e a
oso arazo handia delako. Eta,
gainera, esandako moduan,
azpiegitura bako herria da;
lurrikara aurretik oso azpie-
g i t u r a  u r r i a  z e u k a n ,  e t a
h o r r e n  o s t e a n  s o r t u t a k o
egoeratik ir teteko laguntza
asko beharko du.

Egoera gogorrak bizi izan dituzu
kazetari legez.Zelan landu behar-
ko lirateke gaiok komunikabide-
etan?
Nik uste dut ahalik eta isto-
r i o  k o n k re t u e n a k  g e r t u r a -
t z e n  s a i a t u  b e h a r  d u g u l a ,
jendea identifikatuta sentitu
dadin. Argi dagoena da ezin
d u g u l a  a u d i e n t z i e n g a t i k
mugitu. Zerbitzu publikoa da
gurea, eta nik uste dut Haitin
ahalik eta luzeen egon behar
genuela, eta berriro bueltatu
beharko dugula; ez audien-
tziagatik, zerbitzu publikoa
delako eta jendeari zor dio-
gulako baizik. A. Ugalde

“Lurrikara aurretik
azpiegiturarik ez

zeukan herrialdea
da Haiti”

Xabier
Madariaga•

ETBko kazetaria

29 urte ditu

“Kazetariok ahalik
eta istorio 

konkretuenak 
gerturatzen saiatu

behar dugu”

Eguenean Durangora etorri zen kazetari bilbotarra Haitiri buruzko mahai-inguruan parte hartzera.

Hogeita bi urtegaz Palestinara joan zen Xabier Mada-
riaga (Bilbo, 1981) kazetaria, eta ordutik herri asko-
tan ikusi dugu korrespontsal lanetan. Durangoko

Bateginez GKEak antolatutako ‘Non zara, Haiti?’ mahai-
inguruan izan da eguenean, lurrikaran bizitakoa kontatzen.

Argazki Press
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EKONOMIA
kolaborazinoa

Aitor Iturriaga
LAB sindikatua

27an 
denok kalera
27an denok kalera lelopean,
inposatu nahi diguten lan
erreformaren aurka, euskal
gehiengo sindikalak manifesta-
zioak burutuko ditu, larunbat
honetan, Hego Euskal Herriko
lau hiriburuetan. Iazko maiatza-
ren 21eko grebarekin hasitako
mobilizazioei jarraiki, 2009an
zehar kalera atera ginen,  beste
gizarte eredu bat posible dela
aldarrikatuz, besteak beste,
130.000 sinaduratik gorako
babesa jaso duen dekalogo bat
aurkeztuz euskal jendarteari.
Hamar proposamen zehatz edo
zutabetan oinarritu genuen
eredu aldaketa, porrot egindako
eredu neoliberal eta injustu hori
aldatzeko. Jakina bazen ere,
tamainako atxikimendu soziala
izan duen proposamenak ez du
izan erantzunik gure agintarien-
gandik. Izatekotan, alderantziz-
koa. Krisiaren hastapenetan,
denak omen zeuden sakoneko
arazoari adarretatik heltzeko
prest. Hondamendiaren
erantzuleek izen-abizenak
zituzten; hala nola banku eta
inbertsio funts handiak.
Frogatua geratu zen ekonomia
birtualak kutsatu zuela ekono-
mia erreala, berau irentsi eta
galbidera eramateraino. Kolore
desberdinetako politikariak
kapitalaren mugimendu
espekulatzaileei mugak jartzeko
beharraz mintzatzen ziren,
berauek oztopatu edo zergak
jarriz; tobin tasa, kasu. Aho
batez onartu zuten denak,
kapitalak gobernuen konplizita-
tearekin gizarte birtual bat
sustatu zuela, jendartea
konpultsiboki kontsumitzera
bultzatuz, azkenean ordaindu
ezineko kredituetan zamaraino
lokaztuz. Hitzak, baina, haizeak
daramatza. Banku eta espekula-
tzaile handiak  irabazietara
bueltatu eta beraien buruzagiak
gizentzen jarraitzen dute,
langileon odol eta izerdia
xurgatuz. Beldurra eta nahas-
mendua sustatuz, azken
hilabeteetako debatea luperatu
nahi dute. Orain errudunak
langileak gara. Lan gutxi egiten
dugu eta garestiegiak omen
gara. Beraiek sortutako krisia
ordainarazi nahi digute
hamaikagarren lan erreforma-
ren bidez. Larunbatean  Bilbo,
Donostia, Gasteiz, eta Iruñeko
kaleetan, argi utzi behar diegu
ez dugula gure eskubide eta lan
baldintzen beste murrizketarik
onartuko.

ZALDIBAR

Protestak bi beharginen
heriotza salatzeko

Auvisako enpresa komitea
Iurretako peajean kontzen-
tratu zen atzo, 12:00etan,

A8an Zaldibar parean eguaztenean
hil ziren bi beharginen heriotza
salatzeko. ELA eta LAB sindika-
tuek “prekarietateak hil egiten due-
la” salatu dute, eta autopistako
segurtasun protokoloak martxan
ipintzeko esan  eta erantzukizunak
eskatu dituzte. 

Ceprenor enpresarentzat lan
egiten zuten bi beharginak, 49 eta
50 urtekoak, A8an mantenu-lane-
tan zebiltzala furgoneta batek
harrapatu eta bertan hil ziren. Fur-
gonetako gidaria eta harekin bate-
ra zihoan beste behargin bat larri
zauritu ziren. Furgonetak bi langi-
leak harrapatu ondoren, haien

enpresako kamionetaren aurka jo
zuen. Furgonetako gidaria suhil-
tzaileek atera behar izan zuten ibil-
gailutik, eta helikopteroz Gipuzkoa-
ko Ospitalera eraman zuten, bes-
te zauritua,berriz,anbulantziaz
Mendaroko Ospitalera. G.A. Auvisa enpresa komiteak deituta Iurretako peajean kontzentratu ziren lan istripuak gaitzesteko.

A8an Zaldibar parean bi behargin hil ziren furgoneta batek harrapatuta

Prekarietateak hil egiten
duela salatu zuten ELA eta
LAB sindikatuek

Erraldek estatuko sei behi
onenak hil zituen eguenean

Durangoko Erraldek adierazi due-
nez, hiltegian estatuko sei behi
onenak hil zituzten eguenean.
Horien artean, bi idi ere bazeuden,
biak 10 urte ingurukoak; “hiltze-
ko edade aproposena”. 

Eguenean sari banaketa ere
egin zuten, ‘Erralde adarra’ eman
zieten Kepa Imaz Berrizko Pedro
Juan jatetxeko sukaldariari eta
Jabier Garcia Zornotzako Boroa-
ko jatetxekoari, “kalitateko behia-
ren alde egindako apostuagatik, eta

benetako idi-txuletoia gorestea-
gatik”. Bestalde, Erraldek Basque
Culinary Center-eko bultzatzai-
leei adierazi gura die beharrezkoa
litzatekeela kalitateko haragia
sukaldaritza lizentziaturan ikasgai
izatea. G.A

Erralde hiltegiak kalitateko haragia sukaldaritzako
lizentziaturan ikasgai izatea beharrezko ikusten du

‘Erralde adarra’ Kepa Imaz
Berrizko sukaldariarentzat

DURANGO

Sindikatuek
zapatu honetako
protestan parte
hartzera deitu dute
Sindikatuek “erreformen aurrean langileek eredu
berri bat” aldarrikatuko dute Bilboko manifestazioan

DURANGALDEA

Langileen eskubideak murriztu-
ko dituzten erreformen kontra
eta bestelako eredu ekonomiko
eta soziala aldarrikatzeko Bilbon,
zapatuan 17:30ean, Jesusen Biho-

tzetik aterako den manifestazioan
parte hartzeko deia egin dute
gehiengo sindikalak, “gure herri-
ko etorkizun ekonomikoa, Eus-
kal Herriko pentsio sistema eta
gure lan hartu-emanak, guk era-
baki behar ditugulako langileen
aldeko eredu berri bat eraiki ahal
izateko”. 

Sindikatuek eskualdean
azken hamarkadetan gainbehe-
ra ekonomiko handia bizi dugu-
la adierazi dute; nekazaritza,

arrantza eta industrian, besteak
beste. Sindikatuek adierazi dute-
nez, “instituzioetatik ez da gure
eskualdeko etorkizun ekonomi-
koa bermatuko duen plantea-
mendurik bultzatzen”. Gainera,
“Durangaldeko biztanleon bizi
baldintzak geroago eta eskasa-
goak dira eta, horrez gain, guk sor-
tu ez dugun krisia ordainarazi
gura digute enpresa eta institu-
zioetatik gure kontra botatzen
dabiltzan neurriekin”, hala nola,
pentsio batzuen murrizketa, alar-
guntasuna eta bajak, beharginen
kaleratzeen merketzea ekarriko
duen lan erreforma edo elkarriz-
keta soziala dira aipatu diztuzten
arrazoi batzuk. G.A

“Guk sortu ez dugun krisi
bat odainarazi gura digute”,
diote sindikatuek

Bestelako eredu ekonomiko
eta soziala aldarrikatuko
dute Sindikatuek
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KULTURA

Poesia emanaldia Abadiñon
Joan zen martxoaren 21ean izan zen poesiaren nazioar-
teko eguna, baina domeka honetarako antolatu dute
Abadiñon urtero egiten duten poesia errezitaldia.

Sasoi honetan urtero legez, Kurutziaga hotelean
egin dute 2010 urteko Durangoko Pasiñoaren
aurkezpena; Xabier Arana da aurten zuzendari berria. 

‘Durangoko Pasiñue‘ 201012 13

JAIALDIA ZILAR ASTEA

‘KKoobbllaakkaarriiaakk
bbeehhaarr  ddiittuugguu‘
ikuskizuna
Plateruenean

MM artxoaren 28an da,
domekan, Plateruenak,
Berbarok San Agustin

kulturguneak, Udal Liburutegiak,
Literatur Eskolak, Karrika antzer-
ki taldeak eta Durangoko Maris-
tak, Jesuitak, Ibaizabal ikastola
eta Fray Juan de Zumarraga ins-
titutua ikastetxeek antolatutako
lehenengo Zilar Astearen barne-
ko azkeneko ekitaldia: martxoa-
ren 28an, domekan, 10:00etan
hasita egingo dute Ibilbide bat
Sarriren memoriaren mapan dei-
tu duten ibilaldi literarioa.

Euskal idazleen sorkuntzeta-
tik gehien kantatu eta oholtzara-
tutakoa da Joseba Sarrionandia
iurretarrarena, eta euskarazko kul-
turari Sarrionandiak emandakoa-

ren erakusle, hainbat disziplina-
tako Durangaldeko zein Euskal
Herriko sortzaileen lanak izan dira
Platerueneko lehenengo aste
tematikoan. Sarrionandia Duran-
galdeko semea eta idazle garran-
tzitsua izanik, bere olerki, ipuin eta
nobeletan kulturari egindako ekar-
penak aintzat hartzeko  helburuz
antolatu dituzte Zilar Astearen
ekitaldiak. Aste tematikoaren lehe-
nengo saioa da goiko argazkikoa:
Koblakariak behar ditugu ikuski-
zuna egin zuten Plateruenean. 

Gaur San Agustinen taulara-
tuko den Aulki hutsa antzezlana
eta Xabier Mendigurenek bihar
Udal Liburutegian eskainiko duen
berbaldia dira Zilar Astearen bes-
te hitzordu batzuk. I.E.

‘Ibilbide bat Sarriren

memoriaren mapan’

egiteko, domekan,

10:00etan da zita

Argazkia: I.E.
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GEURE DURANGALDEA

Arantza Arrazola
San Agustineko programatzailea

Euskal teatroa
Oier Guillenek duela gutxi Berria egunkarian idazten zuenez,
“Atzo, aspaldiko partez euskal teatroa ikusi nuen. Joseba Sarrio-
nandiaren olerkiak ditu Manex Fuchsek ‘Aulki hutsa’josteko.Este-
tika, energia eta zenbait sorpresa atseginetan Lipusen eskua
sumatzen zen. Atzo, aspaldiko partez, euskal teatroa ikusi nue-
lakoan nago. Zergatik? Aspaldiko partez euskaraz sortutako
antzezlan bat ikusi dudalako; erderatik itzuli gabekoa, alegia.
Tontotzat hartzen ez nauen antzezlan bat. Eskenaratze xumea,
baina xehetasun bakoitzean zaindua”. Irakurketa honek neure
burua itaundu du: zer da euskal teatroa? 

Nahikoa litzateke esatea saioa euskaraz bada, eta antzez-
leak ere bai, “euskal teatroa” dela, testua jatorriz beste hizkun-
tza batean sortua izan arren. Nere ustez, hori euskaraz eginda-
ko antzerkia da, ez euskal antzerkia. 

Zer ote da biak bereizten dituena? Sena delakoan nago, bereiz-
ten gaituen idiosinkrasia transmititzen duena; horretarako, eus-
karaz bururatua, idatzia eta antzeztua izan behar du. 

Definizio kontua baino emozio kontua dela esango nuke,
asko dira “euskal teatroa” esatean otutakoak: Babiloniako loreak
FTIrena (iruditzen zait Madrilen ez zutela ulertzen jakin), Aita-
rekin bidaian HIKArena, Euskarazetamol BIKOrena edo Gorrin-
goren Xabinaitor.

Oierrekin bat nator esaten duenean “Euskal teatroa zer den
ez dakit, ez zer izan daitekeen ere. Nik zer nahi nukeen izatea
dakit soilik”.

Beste kontu bat da euskal teatroaren ikusle kopuruarena...
hurrengo baterako utziko dut. Ahaztu barik: Aulki Hutsa San Agus-
tinen emango dute martxoaren 26an.

ANTZERKIA EMANALDIA

BB ilboko Campos Eliseos
antzoki berriztuan, apiri-
laren 5ean eta 6an, estrei-

natuko dute Banartekoek euren
lan berria: Vuelve, bigotillo, vuel-
ve. Bilboko hitzorduaren aurretik,
baina, euren herrian, Abadiñoko
Errota kultur etxean egingo dute
aurrestreinaldia. Martxoaren 27an
izango da Banarte talde abadiña-
rrak ekoiztu eta Gabriel Reig
getxoztarrak zuzenduriko lana-
ren lehenengo oholtzaratzea. 

Kabaret satiriko moduan pen-
tsatutako lana da 2007ko aben-
duan sortutako Banarte antzerki

taldearen azkena: gizarte gaiei eta
botereari buruzko ikuspegi kriti-
koa oholtzaratzen duena. Gizar-
te egoerari eta egoera politikoari
buruzko erreferentziak, antzer-
kiaren eta kantuaren bitartez lan-
tzen dituzte, eta umorea da obra-
ren ezaugarri nagusia; ironia,
gehien erabilitako baliabidea.  

Boterea norbere interesen ara-
bera erabiltzeari buruzko kritika
da David Barbero kazetari eta
antzerkigileak idatzitako gidoia
duen antzezlanekoa, eta zuzene-
ko musika ere bada antzezlanaren
ezaugarri azpimarragarria. I.E.

Kritika egiten diote

boterea norbere intere-

sen arabera baliatzeari 

Banarte antzerki taldeak
ekoiztutako kabaret satirikoa
Apirilaren 5ean eta 6an Bilboko Campos Eliseos antzokian estreinaldia
egin aurretik, Errota kultur etxean erakutsiko dute lana, martxoaren 27an

POESIA ERREZITALDIA

Kabaret satirikoa da

Banarteren ‘Vuelve,

bigotillo, vuelve’

Hiru poetaren errezitaldia, martxoaren
28an, Abadiñoko Errota kultur etxean
Vicente Moreno abadiñarra, Daniela Bartolome bilbotarra eta Antonio Molina basauritarraren ahotik

Martxoaren 21ean izan zen Poe-
siaren Nazioarteko Eguna, eta zaz-
pi egun geroagorako antolatu dute
aurten Abadiñon urteroko hitzor-
du duten poesia errezitaldia. Izan
ere, dagoeneko 16 urte badira
Vicente Moreno poeta abadiñarrak
poesia errezitaldia antolatzen due-
la nazioarteko egun horren hari-
ra. Durangaldeko poetek eta gita-
rrista batek inguratuta jardun zuen
Morenok alboko argazkian jaso
dugun iazko emanaldian. 

Basauri eta Bilboko poetek
lagunduko dute Moreno, mar-
txoaren 28an, Matienako Errotan,
12:00etan izango duen errezital-
dian: Daniela Bartolome bilbota-
rra, Antonio Molina basauritarra,
eta Vicente Moreno bera izango
dira euren olerkiak irakurtzen. 

Poeten ahots eta berbak gita-
rraren akordeekin laguntzen, aur-
ten, Basauriko José Sánchezek jar-
dungo du domekako Errotako
emanaldian. Urtetik urtera gai-
tzagoa izaten dela errezitaldia
antolatzea azpimarratu du More-
nok, “alde guztietatik trabak ipin-
tzen dituzte”, kexatu da, baina

urtero legez Abadiñoko Udalaren
partetik jasotako laguntza esker-
tu gura du aldi berean.

Poesia irakurtzeko ohiturarik
izan ez arren, Morenok dionez,
herritarrek ere eskertzen dute poe-
ten ahotik euren olerkiak zuzenean
jasotzea, eta lehenengo edizioan
moduan jarraitzen omen dute
Poesiaren Nazioarteko Eguneko
errezitaldia entzutera gerturatzen.
Ordubete inguruko ikuskizuna
izango da, eta olerkiak eta gitarra
doinuak aletuko dituzte Errota
kultur etxeko oholtzan. I.E.

16 urte dira udaberrian

poesia errezitaldia

antolatzen dutela 

Martxoaren 28an,

Errota kultur etxean da

poesia errezitaldia

Olerkiak bere doinuekin

laguntzen José Sánchez

gitarristak jardungo du 

Kepa AginakoKepa Aginako
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Neguko ar ropa
sendoa armairuan
gorde eta eguraldi
onari ateak zabaldu
dizkiogu. Denboral-
di berri bati aurre
egin behar diogu
orain. Uda sasoian
umeek aktibitate
handia izaten dute,
bai eskola ordue-
tan bai gainerako ibi-
lietan ere.

Eguneroko bizi-
moduagaz bat dato-
rren arropa aukera-
tzeko ordua heldu
da, beraz. 

Udaber r i -udako
modan arropa kolore-
tsuak eta erosoak aur-
kitu daitezke aurten
denda guztietan. 

Sasoi ona izan dai-
teke dendetako eskain-
tzari begiradatxo bat bota-
tzen hasteko, zer edo zer
erosten hasi aurretik. 

Tirantedun kamisetak las-
ter jantzi ahal izango ditu-
gu. Beraz, beroari aurre
egiteko umeen arro-
pak prest izan behar
ditugu. 

Neskatoendako soi-
nekoak eta mutikoenda-
ko praka laburrak. Aur-

tengo udaberri-udan
erosotasuna da

jantziko duten
arroparen
ezaugarri-
rik aipaga-

r r i ene takoa .
A u k e r a t u
dezatela gus-

t u k o e n
dutena. 

Aborda-
tzera 
goaz!
Udabe-
r r i k o

arropa erabi-
l iena praka
pirata izan-

g o  d a .
K o t o i z k o a
edo bakeroa
izan, praka
piratak ezin
d a i t e z k e
alde bate-

ra utzi. Nesken kasuan, kami-
seta luzeak gainetik jarrita

soineko itxura hartuko
dute. Lihozko alkando-
rek arrakasta han-
dia daukate umeen
artean. Kolorez bete-

tako alkandora
luzeak jantziko
dituzte.

Oihaneko 
lagunak 

Arropa gehienek
kolore indartsua-

goak izateaz gainera,
marrazkiak izaten dituz-
te. Denboraldi honetan
animalien marrazkiak
ditugu nagusi. Zebrak
edo jirafak nonahi aur-
kituko ditugu kamise-
ta eta jertseetan. 

Osagarrietan ere
animaliak agertuko dira

han eta
hemen,
bai pol-
tse tan
b a i
zapietan.
O h i a n e k o
lagunak etxe-
k o  u m e e k
bidelagun izan-
go dituzte.

Denboraldi berrirako
dugun arropa

eskaintza zabala
ezagutzeko 
sasoia da

Kolore biziz 
betetako arropa 

Kolorea arropetara ekartzeko sasoia heldu da. Udaberria heldu dela igartzen
da umeen arropetan ere. Kolore nahasketa da nagusi denboraldi honetan.
Berdea, urdina, gorria eta marroia uztartzeko garaia da.

Goazen hondartzara  

Praka piratak etaanimalien marrazkiekin hornitutako jantziakmodan daude

Umeek hondartzara eta ige-
rilekura jolasera joateko
aprobetxatzen dute udabe-
rria. Bainu denboraldia mar-
txan jarriko dute laster, eta
ordurako umeen bainujan-
tziak gertu izan behar ditu-
gu.Arropa erosoa eta gus-
tura eramatekoa izan behar

da, jolasean hara eta
hona salto eta jauzi-
ka ibiltzeko. 

Marrak
Marra koloretsuak
izango dira aurten

nesken bainujantzie-
tan nagusi.Larrosa eta

berdea dira gehien eraman-
go diren koloreak. 

Mutilek, surf estilokoak
izango dituzte. Kolorez bete-
tako bainujantzi luzeak era-
mango dituzte. 

Babesa
E g u z k i t a n
o r d u  a s k o
ematerakoan
u m e a k
b a b e s t e a
komeni da.
E g u z k i a k
g o g o r r e n
jotzen due-
n e a n
gerizpean
ego teaz
gainera,
kamiseta jantzita erama-
tea eta umeen azala babes-
teko krema ematea kome-
ni da.

Bainu denboraldi berria kolore eta marrazkiz beteta dator. Nes-
kendako marradun bikiniak moda-modan daude. Mutilenda-
ko, berriz, surf estiloko bainujantziak. Aurten ere hondartzara

eta igerilekura egunpasa joateko aukera bikaina dugu.

Hondartzara eta 

igerilekura joateko

bainujantzia 

aukeratu beharra

dago

boboli

boboli

boboli

boboli

boboli

boboli

boboli
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Arropa eroso, fresko eta ausart aukera aurtengo
udaberri-udan modan joateko. Arropa zabalak era-
mango dira estuak baino gehiago, eta egunez eta
gauez eraman daitekeena aukeratuko da. Soineko,
shorts edo piratak sasoi honetako arropa izarrak
dira, koloredun txaketa eta alkandorekin batera.

Arropa fresko
eta modernoa

Arropa freskoa, etere-
oa eta ausarta da aur-
tengo udaberri eta udan
modan dagoena. Zeta
ukituek eta trasparen-
tziek ere garrantzia har-
tuko dute.

Arropa zabalak era-
mango d i ra  aur ten,
estuak baino gehiago,
silueta markatzea ez bai-
ta aurten bilatzen dena.
Erosotasuna eta ‘casual’
arropak hartuko du

garran-

tzia.
B a i

egunez
bai gauez

eramanga-
rria izango

d e n  a r r o p a
aukeratuko da

2010eko uda-
berrian eta
udan.

Marrazki-
dun eta lora-

dun kamiseta eta txaketak
ere asko ikusiko ditugu; pra-
ka edo soineko motzekin era-
mangarriak. 

Arropa erosoa
Shorts eta jeans gastatuak
asko eramango dira aurten,
eroso tasuna e ta
modernitatea da
hauekin lortuko
d e n a .  P r a k a
piratek arra-
kasta han-
dia izaten
dute beroa
egiten has-
ten dene-
a n .  O s o
e raman -
g a r r i a k
dira, hon-
d a r t z a
e g u n
baterako
z e i n
k a l e a n
erama-
t e k o ;
gainetik
erama-
teko zer
a r r o p a
aukera-
t z e n
d e n ,
i t x u r a
dotoreago edo
informalagoa lor-
tu daiteke. Dise-
natzaileek ero-
sotasuna eta
modern i ta tea
uztartzen dute
udaberrirako. 

Soinekoak 
Hainbat koloretako soineko
laburrak, belaunetik gorako-
ak, dira modan daudenak,
mugimendua eskaintzen dute
eta era berean dotorezia ere
bai. Modan daude hondartza-
rako soineko fresko eta era-

man errazak ere.
Marradun kamiseta eta
soinekoak arrakasta
handia izaten du urte-
ro uda garaian, eta
aurten ere modan

egongo dira. Era
g u z t i e t a k o
marrak era-
mango dira,
zabalak eta
meheak, eta
hainbat kolo-
retan gainera. 

Alkandora
luzeak ere oso era-
mangarriak dira
s a s o i
honetan,gerrikoa-
gaz edo barik; bi

estilo lortu daitezke
era horretan, momen-
tuaren arabera auke-
ratzeko. Alkandora
luzea batez ere gona
edo praka laburrekin
eramango da. Beti ere,
alkandora modu infor-
malean eramatea da
aurten beroa datorrene-

rako modan dagoena
gaurko emakumearenzat.

Udaberriagaz batera kolorea
dator arropetara. Kolore
indartsu eta distiratsuak era-
mango dira aurtengo udabe-
rrian eta udan, baina pastel
koloreak eta arrosak ere
indarra hartuko dute. Modan
dauden koloreak, batez ere,

moreak, laranjak, urdinak eta
berdeak dira. Koloreekin
jolastea da sasoi honeta-
rako diseinatzaileek
proposatzen dutena;
ausartenentzat ber-
dea fuksiarekin edo
arrosa urdinarekin
konbinatuz. Hain-
beste kolore era-
matea gustuko ez
dutenentzat, pas-
tel koloreak aukera
aparta dira aurtengo
udaberrirako.

Udaberriak kolorez
janzten ditu arropak

Kolore indartsu eta
disdiratsuak daude

modan, eta 
pastel kolorea 

Arropa  zabal eta
ausartak eramango
dira udaberri-uda

honetan, 
osagarriekin edo

gabe; bi 
estilo aukeran
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Fresko eta eroso
kalean jolasteko

Pausoz pauso
bidea egiten 

Neguko hotzak atzean utzita,
txikitxoenak euren lehenengo
pausuak ahalik eta erosoen
eman ditzaten, oinetakoak
ahalik eta fresko eta airezta-
tuen izatea da udaberriko
epeltasun eta udako beroe-
tarako gomentatutakoa. Oine-
takoak, beraz, malguak iza-
tea bilatuko dugu, batez ere. 

Katamar ibiltzeari utzi eta
bi hanken gainean ibiltzen
ikasten dabiltzanean oineta-
ko aproposak izatea oso
garrantzizkoa dela azpima-
rratzen dute adituek, eta oine-
tako fresko eta arinak izan
arren, gutxienez hiru zentime-
troko zola izatea komeni da.
Aipatutako ezaugarriez gaine-
ra, umeentzako oinetakoen
Durangaldeko dendetan itxu-
ra eta kolore guztietako oine-
takoak topatuko dituzue den-
boraldi honetan ere. 

Kolore eta ehundura distiratsuez gainera, eta horiekin konbinatuta, hippie estetika 
gogorarazten duten jantziak nagusituko dira udaberri-udan kalean.

Hirurogei eta
h i r u r o g e i t a
h a m a r r e k o
hamarkadetako
hippien janzkera
imitatzen duten
alkandora eta
kamisetak, kolore

askotakoak ikusiko ditugu
udaberri-uda honetan ume-
entzako arropa dendetan.
Izan ere, horixe da umeen-
tzako modan datozen hilabe-
teetarako diseinatzaileen
proposamen nagusia. 

Hirurogeiko hamarkadan
gaur egungo umeen aitita-

amama izan zitezkeenek
janzten zituzten kolore
distiratsuko arropa hip-
pie itxurakoek betetzen
dituzte 2010eko umeen-
tzako moda katalogoak. 

Distiratsu
Kolore eta ehundura dis-
tiratsuez gainera, edo

horiekin konbinatuta,
gastatutako itxura
duten jantziak izango

ditugu aukeran. Psiko-
deliaren estetikaren
ikutuak ere baditu,
bestalde, udaberri-
udarako moda pro-
posamenak. 

Orain arte aipa-
tutakoak, bost urte-
tik aurrerako umeak

janzteko proposame-
nak dira, izan ere,
bestelakoa bai ta
adin horretara arte-
koei zuzendurikoa.
Txikitxoenentzako
kolore ez hain biziak

proposatzen dituzte diseina-
tzaileek gehienbat: larrosa,
lila eta urdin argiak, esate
baterako.  Alboko argazkie-
tan ikusten denez, klasiko-
ak baino, beharbada
o r a i n
ar te
aipa-
tu ta -
k o a k
ba ino
ohiko-
a g o a k
e g i t e n
z a i z k i -
g u n
bakero itxurako jakak ditugu
ume txikienentzako ere auke-
ra-aukeran.

Hippie
Bost eta hamar urte arteko
neska-muti lentzako dira
gehiago, hippie itxurako gona
luzeak edo gastatu itxurako
bakero prakak. 

Eguraldia berotzen has-
ten denerako apropos, bes-
talde, ez labur ez luze ez diren

piraten itxurako prakak ere
asko ikusiko ditugu udabe-
rrian eta udan. Neska zein
mutil, fresko eta eroso ego-

t e k o  e z i n
egokiagoak
dira alda-
m e n e k o
argazkian
jasotzen
ditugunak
lako pra-
ka kolo-
retsuak.

Loradun estanpa-
tuak dituzten alkandorak zein
harribitxiekin apaindutako
kamisetak izango ditugu adin
guztietako umeek jantzi ditza-
ten. Udako oporretako ibilal-
di eta jolasetarako praka eta
oinetako erosoekin egokien
konbinatzeko, tirantedun
kamiseta koloretsuak zein
manga laburreko kamiseta
eta poloak jasotzen dituzte
umeentzako dendetako
2010eko udaberri-udako
katalogoek. 

Eguraldia berotzen hasten

denerako, ez labur ez luze,

piratenen itxurakoak diren

prakak neska-mutilentzat

tienda bego

tienda bego

tienda bego

tienda bego

tienda bego
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Edozegaz konbinatzeko
moduko arropa

Gizonezkoen arropetan, bai goiko zein beheko jantzietan kolore neutroko
jantziak nagusituko dira aurtengo udaberrian eta udan. 

Aurtengo udaberrian, dende-
tara sartu eta era guztietako
bakeroak ikusiko ditugu per-
txetan dindilizka. Udarako
ere, praka labur bakeroak iku-
siko ditugu aspaldiko par-
tez. Forma modernoak
dauzkaten prakak ez dira
fal tako, baina 90eko
hamarkadako estiloa ere
bueltatuko da; barrenetan
tolesturak dituztenak ere
egongo dira gizonezkoen
praken artean.
Aurreko urteetan praka pira-
tek arrakasta izan dute, bai-
na, badirudi aurtengoan pra-
ka laburragoak izango dire-
la nagusi dendetan. Praka
nahiko nasaiak izango dira,
erosoak eta nahiko tela fres-
koagaz egindakoak.

Alkandora eta txamarra-
tan ere ikusiko dugu ehun
bakeroa, baina bestelako
materialak ere topatuko ditu-
gu, gehienak tono grisetan.
Nikien gainetik eramateko
alkandora eta zira finak
modan egongo dira, azken
tendentzien arabera. Narruz-
ko jakak ere ez dira faltako
dendetan. Kolore guztietako
narrua ikusi ahalko dugu.
Udaberrian eta udan egural-
di epelagoa izaten bada ere,
gizonezkoen arropen artean
fularrak ere aurkituko ditugu
dendetan; geroago eta gehia-
go erabiltzen
dira.

Marradun arropak
Kolore bakarreko nikiak ohi-
koak izaten dira gizonezko-
en janzkeran, eta aurten ere
arropa den-

detan horrelako ugari topa-
tuko dugu. Koloreei dago-
kienez, kolore hotzak eta
klasikoak nagusituko dira;
tono grisak asko topatuko
d i t u g u ,  z u r i x k a k  e t a

marroixkak ere tartean
egongo badira ere. Hortik
aparte, berdea eta urdina
asko ikusiko ditugu. Lur
koloreko jantziak ere iku-
si ahalko ditugu. Udarako,
zuria ere modan egongo
da.

Horiez gain, aurten
marradun niki eta jertse
finak ere edukiko ditu-

g u .
Nahi-
k o
m a r r a
z a b a l -
d u n
n i k i a k
e g o n g o

d i r a
modan. Gri-
s a g a z  e t a

zuriagaz konbinatuta, kolo-
re biziagoak tartekatuko
dituzte niki horiek.

Estilo dotore baina era
berean informala da uda-
berri eta uda honetan
nagusituko dena. Beti-
ko koloreak eta erraz
konbinatu daitezkeen
jantziak ikusi ahal izan-
go ditugu dendetan.

O i n e t a k o  
e r o s o a k
Oinetako fabrikatzaileek
kolore guztietako zapatila
erosoak egin dituzte aurten-
go udaberri eta udarako.
Moda urbanoa edo hiritarra
deitutakoan, marroiak, ber-
deak eta grisak ikusiko ditu-
gu, esaterako. Praka laburre-
kin eta galtzerdi motzekin
erabiltzeko moduko zapati-
lak dira, nahiko nasaiak eta
erosoak. Bestelako jantzi-

osagarriei dagokienez, mota
guztietarako biserak daude
merkatuan, eta gerrikoak ere

topatuko
d i t u g u ,
beti ere,
a ipatu-
t a k o
t o n u
k l a s i -
k o e -
tan.

Kolore nahiko neutroak 

ikusiko ditugu: grisa, urdina

eta berdea. Marradun nikiak

ere modan egongo dira

Azken urteotan praka 

pirata asko ikusi dugu 

dendetan. Aurten praka

motzagoak nagusituko dira
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Bere epeltasun samurra lau
haizetara txeratsu barreia-
tzen hasi zaigula, eguzkiak
kalera irte-
t e k o
gonbita
l u z a t u
d i g u
b e s t e
b e h i n ,
s u d u r
p u n t a
gorrien eta
ha t zamar
hoztuen sasoia joan dela
adieraziz, eta ate-joka dugun
eguraldi distiratsuzko egun
koloretsuagoen araberako
arropak erosteko unea
hemen bertan daukagula 
ohartaraziz.

Guraso batzuek armairura
joko dute

zuzene-
an, han
zer aur-
kituko,
z e r

ap ro -
betxatuko. Ber-
din seme-alabei
dagokienean ere.
Baina arropa den-
detako eskapara-
teetan ere tenden-
tzia berri, kolore-
t s u ,  a l a i  e t a
deigarriak aurki-
tu daitezke; begi-
tik jateko modu-
ko jantziak.

Irudiek eder-
to islatzen dutenez,
neskatila gazteei begi-
ra, soineko leun, arin
eta eramanerrazak
aukera ezin hobea
dira. Sorbaldak libre
eta belaunburuak bistan,
airosa eta panpoxa luzitzea
ahalbidetzen dute soineko-
ek. Koloreei dagokionez, beti
gertatzen den moduan, zen-
bat buru hainbat aburu.
Zuriak eskuzabalik jasotzen
du argitasuna eta, oro har,
konjuntoa nabarmendu egi-
ten du. Zuria bistosoago egin-
go duten alderik aldeko marra
argiek ukitu berezia eta era-

kargarria emango diote bai
soinekoari bai berau dara-

man gazte txoar i .
Kolore ilunek melo-
dia  otzanagoak pro-
posatzen dituzte,
baina berdin izan

daitezke gusta-
garriak. Arropa
a u k e r a t z e k o

orduan, gustua ez
ezik, egokitasuna-
r i  e re  beg i ra tu
behar zaio; esan
nahi da ilearen eta

begien koloreak
zein azalaren
tonuak baldin-
tzatu dezake-
ela soineko

baterako edo bestera-
ko azkeneko aukera.

Soinekoe-

k i n
a m a i -
t z e k o ,
komeni
da zapa-
tak, san-
d a l i a k
zein ileko gantxoak
orokor tasunagaz
eskutik joatea.

M u t i k o e n
kasuan, erosota-
s u n a k  e z  d u
esan gura dena
libre denik. Pra-
ka eta jaka kolo-
r e t s u a k  z e i n
arreak apropo-
sak izan daitez-
ke udaberrian
e r e .  P r a k a
nasaiak, apurtxo
bat jausiak, han-
hemenka orban-
duak, erabiliak...
mutiko jostariari
gizon plantatxoa
e m a t e n  d i o t e ,
burua tente ibili
dadin.

G o m e n d i o
berberak aplika-

tu daitezke umeago diren
haurren kasuan ere. Goiko
irudiko haurrak praka bake-
roak daramatza, mendebal-
deko laukitxodun alkando-
ragaz ederto ezkontzen dire-
nak .  A l kando ra  ho r rek
paparra eta tripa aldea bis-
taratzeko aukera eskaintzen
du; kasu honetan, kamiseta
urdin argia, cian kolorekoa,
armoniotsu ageri da, osota-
sunari esangura erabatekoa
ematen diola. Barrabaskeriek
ere gehiago luzitzen dute
hain dotore jantzita.

Azkenik, erreparatu egio-
zue goialdean eta eskuman
ageri den nestila pertxenta
jantzitakoari.Informaltasuna
eta dotorezia akordio eraba-

tekora iritsi
direla diru-
di. Ukon-
d o r a i n o
tolestuta-
ko alkan-
d o r a
o r b a n -
d u a k ,
k o l o r e

a s k o r e n
mazedonia uztartzen due-

nak, itxura modernoa ema-
ten dio neskari, papar
aldetik pare bat botoi

askatuta eramate-
ak joera hori are-
ago nabarmen-

tzen duela. Praka
n a s a i e n  a l d e
banatara dauden
poltsiko handiek,
funtzionaltasu-
naren helburua

betetzeaz aparte,
konjuntoaren adie-

ra harroxkoa azpi-
marratzen dute, kon-
bentzionaltasunetik
ihesi ez, baina apur-
tzaile ere izan gura
du te l a  a rg i  u t z i
nahian. 

A u k e r a  a s k o
daude, beraz, uda-
berriko zein udako

aurtengo joeren
artean.

Dotorezia
beti dago
modan
Dotorezia berdin luzitu daiteke gaztetan ere. Soi-
neko arinak, alkandora marradunak zein orban-
dunak… joera guztiak daude indarrean aurten.

Ondo aukeratutako
alkandorak beti dira

erakargarri

Soinekoek askatasuna 

ematen diote neskatilari, eta

kolore argiak ondo josten

dira udaberri sasoiagaz

Aurtengo udaberrian ere 

gaztetxoei bideratutako

kolore eta gustu guztietako

arropak aurkitu daitezke

caribu

caribu

caribu

caribu

caribu
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Bainujantzia, ederta-
sun arrazoiengatik
bere oinarrizko fun-
tzioa gehien gal-
tzen duen arropa
dela esan daite-
ke. Bainua edo
eguzkia har-
tzen erabil-
t zeko ja io
zen, baina
ezin ukatu
estetikak
eragin nabar-
mena duela.
Gaur egun,
h a i n b a t
apaingarr i
e r a n s t e n
z a i z k i e ,
batez ere
neskenei.

Emakumeak
Aurtengo uda sasoian bikini

labur eta estuak izango
dira era-

bilienak, 60kadan
inspiratuta beti ere. Hala ere,
emakume ausartenentzako
hor izango dira trikiniak ere.

Koloreei dagokienez,
gama zabala izango da auke-
ran. Fuksia eta antzeko kolo-

r e  b i z i e k
alaitasuna
i s l a t u k o
dute. Puntu-
txo edo boro-

b i l  fo r -
mako iru-
d i a k
b e r r i r o
gurean izan-
go dira. Aur-
tengoan, hala
ere, marradun
bikiniak izango
dira jantzienak,
ezkerreko irudian

ikusi daitekeen moduan.

Gizonak
Klasikotasuna gailenduko da
gizonei begirako bainujan-

tz ie -
tan. Hala ere, balite-

ke kolore biziak inoiz baino
gehiagotan nabarmentzea.
Luzera normala edota belau-
netarainokoa aukeran; gaz-
teen artean azken hau zabal-
duko da, batez ere.

eta eleganteak
Zapata eroso

Datozen hilabeteotan oinetako eroso eta arinek hartuko dute protagonismoa,
baina horrek ez du esan gura elegantzia alde batera utzi behar dugunik. 
Jantzi botak, zapaten munduan sartzera goaz-eta.

Oinetakoak garrantzitsuak
dira estetikoki zein praktiko-
ki. Dotorezia eta erosotasu-
naren arteko oreka
t o p a t z e a  d a
s e k r e t u a .
U d a b e r r i
eta udako
b e r o e k ,
g a i n e r a ,
aukerake-
t a n  e r e
badute era-
gina.

Emakumeak
Botinak kalean
ditugu berriz
e r e ,  k a s u
h o n e t a n ,
k o r d o i a k
e k a r r i k o
d i t u z t e
e u r e k i n .
Egokiak dira
g o n a  e t a
alkandorekin era-

biltzeko. Kuina estiloko takoia
daukaten botak ere ez ditu-
gu armairuan utziko, denbo-

raldi honetan ere moda-
modan egongo

d i r a - e t a .
I n d a r
handiz
merka-
t u a n
sartuko

d i r e n
beste oine-

tako batzuk are-
tokoak izango dira.

Horretaz aparte, Peep Toe
estiloko botak erabil-

tzen jarraitu-
ko  dugu,
a z k e n
hilabetee-
t a n
m o d u a n .
5 0 k a d a n

agertu ziren
b o t a  h a u e k ,

orduko gazteen modan arra-
kasta handia izan zutelarik.
Hainbat estiloko arropekin
konbinatu daitezke, eta orka-
tilarainoko edo belauneraino-
ko luzera eduki dezakete.
Sasoi honetan, hobeto orka-
tilarainokoak.

Gizonak
Beste urte
batez,
aurten ere
gzionezko-
en oineta-
koek estilo

gazte eta
erosoa izango

dute.

Nahiz eta kirola egiteko
balio ez izan, gizonentzako
zapatek itxura deportiboa
izango dute. Horietako
batzuek velcrozko itxidurak
izango dituzte, normalean
kordoiak ikusiko diren
arren. Dena dela, aipatze-
koa da azkenaldian lotze-
koak ez diren zapaten

arrakasta; seguru batek
baino gehiagok egingo
dauela mokasin berritu
hauen aldeko apustua.

Oporretarako
Uda parteko egun sargorie-
tan, oinetako sinple baina
erabilgarriak nagusituko dira.
Sandaliak, takoiagaz edo

takoi barik, han eta hemen
ibiliko dira. 

Kuina estiloko takoia duten

botak ez ditugu armairuan

utziko, denboraldi honetan

ere moda-modan egongo

dira-eta

Udako egun 
sargorietan, oinetako

sinple baina 
erabilgarriak 

Gizonezkoen 
oinetakoek estilo
gazte eta erosoa

izango dute 

itxura ona galdu
Bainuan ere ezin 

Tenperatura beroekin batera hondartza eta igerilekuak
betetzen hasiko dira. Momentu ona da hau bainujan-
tzi berria erosteko. Tendentziei kasu eginez, dotore-
dotore pasiatuko gara eguzki egunetan.

Aurtengo udan marradunbikiniak izango dira jantzienak
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Begirada baten
aurre- aurrean

Bitxi ederren
sasoia da

Arropa gutxiago erama-
terakoan bitxiek prota-
gonismo handiagoa har-
tzen dute udaberritik
aurrera. Diseinu aldetik
mota askotako

bitxiak aurkitu ditzake-
gun arren, proposamen
berezi batzuk aukeratu
ditugu. 

Eguzkiloreak oinarri
hartuta lepoko eta bela-
rritako eleganteak sortu
daitezke. Zilarrezko zein
urrezko, tamaina guztie-

takoak topatu ditzakegu.
Euskal mitologian oina-
rritutako bitxiak diseina-
tzen dabiltza hainbat
marka ezagun.

Harridun bitxiak ere
topatuko ditugu. Anbarra
belarritako, lepoko,
eskumuturreko eta eraz-
tunetan ikusiko dugu. 

Koloretako harriak
ere zilarragaz uztartuko
dira. Berdea eta urdina
izango dira erabilienak.

Betaurrekoen industrian
diseinatzaile ezagunak lane-
an hasi zirenetik, modako
osagarri garrantzitsu bila-
katu dira. Betaurrekoak
aukeratzerakoan modako
joerak kontuan hartu arren,
ezin da ahaztu kristalaren
kal i ta tea dela benetan
begiak babesten dituena.
Betaurrekoak konfiantzako
leku batean erosteak pro-
duktua kalitatekoa dela
segurtatuko digu.

Betaurreko batzuk auke-
ratzerakoan erabaki beha-
rreko lehenengo gauza zer-
tarako erabiliko ditugun da.
Erabileraren arabera, behar
dugun babes-filtroa –krista-
lek lau filtro mota izan ditza-
kete– eta kristalaren kolo-
rea zehaztuko dugu. Begie-
t a r a  h e l d u k o  d e n
argi-intentsitatea eta erradia-
zio-motagaz daude biak lotu-
ta. Betaurrekoen tamaina
ere kontuan hartu beharra
dago. Eguzki-izpiak ez dira
aurrealdetik bakarrik hel-
tzen, beraz, betaurrekoek
ingurua ere estali behar dute
kristalaren eta armazoiaren

artean. Babes egokia ez
duten betaurrekoak erabiltze-
ak ikusmenean lesioak era-
g i n  d i t z a k e t e ,  b e r a z ,  
kontuz jokatu beharra dago.
Garestienek ez dute
zertan babes
h a n d i e n a
eman. Fil-
tro mota-
r i  e t a
betau-
rrekoa-
r e n
tamai -
n a r i
errepara-
tzea kome-
ni da aukera-
keta egokiena
egin dezagun.

Pastadunak eta
metalikoak
Denboraldi guztietan estilo
askotako betaurrekoakaur-
kitu ditzakegu, baina urte
bakoitzean modan jartzen
direnei erreparatzea ez da
soberan egoten.

Emakumeentzako pas-
tazko betaurreko handiak

dira diseinatzaile ezagunek
denboraldi honetarako pres-
tatu dituztenak. Koloreen
artean aukera ugari izango
ditugu. Grisetik aldenduta,

moreek ikutu berezia
emango dute. Betau-

rrekoak modako
o s a g a r r i  b a t

gehiago dira
eta betaurre-
ko sinpleene-
t ik harr ib i -
txiak dituzte-
n e t a r a
aukera zaba-

la dugu. 
Gizonezko-

en kasuan, betau-
r reko  meta l i koak

izango dira gehien ikusi-
ko ditugunak. Kasu hone-
tan, grisaz gainera, marroi
kolorekoak nagusituko dira.

Kremailerak 
Bitxien merkatuan
berrikuntzak geroago
eta ugariagoak dira.
Ohiko mater ialak
erabili barik bitxi ede-
rrak diseinatu daitez-
ke. Birziklatutako
kremailerekin sortu-
tako brotxe eta lepo-
koak dira joera berri
honen adibide.

birziklatuz
Betaurrekoek

eskaintzen duten
babesa da ezagutu

beharreko ezaugarria
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ANTZEZPENA PASIÑOA

Eszena berria gehitu diote aurten
‘Durangoko Pasiñoa‘-ren gidoiari
Martxoaren 31n eta apirilaren 1ean eta 2an, 21:15ean Santa Ana plazan
egingo dituzte aurtengo XVII. Durangoko Pasiñoaren hiru emanaldiak

tzia ez eze, turismoa erakartzeko duen ahal-
mena ere azpimarratu dute aurkezpenean
izan diren Durangoko Udaleko ordezkariek.
Ehundik gora herritarrek azken hileetan
prestatutako  antzezpena ikustera, duran-
gar zein bisitariak gonbidatu dituzte. I.E.

EE guazten iluntzean Durangoko
Kurutziaga hotelean egin zuten
2010eko Durangoko Pasiñoaren

jendaurreko aurkezpena; antzezle gazte
zein Durangoko Udaleko ordezkari poli-
tiko asko batu ziren bertan. Hamazazpi-
garren edizioa duen antzezpenari buruz,
aurkezpen mahaian Udalaren ordezkari-
tzan egon zen Aitziber Irigoras alkateak
nabarmendu zuenez, “halako ekimen kul-
tural bat hainbeste urtean mantentzea, eta
gainera bolondresen lanean oinarrituta egi-
tea ez da ohikoa izaten”. Juan de Iciar
elkartearen lana goraipatu zuen: “lan
honek erakusten du barrua, bihotza bero
daukazuela”, esan zien alkateak aurrean
zituen Juan de Iciarko elkartekideei.

Aurkezpenean alkatearen aldame-
nean egon zen Juan de Iciar kultur elkar-
teko Txema Asategi lehendakaria, eta hark
azaldu zuenez, “berritasun berezirik bako
antzezpena izan da aurtengoa”: izan ere,
DurangokoPasiñoako pertsonaia nagusien
antzezleak berriro jardungo dute euren egi-
tekoetan:orain urte bi legez Aitor Casalek
egingo du Jesusen papera, eta Fermi
Ordoñezek Mariarena.

Azken urteetan legez, jende gaztea
antzezpenean parte hartzera bultzatzen
jarraitzen dutela nabarmendu zuen Asa-
tegik, “etorkizunari begira hori da jarrai-
tu behar dugun bidea”. Jesus eta Mariagaz
batera antzezpenean parte hartzen ia 130
lagunek jardungo dute aurten ere, mar-
txoaren 31n eta apirilaren 1 eta 2an,
21:15etik aurrera San Ana plazan izango
diren antzezpenetan. Sarrerak, 7 euroan,
ohiko bideetatik lortu daitezkeela gogo-
rarazi zuen Txema Asategik: Santa Anan
dagoen Arco tabernan eta 656777321 tele-
fono zenbakian egin daitezke erreserbak.

Eszena berria antzezpen amaieran
Antzezpenaren amaierari bizitasun gehia-
go eman eta aberasteko helburuagaz, esze-
na berri bat gehitu dute aurtengo edizio-
rako: “Berpizkundearen eszenaren aurre-
koa da pasarte berria”, azaldu dutenez. Bost
minutuko eszena izango da, Xabier Ara-
na zuzendariak nabarmendu duenez.
“Jesus hilobian sartu eta atoan erdiko gor-
tinan ipinita Aleluya abestia ipini eta gero
kontatu izan da Jesusen berpizkundea”, dio
Aranak: “Ebanjelioan betidanik mozketa
bat gertatzen da puntu horretan; Jesus lur-
peratu eta hurrengo egunean jarraitzen du

kontakizunak”. Antzezpenaren gidoiari
dagokionez, azken hamazazpi urteetan
egin den berrikuntza nagusiena da 2010eko
edizio honetan erakutsiko dutena.

DurangokoPasiñoaren hamazazpiga-
rren edizioa antolatzeko 45.000 euroko
aurrekontua izan dutela azaldu zuten aur-
kezpenean, eta esker bereziak eman babes-
le nagusia duten Durangoko Udalari: Uda-
leko behargin guztiak eskertu gura izan
zituen Asategik. Durangaldeko lantegi eta
merkatarien laguntza ere eskertu zuen
elkarteko lehendakariak aurkezpenean. 

Durangoko Pasiñoa ikustera dato-
zen bisitariek egun hauetako emanal-
dien ondoren Durango eta durangarrei
buruz hartzen duten irudia goraipatu
dute aurkezpenean: kultur ekitaldi eta tra-
dizio moduan Pasiñoak daukan garran-

Xabier Aranak jardun du aurten
‘Durangoko Pasiñoa‘ zuzentzen
San Fausto jaien inguruko egunetan pro-
posatu ziotela Durangoko Pasiñoazuzen-
tzea azaldu digu eguazteneko aurkezpe-
nean Xabier Aranak. Orain arte zuzenda-
ri lanak egin dituen Juanjo Etxarte aurten
ez zela Durangon egongo-eta eskatu zio-
ten ardura hartzea. Elkarteko Batzorde-
koek eskatzen diotena egiteko gai ikusiz
gero bere burua “beti laguntzeko prest
agertu” izan delako Arana.

Azken urteetan Durangoko Pasiñoan
antzezle moduan parte hartzen lagun
legez ikusi izan dutenekin, azkenerako,
apur bat gogor ipini behar izan duela
kontatu digu Aranak. Entseguak gidatze-
ko arduraduna bera dela konturatzeak den-
bora eraman omen die kide batzuei: “Ni
betikoa naizen arren, entseguetan 130
lagunen ardura daukat, eta txantxetan
ezin dut ibili”, gaineratu du Aranak. 

Aitor Casal gazteak egingo
du Jesusen papera, eta

Fermi Ordoñezek Mariarena

45.000 euroko 
aurrekontuagaz jardun dute
‘Pasiñoa’ antolatzen aurten

Judit Fernandez



ostiraleatan, ekainera bitartean.
Izena-ematea eta informazioa
telefono zenbaki honetan: 
665 72 26 63

›› Zaindu programaren baitan,
Durangoko adinekoen udal
egoitzan: Norbere burua zaintzea,
ikastaroa apirilaren 14an eta taldeko
laguntza psikologikoa apirilaren
13an. 
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. 

›› Kontserba begetalak eta mermela-
da egiten ikasteko ikastaroa,
apirilaren
14tik 28ra,
18:00etatik
20:30-
21:00etara.
Izena
emateko: Berbaro elkartera
946201918 telefonora deitu. Plaza
mugatuak; 16 lagunentzako lekua
dago.

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

MAÑARIA
›› Jendeaurrean nola hitz egin

ikasteko ikastaroa. Irakaslea: Manu
Marañon Uriarte. Apirilaren 12, 19,
26 eta maiatzak 3 eta 10, 17:00eta-
tik aurrera. Izen emateko azken

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.

›› Bosteko 2010-01-27 erakusketa.
Elena Goñi, Ramón Pérez, Ignacio
Sáez, Leire Ugalde. Apirilaren 7tik
28ra ikusgai.

HITZALDIA       
DURANGO
›› ‘Egungo komikiaren panorama’

hitzaldia, martxoaren 26an,
Liburutegiko hemerotekan, Josune
Muñozen eskutik, 18:00etan.

IKASTAROAK
DURANGO
›› Barreterapia Gure Izarrak taldeak

antolatuta, hilabeteko azken

ANTZERKIA
ABADIÑO
›› ‘Vuelve, bigotillo, vuelve’, lan

berria estreinatuko du Banarte
antzerki taldeak, martxoaren 27an,
Errota Kultur Etxean, 20:00etan.

DURANGO
›› ‘Las historrias de Mulá Nasrudín’

antzerki saioa, martxoaren 28an,
19:00etan, San Agustinen. 

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

ERMUA
›› Haurrentzako antzerkia: ‘Sarean

Sun Sun’ Anita Maravillasen
eskutik, 17:00etan, Lobiano Kultur
Gunean.

ZORNOTZA
›› ‘El Mundo al Reves. Una historia

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

BESTEAK
DURANGO
›› Olgetan

tailerrak 3 eta
10 urte
bitarteko
umeentzat; kariokak, firi-firiak eta
malabareak... martxoaren 28an,
17:30ean, Plateruenean.
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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 28an, 19:00etan

LAS HISTORRIAS DE
MULÁ NASRUDÍN

Ekialde  urrunetik dator Mulá Nasrudin
San Agustinera ezezagunak zaizkigun
munduetako kondaira poetiko eta
umoretsuak kontatzeko. Maiteminduta-
ko ilargi eta eguzkien kontuak,
emakume ederren ipuinak, lagunenak
eta etsaienak... Gure bihotzak eta
berbak jantziko dituzten kontaerak.
Oholtzan kontatzaile bakarra, alfonbra
eta ikusleen irudimena.

AGENDA

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 27 eta 28an 09:30etan Iurretan.

›› Iurreta Txirrindulari Elkartea,
martxoaren 28an, 11:00etan,
Eskolarteko BBT-ko kriteriuma.

›› Bidezabal Atletismo Taldea, XXX.
Iurretako Hiri Froga, 10:00etan,
martxoaren 28an. 

ZALDIBAR
›› Gaztelekua, martxoaren 26tik

28ra, 12 eta 16 urte bitarteko
gazteentzat. Bideogintza (editatzea
eta zinea), 16:00etatik 20:00etara.

ZORNOTZA
›› Erdu Olgetan, umeentzako aisialdi

programa, 6 eta 10 urte bitarteko

haurrentzat, martxoaren 27an,
16:00etatik 20:00etara, Zelaieta
zentroan.

›› Gazte gaua, 14 urtetik aurrerako
gazteentzat, martxoaren 27an,
Zelaietan.

›› Gazte txokoa 2.0, 14 urtetik
aurrerako gazteentzat, martxoaren
26an, Zelaieta Zentroan.

DANTZA

DURANGO
›› Dantzaldi herrikoia. Durangoko

Plateruena kafe antzokian errome-
ria, apirilaren 10ean, 19:00etan. 

DEIAK

DURANGO
›› Odola emoteko aukera, eguenero,

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

IURRETA
›› Astelehenero jaiak antolatzeko

batzarrak egingo dira, 20:00etan,
IMIko lokaletan.

ERAKUSKETA
ABADIÑO
›› Asun Areitio Larrinaga margola-

riaren erakusketa Errota Kultur
Etxean apirilaren 10erarte ikusgai.

BERRIZ
›› Ateak, leihoak eta aldabak,

argazki erakusketa Kultur Etxean,



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

6

EGURALDIA

10o

11

17o DOMEKA

9

21o ASTELEHENA

4

11o ZAPATUA

6

14o BARIKUA

MARTITZENA

BOTIKAK
Barikua, 26
09:00-09:00
• Gaztelumendi 
(F.J. Abasolo 2 -Durango) 
Zapatua, 27
09:00-09:00
• Mugica (Andra Mari 9 - Durango)
09:00-13:30 (*14:00)
• Bartolome (Gabiola 2 - Berriz)
•  Gaztelumendi/ Sanroma/ Sagastizabal/
Campillo/ De Diego/ Balenciaga/
Unamunzaga
•  Irigoien*
(Bixente Kapanaga 3 - Iurreta)*
09:00-22:00 
• Larrañaga (Berrio Otxoa 6 - Elorrio)
Domeka, 28
09:00-09:00
• De Diego (Intxaurrondo 22 - Durango) 
Astelehena, 29
09:00-09:00
• Irigoien 
(Bixente Kapanaga 3 - Iurreta)
Martitzena, 30
09:00-22:00
• Eguren, Isabel 
(Trañabarren 15 - Matiena)
09:00-09:00
• Campillo (Montebideo 24- Durango)
Eguaztena, 31
09:00-09:00
• Unamunzaga 
(Murueta Torre 2C - Durango)
Eguena, 1
09:00-09:00
• Mugica (Andra Mari 9 - Durango)
09:00-22:00
• Lopez de Aretxaga 
(Torresolo, nº 4-Abadiño)

Tenperaturak jaisten jarraituko
du.  Zeruan aldaketa gutxi
sumatuko dugu; hodeiak eta
ostarteak tartekatuko dira, eta
zaparradak botako ditu.
Haizea hego-mendebaldetik
harro ibiliko da.

Haizearen norabidea aldatu
egingo da. Aste osoan
hegoaldeko haizea gurean izan
ondoren, mendebal/ipar-
mendebaldera egingo du. Hodei
ugari agertuko da eta euri
langarra egingo du.

eguna martxoaren 30ean, astear-
tean, izango da.

IPUINAK

DURANGO
›› Haurrentzako ipuin kontaketa

saioa, Jenni Alvaradoren eskutik,
martxoaren 27an, 12:00etan, 3 eta
5 urte bitarteko haurrentzat.
12:30ean, 6 urtetik gorako
umeentzat.

ERMUA
›› Haurrentzako ipuin kontalaria,

martxoaren 27an, Liburutegian
17:30ean.

IURRETA
›› Haurtxoen irakurketa kluba,

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

›› Helduentzako ipuin kontalaria
‘Pasiones irrefrenables’ Reyes
Guijarro eta Marta Guijarroren
eskutik,  20:00etan, Liburutegian.

ZALDIBAR
›› Ipuin-kontalaria 3 eta 5 urte

bitarteko umeentzat, martxoaren
26an, 17:30ean,
Liburutegian;18:00etan, 6 eta 9
urte bitarteko umeentzat. Maite
Arreseren eskutik. 

ZORNOTZA
›› Kontu kontetan martxoaren 27an

haurren liburutegian.

MUSIKA
BERRIZ
›› Berrizko musikariak. Berrizko

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

ZALDIBAR
›› Eibarko Sostoa abesbatzaren

kontzertua, Zaldibarko elizan,
martxoaren 27an, 20:15ean, meza
amaitzean.

ZINEKLUBA
DURANGO
›› ‘Amerrika’, apirilaren 8an,

20:30ean, Zugazan.

ERMUA

››‘Mapa de los sonidos de Tokyo’,
apirilaren 8an, 19:00etan eta
21:30ean, Lobiano Kultur Gunean.

›› Kontzertuak Elorrixoko gaztetxean
Des-Kontrol+Old Glories,
martxoaren 26an, 23:00etan.
Martxoaren 27an, Ymotek+ Sugoi,
23:00etan.

ERMUA
›› Ermuan kantuan, 12:30ean, Orbe

Kardenalaren plazatik irtenda,
martxoaren 27an.

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

IURRETA
›› Musika Sakroa martxoaren 27an

19:30ean San Miguel Elizan. 

Kultur Etxean.

›› Berrizko Hiltegixe gaztetxean
Tres41+Fracture+Fourscore,
martxoaren 26an, 22:30ean.

DURANGO
›› Gazte Herria,

apirilaren 2an,
Landako
Gunean; Asian
Dub Fundation,
Soziedad
Alkoholika, Ojos de Brujo...

ELORRIO
›› ‘Molikote show’ martxoaren 26an,

22:30ean, Bi-Kale discobarren
izango da ikusgai.
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ZINEMA

DURANGO

Zugaza
Como entrenar a tu 
dragón 3D
Zuzendaria: 
Peter Hastings

barikua 26:
19:00
zapatua 27:
16:45/19:30
domeka 28: 16:45/19:30
astelehena 29: 19:00
martitzena 30: 20:00

Acantilado Rojo
Zuzendaria: 
John Woo

barikua 26: 22:00
zapatua 27: 22:30
domeka 28: 22:30
domeka 29: 22:00

ELORRIO

Arriola antzokia
Invictus
Zuzendaria: 
Clint Eastwood

zapatua 27:
22:30
domeka 28: 
20:00
astelehena 29: 20:00

Umeendako zinema
Tiana y el sapo
Zuz.: John Musker,Ron
Clements

domeka 29: 17:00

ZORNOTZA

Zornotza aretoa
Invictus
Zuzendaria: Clint Eastwood

zapatua 27: 22:00
domeka 28: 20:00
astelehena 29: 20:00

Umeendako zinema
Tiana y el sapo
Zuz.:John
Musker,Ron
Clements

domeka 28:
17:30

Martxoaren 27an, 20:00etan

VUELVE, BIGOTILLO,
VUELVE

Banarte Antzerki Taldeak ‘Vuelve, Bigotillo, vuelve’ lan berria estreina-
tuko du Abadiñoko Errota kultur etxean. Kabaret satirikoa da dakarkigu-
tena, gizartean eta boterean dauden pertsonen arazoak era kritikoan
taularatzea da helburua. Erritmo azkarra eta ausarta, abestiak, dantzak,
inprobisazioak... eta publikoagazko hartu-emana dira antzerki-saioaren
osagaiak. Antzezlanean umorea da gakoa.
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AMALURRA

Mundu mailan martxoaren
27an 20:30ean itzaliko dituzte
eraikin eta iturrietako argiak

berotze globalaren kontra

Aurtengo kanpainaren
helburua 6.000 

hiritako biztanleak
mugiaraztea da 

Durangoko 14 monumentu itzaliko
dituzte klima aldaketaz ohartzeko

Durangok bat egin du klimaren aldaketari aurre egiteko 
mundu mailako mobilizazioagaz: WWF Lurraren Ordua 

Durangok 14 monumentu
ezagun amatatuko ditu kli-
maren aldaketaren kontra-

ko munduko mobilizazioagaz bat
eginez, WWFren (World Wildlife
Fund)  Lurraren Ordua izeneko-
agaz, hain zuzen ere. Durangoko
Udala, Lariz dorrea, Arte eta His-
toria Museoa eta Santa Ana Arku-
ko argiak, besteak beste, itzaliko
ditu Udalak martxoaren 27an,
20:30ean. Ekintza horren bitar-
tez Udalak jakitera eman duenez,
“erakutsi gura da bateratuta baka-
rrik aurre egin diezaiokegula bero-
tze globalari”. 

Aurtengo kanpainaren hel-
burua da “munduko 6.000 hirie-
tako biztanleak mugiaraztea
tenperatura gehitzearen kontra-
ko ekimen honi laguntza ema-
ten zaiola erakusteko”. Horreta-
rako, oraingoan, WWFren Lurra-
ren Ordua kanpainak herritarren

parte-hartzea bultzatzeaz gaine-
ra, erakundeek ere ekimen glo-
bal horregaz bat egin dezaten
gura dute; udalek, enpresek,
ikastetxeek, unibertsitateek,
hedabideek... “Guztiak eragile
garrantzitsuak baitira”.

Ekimenaren aurrekariak
WWFren Lurraren Ordua
2007an egin zen lehenengoz,
herrialde bakar bateko hirian
(Sydney, Australia). 2009an, 88
herrialdetako 4.159 hiritako
monumentu ezagunenen argiak
itzali ziren; hasierako helburua
laubidertu zuten. Eta ekimena-
gaz 1.000 milioi pertsonak bat
egitea lortu zuten; hau da, mun-
duko biztanleriaren ia seirenak. 

Durangok 2009an bat egin
zuen kanpainagaz ondoko arra-
zoiak direla-eta: Klimaren Alda-
ketaren Kontrako Udal Orde-

nantza onartu izana, eta Udalak
negutegi-efektua sortzen duten
gasak murrizteko hartutako
konpromisoa.

CO2 isuria txikitzea
Udalerriko isurien inbentarioa
egin dute; bertan zehazten da
sektore bakoitzak (garraioa,
industria, bizilekuak, energia)
duen pisua. CO2 isurien %44
motordun ibilgailuek sortzen
dute; %22 bizilekuek; %19 ins-
dustriak eta %13 zerbitzuek.
Beraz, isuriak murrizteko helbu-
ruagaz Durangoko Mugikorta-
sun Jasangarrirako Planaren
baitan hainbat neurri bultzatuko
dituzte: joan-etorriak bizikletan
egitea, energia kontsumoa
murriztea udal-argiteria publiko-
an eta eraikinetan, gutxiago
kutsatzen duten berogailu siste-
mak sustatzea...

Argazkia: Kepa Aginako
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KIROLAK

Aurretik dugun asteburuan lasterketak izango dira protago-
nista nagusi. Duatloiaz gainera, etzi, Iurretako Hiri Froga
izango da Iurretan, Bidezabal atletismo taldeak antolatuta.

Iaz hil zen Jose Maria Agirre, 35 urtean Durangoko Pilota
Eskolari lotuta egondako laguna. Apirilaren 17tik aurrera 
bera gogoratu asmo duen txapelketa hasiko dute.

18 Jose Maria Agirre gogoratuz18 Iurretako Hiri Froga, etzi

Mugarra triatloi taldeak
antolatuta, IV. Zarate eta
Elexpe Duatloia jokatu-

ko eta ospatuko da larunbatean.
Jokatuko diogu, biharko lasterke-
ta Euskadiko Duatloi Zirkuituan
sartzen delako eta espezialistarik
onenetakoak batuko dituelako;
ospakizuna Mugarrak lehiari urte-
ro-urtero eransten dion balioa da.
Horretarako antolatu ohi dituzte
gaztetxoen duatloia, spinning era-
kustaldiak eta pintxoak saltzeko
postuak.

Guztira, 300 bat atletak
eman du izena. Nagusien laster-
keta 16:00etan hasiko da. Gizo-
netan, denboraldia hasi denetik
erakutsi duen sasoia kontuan
hartuta, Patxi Vila iazko garaipe-
na berritzeko faborito argia da.
Emakumeetan pronostikoak
zabalago daude; Birginia Bera-
sategi etorriko da, esaterako.

Duatloia:
lehia 
eta jaia

kimu eta haur kategorietan
banatuko dituzte, maila bakoi-
tzean ibilbideak bere luzera
izango duelarik.

Duatloiagaz gozatzera kale-
ratzen diren ikusleentzako pin-
txo postuak ipiniko dituzte, goi-
zean zein arratsaldean. Horrez
gainera, urtero arrakastasua
izan ohi den spinning erakustal-
dia egingo dute nagusien laster-
keta hasteagaz batera.

‘Txela’ Bizkaiko txapeldun
Oraintsu Duatloi Laburreko Biz-
kaiko Txapelketa jokatu dute
Barakaldon, eta beteranoetan
Serafin Bereziartu “Txela” izan
da txapeldun. Horrez gainera,
Basauriko duatloia Jon Koldo
Urienek irabazi zuen beteranoe-
tan, eta kadeteetan Irene Loiza-
te bigarren postua ere azpima-
rratzekoa da. J.D.

Parte-hartzaileek korrika
eta bizikletan euren dohaiak
erakutsi beharko dituzte. Lehe-
nengo, 9 kilometro egingo dituz-
te arineketan; ondoren 40 bizi-
kletan, eta azkenik beste 5 ari-
neketan. Lasterketa osatu
beharreko tramuan Durangoko
kaleetan (Orozketaraino hasie-
rako ibilbidean) ibiliko dira atle-
tak; gurpil gaineko ibilbideak,
berr iz ,  Axpe, Elorr io,  Miota,
Berriz, Matiena eta Iurretan
zehar eramango ditu.

Lasterketa gazte, beterano
—hiru mailatan— eta nagusi mai-
letan banatu dute. Sari banaketa
Ezkurdin egingo dute, 19:15
inguruan. Irabazleak 400 euro
jasoko ditu; bigarrenak 200
euro, eta hirugarrenak 100.

Gaztetxoei begirako dua-
t loia 11:00etan hasiko da,
Ezkurdiko plazatik. Benjamin,

Argazkia: Judit Fernandez
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Amaitu berri den VI Nazioetako Txapelketan Fran-
tziak gainerako bost nazioak menderatu ditu.
Larunbatean Parisko Stade de France zelaian Inga-
laterra 12-10 garaitu ondoren, frantziarrek Grand
Slama eskuratzea lortu zuten (gainerako bost talde-
ei irabazteagatik lortzen den ohorea), etxean eta
Ingalaterraren aurka. 

Oilarraren 15ekoak joko bizia, alaia eta sakon-
tasun handikoa erakusteaz gain, ondo landutako
defentsa eta ordena agertu du txapelketako bost
jardunaldietan.  Hasieran Irlandarekin batera fabori-
to nagusia genuen, eta egindako pronostikoak bete
ditu.  Irlandarrek, ordea, bigarren postuarekin kon-
formatu behar izan dute. Azken partiduan eskozia-
rren aurkako porrotak, eskoziarrak libratzea eta  ita-
liarrek zurezko koilara etxeratzea ekarri baitu.

Gauzak horrela ikusirik, datorren urtean Zee-
landa Berrian ospatuko den Mundialerako Frantzia
dugu hego hemisferioko Zeelanda Berria, Hegoa-
frika, Australia eta Argentinari aurre egiteko Ipar
Hemisferioko talde bakarra. Oraindik ere, ordurako
denbora dezente falta den arren, talde gehienek
begi bat jarrita dute Zeelanda Berriko hitzorduan.

Taldeen arteko lehia polita izan bada ere, jaurti-
tzaileen arteko lehia ere pil-pilean izan dugu, histo-
rian zehar puntu gehien zer jokalarik gauzatu duen
jakiteko.  Jonny Wilkinsonen eta Ronan O´Gararen
arteko estatistikak pare-parean baititugu amaitu
berri den txapelketan; Wilkinsonek 529 puntu dara-
matza gauzatuta eta O´Garak 527. Irabazlea nor
den jakiteko beste urtebete itxaron beharko dugu.A

di
tu

ar
en

tx
ok

oa

Gotzon Gomez
•Errugbi entrenatzailea

Frantziarentzat Grand Slama

Iazko udan hil zen Joan Maria
Agirre “Peter”, 35 urte inguruan
Durangoko Pilota Eskolagaz
lotuta egondako laguna; lehen-
dakari eta diruzain karguak izan
zituen, besteak beste. Eskolako
monitore eta koordinatzaile den
Txaber Zabalaren esanetan,
“Durangoko Pilota Eskolak izan
duen figurarik garrantzitsuene-
takoa izan da, zalantza barik”.

Horiek horrela, Agirreren
omenezko txapelketa antolatu
dute pilota eskolakoek. Apirila-
ren 16an hasiko da, eta ekaine-
an izango den Euskal Astearen
barruan jokatuko dute finala.

Bizkaia osotik etorritako
32 pilotarik parte hartuko dute
memorialean; Lemoa, Barakal-
do zein Zornotzako pilotariak
batuko dira, esaterako. Parti-
duak barikuetan jokatuko dituz-
te, Ezkurdi Jai-Alain, 19:30etik
aurrera.

Finalak gaur
Bestalde, gaur Durangoko Pilo-
ta Eskolak klubeko pilotarien-
tzako antolatu ohi duen txapel-
ketako finalak jokatuko dituzte,
18:00etatik aurrera, Ezkurdiko
Jai-Alain. Finalak bost mailatan
jokatuko dituzte. J.D.

Jose Maria Agirreren
omenezko txapelketa
35 urtean Durangoko Pilota Eskolan 
ibilitako Agirre gogoratuko dute

FUTBOLA
OHOREZKO MAILA 
BBeerrrriizz  --  BBaallmmaasseeddaa
Domekan, 11:30ean, 
Berrizburun
LEHENENGO ERREGIONALA
EElloorrrriioo  --  AAppuurrttuuaarrttee
Zapatuan, 16:00etan, 
Eleizalden
BIGARREN ERREGIONALA
AAbbaaddiiññoo  --  MMuunnggiiaa
Zapatuan, 17:00etan, Astolan

ARETO FUTBOLA
OHOREZKO B MAILA 
EElloorrrriiookkoo  --  AAllddaazz
Domekan, 12:00etan, 
Elorrioko udal kiroldegian
EUSKAL LIGA
SSaassiikkooaa  --  KKuukkuuiiaaggaa
Domekan, 12:00etan, 
Landako kiroldegian
LEHENENGO ERREGIONALA
EElloorrrriiookkoo  BB  --  BBeerrmmeeoo
Zapatuan, 18:00etan, 
Elorrioko kiroldegian
AAbbaaddiiññookkoo  LLaagguunn  --
AAttxxuurree  BBaakkiioo
Zapatuan, 17:00etan, 
Berrizburu kiroldegian
EMAKUMEEN LIGA
KKuurruuttzziiaaggaa  iikkaassttoollaa  --
SSttii lloo BBeerrrriioo  BB
Zapatuan, 16:00etan, 
Landako kiroldegian

SASKIBALOIA
NAZIONAL MAILA (gizonak) 
TTaabbiirraakkoo  BBaaqquuéé  --
VViiaajjeess  MMaarrffii ll
Zapatuan, 17:00etan, 
Landako kiroldegian
NAZIONAL MAILA 
(emakumeak) 
TTaabbiirraakkoo  BBaaqquuéé  --  
CCaaffééss  AAiittoonnaa
Zapatuan, 19:00etan, 
Landako kiroldegian

Agenda

Iaz Iris Fuentes Pilasek irabazi zuen emakumeetan, eta Lhoussiane Dhamek gizonetan. Judit Fernandez

Natalia Rodríguez munduko
azpitxapelduna Hiri Frogan

Domekan 30. aldia beteko
duen Iurretako Hiri  Fro-
ga izen handien topagu-

ne izango da beste behin. Hiru
hamarkadak ospatzeko ez dute
ekitaldi berezirik antolatuko, “kali-
tateko lasterketa bermatzea bade-
lako nahikoa zeregin krisi sasoi
honetan”, Juan Ignacio Hernán-
dez Hiri Frogaren antolatzailee-
tako batek azaldu duenez. Erre-
pidera bideratu dituzte ahaleginak
eta, urtero legez, parte-hartzaile-
en zerrenda goi mailako korrika-
lariekin osatu dute.

Segurutik, emakumeen las-
terketak izango dugu erakarpe-
nik handiena. Orain asteburu bi
Qatarren 1.500 metrotan mun-
duko azpitxapeldun —pista esta-
lian— geratu zen Natalia Rodrí-

1.500 metroetan zilarra irabazi zuenetik lehenengo lasterketa du

guez Iurretako irteera puntuan
egongo da. Hernándezen esa-
netan, “hauxe izango du harrez-
kero parte hartuko duen lehe-
nengo lasterketa”. Bera da ira-
bazteko faborito nagusi, baina
lehiakide gogorrak izango ditu
parean. Esaterako, Iris Fuentes
Pila iazko txapela berrizten saia-
tuko da; Marta Tigabea etiopia-

Gizonetan, besteak
beste, Alberto Garciak
parte hartuko du 
etziko lasterketan

Hitzarmena sinatuko dute Biz-
kaiko Foru Aldundiak eta
Durangoko Txirrindulari Elkarte-
ak. Adostutakoaren arabera
Durangoko Txirrindulari Elkarte-
ak hainbat jarduera eta ekintza
garatuko ditu, eta horren truke
50.000 euroko diru-laguntza
jasoko du 2010eko ekitaldirako.

Durangoko taldeak estatu
mailako zein nazioarteko hain-
bat txapelketatan parte hartzen
du, eta horrek komunikabidee-
tan zein kirolaren arloan oihar-
tzun zabala duenez, “turismoa
estatu eta nazioarte mailan sus-
tatzeko parerik bako aukera da”,
Aldunditik azaldu dutenez. J.D.

Aldundia eta
Durangoko
Txirrindulari
Elkartea, ados

Durango Ilarduyak hil ala biziko
partidua jokatuko du astebu-
ruan, Oviedon. Promozioa eki-
din gura badu derrigor irabazi
behar du. Irabazita ere, promo-
zio postuetatik irteteko azken
jardunaldian beste hainbeste
egin beharko du etxean Eiba-
rren kontra. Eibar arerio zuze-
na du beheko postuak atzean
uzteko borrokan.

Bestalde, domekan, kade-
te eta gazte mailako taldeek,
Northampton talde ingelesa-
ren kontra adiskidantza parti-
dua jokatuko dute. J.D.

DRTk derrigor
behar ditu
puntuak Oviedon

Emakumeen talde nagusia
bolada ezin hobean dabi l .
Azken bost norgehiagoketatik
lau irabazi ditu, eta seigarren
kokatu dira sailkapenean.

Joan zen asteburuan 
69-75 menderatu zuten Auto-
cares Artieda, etxetik kanpora.
Bihar Cafés Aitona jasoko dute
etxean, eta irabaziz gero garai-
pen bakarrera jarriko litzateke.
Cafés Aitonak badaki aurten
bolada ona izatea zer den; urta-
rrilean eta otsailean zazpi lehia
irabazi zituzten segidan. J.D.

Azken bostetatik
lau lehia irabazi
ditu Tabirakok

rraren jarduna ere hurretik segi-
tzekoa izango da. Gizonetan,
Alberto Garciaren partaidetza
azpimarratu daiteke, aurten
Espainiako Kroseko Txapelketa-
ko azpitxapeldun geratu delako.

Ibilbidea iazko bera da, eta
bost kilometro izango ditu; ia
kilometro bateko zirkuituari bost
itzuli eman beharko dizkiote.
Gizonen lasterketa 12:45ean
hasiko da, eta emakumeena
13:10ean. 

Urtero legez, 10:00etatik
11:50era gaztetxoen mailako
lasterketak korrituko dituzte.
12:00etan beteranoena eta
herri-lasterketa izango dira.
Guztira, gaztetxo eta senior, 500
bat korrikalarik parte hartuko
dute etziko Hiri Frogan. J.D.
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1 HIGIEZINAK

2 TEKNOLOGIA

3 LANA/NEGOZIOAK

4 DENETARIK

5 IBILGAILUAK

6 HARREMANAK

7 AISIA/KIROLA

8 FAMILIA/ETXEA

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

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

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

Eguazteneko 19:00ak arte
jasotako iragarkiak bariku

horretako alean 
argitaratuko ditugu.

Beranduago jasotakoak
hurrengo alean.

Higiezinak
ETXEBIZITZAK

SALDU

Abadiño. Sukaldea,
egongela, komuna, 3 lo-
gela, trastelekua (komu-
na ateratzeko aukera
dauka) eta ganbara.
Eguzkitsua da eta 3 balkoi
ditu. Igogailua jartzeko
dago. Berogailua eta
leiho berriak dauzka. Etxe
guztiak kanpora ematen
du.   

Abadiño. Etxebizitza sal-
gai Muntsaratz auzoan. 3
logela, egongela handia,
2 komun, sukaldea, tras-
teleku txiki bi etxean eta
ganbara. Berriztatua. Al-
tzariekin, nahi izanez
gero. Lokal komertziala
aukeran (kotxe birentza-
ko lekua. 
Telefonoa: 667 882 338

Atxondo. Etxe ia berria
salgai: sukaldea, 3 logela,
egongela handia, komun
bat eta balkoi handi bat.
Oso eguzkitsua. Prezioa:
225.000 euro. Negozia-
garria. Itxaso.
Telefonoa: 648 28 53 59

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

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

Durango. Atiko bat salgai
Durangoko alde zaharre-
an. 2 logela, egongela,
sukaldea eta komuna.
Oso argitsua. Duela urte-
bete erabat berriztatua.
Guztiz jantzia. Bizitzen
jartzeko moduan. Etorri
ikustera!
Ainara: 659 42 58 90.

Durango. Ondo zainduta-
ko etxea salgai: sukaldea,
3 logela, saloia, 2 komun
eta bi balkoi handi.(6.so-
lairua) Garaje itxiarekin.
Prezioa:320.000 euro
(negoziagarria) 
Telefonoa: 94 616 62 97

Elorrio. Pisu ederra sal-
gai. 

Telefonoa: 639 020 581

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

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

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

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

Otxandio. Pisua salgai.
Ikuspegi zoragarria An-
boto aldera. 90m2 era-
bilgarri. 4 logela, egonge-
la, sukaldea, komuna,
trastelekua eta balkoia.
Tasatutako prezioan.
Telefonoa: 675 905 227

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

Zornotza. Etxebizitza sal-
gai Euban. 3 logela, egon-
gela bat, sukaldea, 2 bai-
nugela, ganbara eta bero-
gailua. 345 m2-ko
lur-sailarekin. Aukera pa-
regabea! 
Telefonoa: 695-70 18 58

ERRENTAN EMAN

Atxondo. Pisua alokagai
Atxondon. Telefonoa:
659 842 171

Atxondo. Hiru logelatako
pisu berria alokagai. Inte-
resatuek deitu telefono
hauetara: 680 42 77 02
edo 94 622 50 78

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

Elorrio. Baserri bateko bi
etxebizitza salgai 3.000
metro inguru lur sailare-
kin. Etxebizitza bat guztiz
berriztatua (150 m2 so-

lairu bakarrean), bestea
(200 m2) obra erdi egina
du. Jabetza bakarra; za-
tiezina. 
Telefonoa: 699 84 62 19

ERRENTAN HARTU

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

Durango. Alokatzeko
pisu bila dabilen neska
euskalduna. 
Telefonoa: 635 20 47 45

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

PISU BILA

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

Durango. Neska euskal-
duna konpartitzeko pisu
bila. 
Telefonoa: 635 20 47 45

PISUKIDE BILA

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

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

Durango. Gela bat aloka-
gai Durangon. Interesa-
tuek deitu Telefono hone-
tara: 630 76 18 28

LOKALAK

SALDU

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

ERRENTAN EMAN

Atxondo. Karabanak gor-
detzeko zerbitzua. 900
m2-ko lokala.
Tel.: 618 60 89 08

Durango. Bulego bat alo-
kagai Plateruen plazan.
37 m2 ditu, eta jantzita
dago. Dena prestatuta.
Gela handi bat eta beste
bi normalak. 750 euro hi-
lean. 

Telefonoa: 656 780 215

Durango. 72 metro ka-
rratu. Lanean hasteko
prest. Ekipamendu guz-
tiekin. 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
(Miren)

GARAJE/
TRASTEROAK

SALDU

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

ERRENTAN EMAN

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

ERRENTAN HARTU

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

LURSAILAK

SALDU

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

Lana/negozioak
LAN ESKARIAK

ETXEKO LANAK

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

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

Elorrio. Elorrioko neska
euskaldun eta ardura-
tsua, goizetan 11:00etara
bitartean umeak eskolara
eraman edo zaintzeko eta
etxeko lanak egiteko
prest. Esperientzia han-
dikoa. 

Telefonoa: 645 72 34 01

PERTSONAK ZAINDU

Durango. Emakume bat,
interna moduan, egun
osoz edo egun erdiz etxe-
ko lanak egin eta gaixoak
zaintzeko prest. Interesa-
tuek deitu: 
Telefonoa: 635 75 76 71

Durango. Emakumea
pertsona edadetuak zain-
tzeko prest. Telefonoa:
699 74 57 23 (Ines)

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

Durango. Emakume ar-
duratsua umeak eta eda-
detuak zaintzeko prest.
Telefonoa: 688 67 65 88

Elorrio. Haur Hezkuntza
ikasten ari den 20 urteko
Elorrioko neska euskal-
duna arratsaldeetan
umeak zaintzeko prest.   
Telefonoa: 615 71 58 78

IRAKASKUNTZA

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

Elorrio. Ekonomian lizen-
tziaduna eta 8 urteko es-
perientziadun neska eus-
kaldunak klase partikula-
rrak ematen ditu: DBH,
Batxilergoa, LH... Telefo-
noa: 616-80 29 32
(Oihane)

GAINERAKOAK

Abadiño. Matienako mu-
til euskalduna goizetan
(nahi den ordutik 11:00ak
arte) umeak eskolara era-
man edo tabernaren ba-
tean lan egiteko prest.:
Tel: 629 55 15 87

Durango. Fisioterapeuta
etxerik etxe denetariko
tratamentuak egiten ditu.
Haur tratamentuetan es-
pezializatua. Durangon
eta Iurretan lan egiteko
prest. Deitu telefono ho-
netara: 609679396. 

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

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

Durango. Esperientzia-
dun ile-apaintzailea be-
har da Durangon. 
Telefonoa: 650 847 466

Durango. Biotxe Duran-
goko biolontxelo eta bio-
lin bikotea: errepertorio
zabala dugu aukeran ez-
kontza, inaugurazio eta
ekitaldiak girotzeko. Eus-
kadi osoan zehar mugitu
gaitezke. e-posta:bio-
txe@hotmail.com. Tel.:
635 74 61 76 (Maialen)

LAN ESKAINTZAK

OSTALARITZA

Durango. Esperientzia
duen itxura oneko neska
euskalduna behar da ka-
marera lanak egiteko.

GAINERAKOAK

Abadiño. Ileapaintzailea
behar da. Interesa badau-
kazu deitu zenbaki hone-
tara: 696 57 90 02

Berriz. Fisioterapia zen-
tro batean lanpostuak es-
katzen dituen lanak bete-
tzeko pertsona behar da.
Lanaldi zatikatua. Derri-
gorra:Fisioterapian diplo-
matua izatea, euskaraz
jakitea eta Durangaldean
bizitzea. Baloratuko da:
Formakuntza osagarria
eta esperientzia izatea.
Erreferentzia:1.903 SAR-
TU. Telefonoa:94 620
04 49. Lanbiden alta
emanda egon behar da.

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

Durango. Ileapaintzailea

behar da Durangon. Tele-
fonoa: 94-621 64 91

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

Zornotza. Industri-maki-
nen lantegiko arduraduna
behar da.Garbitegi indus-
trialean garbiketa saileko
arduraduna. Langileen
kudeaketa, taldeen anto-
lakuntza... Derrigorra
da:%33ko edo gehiagoko
minusbaliotasuna ziurta-
giria izatea, larunbat eta
jaiegunetan lan egiteko
prestutasuna izatea, for-
makuntza minimoa Ba-
chillergoa edo FPII. Erre-
ferentzia: 1.681 SARTU.
Telefonoa: 94 620 04
49. Lanbiden alta eman-
da egon behar da.

Ibilgailuak
AUTOAK

SALDU

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

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

Opel Zafira salgai. Opel
Zafira 1.9 CDTI salgai.
Telefonoa: 615 00 97 23

FURGONETAK

SALDU

Volkswagen multivan
confortlive 2,5 tdi salgai.
Volkswagen multivan
confortlive 2,5 TDI. 130
cv, 3 urte eta 60.000 km.
Guztiz prestatua eta be-
rria lakoa dago. Interesa-
tuak deitu: 620 58 86 33

Opel combo tour 1.7 die-
sela salgai. Opel Combo
Tour 1.7 Diesela salgai.
1996koa, 160.000 km.
Egpera onean, garajean lo
egin du beti. Osdagarrie-
kin (CDa, irratia, kortinak,
bandeja....). Maletategia

leku haundiarekin. 1.500
Euro negoziagarri. Tele-
fonoak: 653 74 24 78 edo
943 79 12 00.

GAINERAKOAK

SALDU

Neguko gurpilak salgai.
Salgai ditut neguko lau
gurpil bere llantekin.Gur-
pilen tamaina :185/55
R14.Ia berriak,kilometro
gutxi eginda.
Telefonoa:679 31 75 59
Nerea

Harremanak
GAINERAKOAK

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

Aisia/kirola
ANIMALIAK

SALDU

Txakurkumeak salgai.
Euskal artzai txakurku-
meak daude salgai. 2 hi-
labete betetzeko  dauzka-
te. Interesatuta egonez
gero deitu telefono zen-
baki honetara:
645 70 91 38 (Enrike)

BILDUMAK

EROSI

Bertoko garagardoaren
txapa. Bertoko garagar-
doaren txapa erosiko
nuke. Kolekzioko Euskal
Herriko txapen bilduma
betetzeko dagoeneko de-
sagertutako Bertoko ga-
ragardoaren txapak falta
zaizkit. 
Telefonoa: 695 452 194

GAINERAKOAK

Garagardo txapen kolek-
zio osatzeko trukerako
prest. Garagardo txapen
kolekzioa osatzeko truke-
rako prest. Edozein gara-
gardoren txapak aldatu
nahi badituzu, deitu eta
trukatuko ditugu. 
Telefonoa: 695 452 194
(Ainhoa)

GAINERAKOAK

EMAN

Biodantza ikastaroa.
Biodantza ikastaroa es-



anboto 2010eko martxoaren 19a, barikua Iragarki taula 21 I

INMOBILIARIAK

kaintzen dut, barikuetan,
Elorrioko Lourdes ikaste-
txean. Tel: 626 661 292

Familia/etxea
ETXERAKO TRES-
NAK/ALTZARIAK

SALDU

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

HAURREN TXOKOA,
OSAGARRIAK

SALDU

Bikientzako aulkia. Bi-
kientzako McLaren mar-
kako aulkia. 2007an ero-
sia. 
Telefonoa: 655742241

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

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

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

Telefonoa: 655 742 241

Haurrentzako ohea eta
sehaska. Ikea-ko Diktad
haurrentzako sehaska-
ohea. 70x140 zm. Kol-
txoiak bi altueratan ipin-
tzeko aukera du. Latex-
eko Ikea-koa ez den
koltxoia barne. 95 euro.
Telefonoa: 655 742 241

Kotxerako 9-18kg bitar-
teko aulkia . Kotxerako
aulkia 9-18kg bitarteko

aulkia. 40 euro.
Lourdes Isasi Salterain.
Telefonoa: 699 45 43 69

Paseatzeko aulkia. Pase-
atzeko 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

galdu nuen Durangoko
Uda Berri edo Gure Kabi-
ya tabernetan.

Larruzko jaka beltza.
Martxoaren 20an, larun-
bat gauean larruzko jaka
beltz bat larruzko beste
jaka bategatik aldatuta
jaso nuen Guay tabernan.
Eskuetan dudana 36 tai-
lakoa da eta hartu duzuna
“S“. Mesedez, zuk badu-
zu, jarri nirekin harrema-
netan. 637 32 05 23

KANPOKOAK
GUREAN

Aisia/kirola
GAINERAKOAK

EMAN

Bilbo. Reiki ikastaroa.
Zure gorputzeko energia
ondo bideratzeko eta ho-
nek sortutako desorekak
konpontzen ikasteko.
Ikastaroa Apirilaren 3an

hasiko da. Informazio
gehiagorako: 
www.agua-marina.net

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.
• 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.
• Murueta Torre: 3 logela, 2 komun, sukaldea
eskegitokiarekin eta egongela terrazarekin. Ganbara,
garaje aeta trastelekua. Prezio interesgarria.
• Andra Mari: 110 m2. 3 logela, komuna, egongela eta
sukaldea. Leku onean.
• 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.
• Barrenkale: AZKENEKO DUPLEXA. Eraiki berriak. 
• Astarloa: 3 logela, egongela balkoiarekin, sukaldea,
eta komuna. Ganbara.

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

TXALETAK SALGAI
URRUTXUA
• Baserria, 8 hektareako lursailarekin. Gernika,
Durango eta Bizkaiko Balkoiarekin ondo komunikatuta.
Prezioa adosteko prest.

MALLABIA
• Trabakua: Baserria. 140m2 solairuko. 20.000 m2-ko
lursaila. Durangotik 10 minutura.

ABADIÑO
• Mendiola. Bifamiliarra.Eraiki berria.
Estreinatzeko.Informazio pertsonalizatua.
• Bifamiliarra. 4 logela eta 3 komun. Garajea,
trastelekua – txokoa. Lorategia barbakoarekin. Leku
onean kokatua. 

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

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

EETTXXEEBBIIZZIITTZZAA  BBEERRRRIIAAKK

EETTXXEEBBIIZZIITTZZAA  SSAALLGGAAII

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

- Logela bakarra garajea eta ganbararekin   
200.000€+ BEZ

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

• Tabira: Logela bakarreko apartamentuak. Ganbara-
rekin.
• Pagasarri kalea: Azkeneko etxebizitzak salgai. Eraiki
berriak. 2 eta 3 logela. Garaje itxia.
• Abadiño: 2 logela. Garajea, trastelekua eta ganbara.
• Zaldibar: Aukera. 3 logela. Etxe osoak kanpora
ematen du. Berogailua. Balkoia. Garajea.
• Zaldibar: Lursaila salgai eraikitzeko aukerarekin.
• Durangaldea: Txaletak hainbat herritan.
• Durangaldea: Baserriak, pabilioiak eta garajeak
hainbat zonaldetan, salgai edo alokairuan. 
• Andra Mari: 30 m2-ko terraza. 2 logela. Berrriztatua.
• Mendizabal: 63 m2. 2 logela. Etxe osoak kanpora
ematen du. Eguzkitsua. Ganbara.
• Fray Juan de Zumarraga: 75 m2.  Duplexa. 2 logela.
Garajea eta trastelekua.
• Askatasun – Oñiturri ( Ezkurdi ): Erdi berria. 2
logela, egongela, sukalde jantzia eta 2 komun.
Ganbara.
• Fray Juan de Zumarraga: 57 m2. Erdi berria. Logela
bakarra.
• Alluitz – Fray Juan de Zumarraga: 50 m2. Erdi
berria. Logela bakarra.
• Zumalakarregi – Ezkurdi: 208 m2. 5 logela. Etxe
osoa berriztatu behar da. 
• 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.
• 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
• Zaldibarren: 2, 3 eta logela bakarreko etxebizitzak.
Etxebizitzak garajearekin eta trastelekuarekin.Guztiz
jantziak. 138.000€-tik aurrera.
• Tabira: Berriak. Berehalako banaketa. 192.000€.
• Iurreta: Maspe: ERAIKUNTZA BERRIA. 2, 3, 4, eta
logela bakarrekoak.
• Durango: ETXEBIZITZA BERRIAK SALGAI.
Terrazarekin. 1, 2, 3 eta 4 logelako etxebizitzak.

• Komentu kalea: 86 m2. 3 logela eta 2 komun. 2
balkoi. Ganbara.
• Fray Juan de Zumarraga: 3 logela eta 2 komun. 2
terraza. Ganbara. Garaje itxia.
• San Ignazio: 3 logela eta 2 komun. Ganbara eta
garajea. Eguzkitsua.
• Abasolo: 100 m2. 3 logela. Igogailua.
• Fray Juan de Zumarraga: Berria. 60 m2. Ganbara.
Eguzkitsua.
• Juan Antonio Aguirre: 90 m2. 3 logela eta 2 komun.
Ganbara eta garajea.
• Ermodo: 3 logela. Igogailua. 210.000€.
• Landako: 90 m2. 3 logela eta 2 komun. 2 balkoi.
• Askatasun Etorbidea- Oñiturri: 77 m2. 2 logela eta
egongela. Ganbara.
• Durango: Bizitzen sartzeko moduan. 2 logela eta
egongela. 156.300€ ( 26 mill. ). 
• Franzisko Ibarra: 90 m2. Eraikuntza berria. Ganbara
eta garajea. 
• Montebideo: 90 m2. 3 logela eta 2 komun. Ganbara
eta 2 garaje, bata itxia. 
• Erretentxu: 85 m2. 3 logela. Ganbara.
• Plateruen Plaza: 75 m2. 2 logela. Trastelekua eta
garajea. Terrazarekin.
• Andra Mari: Apartamentua. Guztiz jantzia. 162.000€

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

EERRAAIIKKUUNNTTZZAA  BBEERRRRIIAAKK

EETTXXEEBBIIZZIITTZZAA  SSAALLGGAAII

BISITATU GAITZAZU 
BULEGO BERRIAN, 

SAIBIGAIN 1,
( Fray Juan de Zumarraga

kaletik sarrera ).
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HHOORROOSSKKOOPPOOAA

DENPORAPASAK
HITZ GEZIDUNAK SUDOKU

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

Ongi etorri Ekain Zamalloa
Leturiaga! Morrosko hau
martxoaren 11n guregana
etorri da. Zorionak, Olatz eta
Joseba! Adi Ekain, laster
frontoira!

Aimarrek martxoaren 26an
8 urte egin ditu. Zorionak,
familia guztiaren partez!
Jarraitu ezazu horrelakoa
izaten, guapo! 
Muxu bat.

Elorrioko mutil handi honek 17
urte bete zituen eguaztenean.
Zorionak familia guztiaren
partez, eta ia pasteltxo goxo-
goxo bat egiten ausartzen
zaren!

42 asteren ostean Haizea
Berra Basauri etorri da
mundura. Zorionak, amatxo
Aitziber eta aitatxo Iker!
Anbotoko lankide guztion
partez musu handi bat!

Durangoko neskato eder hau
Elene Loroño Bizkarra da.
Zorionak eta besarkada bat,
guraso Gotzon eta Aintzaneri
eta aitita-amamei, Kristinaren
partez.

Neska jator eta alai honek
martxoaren 31n 11 urte
egingo ditu. Bere izena Ireder
Angulo Elexpe da. Musu
handi bat, denon partez!
Nortzuk gara?

Astelehenean Markel
Briñas Garciak hiru urtetxo
egin zituen. Zorionak eta
musu potolo bat, zure
guraso, arreba, aitita eta
amamen partez!

Datorren martitzenean,
martxoaren 30ean, Peruk
lehenengo urtetxoa beteko
du. Zorionak eta musu handi
handi bat, domekan Axpen
batuko den familiaren partez!

Arazoei aurre egitea tokatuko zaizu
aste honetan. Orain arte ez duzu
ezer egin egoera konpontzeko. Zer
edo zer pentsatzeko garaia da!

AArriieess
martxoak 21 - apirilak 20

Diru kontuak burukomin galantak
eman dizkizu, hile amaierako
soldatagaz aurrera joko duzu.

TTaauurruuss
apirilak 21 - maiatzak 20

Ohartu zara kirola egitea mesede-
garri dela zuretzat. Orain maizago
janzten dituzu zapatilak, eta, luzera
,gorputzak eskertuko dizu

GGeemmiinnii
maiatzak 21 - ekainak 20

Azken aspaldian lana bilatzen
zabiltza, zuk gura duzun emaitzak
lortzen ez badituzu ere ez etsi,
zortea izango duzu.

CCaanncceerr
ekainak 21 - uztailak 20

Egin duzun aldaketa onerako
izango da, bai zuretzat bai inguru-
koentzat. Hasieran kostatu zaizu,
baina bide onean zoaz.

LLeeoo
uztailak 21 - abuztuak 23

Bikote bila zabiltza, baina oraingoz
ez duzu zuk bilatzen duzuna
topatuko. Bidaiaren bat egin, eta 
ez obsesionatu.

VViirrggoo
abuztuak 24 - irailak 23

Zubiak on egin dizu eta lasaiago
zaude. Aste Santurako planak egin,
esperientzia ahaztezinak izango
dituzu-eta.

LLiibbrraa
irailak 24 - urriak 23

Lana alde batera utzi eta lagunekin
egoteko beharra daukazu. Sasoi
aproposa da deskonektatu eta
indarrak berritzeko.

SSccoorrppiiuuss
urriak 24 - azaroak 23

Oso zorrotza zara bai zure burua-
gaz bai besteekin ere. Lagun edo
inguruko bategaz arazoak eduki
ditzakezu aste honetan.

SSaaggiittaarriiuuss
azaroak 24 - abenduak 23

Besteen ekintzek ez dizute zuri
horrenbeste eragin behar. Aste
honetan sormenak lagunduko dizu
jarraitu beharreko bidea asmatzen.

CCaapprriiccoorrnnuuss
abenduak 24 - urtarrilak 20

Lagun berriak egiteko sasoi
aproposa da. Baina zuk ere
egokitzen zaizkizun aukerak
aprobetxatu behar dituzu. 

AAqquuaarriiuuss
urtarrilak 21 - otsailak 18

Kezkati zabiltza, zer edo zerk ez
zaitu konbentzitzen. Saosi egokia
da gauzak zeure baitan argitzeko.

PPiisscciiss
otsailak 19 - martxoak 20

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

Zorionak Aritz
Zalbidegoitiari. Aste
honetan zotz egin dugun
tarta zeurea da. Oparia
eskuratzeko txartela gura
duzunean jaso dezakezu.

Arabako
harana

Bi aldiz

Sakan

601

Antzerki
mota

Nafarroako
ibaia

Etetera
behartua

* Irudiko
basamortu

Gaixo

Zintzoa

Ahuntzaren
ar

Asiako
estatua

Bihi,
garau

Pl., barazki
mota

Zomorroak,
mamorroak

Bilbeak

Donostiako
auzoa

Ukatzeko

Joaki
naiz

Ukapena

Intsektu
gogaikarria

Kanpo,
landa

Apeta,
guraria

R�ntgen

Emakume
izena

Arrain
mota

Egunaren
atala

Eako
biztanleak

Korrikaren
antola-
tzailea

(Fam.,)
zahar

Zaren
hori

AM

BITAN

ARRO

EDRAMA

ATACAMA

ERIALE

ONAUKOA

AKERAT

SRILANKA

ALTZAR

EZXAHAR

IZOKINA

GAUAAEK
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AKUILUAN Amaia Ugalde LAUHORTZA

Gotzone Barandika
EHUko irakaslea

Zientzia bokazio
Aspaldiko partez, hainbat era-
kunde ofizial ekimen bereziak
planteatzen ari dira bertako
jarduera zientifikoa gizartea-
ri ezagutzera emateko asmoa-
rekin. Horren bitartez, herria-
ren irudi teknologiko eta berri-
tzailea hedatu nahi da, eta
horretarako, erakunde horien
ustez, zientzialarien lana balo-
ratu behar da modu egokian.
Bide batez, zientziarako boka-
zioa piztu nahi da gazteengan,
bikaintasun ikertzaileko mai-
la handiagoak lortuko direla-
koan. 

Egia esan, nik ez dakit
nolako emaitzak lortuko diren
horrelako proiektuen bidez,
baina deigarri gertatu zait
bokazioaren kontua. Izan ere,
martxoaren 8a igaro berri, nire
“bokazioari” buruz hasi nin-
tzen pentsatzen, lehen haziak
Marie Curie zientzialariare-
kin zerikusia duelako, eta
andre aitzindari hori delako
zientzia arloko “must” bat
Emakumeen Nazioarteko Egu-
na ospatzean. 

Lehen hazi hura liburu
batean azaldu zitzaidan niri.
Izan ere, umeentzako egoki-
tua zegoen pertsonaia ospe-
tsuen biografien bilduma bat
neukan txikitan. Hogei bat his-
toria ziren, baina nik hiru fabo-
rito neuzkan: Marco Polo
bidaiaria, Hodei Gorria ize-
neko gudari indiar amerikarra
eta Marja Sklodowska. Gazte
poloniar hura bilakatuko zen
Marie Curie, eta bi nobel sari
irabaziko zituen. Bere bizitzak
liluratu ninduen baina sekre-
tuan gorde nuen denbora luze-
an. Orain jabetuta nago bio-
grafia-bilduma hartan emaku-
mezko bakarra hura zela, eta
nire buruari egiten diodan gal-
dera hauxe da: baliteke mota
horretako esperientzia per-
tsonal bat proiektu ofizial gau-
zatzea? Iradokizun guztiak
hartuko ditut kontutan…

25 urte egin nituenekoa izango da.
Arratsaldean umeak ni irtetzeko
zain egon ziren bezperan, eta goi-
zean eskolara sartu eta atean,
sarrera-sarreran, banderinak eta
kartelak ikusi nituen: 25 urte egi-
ten dituzu Bego. Aupa Bego!, eta
horrelakoak sukalde guztian. Gero
etorri egin ziren, eta oso hunkiga-
rria izan zen. Bazkariko orduan
erregaluak eduki nituen, eta ber-
tsoak eta guzti kantatu zizkida-
ten umeek. Andereñoek ere
opariak eman zizkida-
ten… Oso berezia izan

zen.

O r a i n ,
jubilatuta, zer tan

emango duzu denbora?
Goizetan, beste andre bigaz elkar-
tzen naiz, eta oinezean joaten gara
Ermuraino. Arratsaldetan, alaba-
renera joaten naiz; bi urteko umea
dauka eta harekin ibiltzen naiz.
Eguna igarri barik pasatzen zait! 

Mallabiko jende askoren jateko
gustuak ezagutuko dituzu
Gustuak-edo… nik egindakoa jan
behar eurek! Baina, normalean
pozik egon izan dira jantokian.
Hogeitaka urteko gazte batzuei
entzuten diet, “Begoñak eginda-
ko oilaskoa... hura bai!”; eta bes-
te batzuk “Albondigak, Begoñak
egindako albondigak!”… Horrela-
koak entzuten ditut, eta ni pozik!

Asko aldatu dira urteotan
jantokian prestatu ditu-
zunak?
Lehenago guk egiten geni-
tuen erosketak eta guk era-
bakitzen genuen bazkal-
tzeko  zer prestatu. Ahale-
gintzen ginen aurrekontuaren
arabera umeentzako gustukoe-
na prestatzen. Azken urtean
Auzolagunegaz ibili gara, eta
eurek ekartzen dutena
prestatu izan dut. Nahi-
ko genero ona ekartzen
dute.

Umeek gustura jan dituz-
te zuk egindakoak? Formal
portatu izan dira?
Denetik egoten da horrenbeste
umeren artean, baina, orokorrean
ondo portatu izan dira. Hasieran,
gainera, lehenengo 120 ume horiek
denak ziren baserrikoak, eta haiek
ez zeukaten kexarik edozer jate-
ko orduan.

Horrenbeste urte sukaldean…
denetarik pasatuko zitzaizun.
Askotan pentsatzen egoten naiz
hainbeste urtean jateko bat bera
ere ez zaidala erre. Etxean gutxia-
gogaz, horrelakoak sarritan pasa-
tzen dira. Baina, jantokian ez zait
horrelakorik pasatu. 

Oroitzapen asko izango duzu.
Oroitzapen politak asko dauzkat.
Bereziena, beharbada, jantokian

“Sukaldean egin ditudan 28
urteetan ez zait jatekorik erre”

BBoosstt  ppeerrttssoonneennttzzaakkoo  jjaannaa
pprreessttaattzzeettiikk  eehhuunn  ppeerr--
ttssoonnaarrii  eegguunneerroo  bbaazzkkaall--

ttzzeenn  eemmaatteerraa  aallddee  hhaannddiiaa  ddaaggoo..
HHaassiieerraann  hhoorrii  ppeennttssaattzzeenn  zzuueenn
BBeeggooññaa  AArrrriieettaakk,,  bbaaiinnaa,,  ggeerroo,,
mmaarrttxxaa  hhaarrttuu  zziioonn  llaannaarrii..  2288  uurrttee
eeggiinn  ddiittuu  AArrrr iieettaakk  MMaall llaabbiikkoo
eesskkoollaakkoo  jjaannttookkiiaann  ssuukkaallddaarrii
llaanneettaann..  OOrraaiinn  jjuubbiillaattuu  eeggiinn  ddaa,,
ee tt aa   oommeennaa ll dd ii aa   eegg ii nn   zz ii oo tteenn
hheerrrriiaann  uurrttee  hhaauueettaann  gguuzzttiieettaann
eeggiinnddaakkoo  llaannaa  eesskkeerrttzzeekkoo..

Zelan joan zen omenaldia?
Oso ondo! 187 pertsona batu
ginen. Gazteek sagardotegira izan
zuten irteera, bestela, 200dik gora
batuko ginen agian.

Horrelakorik espero zenuen?
Ez, nik pentsatu ere ez nuen egi-
ten. Eskolan irakasleek azken egu-
nean egin zidaten zer edo zer, eta
ez nuen pentsatzen gurasoek eta
herriko jendeak beste ezer anto-
latuko zutenik. Oso hunkigarria
izan zen. Oso pozik egon nintzen.

Zelan gogoratzen dituzu orain
dela 28 urteko lehen egunak?
Alde handia izan zen etxeko sukal-
detik hara joatea. Sukaldean ibili
aurretik, lau urte egin nituen esko-
lan garbitzaile lanetan. Orduan,
120 ume egoten ziren bazkaltzen.
Orduko sukaldariak esaten zidan
hura niretzako moduko lana zela.
Nik orduan zera pentsatzen nuen:
ez neukala besterik buruan, ehun-
ka arrautza frijitzen hasteko! Hark
esaten zidan bost arrautza zarta-
ginean batera bota, eta erraz egi-
ten zela hori. Hilabete bat egin
nuen berarekin, eta gero martxa
hartu nion apurka-apurka. Baka-
rrik ibiltzen nintzen. Laguntza ere
izaten nuen; 6. mailakoak mahaia
jasotzen-eta asko laguntzen zida-
ten. Eta pozik; beti joan izan naiz
pozik ni lanera.

Mallabiko eskolako jantokian ehunka arrautza frijitu ditu Begoña Arrietak. Omenaldia egin diote.

Mallabitarra

60 urte dauzka

Begoña Arrieta •


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24
	Página 25
	Página 26
	Página 27
	Página 28
	Página 29
	Página 30
	Página 31
	Página 32

