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Mikeldiko idoloaren
erreplika izen bereko
kalean ipini dute
DDuurraannggoo  •• Urteetan Ezkurdin egon
den Mikeldiko idoloaren erreplika
Mikeldi kalean ipini du Udalak: “Ido-
lo originala inguru horretan aurki-
tu zutela gogorarazteko aukeratu
dugu lekua”. Bilboko Euskal Museoan
dagoen benetako idoloa herrira ekar-
tzea eskatuko du Udalak berriro.

Azken postua ekidin
gura du bihar DRTk
KKIIRROOLLAAKK  •• Ohorezko B mailako
azkenengo talde biak lehiatuko dira
bihar Arripausuetan. Durango Ilar-
duyak irabazten badu azkenaurre-
ko geratuko da, eta promozioko itzu-
lerako neurketa etxean jokatuko du.
Beste multzoan Malagak eta Jaenek
jokatuko dute mailaz zein jaitsi ebaz-
teko promozioa.

••IIuurrrreettaa
Erabilitako olioa biltzeko edukiontzi
berriak ipini ditu Udalak

••BBeerrrriizz
Mural lehiaketan aukeratuko dute
frontoiko hormako irudi berria

••AAttxxoonnddoo
Beasain-Durango autobidea
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Doctor Deseoren lan
berria Plateruenean
KKUULLTTUURRAA  •• Deseo:cartografía impo-
sible diskoaren aurkezpen kontzer-
tua egiteko Durangoko Plateruena
aukeratu du Doctor Deseok. Apiri-
laren 16ko hitzorduaz egin digu ber-
ba Francis abeslariak.
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Auzo Kontseilua
sortzeko estatutuak
adostu dituzte
EElloorrrriioo  •• Auzoetako beharrizanei
hobeto erantzun guran, Auzo Kon-
tseilua sortu gura dute herrian. Esta-
tutuak adostu dituzte, eta datorren
egueneko plenoaren onespena jaso-
tzea izango da hurrengo pausoa.
Auzo Kontseiluak izaera kontsulti-
boa izango duela azaldu dute.
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Arau berriek eragina dute
eskualdeko harrobietan

Atxarteko harrobia Urkiolako Parke Naturalaren barruan dago. Kepa Aginako

Traña-Matienako jubilatuen etxe berria
apirilean zabaltzea aurreikusi du Udalak

Herririk Herri 7
Fytasa-Ductilorreko zuzendaritza eta
beharginek akordioa adostu dute

Ekonomia 10
M. Monroy: “Gazteek berdintasunean
jaio direla uste dute, eta ez da egia”

Berbaz 9
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Udalbatzarrak
martitzenera
aldatu dituzte
Martxoko udabaltzarrean,
hemendik aurrera Durangoko
udalbatzarrak hileko azkeneko
eguenetan barik hileko azkene-
ko martitzenetan izatea onartu
zuten. EAJ, PSE-EE, PP eta Arala-
rrek alde bozkatu zuten; Talde
Mistoak, aldiz, kontra. Zinegotzi
batek ordutegi arazoak dituela-
ko eskatu dute aldaketa.

PSE-EEko zinegotzi Pilar Rio-
sek hurrengo batean besteren
bati antzeko arazoren bat suer-
tatzen bazaio, “guztion aldetik
kontsiderazio bera” izan dadila
eskatu zuen. Oier Perez Talde
Mistoko zinegotziak ezezko
botoa arrazoitu zuen: "Egun alda-
ketagaz baino udabalbatzarraren
o rd u a g a z  e z  g a u d e  a d o s.
17:00etan jende asko lanean dago
oraindik; 19:00ak ordu egokiagoa
dela pentsatzen dugu". J.D.

DURANGO

Mari Jose Balier alkateordea eta Aitziber Irigoras alkatea eguazteneko inaugurazioan izan ziren.

Mikeldiko idoloaren
kopiak kokaleku
berria dauka, izen
bereko kalean

Mikeldiko idoloaren kopia,
urte askoan Ezkurdiko pla-
zan egon zena, Mikeldi

kalera tokialdatu dute, eta huraxe
du kokaleku berria eguaztenaz
geroztik.

Idoloaren kopia hori 70eko
hamarkadan egin zuten, eta orduz
geroztiko ia urte guztietan Ezkur-
diko plazan egon da. Plaza hori
berriztatu zenean, handik kendu
eta beste toki esanguratsu batera
eramateko erabakia hartu zuten.
Toki esanguratsu hori Mikeldi
kalean, zubi berriaren ondoan
dago: “Mikeldiko benetako idoloa,

originala, hantxe aurkitu zela gogo-
rarazteko aukeratu dugu toki hori.
San Bixente ermita inguru horre-
tan egon zen, eta XIX. mendearen
bigarren erdialdean aurkitu zuten
idoloa zonalde hartan”, adierazi du
Aitziber Irigoras alkateak.

Benetako Mikeldiko idoloa
Bilboko Euskal Museoan dago;
Unamuno plazan. Erlikia hori
Durangora ekartzeko asmoz, iaz
museoko arduradunei idatzi bat

bidali zien Durangoko Udalak,
alde bien “hartu-emanen abia-
puntu” izateko asmoz, baina
“oraindik ez dute erantzunik jaso”.

Horiek horrela, Irigorasek jaki-
narazi duenez, hile honen barruan
beste idatzi bat bidaliko diete.
Hartu-emanei ekitea izango du
helburu idatziak, baina beste infor-
mazio bat jaso guran ere baliatu-
ko dute; izan ere, “ez dago argi
Mikeldiko idoloaren titulartasuna
norena den, eta zelan iritsi zen Bil-
bora”. Beraz, “arlo horretako agi-
ririk edo informaziorik badauka-
ten ere galdetuko diegu”.

Inoiz idoloa Durangora ekar-
tzea lortuko balute, Arte eta His-
toria Museoan “espazio apropo-
sa” dagoela azaldu du Durango-

rri zutenean, idoloa bertara alda
zitekeela pentsatu zuten, “baina
biak toki berean ipintzea ez zitzai-
gun zentzuduna iruditu”, Irigora-
sen esanetan.

Mikeldiko idoloa Kristo Aurre-
ko VI.mendetik IV.era artean egin
zutela uste dute, Euskal Museo-
ko datuen arabera. Oinen artean
eguzkia eta ilargia ageri diren dis-
ko borobil bat dauka. J.D.

ko alkateak: “Liburutegi berria
egin zenean Arte eta Historia
Museoan zegoen artxibo histori-
koa haraxe tokialdatu genuen, eta
libre geratutako espazio hori toki
duina litzateke”. Idoloa han koka-
tzeko “lan batzuk egin beharko lira-
teke”, baina, bestela, “toki egokia
delakoan daude”. 

Kurutze Santua dagoen tokia
atondu eta Kurutzea bertan eza-

Mikeldi kalearen amaieran eta zubi berriaren
artean egongo da idoloaren kopia hemendik aurrera

Orain urtebete idatzi bat bidali
zuten Euskal Museora hartu-
emanei ekiteko asmoz, baina
ez ei dute erantzunik jaso

Idolo originala Durangora
ekartzea lortuko balitz,
Arte eta Historia Museoan
kokatuko lukete

Hile honen barruan beste
idatzi bat bidaliko dietela
jakinarazi du Irigoras alkateak

Umeenganako afektibitatea
landuz, aitentzako ikastaroa

tez eta umeari masajeak eginez
bere lehenengo hilabeteetatik
aurrera".

Ikastaroa Andragunean
(Pinondo Plaza, 1) antolatu dute.
Aurkezpen berbaldia apirilaren
21ean, eguaztenean, 19:00etan
emango dute. Tailerra maiatzaren
8ko larunbatetik ekainaren 5eko
larunbatera izango da. Izen-ema-
tea Andragunean bertan egingo
dute. Jaioberriak bilerara eraman
daitezke. Haurtzaindegi zerbitzua
eskainiko dute, baina aurretik
eskatu beharko da, apirilaren 14a
baino lehenago, 944 65 70 92 tele-
fono zenbakian. Informazio gehia-
go honako helbide elektronikoan
lortu daiteke: andragunea@duran-
go-udala.net helbidean. J.D.

Durangoko Berdintasunerako Udal
Sailak aitei zuzendutako afektibi-
tate eta haurrentzako masaje ikas-
taroa antolatu du. Bultzatzaileen
arabera, "ikastaroaren oinarria
umearen eta aitaren arteko topa-
keta ukimenaren bitartez bultza-
tzea da". Ikastaroaren antolatzai-
leek azaldu dutenez, "aitaren eta
seme-alabaren arteko lotura abe-
rasten saiatuko gara, giro lasai eta
komunikazio afektiboaren bitar-

Berdintasun Sailak aitentzako afektibitate eta
haurrei masajeak emateko ikastaroa antolatu du

Maiatzaren 8tik ekainaren
5era izango da ikastaroa
Andragunean; hantxe bertan
eman daiteke izena

Hainbat ekintza Ibaizabal
ikastolaren urteurrenean

Maiatzaren 1eko jaia
Maiatzaren 1ean egun osoko jaia
antolatu dute. 12:30ean Ibaizaba-
len batu eta trikipoteoa egingo
dute. Ondoren, 14:30ean, bazka-
ritara batuko dira ikastolako pilo-
talekuan. Bazkalostean bideo
emanaldia, bertsolariak eta Oxa-
bi taldeagaz erromeria egingo
dituzte. Azkenik, 19:00etan, Zapa-
rrada batukada taldeak joko du.

Bazkaritarako txartelak eros-
teko azken eguna apirilaren 25a
da, honako tokietan: Durangon
Ibaizabalen eta Plateruenean;
Zornotzan Andra Mari ikastolan
eta Urtza tabernan; Elorrion Txin-
txirri ikastolan eta Parra tabernan;
Galdakaon Eguzkibegi ikastolan
eta Goizargi tabernan. J.D.

Hainbat ekintza eta jardunaldi
antolatu ditu Ibaizabal ikastolak,
sortu zuteneko X. urteurrena ospa-
tzeko. Apirilaren 15ean eta 22an
hitzaldi bana antolatu dute, eta
maiatzaren 1ean egun osoko jaia.

Hitzaldietako gai nagusia
komunikazioa da, eta hainbat
hartzaileri zuzenduta daude.
Lehenengoa apirilaren 15ean
izango da Durangoko hizkuntza
eskolako auditorioan. 19:30etik
aurrera, Andoni Egaña bertsola-
riak nerabeen eta aita-amen arte-
ko komunikazioari buruz jardun-
go du. Apirilaren 22an , haur hez-
kuntzako ikasleek Ipuinaren
garrantzia haur-adierazpenean:
Ipuina zubi hitzaldia eskainiko
dute ikastolan, 17:30ean hasita.

Besteak beste, Andoni Egañak gurasoen eta
nerabeen arteko komunikazioaz jardungo du
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Bertso jaialdia
antolatu du
Orraittiok
Bertso jaialdiak hainbat bertso-
lari ezagun batuko ditu apirila-
ren 18an, arratsaldeko 17:30ean,
herriko pilotalekuan. Maialen
Lujanbio, Joxe Agirre, Andoni
Egaña, Amets Arzallus, Miren
Amuriza eta Beñat Ugartetxea
oholtzaratuko dira. Gai-jartzaile
Asier Ibaibarriaga arituko da. 

Orraittio euskara elkarteak
bere sorreratik dihardu bertso jaial-
dia antolatzen. “Urtean antola-
tzen dugun ekitaldi nagusia izaten
da, eta aurrekontuaren erdia behin-
tzat eramaten digu. Punterengo
bertsolariak eta herrikoak biltzen
saiatzen gara”, diote elkartekoek.
Sarrera 5 euro izango da, eta baz-
kideendako doan . J.D.

Babes ofizialeko 460
etxebizitza sustatuko ditu
Durangoko Udalak

Durangoko Udalak babes ofi-
zialeko 460 etxebizitza erai-
kitzea sustatuko du, hainbat

erakunderen bitartez. Proiektu
batzuk martxan daude, San Roken
eraiki gura dituzten 140 etxebizi-
tzak, esaterako; beste hainbaten
hitzarmena sinatuta daukate. Odi
Bakar enpresa zegoen lurzatian,
Aramotzen,  Faustegoienan eta
Arripasuetan ere sustatuko dituz-
te etxebizitzak. Udalaren lurzoru
batzuk jarduera ekonomikoetara-
ko —hirugarrren sektorera eta
industria— eta ekipamenduetara-
ko ere erabiliko dituzte.

Bost egitasmotan banatuta
egin dute eraikuntza honen aurrei-
kuspena. Egitasmo horietatik hiru

aurreratuta daude, adierazi dute-
nez. San Roken hitzarmena sina-
tuta dago, eta lur zatia erosi dio-
te Etxebizitza Sailari, 140 bat etxe-
bizitza eraikitzeko. Proiektua
prestatzeko aldian daude. "Ondo
bidean, 2011 hasieran" ekingo
omen diete lanei.

Odi Bakar enpresa zegoen lur-
zatian  etxebizitza publikoa sus-
tatzeari ekin diote. Tartean dira
babes ofizialeko 58 bat etxebizi-
tza, eta beste 10 salmenta libreko.

Aramotzen, berriz, azalera
eskubidepeko 26 etxebizitzatan

datza proiektua. Era berean, badi-
ra alokatzeko araubidepeko bes-
te 26 etxebizitza.

Udalak aurreikusita dauka
Faustegoienan eta  Arripausuetan
etxebizitza publikoko hainbat
asmo abiatzea ere. Faustegoienan
160 etxebizitzaren sustapena bul-
tzatuko du. Aurten eremuko urba-
nizatze-lanak gauzatuko dituzte-
la azaldu dute; era berean, udal
etxebizitza publikoaren sustape-
na hasiko dute.

Arripausuetan, berriz, aur-
keztuta dago jabe bakarraren alde-
tiko proposamena. Era horretan,
Udalak geroan babes ofizialeko 50
bat etxebizitza eraiki ahal izango
ditu. Aipatu hitzarmenean jasota
dago, gainera, babes ofizialeko
etxebizitzok eraiki ahal izateko
beharrezko urbanizatzea egikari-
tu dadila lehenengo etapan. 

Industria lurra garatuz
Bestalde, Udalak jakinarazi duenez,
Eguzkitzan dituen lur zati batzuk
Bizkailur enpresa publikoari utzi-
ko dizkio, hirigintza-exekuzio
hitzarmen baten bitartez. Birpar-
tzelatze-egitasmoa tramitatu barik
badago ere “sektore hori garatze-
ko unea” dela adierazi dute : “Horre-
la krisi egoeratik irtendakoan, lur-
zorua behar den moduan kudea-
tuta eta urbanizatuta egongo da,
enpresa berriei aukerak zabalduz”.
Bizkailurrek bere gain hartuko ditu
Udalari dagozkion obren finantza-
keta, eta Udalak orubeak emango
dizkio proportzioan.  J.D.

Odi Bakar zegoen eremuan 68
bizileku egingo dituzte; babes
ofizialekoak 58 izango dira  

Faustegoienan eraikitzen etxebizitzetako batzuk eraikitzen hasita daude. Itsaso Esteban

Eguzkitzako Udalaren lur zatien
kudeaketa eta exekuzioa
Bizkailurren esku utziko dute,
hitzarmena sinatu ondoren

Faustegoienan 160 etxebizitza
eraikiko dituzte; urbanizazio
lanak aurten burutuko dituzte

Proiektu batzuei ekin diete eta beste batzuetarako hitzarmena sinatuta dago

Txoko ereduagaz, bazkide
gehiago Pasealekun

ziren, eta orain 194 dira: “Orain-
dik bazkideek barneratu behar
dutena da irabazi asmorik bako
elkartea garela”, dio Pili Askorbe-
beitiak. Urte biko epea du bazki-
deak horretaz kontzientziatzeko,
berriz ere lehendakari izendatu
zuten-eta ia boto guztiak jasota.

Euren kargua errepikatuko
dute Irune Urigoitia lehendaka-
riordeak, Marisa Gonzalez diruzai-
nak, Marino Soloeta idazkariak
eta Petra Uribe eta Carmen Soloe-
ta bokalek. Bokaletan aldaketa bat
dago: Regina Bengoak Maria Anto-
nia Aceroren tokia hartu du. J.D.

Martxoko azken igandean urteko
batzar orokorra egin zuten Pasea-
leku jubilatuen elkartean. Beste
hainbat konturen artean, elkarteak
txoko funtzionamendua izatea
onetsi zuten. Beraz, orain juntan
egoteak ez du tabernan lan egite-
ra derrigortzen. Txoko baten egi-
ten den antzera, bakoitza ardura-
tuko da bere kontuak apunta-
tzeaz, eta denen elkarlana izango
da elkartearen sostengua.

Funtzionatzeko modu berri
horrek berehalako eragina izan du
denbora laburrean, eta bost baz-
kide berri batu dira elkartera; 189

Jubilatuen elkarteko eredu berriak berehalako
eragina izan du; bost bazkide berri batu dira

Argiteria eta kultur
etxerako dirulaguntzak

Kultur etxea izango deneko obrak
atalez atal burutzen ari dira Garain,
eta beste pausu bat eman dute aste
honetan. Izan ere, lehenengo eta
bigarren solairuak atontzeko diru-
laguntza eman dio asteon Aldun-
diak Udalari.

Orain arte igogailua ipintzea,
eskailerak konpontzea eta fatxa-
da berriztea izan dira egindako

lanak. Laguntza honegaz, lehe-
nengo eta bigarren solairuetako
argia ipiniko dute, eta komunak
ere berrituko dituzte, besteak bes-
te. 75.124 euroko laguntza da;
proiektua 135.728 eurokoa da.

Bestalde, San Migel kaleko
argiteria aldatzeko dirulaguntza
ere jaso du Udalak. Agenda 21
planaren baitan eman dio diru
hau Aldundiak: 65.856 euro, hain
zuzen ere. Kasu honetan, proiek-
tua 94.080 eurokoa izatea aurrei-
kusi dute.

Bi lan hauek uda baino lehe-
nago adjudikatuko dituzte. M.O.

Foru Aldundiak dirulaguntza bi eman dizkio
Udalari; uda aurretik adjudikatuko dituzte lanak

Kultur etxea izango denean
argia eta komunak ipiniko
dituzte, besteak beste
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Auzoko jaietarako
diru-laguntzen
ordenantza prest
Auzoekin adostu ondoren, dato-
rren martitzeneko Gobernu
Batzordean onartuko dute
auzoetako jaietako diru-lagun-
t z a k  e r re g u l a t z e n  d i t u e n  
ordenantza.

Auzoak multzo bitan bana-
tuko dituzte laguntzak emateko
orduan. Batetik, egun bakarre-
ko jaiak daude. Horiei, gehienez,
500 euroko laguntza emango
zaie: 300 euro janaria erosteko
eta 200 kultur ekintzetarako. Mul-
tzo horretan sartzen dira San
Anton, San Truman, Santa Kata-
lina (Iguria eta Berriozabaleta),
San Juan, Santa Eufemia, Santo
Tomas, San Fausto, Santa Luzia,
San Bartolome, San Lorentzo eta
San Iurgiko jaiak.

Badira beste jai  batzuk,
egun bat baino gehiagokoak, eta
aspaldiko urteetan hainbat ekin-
tza eratzen dituztenak. Talde
horretan daude Gazetako Erre-
genak, Argiñetako Kofradi Jaiak,
Sanagustinak eta Berrioko Sanes-
tebanak. Bakoitzak 1.200 euro-
ko kantitate finkoa izango du, eta
gehigarriak eskatu ahalko dira.
Udalak, gehienez, aurrekontu
osoaren %75 lagunduko du. J.D.

Egun bat baino gehiago
irauten duten jaiek 1.200
euroko diru-laguntza finkoa
izango dute

Hiri Antolamendurako Plana
atzera botatzea eskatu dute

Bizirik Betiko ingurugiroaren
defentsarako plataformak Elorrio-
ko Hiri Antolamendurako Plan
Orokorra hasierako onarpenaren
(2006ko abenduan) aurretik
zegoen egoerara itzultzeko eska-
tu du. Plataformako Joseba Fernan-
dezek lau alegazio aurkeztu dizkio

Planari. Ondoan, sostengua ema-
ten, Aralarreko, Elorrioko Herrita-
rren Aukerako, Ezker Batuko eta
Auzo Koordinakundeko ordezka-
riak izan zituen.

Lau alegazioetatik azkene-
koan Plana hasierako onarpena-
ren aurreko egoerara itzultzeko
eskatu zuen. Ondoren, "hasiera-
ko tramitetik hasita Planaren for-
mulazio berri bat" egitea da hel-
burua. Eskatutakoa onartuko ez
balitz, "lehenengo alegazioan
eskatzen diren proposamenak Pla-
nean sartzeko" eskatu zuen.

Fernandezen iritziz, Planean
p ro p o s a t u t a k o  o rd e n a z i o a
"herriaren eta bertako bizilagunen
beharrizanetatik kanpora dago":
"Ingurugiroaren ikuspegitik, hiri-
gintza-garapen sostengaezina
suposatzen du". Horrez gainera,
Denon Artean parte hartzeko pro-
zesuan osatutako txostenaren
ondorio nagusiekin "kontraesa-
nean dago".

Lehenengo alegazioan jaso
dutenez, dokumentu berriak "Elo-
rrion 730 etxebizitzatik gora egi-
tea ahalbidetzen du, eta baita 33
hektareatik gorako zoru indus-
triala gertu edukitzea ere".

Alegazioei erantzunez
Niko Moreno alkateak alegazioei
erantzun die. Alde batetik, 730etik
gora bizileku eraikitzeko meka-
nismoak zabaltzen direla esatea
“gezur biribila” ei da. Bestalde,
Aralarrek eta EBk azkenean “mas-
kara kendu” dutela dio, eta sekto-
re industriala herrigune historiko-
ra heltzea “defendatzen” dutela,
“San Bizente eta Elizalde erabile-
ra industrialerako izan daitezela
proposatzen dutenean”.  J.D.

Plana hasierako onarpenaren
aurreko egoerara itzultzea
eskatzen du alegazio batek

Bizirik Betiko plataformak lau alegazio aurkeztu zizkion Planari

Erreka kaleko
jaiak ospatuko
dituzte asteburuan
Gaurtik domekara Erreka kaleko
jaiak ospatuko dituzte Elorrion.
Musika (rocka, DJak…), esku pilo-
ta, gaztetxoentzako ekimenak…
denetariko ekintzak antolatu
dituzte astebururako.

Gaur, 23:00etan, Gazte Itza-
la eta Pisontxis taldeen kontzer-
tuak izango dira plazan. Gauer-
ditik aurrera, DJ jaiagaz segitu-
ko du musikak Ateneon.

Bihar, 17:00etan, Berriotxoa
eskupilota eskolako gazteek pilo-
ta partiduak jokatuko dituzte
pilotalekuan. 19:00etan Trikizio

taldeak erromeriari ekingo dio.
23:00etan, Estricalla, Tres41 eta
Trastorno taldeen kontzertuak
izango dira Gaztetxean. Bari-
kuan legez, gauerditik aurrera
Ateneok hartuko du musikaren
testigua, eta DJ Makalak eta
Jimmy Bidaurretak runba, swing,
jazz, elektronika… doinuekin
girotuko dute gaua. Domekan,
18:30ean, gaztetxoen disko fes-
ta egingo dute plazan.  J.D.

Auzoek eta Udalak
Auzo Kontseilua
arautzeko estatutuak
adostu dituzte

Joan zen hile  amaieran eman
zuten sortu asmotan diren
Auzo Kontseiluari izaera ins-

tituzionala emateko azken aurre-
ko urratsa. 15 auzoetako ordezka-
riak, Niko Moreno alkatea, Gober-
nu Batzordeko zinegotzi bat eta
EAJko beste bat izan ziren batza-
rrean, eta Udalak proposatutako
estatutuak (30 artikulu, hiru kapi-
tulutan banatuta) banan-banan
eztabaidatu zituzten. Aho bateko
akordiora iritsi ziren.

Batzar horretan ez zen PSE-
EEko zinegotzia izan, baina bai goi-
zean egindako Auzo Batzordean,
eta orduan “aldeko jarrera” eraku-
tsi zuen, Niko Morenoren esane-
tan. EHAko zinegotzia ez zen
batzar horietan izan. Estatutuak
egueneko udalbatzarrera eraman-
go dituzte, han bozkatu daitezen.

Auzo Kontseiluak auzo guz-
tietako ordezkari bana izango du,
eta alderdi politikoetako kideak ere
egongo dira, baina boto eskubide
barik. Han erabakiko dute, denen
artean, auzoetako beharrizanak
zeintzuk diren eta Udalari zer pro-

posamen aurkeztuko dizkioten.
Auzo Kontseiluak izaera kontsul-
tiboa izango du, eta azken eraba-
kia Auzo Batzordearena izango
da; Udalarena, alegia. 

Auzo Kontseiluagaz helburu
nagusi bi lortuko dituzte. Batetik,
auzoen eta Udalaren arteko “har-
tu-mana sendotu” nahi dute; bes-

tetik, “auzoek euren ahotsa eta
dinamika propioa izango dute,
auzoen elkarlana sustatuz”.

Udal hauteskundeak egin eta
sei hilabetera aukeratuko dituzte
auzo alkateak, hauteskundeen
bitartez. Auzotar denak dira alka-
tea izateko hautagi, eta alkate izan
gura ez duenak uko egiteko esku-
bidea izango du. Hauteskundeak
auzoetan egingo dituzte. Dena
dela, estatutuak onartzen badira,
Auzo Kontseilua berehala mar-
txan jartzeko asmoa daukate:
“Orain arte prozesu honetan

auzoetatik etorri diren ordezkariei
hauteskundeak egin arte, behin
behinean, segitu dezaten eskatu
diegu”, azaldu du Morenok.

Estatutuetan jaso dutenez,
hiru hilerik behin batuko da Auzo
Kontseilua. Hala ere, “dinamika
normalizatua sortzen bada, maiz-
tasuna handitzea erabaki daiteke”.
Orain, udalbatzar aretoa da Auzo
Kontseilua batzeko toki ofiziala,
baina batzar horiek auzoetan egi-
teari ondo deritzote, “auzoetara
ahalik eta gehien hurreratzea
inportantea delako”. J.D.

Datorren eguenean izango den udalbatzarrean 
bozkatuko dituzte adostutako estatutuak 

Besteak beste, Elorrioko 15 auzoetako ordezkariak batuko ditu Auzo Kontseiluak. Kepa Aginako

Auzoen eta Udalaren arteko
hartu-emana sendotzea eta
auzoetan dinamika eta ahots
propioak sortzea dira helburuak

Estatutuak onartuz gero Auzo
Kontseilua ahalik eta arinen
martxan ipintzea da asmoa

Gaur Gazte Itzala eta
Pisontxis taldeek zuzenekoa
eskainiko dute plazan

Joseba Fernandez erdian alegazioen gaineko datuak ematen.

Bihar DJ Makalak eta Jimmy
Bidaurretak estilo askotako
musika ipiniko dute Ateneon

“Elorrion 730 etxebizitzatik
gora egitea ahalbidetzen du
dokumentuak”, diotenez
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MAÑARIA

IURRETA ZALDIBAR

ATXONDO IZURTZA

Erabilitako olioa batzeko
edukiontzi bi ipini dituzte

Erabilitako olioa batzeko edu-
kiontziak jarri ditu Udalak
Bixente Kapanagan eta

Andaparapen. Zerbitzu honen bul-
tzatzaileek diotenez, arazo bi kon-
ponduko dituzte: alde batetik,
etxeko olioak estolderia sistema
orokorrean eta saneamenduan
eragindako kalteak; beste alde
batetik, aipatutako elementu hori
gainazal hidrikoetan geratzean
ura oxigenatzea eragozten duten
geruza ikusezinak sortzen dira,
eta horrek, era berean, ingurune
horretan bizi diren eta horrelakoen
mendekoak diren organismoei
eragiten die.

Iurretako Udalak dioenez,
2005an etxeko erabilitako olioa
batzeko kanpaina martxan jarri
zuen. Orain arte, olioa hileko oste-
gunetan furgoneta batean  batzen
zuten. Zerbitzu honek herritarren-
gan izandako harrera ona kontuan
izanda, Udalak “erraztasunak eman
gura” dizkie. Edukiontzi bi jarri dituz-
te edozein momentutan birziklatze-
ko. Olio hondakinak banatutako
ontzian sartu, eta, behin beteta-
koan, edukiontziak dauden pun-
tuetako batera Bixente Kapanagara
eta Andaparapera eraman beharko
dute. Aldi berean, beste ontzi huts
eta garbi bat jasoko dute. J.G.

Bixente Kapanagan eta Andaparapen daude olioa batzeko bi guneak

Olioa batzeko puntuak gainerako edukiontzien ondoan ipini dituzte.

Olioa batzeko ontzi beteak
edukiontzietan utzi eta beste
ontzi huts bat hartzen da

Estolderia sistema orokorrean
eta ingurumenean sortutako
kalteak konpondu gura dituzte

I. Berdintasun Planak
hainbat arlotan
egingo du behar

na beharrezko ikusten dute, beraz,
kultur eta inmigrazio planekin
ere kolaboratuko dute, eta ema-
kumeen elkarteekin ere elkarla-
na bilatuko dute. Bestalde, hilean
behin hitzaldi eta debateak ere
antolatuko dituzte, eta liburute-
gi berrian emakumearen arloa
nabarmenduko dute.

Plana indarrean egongo den
lau urte hauetan, Udaletxeko ber-
dintasun zerbitzuak hainbat ekin-
tza burutu eta hainbat arlotan
esku hartuko du; hala nola, Kul-
tura-kirol-euskara, lan, hezkun-
tza edo hirigintza eta ingurumen
sailetan esaterako. Azken hone-
tan, generoaren prespektiba sar-
tzea beharrezko ikusten dute, izan
ere, Berdintasun Planean azaltzen
denez, “emakume eta gizonak
hiriaren erabilera ezberdina egi-
ten dute, beraz, hirian beharrizan
ezberdinak dituzte”. G.A.

Azken Udalbatzarreko osoko bil-
kuran I. Berdintasun Plana aho
batez onartu zuten. Emakundek
berrikusi duen plan honek lau
urteko iraunaldia izango du. Diag-

nostikoa egin ondoren, lan egin
beharreko esparruak zehaztu
dituzte. Aurten, Udalean bertako
edo herritarrei zuzendutako
dokumentu eta irudi guztietan
emakume eta gizonen arteko ber-
dintasuna bultzatuko dute, batez
ere, hizkuntzaren erabilerari
dagokionez. Helburu hori lortze-
ko eta emakumeen kontrako bor-
tizkeria errotik kentzeko elkarla-

Lau urtez indarrean egongo den Berdintasun
Plana udalbatzarrean aho batez onartu zuten

Udaleko dokumentu eta irudi
guztiak berdintasuna
bultzatuko dute, batez ere,
hizkuntzaren erabileran

Udalean da Beasain-Durango
autobidearen proiektua

txikiagoa da, baina ingurunean
eragingo du; mendiak apurtuko
ditu eta zabortegiak beharko dira.
Bestalde, trenak ez bezala, onu-
ra handia ekarriko dio Atxondo-
ri, trafikoa txikituko du-eta”. Cobo-
sen ustez, trafikoa murrizteko
garraio publikoa lako neurriak
ere aztertu behar dira. A.U.  

Martitzenean jaso dute Udale-
txean Beasain-Durango autobi-
deko Gerediaga-Elorrio zatiaren
proiektua. Berau ikusteko eta ale-
gazioak jartzeko aukera izango
dute orain atxondarrek. Horreta-
rako, herritarrek 45 eguneko epea
daukate, eta Udalak, berriz, bi hile
dauzka proiektua aztertu eta ale-
gazioen txostena aurkezteko.

Udalak oraindik ez du hartu
proiektua aztertzeko tarterik, bai-
na David Cobos alkateak autobi-
dearen alde onak eta txarrak azal-
du ditu: “AHTa baino azpiegitura

Gura duenak Udaletxean lortu
ahalko du Gerediaga-Elorrio
zatiaren informazioa.
Alegazioen epea zabalik dago.

Biribilguneko lanen
hasierako beharrak
egiten dabiltza

Udalak lanen ardura esleitu
dion Lasuen enpresak apirilean
hasi ditu, beraz, biribilgunea erai-
kitzeko lanak. Udalean diotenez,
lanak uda osterako amaituta ego-
tea da itxaroten dutena. 

Proiektua aurkeztu zuten lau
enpresetatik Abadiñoko eraikun-
tzako Lasuen enpresa aukeratu
zuen Udalak biribilgunearen egi-
tasmoa egiteko. Uda ostera arte-
ko epea izango du enpresak biri-
bilgunea eraikitzeko. I.E.

Hasieran aurreikusitakoa baino
aurrekontu txikiagoagaz —hasie-
ran 900.000 euro inguruko gastua
aurreikusi zuten, eta azkenean
780.000 euroko aurrekontuagaz
dihardute—, orain aste bi ekin zio-
ten herriko sarreran biribilgunea
eraikitzeko lanak hasteko laginak
hartzeari. Udaleko arduradunek
diotenez, dena dela, mugimendu
handiagoa eta behar esangura-
tsuenak datorren eguaztenetik
aurrera hastea aurreikusi dute.

Bi aste dira herriko sarreran biribilgunea egiteko
obren hasierako beharretan dihardutela

Datorren astean ekingo diete behar esanguratsuenei. David Maeztu

Auzobideetan
autoen abiadura
geldotzeko
Hil honetan gura ditu Udalak,
auzobideetako trafikoaren abia-
dura moteltzeko sistemak ipin-
tzeko lanak abiatu. Besteak bes-
te, oinezkoendako bideak mar-
goztu eta errepidean goruneak
ipiniko dituzte, Tokiko Inber-
tsioetarako Espainiako Gober-
nuaren diru-laguntzagaz eta
22.000 euroko aurrekontuagaz
egingo dituzten obrekin. Lanak
Abante Horizontal enpresari
esleitu dizkiote, eta datozen astee-
tan ekingo diete obrei. I.E.
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ABADIÑO

Langabezian dauden
herritarrentzako ikastaroa

dela Abadiñokoa nabarmendu du
Gobernu Taldeak.

Hamar lagunetik beherako
taldeetan jardungo dute parte-
hartzaileek, eta, besteak beste,
agendak eta curriculumak pres-
tatzen eta eskaintzak zelan aur-
kitu landuko dute. Curriculumak
eskaintzaren arabera moldatze-
ko  eta elkarrizketak eta psikotest

probak arrakastaz gainditzeko
baliabideak eskainiko dituztela
azaldu dute antolatzaileek.

Jeltzaleen kritika
Gobernuko Taldeak Errota kultur
etxean antolatu dituen ikastaroak
bultzatzean "Navarrok jarrera pro-
pagandistiko hutsa" duela kritika-
tu du asteon EAJ alderdiak. "Ez al
daki Navarrok langabetuei zerbi-
tzu hori ematen urteak darama-
tzala Durangaldeko Amankomu-
nazgoko Behargintza erakun-
deak?", dagoeneko badagoen
zerbitzu baterako zergatik eskain-
tzen den Udala galdetzen du EAJk.
Bestalde, “Bizkaiko Aldundiak
abadiñarrentzat eskainitako sei
lanpostuei" Independienteek zer-
gatik eman zien ezezkoa azaltze-
ko eskatu dute jeltzaleek. 

Jeltzaleei erantzunez, ikasta-
roa antolatzeko era defendatu du
beste behin Gobernuko taldeak,
eta “ikastaroa herrian bertan jaso-
tzea abantaila handia dela” azpi-
marratu ohar batean. I.E.

Abadiñoko berrogeita hamar  lan-
gaberi zuzenduriko ikastaroa bul-
tzatu du, Udalagaz elkarlanean,
INEMek. Errota kultur etxean, api-
riletik udara arte egingo dituzten
saioetan, lana aurkitzeko teknikak
irakatsiko dizkiete parte-hartzai-
leei. INEMekin lankidetzan hala-
ko proiektu bat bultzatzen duen
Durangaldeko lehenengo udala

Hil honetan hasi eta udara
arte, curriculumak eta lan
elkarrizketak prestatzen
jardungo dute ikastaroan

INEMekin lankidetzan antolatu du Udalak herriko
langabeei lana bilatzen laguntzeko ikastaroa

EAJ: “Ez al daki Navarrok
langabetuei zerbitzu hori
ematen aspalditik diharduela
Behargintza erakundeak?”

Apirilean zabaldu
gura du Udalak,
eskola zaharrean,
jubilatuen etxea 

Traña-Matienako jubilatuak
apirilean etxe berrira lekual-
datzea aurreikusi du Udalak.

Asteon eraikina garbitzen haste-
koak direla azaldu du Jose Luis
Navarro alkateak. Sukaldea eta
tabernako barra jarrita daude, eta
altzariak jartzea gelditzen da. 

Jubilatuak bi edo hiru urtez
behin-behinean egongo dira esko-
la zaharreko eraikinean. Errota
kultur etxe ondoan eraikiko dituz-
ten etxeen beheko partean behin
betiko egoitza prestatzea da Uda-
laren asmoa. 

Jubilatu Etxe berriak 170
metro koadro dauzka. Taberna,
ileapaindegia, podologia eta bes-
te hainbat zerbitzu biltzen ditu.
Energia sistema bikoitza dauka,
fotoboltaikoa eta geotermia. 

Abadiñoko alkateak azaldu
duenez, bi terraza dituzte. Han-
dienak aurreko aldera ematen du,
baina atzeko aldean beste bat
izango dute, gimnasia egiteko
makinekin. “Leku txukuna geldi-
tu zaie”, dio Navarrok

Sukaldea eta tabernako barra jarrita daude. Beste
altzariak ipini eta eraikina garbitzea falta da

Jubilatu Etxe berria prestatzen dihardute.

Kamineroaren etxeari
irtenbidea ematea
eskatu du Udalak
Traña-Matienako Kamineroaren
etxeari irtenbidea emateko eska-
tu dio Abadiñoko Udalak Aldun-
diari. Inguruan martxan jarri dituz-
ten eraikuntza lanekin inguratuta
gelditu da lehendik ere zaharkitu-
ta zegoen baserria. Eraikina egoe-
ra horretan ikusita, Jose Luis Nava-

rro alkateak Aldundiko Herri-lan
Sailari eraikina botatzeko edo era-
berritu eta erabileraren bat ema-
teko eskaera egin dio: “Ez badute
baserria konpontzeko asmorik,
obretako makinak hantxe daude-
la aprobetxatu eta botatzeko esan
eta erantzunaren zain gaude”.

Gerediaga elkarteko Jon Ira-
zabalek dioenez, baserriak 1920.
urteko arkitekturako joerak agerian
ditu, eta kamineroak han bizi zire-
nez handik datorkio izena: “Publi-
koa izanda, baserri eder hau berres-
kuratu zitekeen”. J.G.

Kamineroaren etxea eraitsi
edo beste erabilera bat
emateko berriztea eskatu
dio Udalak Foru Aldundiari

A8a zabaltzeko lanak egiten dihardute baserriaren inguruan.

Eskulan tailerrak lehengo
lokaletan egingo dituztela gaine-
ratu du Navarrok. Osakidetzak ez
duela instalazio guztia behar eta
zati bat tailerrak egiteko aprobe-
txatuko dutela azaldu du. 

Eskola zaharra eraberritzeko
Tokiko Inbertsioetarako Madrilgo
gobernuak emandako diru-lagun-
tza erabili du Udalak. Guztira,
270.000 eurotik gorako inbertsioa
egin dute Jubilatu Etxean.  J.G.

Jubilatu etxe berriak energia
sistema bikoitza dauka,
fotoboltaikoa eta geotermian
oinarritutakoa

Eskulan tailerrak lehengo
lokaleko zati batean
antolatzen jarraituko dutela
azaldu du Abadiñoko alkateak
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BERRIZ

Berrizburu futbol zelaiaren aurrean dagoen horman egingo du marrazkia lehiaketako irabazleak.

Berrizko Udalak Berrizburu
futbol zelaiaren aurrean
dagoen frontoiko horman

irudi bat egiteko aire zabaleko I.
Mural Lehiaketa antolatu du. Gaia
eta teknika librea da, baina mura-
lak kanpoaldean joango direnez,
proiektuak lanen iraunkortasuna
eta egonkortasuna bermatu behar
dituela jakinarazi du Udalak. Artis-
tek maiatzaren 14rako Udaletxean
edo Kultura Etxean zirriborroa aur-
keztu beharko dute. 

Lan irabazlearen aukeraketa
egiteko herritarrei iritzia eskatuko
zaie. Horretarako, erakusketa egin-

Mural Lehiaketa, frontoiko
horman irudia egiteko 

go dute maiatzaren 17tik 31ra bitar-
tean. Gero, epaimahai espezializa-
tu batek boto gehien izan dituzten
hiru lanen artetik aukeratuko du
mural irabazlea. Saria: 3.000 euro. 

Horretaz gain, Udalak beste
hiru lehiaketa antolatu ditu; XI.
Kaleko Pintura Lehiaketa apirila-
ren 24an egingo dute, eta 16 urte-
tik gorako edonork parte hartu

Udalak antolatutako mural lehiaketako irabazleak egingo du marrazkia

Berrizko Udalak lau lehiaketa
antolatu ditu, hainbat gai,
teknika eta euskarritakoak

dezake. Gaia eta teknika librea izan-
go dira, eta goiz bateko lehiaketa
da. Irabazlearen izena egunean
bertan emango du epaimahaiak
Kultur Etxean. Hiru sari nagusi
emango dira eta lehenengo sailka-
tzen den berriztarrarentzat sari
berezia. Jaietako Kartel Lehiaketa
ere egingo dute, eta parte hartu gura
dutenek lanak maiatzaren 14rako
Kultur Etxean aurkeztu beharko
dituzte. Azkenik,datorren urteko
eskola agendaren azalak diseina-
tzeko lehiaketa: 12 eta 16 urteko gaz-
teek maiatzaren 14rako aurkeztu
behar dituzte lanak. G.A

Berrizko Udalak hiru ikastaro
antolatu ditu apirilerako

Berrizko Udalak hiru ikastaro anto-
latu ditu apirilerako. Berrizko bost
jatetxetako sukaldariekin egindako
ikastaroa errepikatuko du Udalak,
urtarrileko arrakasta dela-eta, kan-
poan geratu zirenei aukera emate-
ko. Berriztarrek herriko jatetxeeta-
ko sukaldariak ezagutu eta bide
batez jatetxe horiek sustatzeko hel-
buruagaz antolatu du apirilaren
14an hasiko den ikastaroa Udalak.

Doako ardo dastaketa ikastaroa
ere badago aukeran, apirilaren 19tik
maiatzaren 10era. Guztira, lau saio
izango dira eta ardoaren ezaugarri

eta ardoen arteko ezberdintasunak
ezagutzeko modua izango da.

Hirugarren ikastaroa 13-16  urte
bitarteko neska gazteei zuzenduta-
ko sexualitate tailerra da. Apirilaren
16an hasiko da ikastaroa, eta helbu-
ru nagusia neska gazteek euren
sexualitatea libre eta osasuntsu bizi
ahal izatea da. G.A.

Jatetxeetako sukaldariekin egindako ikastaroa
errepikatuko dute, izan duen harrera ona ikusita

Doako ardo dastaketa
ikastaroa eta sexualitate
tailerra, hile honetarako
aukeren artean

500 euroko isuna
gidarientzat,
akats larriengatik 
Berrizen 500 euroko isuna jaso-
ko dute eta gida baimeneko hain-
bat puntu galduko ditu akats oso
larriak egiten diztuzten gidariek.
Akats larriak eginez gero, 200
euroko isuna ordaindu beharko
da, eta arinengatik 100 euro;
horiek dira Trafiko Antolaketaren
Ordenantzak jasotzen dituen
zigorrak, eta udalbatzarrean onar-
tu ondoren indarrean daudenak.
Aldaketa horiek azaroaren 24tik
indarrean dagoen legea betetze-
ko egokitzapenak dira. 

Bestalde, testu berri horregaz
isuna 30 eguneko epean ordain-
tzen duten gidariek jasoko duten
hobaria %50 igoko da. G.A.

Milaka gazte batu zen joan zen barikuan GaztEHerria jaialdian.
Kontzertuetan jendez lepo egon zen Landako Gunea, eta kalean
ere giroa izan zen egun osoan zehar. Arratsaldean Landako Gunean
ospatutako musika jaialdian Berri Txarrak, Ojos de Brujo eta Asian
Dub Foundation taldeak izan ziren kartelburu, eta jendeak gogo
biziz ikusi zituen kontzertuak. Hitzaldiak eta gaztetxoentzako
ekimenak ere izan ziren. Eremu eta arlo askotariko gazteak batzen
dituen ekimena da GaztEHerria, Euskal Herriaren independen-
tzia eraikitzea helburu duena. 

Milaka lagunek parte hartu
zuten GaztEHerria jaialdian

DURANGO

Jai Batzordearen lehenengo
batzarra, astelehenean
Datorren apirilaren 12an, Berrizko jai batzordeak lehenengo
batzarra egingo du San Pedro eta Santa Isabel jaiak antolatze-
ko. Udalak deialdi zabala egiten die berriztarrei bileran parte
hartu dezaten. Azken urteetan herritarren parte-hartzea han-
dia izan da, bai jaiak antolatzeko batzar honetan zein jai egu-
netan egiteko egoten diren borondatezko lanetan. Jai batzor-
dearen batzarrak hamabostero izango dira, arratsaldeko 19:00etan
hasita. Kultur Etxea izango dute bilgune.

Auzitegi Nazionaleko fiskaltzak zortzi urteko kartzela zigorra eska-
tu du Enrique Alaña durangarrarentzat, “terrorismoagaz kola-
boratzea” leporatuta. Beste hamasei lagunentzako ere zortzi urte-
ko kartzela zigorra eskatu dute. Alaña 2002ko maiatzean atxi-
lotu eta espetxeratu zuten auzi honengatik. Baldintzapeko
askatasunean atera zen, epaiketaren zain. 

Horrez gainera, fiskaltzaren akusazio idatziak jasotzen
duenez, hamar urteko kartzela zigorra eskatu dute beste 20 lagu-
nentzako: tartean dira Karmelo Landa eta Jose Luis Elkoro, bes-
teak beste. Azkenik, kartzela zigorrik handiena Arnaldo Otegi,
Joseba Permach eta Rufinon Etxeberriarentzat eskatzen du: 12
urtekoa. Guztira, 43 lagun auzipetu dituzte auzi honetan.

Zortzi urteko kartzela zigor
eskaera Enrique Alañarentzat

Apirilaren 18ko domekan XIII. Umeen Dantzari Eguna ospatu-
ko dute Traña-Matienan. Euskal Herriko hainbat txokotatik eto-
rritako dantzariak batuko dira, eta dantza saioak eskainiko dituz-
te Traña-Matienan. Hori dela-eta, dantzari gazteak etxeetan baz-
kaltzen hartzeko eskaria egin du Iluntze dantza taldeak.  Dantzariak
euren etxeetan jaso gura dituztenek hiru tokitan eman dezake-
te izena: Errota kultur etxean, Petite liburudendan eta Hezga-
rri liburudendan. Izena eman gura dutenek apirilaren 14a bai-
no lehenago egin beharko dute.

Umeen Dantzari Eguna 18an
ABADIÑO

BERRIZ
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BERBAZ
“Jarrera matxistei buruz berba egin
behar dugu, ezagutu eta aldatzeko”
Indarkeria sexistari buruz hausnartuko dute Elorrion, apirilaren 17an, Maitena Monroyk emandako ikastaroan

da akatsa. Hori da gertatzen
dena gazteen artean. Pentsa-
t z e n  d u t e  b e r d i n t a s u n
garaian jaio direla, baina ez
da egia. Eta hori da matxis-
morik  txarrena;  ez  dagoela
uste duguna. Eredu sexistak,
baina, ez ditugu aldatu; pen-
tsatzen dugu emakume guz-
t i o k  b e r d i n a k  i z a n  b e h a r
d u g u l a ,  e t a  g i z o n  g u z t i e k
berdinak izan behar dutela.
Ho r i  e z  b a d u g u  a l d a t z e n ,
ezin dugu berdintasuna lor-
tu. Ikastaroetan adin guztie-
tako jendea egoten da,  eta
helduen eta gazteen beldurra
eta inseguritatea bera da.

Gizonekin zelan landu daitezke
gai hauek?
Hasteko,  nabarmendu gura
d u t  g i z o n  d e n e k  e z  d u t e l a
indarkeria erabiltzen; denak
ez direla matxistak. Horrega-
tik esaten dugu ‘ indarkeria
matxista’ dela; ez dela ‘gene-
ro indarker ia’.  Gizonek ere
hausnarketa egin behar dute,
emakumeokin batera. Indar-
k e r i a  d e s a g e r t z e a  d a  g u r e
helburua, eta hori ezin dugu
emakumeok bakarrik lortu.
Adibidez, eskolako curricu-
l u m e a n  e z  d a  s e x i s m o a r i
bur uz  hi tz  egi ten,  eta  hor i
oso inportantea da. Hitz egin
b e h a r  d u g u  m a t x i s m o a r i
buruz, gero gure bizitzetan
identifikatzeko eta aldatze-
ko. Ez badugu ikusten, nola
aldatuko dugu?  A.Ugalde

Autodefentsa ikastaroa’ entzun-
da borroka kontuak etortzen zaiz-
kigu burura.
B a i ,  d e f e n t s a  p e r t s o n a l a
izango dela pentsatzen da,
baina hori baino gehiago da.
Indarkeria sexista indarkeria
b e r e z i a  d a ,  e t a  b a l i a b i d e
bereziak behar ditu. Horreta-
r a k o  j a k i n  b e h a r  d u g u  z e r
den indarkeria sexista. Gai-
nera,  autodefentsa egiteko
lehenengo gure burua maita-
tu behar dugu, gure eskubi-
deak ezagutu behar ditugu,
eta eskubide horiek prakti-
kan jarri.

Ikastaroan indarkeria mota asko
daudela nabarmentzen duzu.
Gutxienez hiru daudela esan
genezake.  Lehenengoa sin-
bolikoa izango litzateke; kul-
tur ereduen bitartez egiten
d e n a .  B i g a r r e n a ,  b e r r i z ,
estrukturala,  rolen bitartez
e g i t e n  d e n a .  A z k e n e k o a
zuzenekoa da, eta hor ditugu

tratu txarrak eta bortxaketak.
I n d a r k e r i a  s i n b o l i k o a r i
b u r u z  e z  d u g u  i n o i z  b e r b a
egiten, baina hor dago indar-
k e r i a re n  o i n a r r i a ;  j a k i t e k o
zer den indarkeria sexista eta

zelan borrokatu bere kontra,
i n d a r k e r i a  s i n b o l i k o a  z e r
den jakin behar dugu.

Eta zer da?
Adibidez, txikitatik, emaku-
meoi kontuz ibiltzeko esaten
digute. Beti. Ez digute esaten
e m a k u m e  g a re l a k o  k o n t u z
ibili  behar dugunik, kontuz
i b i l t z e k o  b a k a r r i k .  E s a l d i
horregaz beldurra eraikitzen
d a .  Et a  a z a l d u  b e h a r  d u g u

indarkeria sinbolikoa onartu
egiten dugula. Beldurra sar-
t z e n  d i g u t e ,  e t a  b e l d u r
horrek emakumeak kontrola-
t z e k o  b a i n o  e z  d u  b a l i o.
I n d a r k e r i a r e n  h e l b u r u a ,
a z k e n  f i n e a n ,  e m a k u m e a k
kontrolatzea da. Maskulinoa
z e r  d e n  e t a  f e m e n i n o a  z e r
den barneratuta dugu kultur
ereduen bitartez, eta zatiketa
horrek sistema sexista man-
tentzeko baino ez du balio.

Emakumeak segurtasun barik
bizi direla esan genezake?
Bai, beldur horregaz. Emaku-
me batzuk ez dira ausartzen
b a k a r r i k  m e n d i r a  j o a t e n ,
kale jakinetatik pasatzen.. .
e t a  h o r i  k o n t r o l  i t z e l a  d a .
E m a k u m e o k  b a r n e r a t u t a
ditugu beldur horiek, eta ez
gara konturatzen hori indar-
ker ia  s inbol ikoagatik  dela.
Gainera, askotan pentsatzen
dugu gure errua dela.  Zen-

b a t  b i d e r  e n t z u n  d u g u :
“Gizonak arazo bat zeukan,
alkoholikoa da...”, edo “Nor-
mala da emakumeak doazen
moduan joanda indarker ia
s e x i s t a  j a s a t e a”.  Pe n t s a e ra
horiek gizon matxisten jar-
duna justifikatzen dute, eta
e m a k u m e e k  e r r u a  d u g u l a
ematen du. Biktima errudun
k o n s i d e r a t z e n  d e n  d e l i t u
bakarra da emakumeen kon-
t ra k o  i n d a rk e r i a .  Ho r  i s l a -
tzen da pentsamentu sexista.

Gazteenen artean berdintasune-
rako joerarik ikusten duzu?
Badakigu matxismoa existi-
tzen dela, indarkeria dagoe-
la, baina gero gure bizitzan
hori identifikatzea ez da hain
erraza. Askotan gertatzen da
jarrera matxista izan eta esa-
t e a  “E z ,  e z  n a i z  m a t x i s t a”.
Gure matxismoa ez onartzea

Maitena
Monroy •

Bizkaiko Emakumeen
Asanbladako kidea

1988tik autodefentsa 
ikastaroak ematen ditu

“Indarkeria desagertzea da gure helburua,
eta hori gizonekin batera lortu beharko

dugu emakumeok” 

“Txikitatik 
emakumeoi kontuz

ibiltzeko esaten
digute beti”

“Gazteek uste dute
berdintasun garaian
jaio direla, eta hori

ez da egia” 

Elorrioko Emakume Eskolan autodefentsa ikastaroa
emango du Maitena Monroyk. Apirilaren 17an izan-
go da saioa kultur etxean. Bizkaiko Emakumeen Asan-

bladako kidea da Monroy, eta 20 urte baino gehiagoan dabil
autodefentsa ikastaroak ematen.
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EKONOMIA
kolaborazinoa

Augusto Uriarte
Behargintza

Ilusioak
Ilusioa esatean ulertzen
duguna positibo den zer edo
zertan jarritako esperantza
bada, beldur naiz ilusio asko
ote diren gainbehera datoze-
nak, Txileko eta Haitiko
eraikinak bezala.

Analistek gogoko dute bizi
dugun egoera ekonomikoa
finantza-krisiarekin hasi zen
prozesu bat dela esatea,
ondoren ekoizpen eta kontsu-
mo krisi bihurtu zena. Hori
esanda, aurreikusten dutena
da laster hasiko garela gehiago
kontsumitzen eta produzitzen,
eta horrela aterako garela
krisitik. Ez dutena ulertzen da
hau krisi sozial bat dela, lanik
ez daukaten milioika pertsona
daudela, eta gaizki pasatzen ari
diren pertsonek ez daukatela
esperantzarik.

Zenbat ilusiozko proiektu
ari ote dira lurra jotzen oreka,
lasaitasuna eta bizitzarako
autokonfiantza emango duen
lan bat ziurtaturik ez dagoela-
ko. Esperantza buruan dago,
baina benetako heldulekuak
behar ditu. Gauza ziurrak
behar ditu, konpromisoak.

Nire lanean egoera
pertsonal eta laboral ugari
ikusi eta aztertzeko betebeha-
rra daukat, eta tristetu egiten
nau ikusteak zer ilusio gaita-
sun geratzen den garatu barik
bizitzan oinarrizkoak diren
gauza horiek falta zaizkien
pertsonengan. Begibistakoak
dira euren bizitzan gertatu
diren galerak, orain hegaldi
berriak eragozten dituztenak.

Pentsatu gura nuke krisi
honetatik ez garela aterako
besterik gabe gehiago kontsu-
mituz eta produzituz, baizik
eta pertsonen arteko harreman
estilo berri bat ekarriko duen
gizarte-aldaketa indartsu
batekin. Irabaziak, autoritatea,
elkartasuna, konpromisoa...
bestelako modu batean
ulertuko ditugun testuinguru
berri batera joko dugula.

Zer ederra litzatekeen gure
irribarreetan daukagun ilusio
horietako bakoitza aurrera
ateratzeko gaitasuna eta
laguntza izatea.

*Erredakzioan itzulita

ELORRIO

DURANGALDEA

Harreman estilo berri bat
ekarriko duen gizarte-
aldaketagaz irtengo garela
krisitik pentsatu gura nuke

Fytasa- Ductilor enpresako
beharginek 16 eguneko gre-
ba bertan behera utzi zuten

joan zen martxoaren 30ean, zuzen-
daritzak eta enpresa batzordeak
akordioa lortu zutenean. Beraz,
enpresak ez ditu iragarritako 21
beharginak kaleratuko, eta bide-
ragarritasun planean sartutako
beste neurri batzuk ere bertan
behera geratuko dira; hala nola,
langileen %15eko soldata jaitsie-
ra eta lanaldia igotzeko asmoa.
Akordioan adostu zuten moduan,
enpresak daukan egoera ekono-
mikoa dela-eta, laster suspentzio
EREan sartuko dira urte bukaera-
ra arte, gehienez lan orduen %50
egongo dira EREan.

Enpresa batzordeak greba
mugagabean beharginek jasota-
ko elkartasuna eskertu gura dio
Elorrio herriari, Udalari eta, batez
ere, alkateari. A.U/G.A

DURANGO

Akordioa lortu dute
beharginek eta zuzendaritzak
Fytasa-Ductilor enpresako beharginek, 16 eguneko grebaren ondoren, akordioa lortu dute enpresagaz

Beharginak bertan behera utzi zuten martxoaren 15ean hasitako greba mugagabea. J. de La Cruz

DURANGALDEA

Zilarrezko
domina Launa
upategiko bi
ardorentzat

Launa ondua 2007 eta Launa
erreserba 2004 ardoek zilarrezko
domina lortu zuten ‘Bacchus 2010
Nazioarteko IX. Ardo Lehiake-
tan’. Unax Unzalu upategiko ardu-
radunak azaldu digunez, sariak
“Launa familia upategia egiten
dabilen lan handiaren froga argiak
dira”. Lehiaketan 21 herrialdeta-
ko 1.624 kalitateko ardok parte
hartu zuten. 

Ardo eta Mahatsaren Mun-
du mailako Antolakuntzak anto-
latu zuen lehiaketa ‘Ingurugiro,
Nekazaritza eta Arrantza Minis-
teritza’ eta ‘Nazioarteko Enolo-
goen Elkartearen’ babesagaz.
Lehiaketak ardoen munduko hiri-
buru bilakatu zuen Madril mar-
txoko bigarren hamabostaldian. 

Sari hauetaz gainera, Launa
upategiko hainbat ardok 2008az
geroztik nazioarteko hainbat sari
jaso dute, horien artean iazko
urrezko bi dominak. G.A

Ardo lehiaketan 21
herrialdetako 1.624
kalitateko ardok parte
hartu zuten

Durango
merkataritza
gune ireki
bihurtuz

Durangoko Udalak eta +Dendak
elkarteak herria merkataritza-
gune ireki bihurtzeko akordioa
sinatuko dute. Komertzioaren
Foroan adostutako ekimenagaz,
Durango azpiegitura eta zerbi-
tzuetan merkatalgune handien
pareko Bizkaiko lehenengo herria
izango dela azaldu dute +Denda-
keko arduradunek. Ekimena mar-
txan jartzeko erabakia +Denda-
kek, Behargintzak, merkataritza-
ko teknikariek, Udaleko Gobernu
Taldeak eta oposizioko alderdiek
hartu zuten.

Udala izango da proiektua
bultzatuko duena. Santiago Reyes
+Dendakeko gerenteak azaldu
duenez, Durangoko merkatari-
tzak eskaintzen dituen produk-
tuak kalitate, prezio eta aniztasun
aldetik merkataritza-gune han-
diek eskaintzen dutena baino
"hobea" da. Hala ere, "kolektibo
moduan duten irudia indartzea”
falta ei zaie J.G/ G.A

“Durangok merkatalgune
handietakoen pareko
azpiegitura eta zerbitzuak
izango ditu”

Aste Santu honetan Durangoko
Turismo Bulegoak 193 turista jaso
ditu; iaz baino 97 bisitari gehiago.
Bulegoaren iritziz, kokaleku
berriak eragina izan du igoera
horretan. Bisitarien %57 Estatu-
tik etorri da, gehienak Bartzelona-
tik; 33 turista, hain zuzen ere.
Ondoren, madrildarrak izan dira
gehienak, 27 bisitari, eta Valentzia-
tik 11. Atzerritik ere 12 turista joan

dira informazio eske, turismoa
egin guran. Gehienak Erresuma
Batukoak izan dira, baina alema-
niarrak, frantziarrak, suediarrak
eta Estatu Batuetatik etorritakoak
ere baziren tartean.

Turista gehienek egonaldi
laburrak egin dituzte. Ingurueta-
tik ere hurreratu dira, gehienak Biz-
kaitik –batez ere, Bilbotik– eta
Gipuzkoatik. G.A

Bisitari kopurua bibidertu
du Turismo Bulegoak 
Bisitari gehienak Bartzelonakoak izan dira. 
Atzerritik, batez ere, Erresuma Batutik etorri dira.
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KULTURA

Makala eta Bidaurreta Ateneoan
Jimmy Bidaurreta eta Dj Makalak gidatuko duten sesioa
antolatu dute, apirilaren 10erako, Elorrioko Ateneoan:
elektronika askotariko doinuekin nahastuko dute.

Apirilaren 16an Durangoko Plateruenean abiatuko
du Doctor Deseo talde bilbotarrak disko berriaren
aurkezpen bira. Francis abeslariagaz egon gara.

‘Deseo: Cartografia Imposible‘12 13

ANTZERKIA TAILERRA

Ikuskizunen
zuzendaritza
eta aakkrroobbaazziiaakk
Aste Santuan

AA rgazkiaren erdian ager-
tzen den Ganso&cia
antzerki taldeko Gorka

Gansok gidatu zuen, apirilaren
1etik 4ra arte, Durangoko San
Agustin kulturgunean izan zen
ikuskizunen zuzendaritzari buruz-
ko tailerra. Oihulari Klown, Kon-
tu Kantoi, Rolabola eta Moki-Moki
taldeetako kide izandako akto-
reak izan zituen asteon Bartzelo-
nan ikastaroa eskaintzen dihar-
duen Gorkak joan zen asteburuan
hartzaile; Malaga, Gernika, Donos-
tia, Bergara, Bartzelona eta Duran-
goko aktoreekin jardun zuen.

Joan zen asteburukoa, baina,
ez da Ganso&cia taldeak eta San
Agustin kulturguneak elkarlanean
antolatu duten lehenengo tailerra:

Gorka ikastaroaren gidari eta anto-
latzailearen espezialitatea den
clown teknika Durangaldeko zaleei
gerturatzeko helburuz beste eki-
naldi batzuk ere egin izan dituz-
te; “clowna dugu pasio handiena”
dio Gorkak. Durangaldean clown
teknikaren zaleen ikuslegoa zabal-
tzea, baina, batez ere, jendeak
clownagaz eurek beste gozatu
dezala lortzea dute tailerraren
antolatzaileek jomuga.

Akrobazia eszentrikoak ere
landu zituzten apirileko lehenen-
go lau egunetan San Agustinen,
clownagaz eta umoreagaz zeriku-
si handia dutelako; erorketak, kol-
peak eta ezbeharrak barrea eragi-
teko baliatzen jakitea baita akro-
bazia eszentrikoen funtzioa. I.E.

Erorketak, kolpeak
eta ezbeharrak
barrea eragiteko
baliatzen ikasten
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GEURE DURANGALDEA

Jon Irazabal
Gerediagako kidea

Galtzadetako haritza
Aurten ere, martxoaren 31ko dataren inguruan, gerra garaiko
samina kaleratu dugu. 2010. urte honetan bereziki, bizia eta aska-
tasuna maitatzeagatik, orain dela 70 urte gure herrian kartze-
laratuak izan ziren emakumeak eta euren seme-alabak izan ditu-
gu gogoan.

Euren sena puskatzeko asmoarekin, frantsesetan eraikita-
ko ziega beltzean funtzionario, guarda eta monjen eskutik piz-
tiak izan balira bezalako tratua jasan zuten 2.000 emakumeak.
Euren Gaztelako herrietatik urrunduz, senitartekoen elkarta-
suna jaso ez zezaten, Durangora ekarriak izan ziren, durangar
bat (Esteban Bilbao) Francoren justizia ministro zelarik. Gal-
tzadetan eraikitzen zen etxe hau ezagutu duzuenok, pentsatu
nolakoa izan zitekeen hura.

Gure herrian egin zituzten urteak gogorrak izan arren,
herritar askoren bihotz berotasuna ere izan zuten. Ez ditugu
euren izenak ezagutzen baina durangar emakumeak antolatu
ziren, gose garai hartan kartzelako haurren bizitza hobetzeko
ahal zuten neurrian. Ez zen izan ahuntzaren gau erdiko eztula.
Galtzaileei elkartasuna adieraztea oso arriskutsua zen. Andre
eta ume haien bihotzean jasotako laguntza eta esker ona beti-
rako gelditu zen.

Heriotza ere izan zuten bidai horretan kide. Gosea, tratu
txarrak, zikinkeria eta abarren ondorioz hamar andre eta ume
betirako gelditu ziren Durangon. Kanposantu berean, lurrak bat
egin zituen kanpotik etorritako hegazkinek martxoaren 31n hil-
dakoak eta kanpotik 1940. urte hartan hiltzera ekarritakoak. 

Euren oroimenez haritz bat landatu genuen kartzela zegoen
aurrealdean, martxoaren 30ean.Urte batzuk barru emango
duen gerizpeak gizon eta andre askeak babestu ditzala. 

MUSIKA EMANALDIA

AApirilaren 10eko gauerdian
Elorrioko Ateneoan izan-
go ditugu Jimmy Bidaurre-

ta donostiarra eta Dj Makala
zarauztarra saioa eskaintzen. Jaz-
za, elekronika, funka, hip-hopa, ska
zein soul doinuak uztartzen dituz-
te sortzaile biek euren sesioetan. 

Musikan bere ibilbidea 90eko
hamarkadan hasi zuenetik ema-
naldietan eskaintzen duen musi-
ka estiloen aniztasuna zabaltzen
joan da Makala, eta askotariko
doinu eta erritmoen erakusgarri
da bere zuzenekoa.

Pianista legez, besteak beste,
Ortophonk moduko proiektuetan
ezagutu dugu, bestalde, Jimmy
Bidaurreta, eta antzerkirako eta
zinemarako ere sortu izan du
musika. Egun, Gasteiz Big Band tal-
deko zuzendaria denaren azkene-
ko sorkuntzak izango dira apiri-
laren 10ean Ateneoan entzungai. 

Soinu eta doinu ugari uztar-
tzeko baliabide teknologikoak era-
biltzen dituzte bai Makalak bai
Bidaurretak, eta nazioarteko hain-
bat eszenatokitan erakutsi dute
euren lana. I.E.

Ibilbide luze eta oparoa

dute bai Makalak 

bai Bidaurretak

Jazza, elektronika,

funka, hip-hopa

uztartzetik sortutakoak

Jimmy Bidaurreta eta Dj
Makala Elorrioko Ateneoan
Apirilaren 10eko gauerdian ekingo diote sortzaile gipuzkoar biek
Ateneoko emanaldiari; askotariko soinu eta doinuak uztartzen dituzte

IPUIN KONTALARIAK EMANALDIAK

Kuba, Katalunia, Alemania eta
Italiako ipuin kontalariak

Euren herrialdeetako tradi-
zio-ipuinak ekarriko dituzte Ita-
lia, Kuba, Katalunia eta Alemania-
ko kontalariek. Humor al dente ize-
neko saioa eskainiko du lehenik,
apirilaren 15ean 11:00etan, Lucia-
no Federico italiarrak. Ikasle gaz-
tetxoenei zuzenduriko saioa da
jaialdia zabalduko duen hori.

Mirta Portillo antzezle, ira-
kasle eta ipuin kontalari kubata-
rraren emanaldia izango da esko-
lako entzulegoarentzako bigarre-
na: apirilaren 16an 11:30ean
izango da Portilloren Cuentos de
amor y humor  izeneko saioa.

Katalunia eta Alemaniako
kontalariek jardungo dute, bestal-
de, apirilaren 16ko saioetan: Nuni-
la Lopez Cuentos para antes de des-
pertar eta Bartzelonan bizi den
Christian Atanasiok Juglar con las
palabras eskainiko dituzte Elo-
rrioko Arriolan. I.E.

Apirilaren 15ean eta 16an dira
2010eko Munduko Ipuin Konta-
larien Jaialdiaren emanaldiak. Lau
kontalariren saioak izango dira
Elorrioko Arriolan aurten; apiri-
laren 15 eta 16 goizetan eskoleta-
ko entzuleei zuzendutakoak, eta
apirilaren 16an, 22:00etan, publi-
ko orokorrari zuzendurikoak.

Lau ipuin, munduko lau

herritatik ekarrita,

Elorrioko Arriolan

Apirilaren 15ean, 11:00etan
(eskolako ikasleentzako)
Luciano Federico (Italia),
‘HUMOR AL DENTE’

Apirilaren 16an, 11:30ean
(eskolako ikasleentzako)
Mirta Portillo (Kuba), 
‘CUENTOS  DE AMOR Y
HUMOR’

Apirilaren 16an, 22:00etan 
Nunila Lopez (Katalunia),
‘CUENTOS PARA ANTES DE
DESPERTAR’
Christian Atanasio (Alema-
nia), ‘JUGLAR CON LAS
PALABRAS’

MUSIKA DISKOAK

UNHE hirukoteak
eta Ihesbide
taldeak, disko
berri bana kalean
Martxo amaieran kaleratu du
Ihesbide talde elorriarrak, Ihes-
kide izenagaz, hirugarren dis-
koa:  zortzi kantak osatutako
lana da 2003an Elorrion sortu-
tako taldeak abendu eta urtarri-
lean grabatu duena. Punk eta
rock doinu eta erritmoak oina-
rri dituzten abestiak dira disko
berrirako Ihesbidek sortu ditue-
nak. Letretan, “zapalduengana-
ko laguntasuna eta babesa, gure
herriak bizi duen errepresio poli-
zial, judizial eta mediatikoaren
ondorioz izandako bizipen eta
sentimenduak, anplifikatzen”
dituztela diote taldekideek.

UNHEren ‘Solasaldi’
Taldekideen artean Josu Aiarza-
guena tronpeta-jotzaile berriz-
tarra duen UNHETrio taldeak ere
diskoa aurkeztu berri du: Sola-
saldi izena ipini diote jazz musi-
ka jorratzen duen diskoari. Pia-
noa, bibrafonoa eta tronpeta
baliatuta, musika instrumenta-
la egiten dute Iñigo Peña eta Jua-
nan Aizpurua gipuzkoarrek eta
Aiartzaguena berriztarrak. I.E.
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“Desioaren alderdi distiratsuenei eta
ilunenei buruzkoak dira kantak“

Plateruenean orain urte bi egon
zinetenean bete-bete egin zen
aretoa.Zer oroitzapen dauka-
zu ordukoaz?
Durangoko Plateruena apur bat
fetixea da guretzat, egia esan, eta
estimu berezia diogu, batetik,
kontzertuaren aurreko egunean
entsegu orokorra egiteko auke-
ta ematen digulako, eta, bestal-
de, arduradunekin hartu-eman
berezia daukagulako.

‘Sexo,ternura y misterio’diskoa-
ren aurkezpen haren oroitza-
pen berezirik badaukazu?
Bira bateko lehenengo kontzer-
tuekin gertatzen da sentsazioa
batzuetan apur bat baldartasun
eta urduritasunarena izatea. Tek-
nikoki berba egiten badugu,
lehenengoa ez da perfektua iza-
ten, baina eragiten du felling
berezi bat; emozionalki oso
intentsoak izaten dira diskoen
aurkezpen kontzertuak.
Zer dauka ba Plateruenak hain
berezi egiten duena?
Halako gauzetan beti oso modu
emozionalean jardun izan dugu,
eta arrazoi konkreturik egon ez
arren, Txiki arduradunagaz eta
ingurukoekin feeling berezia
daukagu. Lokala bera, baina,
batez ere, bertan ipini duten
energia dugu gustuko. Gauza
horiengatik aukeratu dugu Pla-
teruena birari hasiera emateko.

Zerk bereizten ditu orain urte
biko diskoa eta datorren bari-
kuan aurkeztuko duzuena?
Gaiari dagokionez da desberdi-
na alde batetik: aurreko disko
guztietan landu dugun gaia izan
arren, lehenengo aldia da disko
osoa desioaren gaiari buruz
jorratu duguna. Deseo: carto-
grafía imposible du diskoak ize-
na, eta desioaren lurralde horiei
buruzko hamar abesti dira. Gaia-
ri dagokionez monografikoa da.

Musikari dagokionez,zelakoa
da disko berria?
Egin ditugunetatik disko baria-
tuena da doinuei dagokienez:
erabiltzen ditugun Fender gita-
rren soinu garbiak hastapene-
tako rocka dakarte gogora;
horrek mendebaldera garama-
tza. Badaude baita Mila eta bat
gauak gogora ekartzen dituz-
ten sonoritateak; ekialdeko soi-
nuak. Hegoaldeko zaporea ere
badauka. Musikaren lau puntu
kardinalak biltzen ditu, nahiz eta
iparraldetik “galdurik egon eta
bilatzen jardunda” sortuak izan.

Erritmoetako aniztasun horren
sorreran diskoa prestatzen jar-
dun duzuen denboran eginda-
ko bidaiaren bat dago? 
Musika sorkuntza beti dago
esperientzia pertsonalagaz erla-
zionatua. Musikari moduan bizi
duzun eboluzioak esperientzia

intimoagaz erabat lotuta behar
du egon. Gero, egia da asko des-
tilatzen dugula, guretzako baka-
rrik ez, baizik entzuten duena-
rentzako ere baliagarri izan dadin
emaitza. Desioaren alde distira-
tsuari eta ilunari buruz berba egi-
ten duten hamar kanta dira; guz-
tiok bizi izan ditugun tragedia txi-
ki eta poztasunei buruzkoak.

Abestien sorrerako uneak zela-
koak izan dira?
Abestien sorrera erditzeagaz kon-
paratzen dut beti: ikaragarri kos-
tatzen zait kanta bakoitza sortzea.
Hasierako prozesua, gitarrari hel-
du eta melodiak sortzearena ludi-
koagoa izaten da, jolasean hasten
da kanta. Sortutako hori gero tal-
deagaz konpartitzen dut... Azke-
nik, horri zentzu bat, letra bat
erditzea introspekzio prozesu bati
dago lotuta, eta gehiago kosta-
tzen da. Oso gauza pertsonala eta
intimoa da letren sorrera. Horri
dagokionez, oraindio ez dugu epi-
durala aurkitu: minez erditzen
dugu. Egia da, baita, behin egin
eta gero, itzelezko poza dela umea
parean ikustea, eta batzuetan aka-
tu egingo zenukeen arren, maita-
sun itzela diozu. Behin eginda
ikustean hasten zara gozatzen.

netan jartzeko gogotsu gaude:
oso gauza potenteak gertatzen
dira kontzertuetan, terapia baten
antzekoak dira. Kontzertu batek
irauten duen bi orduetan gerta-
tzen direnetariko gauza batzuk
berriro bizitzeko urte erdi igaro
behar litzateke eguneroko bizi-
tzan. Naizen guztia ematera ate-
ratzen naiz beti oholtzara. Horre-
gatik, dena ematearen sentsa-
zioa sentitzen ez dudanean
erretiratuko naiz: hau ezin dai-
teke funtzionario baten erruti-
na izan. Larru-jotze baten antz
handiagoa dauka.

Zerbait berezia prestatu duzue
Plateruenerako?
Badago alde bat, bereziki pres-
tatu duguna: bideo-sortzaile
batek abestientzako sortutako
irudiak emango ditugu pantai-
letatik. Kontzertu guztietan dago,
bestalde, gure eta publikoaren
arteko hartu-emanetik sortzen
dena, eta gure kontroletik kan-
po dagoena: berezi egiten due-
na. Bestalde, diskoan kolabora-
tu duten hainbat ekarriko ditu-
gu zuzenekoetara: Anari, Zea
Mayseko Aiora, Bilbon bizi den
Maria malagar kantaria, Mikel
Piris saxo-jotzailea... I.E.

‘Que amanece de nuevo’ sin-
gleak zailtasunen aurrean
aurrera egiteko jarrera bultza-
tzen du...
Esango nuke abestiaren izenbu-
rua dela baikorrena: “...ezerk
deitzen ez nauenean, dena joa-
na denean, denbora agonia bai-
no ez denean, hain galdua
nagoenean...” dio letrak.  

Hori horrela izanda ere,“aurre-
ra bolie” diozue baina, ezta?
Bai, beti. Abesti honetan, baina,
desioa iraganari lotzen zaionean
eta aurrera egitea gaitz izaten
deneko uneei buruz dihardugu.
Eta bai, abesti honetan ere, hala
ere, “vals hau dantzatzea, nor-
baiti lotzea” da proposatzen
duguna, “berriro egunsentia
ailegatzen den bitartean”. Hain-
batetan estropezu egin eta jau-
zi arren, aurrera egitea da dagoen
bide bakarra. 

Urte biko geldialdiaren ondo-
ren, irrikaz egongo zara ohol-
tza gainera igotzeko...
Ikaragarri, bai. Orain arte egin-
dako lan guztiari zentzua ema-
ten diona da. Geldi egoteak daka-
rrena da desioa handitzea.
Entzuleekin berriro hartu-ema-

On-line egiten dabiltza apirilaren 16an Doctor Deseo taldeak Durangoko Plateruenean eskainiko
duen kontzerturako sarreren salmenta, eta 600 sarrera baino gehiago salduta daude. Hamabigarren
diskoa, ‘Deseo: Cartografía Imposible’ izenekoa aurkeztera datoz Doctor Deseokoak, eta disko
berriaz berbaz jardun dugu Francis abeslariagaz. Musikaren inguruan eman dituen hogeita bi
urteetan egin duen moduan, den guztia oholtza gainean ematera datorkigu Francis Plateruenera.

“Perfektuak izan ez
arren, oso intentsoak
izaten dira aurkezpen

kontzertuak” 

“Desioari buruzko
disko monografikoa

da egin duguna” 

“Oso gauza
potenteak gertatzen
dira kontzertuetan:
terapia lakoak dira” 

“Musika sorkuntza
esperientzia

intimoagaz dago
erlazionatuta beti” 

MUSIKA ELKARRIZKETA
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MUSIKA KONTZERTUAK

Deneriko doinuak
GaztEHerriari
amaiera indartsu
eta bizia emateko
Apirilaren 2an, joan zen barikuan,
Durangoko kaleetan milaka gaz-
te independentista batu zen Gaz-
teHerria deialdiaren barruan anto-
latutako berbaldi, tailer eta baz-
karira. Beste horrenbeste lagun
erakarri zituen Landako Gunea
musika eta aldarrikapenez bete
zuen musika jaialdiak ere; Euskal
Herrian zein nazioartean oso
entzutetsuak diren taldeen zuze-
nekoak zeuden aurreikusita. 

Soziedad Alkoholika taldea
izan zen lehenengoa oholtzara
igotzen, eta Payola diskoa aur-
kezten diharduen Berri Txarrak tal-
de nafarraren tartea izan zen ondo-
ren. Aldameneko argazkian ager-
tzen den Bartzelonako Ojos de
Brujo taldea izan zen gero errit-
mo “dantzagarriagoak” eskain-
tzen, eta eguna eta gaua borobil-
tzeko, Londresko Asian Dub Foun-
dation eta etxeko Esne Beltza,
Gose eta Itziarren Semeak taldeak
ere izan ziren GazteHerria jaialdia-
ri amaiera ematen. I.E.

LITERATURA LEHIAKETA DOKUMENTALA EMANALDIA

LL ehen hezkuntzako hiruga-
rren, laugarren, bosgarren
eta seigarren mailetako

ikasleei zuzenduriko lehiaketa
antolatu du Abadiñoko Udaleko
Hezkuntza eta Euskara Sailak, gaz-
tetxo abadiñarren artean euska-
raren erabilera bultzatzeko asmoz. 

Zein da Gerbas? izenburua
izan beharko dute parte hartu
gura dutenek maiatzaren 4a bai-
no lehenago bidali beharreko ipui-
nek; gaia ere jaietako pertsonaia
hori izan beharko dute. Kultur
etxeetan edo internet bitartez eus-
kera@abadiano.org helbidean aur-

keztu daitezke, eta maiatzaren
28an egingo dute  sari-banaketa.

Herrikideak gidari
Udaberri honetan Abadiñon mar-
txan ipiniko duten Bidaiatu TAN
TAN TAN ekimenaren berri jakin
dugu asteon: abadiñarren ahotik,
beste lurralde eta kultura batzuk
ezagutzeko aukera eskaintzea du
ekimenak ardatz. Bidaiaren bat
herrikideekin argazki emanaldi
edo berbaldi bategaz konparti-
tzeko prest  leudeken guztiei luza-
tu diete euren proposamenak kul-
tur etxeetan aurkezteko deia. I.E.

Ipuinen bitartez irudi-

mena eta idazkuntza

bultzatzea da asmoa

Lehen hezkuntzako umeei
zabalduriko ipuin lehiaketa
Herriko jaietako Gerbas pertsonaia izan beharko dute protagonista
ipuinek, eta maiatzaren 4a baino lehenago aurkeztu beharko dira

‘Burma Vj: reporting from
a closed country‘ Elorrion

‘Zein da Gerbas?’

izenburua izan beharko

dute lehiaketara

aurkezten diren lanek

Burma Vj:Reporting from a closed
country filma da apirilean Elorrio-
ko Hilean Behin ekimenaren
barruan eskainiko dutena. Anders
Ostergaard danimarkarrak zuzen-
duriko dokumentalaren emanal-
dia astebete atzeratu dute, Aste
Santua tarteko izanik: apirilaren
15ean, eta ohiko ordu eta lekuan
izango da hitzordua: Iturri kultur
etxean,19:30ean hasita.

Besteak beste, Berlinale eta
Sundance jaialdietan saritua izan
den film dokumentala da Burma
VJ: Reporting from a closed
country, eta Oscar sarietarako
izendapena ere jaso du. 

Orain urte bi, 2007ko irailean,
Myanmar estatuko egoera men-
debaldeko komunikabideetara
ekarri zituen gertakariak ditu gai
nagusi filmak: herrialde hartako
ikasleek eta moje budistek osa-
tutako taldearen protestak kon-
tatzen dira dokumentalean: ber-
tako bideo-kazetari bat da kon-
takizunaren ardatza. I.E.

Apirilaren 15ean da apirileko Hilean Behin
zinema emanaldia Elorrioko Iturri kultur etxean

Oscar sarietarako

izendatua izan da

‘Burma Vj’ filma
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Aralar alderdiaren iniziati-
baz, ustiategi hauek lehenera
ekartzeko edo berreskuratzeko
plana martxan jartzea onartu
zuen Legebiltzarrak martxoaren
25ean. Horren arabera, 2011ko
lehen seihilekoan aurkeztu
beharko du plana Jaurlaritzak,
besteak beste, berreskuratu
beharreko guneak aukeratzeko
irizpideekin. Plana hobetzeko
asmoz, Jaurlaritzak udalerrien
eta eragindako beste erakun-
deen iritzia kontutan hartu
beharko du.  Adituek diotenez,
egoeraren arabera, harrobi
batzuek erabilera kultural eta
pedagogikoa izan dezakete, his-
toria ezagutzera emanda. Esate
baterako, XVIII. mendean
Mañariko ustiapenetatik atera-
tako marmolez eginda daude

Madrilgo Errege Palazioko zuta-
beak. 

Martxan daudenak

Gaur egun, zazpi harrobi daude
eskualdean funtzionatzen.
Harearria ateratzen da Duran-
goko lau hauetatik: Bidegane,
Santa Apolonia, San Roque 2
eta Lersundi. Kareharria har-
tzen dute Mañariko hiru haue-
tatik: Markomin Goikoa,
Mutxate eta Zalloventa.

Zalloventa Urkiolako Parke
Naturalaren mugen barruan
kokatuta dago, eta une honetan
produkzioari eusten dio, bere
kasua auzitegietan hara eta
hona dabilelako. Dena dela,
Legebiltzarrak ustiategi horren
itxiera eskatu zuen otsailaren
2an, eta horretarako Urkiolako
Parke Naturalaren Natur Balia-
bideen Antolamendurako Plana
aldatzeko prozedura martxan
ipini du Jaurlaritzak. Gainera,
Euskal Herriko Natura Babeste-
ko Legea ere aldatu zuen
Lakuak martxoaren 11n, parke
naturaletan ustiapen berriak
zein oraingo ustiapenen heda-
penak debekatuz. J.G. / M.O.

Azken asteetan, harrobien gaia ukitzen duten erabakiak hartu
dituzte Eusko Legebiltzarrak eta Jaurlaritzak. Batetik, 
bertan behera utzitako harrobiak leheneratzeko asmoa agertu
dute eta, bestetik, parke naturalak ustiapenetatik babestekoa. 
Durangaldean ere izango dute eragina erabakiok.

H
arrobien gaiak txinpar-
ta ugari atera izan du
Durangaldean aspaldi-
tik. Atxarte eta Zalloven-

ta dira beharbada horren adibi-
de ezagunenak. Baina eskualde-
ko harriaren erabilera urte
luzetako kontua da, eta hainbat
dira gure mendi edo baso ingu-
ruetan berau ateratzeko izan diren
guneak. Hain zuzen ere, 49 harro-
bi topatu daitezke eskualdean;
horietatik zazpi bakarrik daude
orain funtzionatzen, eta gainera-
ko 42ak geldirik daude.

Durangaldea inguru prezia-
tua izan da produkzio horreta-
ko eragileentzat: kareharria,
hareharria eta marmola atera
izan dira bertatik. Etxe nahiz
makroazpiegituren eraikuntzek
geroago eta material gehiago

eskatu izan dute eta,  2007an,
adibidez, Durangaldea jotzen
zuen Jaurlaritzak hiru herrial-
deetako kareharrizko erreserba-
gune nagusi. Ikusteko dago,
baina AHTak ere nonbaitetik
jan beharko du. Kasu honetan,
baina, administrazioak natura
babesteko neurriak hartu ditu.

Bertan behera utziak

Bertan behera utzitako harro-
biak kutsagarriak eta arrisku-
tsuak izan daitezke, Atxarteren
moduko kasuetan makineria
oraindik han dagoelako, beste
batzuetan hondakinak daude-
lako. Hain zuzen ere, 2000. urte-
ra arte, ustiatzaileak ez zeuden
berreskurapen plan bat egitera
behartuta EAEn.

Natura babesteko urratsak
harrobien auzian

HHAARRRROOBBIIAAKK
DDUURRAANNGGAALLDDEEAANN

MARTXAN: 7 

Durango: 4
Bidegane, Santa
Apolonia, San Roque 2
eta Lersundi.

Mañaria: 3
Markomin Goikoa,
Mutxate eta Zalloventa.

GELDIRIK: 44 

Abadiño: ........................ 5
Atxondo: ........................ 5
Berriz:  ..............................2
Durango: ....................... 8
Elorrio: ............................ 4
Garai: ................................ 1
Iurreta: ............................. 1
Izurtza: ............................ 2
Mañaria: ......................... 8
Mallabia: ......................... 3
Zaldibar: ......................... 5

Kepa Aginako
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Atxarteko harrobiaren ustiapena soka
luzeko gaia da. “Herritarren protestek
eta Urkiolako Parke Naturalean duen
kokapenak sortzen dituen arazoengatik”
itxi zutela azaldu du Indutria Sailak.
Urkiolaren Aldeko Batzordea herri plata-
formak 90eko hamarkadan harrobia
ixteko ekimena martxan jarri zuen.
Hainbat herritar ehun egun baino gehia-
goan horman zintzilikatu ziren ustiaketa
etenaraziz. “Harrobiaren  lurrak Udala-
renak direnez, enpresari alokairu kon-
tratua ez berriztea eskatzen genuen”,
gogoratu du Jon Irazabal Gerediaga
elkarteko kideak.

Sasoi hartan Gobernu Taldean
zegoen EAJgaz auzitegietara heldu ziren.
“Udalak ustiaketa leheneratzea proposa-
tzen zuen, harrobiaren ustiapena kon-
trolatua eta mugatua izatea ahalbide-
tuz”, azaldu dute Industria Sailetik.

Urkiolako Parke Naturaleko Patro-
natuak ere sasoi hartan harrobiaren
ingurua berreskuratzeko plana aurkeztu
zuen. Patronatuko kide ere baden Jon
Irazabalen berbetan, “harrobien beha-
rrizana egon badago, baina ingurume-
nean duten eraginagaz, zer baldintzatan
egon behar diren eta zelan kontrolatu
erabaki behar da”. Kalterik gutxien egiten

duten lekuan egon behar direla gainera-
tu du Irazabalek. “Harrobien irabaziak
enpresendako dira, baina arazoak publi-
koak dira”. 

Jose Luis Navarro (Talde Indepen-
dientea) Abadiñoko alkateak azaldu
duenez, “beti defendatu dugu harrobia
berreskuratzea. Ustiapenagaz ez gaude
ados”. Parke Naturalean bertan egonda
harrobi horren jardunak ez duela “zen-
tzurik” gaineratu du alkateak.  Ingurua
berreskuratzeari beharrezko  deritzo,
baina Udalak inbertsio hori egiteko
baliabiderik ez daukala azaldu du. Jaur-
laritzak edo beste instituzioren batek
ekimen hori aurrera eramatea erabaki-
tzen badu Udalaren “laguntza guztia”
izango duela dio Navarrok. Ingurua
“arriskutsu” dagoela gogorarazi du.
“Leku hori ezin da horrela utzi”, azpima-
rratu du alkateak.

Atxarteko harrobia berreskuratzearen alde agertu da Jose Luis
Navarro Abadiñoko alkatea. Harrobiak leheneratzeko Jaurlaritza-
ren ekimenak Atxarte jomugan izan dezake.

Atxarteko harrobia
berreskuratu guran

Harrobiaren kontrako
plataforma horman
zintzilikatu zen 

Pablo Garitaonandia

Legeek sarri eman ohi dute izkin egiteko
aukeraren bat; zenbaitetan, tranpa bere bai-
tan daukate. Zalloventaren auzian, antze-
ko zeozer gertatzen dela esan daiteke.

Zalloventari ustiapenerako epea
amaitu, eta 2002tik aurrera lan eremua
hedatzea eskatu zion Jaurlaritzari, bi
bider. Hedatuz gero, Urkiolako Parke
Naturalaren mugen barrura helduko
litzateke. Alegazioak aurkeztu zituzten
mañariarrek eta hainbat eragilek, eta

bietan eman zien arrazoia EAEko Auzite-
gi Nagusiak. Bigarren auzian enpresak
ipinitako helegitea, baina, Espainiako
Auzitegi Gorenean dago oraindik.

Kontua da heldulekuak aurkitu izan
dituela enpresak legearen baitan. 90eko
hamarkadan, Jaurlaritzak EAEn harrobi
izateko gune posibleak zehaztu zituen,
eta asko naturgune babestuetan zeuden,
tartean Urkiola. Honantza etorrita,
Aldundiak zehazten duen Erabilera eta

Kudeaketa Arautzeko Planak dionez,
mugen baitan 1.500.000 tona ustiatzeko
aukera dauka Zalloventak, gero harrobi
osoa leheneratzea bermatuz. Hori balia-
tuta, 2009ko urtarrilean beste baimen
eskari bat egin zuen enpresak.

Aralarrek bultzatu eta Legebiltzarrak
onartuta, Urkiolako Parke Naturalaren
Natur Baliabideen Antolamendurako
Plana aldatzeko prozedura hasi du Jaur-
laritzak. Plan horrek Aldundiarenak bai-
no “indar handiagoa du berez”, eta “plan
berria osatu bitartean ustiapena gelditu
beharko litzateke”, dio Dani Maeztu Ara-
larreko legebiltzarkideak. Behin plana
eginda, Zalloventak ezinezkoa izango
omen luke lanekin aurrera jarraitzea.

Bestalde, Jaurlaritzak Natura Babes-
teko Legea aldatu berri du, eta horren
arabera, ezingo da babestutako naturgu-
neen mugen eta eragin-eremuen baitan
ezelako ustiapenik egin, ez haizetara ez
lur azpian. Ustiapenen zabalpena ere
debekatu du, eta indarrean dauden jar-
duerek leheneratzeko proiektuak izan
behar dituztela zehaztu du. Zalloventa-
ren kasuan, Legeak zera dio, azterketa
teknikoen ostean egiaztatuta dagoela
harrobi osoa leheneratu daitekela, ustia-
tzen jarraitzeko premiarik barik.

Sakontze berezia merezi duen atala da Mañariko Zalloventa harro-
biarena. Parke Naturalaren mugen baitan dihardu; legearen zirriki-
tuak, baina, geroago eta estuagoak dira azkeneko erabakiekin.

Zalloventa, geroago eta
zirrikitu estuagoan

Plan berria osatzen den
bitartean, ustiapena
gelditu beharko litzateke



IritziaIr
2010eko apirilaren 9a, barikua anboto18

Jose Luis Zubillaga
EB-Berdeak

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 apirilaren 9a - 9. urtea - 368 zk.
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Anbotok ez du bere gain hartzen kolaboratzaileen zutabeetan, iritzi artikuluetan edo gutunetan adierazitako esanen eta iritzien erantzukizunik.

IRITZIA
Gutunak @

✑

Iurretako dantzariok entseguetarako leku
bat daukagu! Ez dugu euripean gehiago
entseatu behar izango!

Duela hiru urte, Abadetxea erre zenean, dantzariok plaza-
tik aldenduak izan ginen, entseguak egiteko leku apropo-
sena galdu genuelarik. Denbora tarte honetan, Goiuria ikas-
tola eta IMIren lokalean izan ditugu gure erreminta, arro-
pa eta gainerako gauzak. Dantza egiteko beharrezkoak diren
ezpatak, makilak, bandera, zinta-dantzako palua, arkuak,
eta gutxi batzuetan eztanpa egiteko txarrantxia, otzarak, mai-
luak, lihoa, haria eta bestelakoak hartuta bideratu gara Iurre-
tako plazara. Berau baita dantzariek entseatzeko leku ego-
kiena.

“Saloia” galdu genuenetik, hainbat alditan esan dugu
dantzarion lekua Aita San Migel plaza dela. Kantak dioen
bezala, “Aitte san migel Ijorretako zeru altuko loria…, agu-
re zaharrak dantzan ikusi ta harek eitten jok barria…”.  Aba-
detxea erretzea eta gure aurpegiko barrea deuseztea, biak
bat izan ziren. Iurretako plazan, sarri, ez zegoen dantzari-
rik.

Dantzarion ekinari esker, plazara gerturatzeko aurre-
rapausu bat eman dugu oraingoan. Argi daukagu, bai dan-
tzan egiteko, eta baita entseguak egiteko ere, eszenatokirik
hoberenak, herri eta auzoetako plazak direla. Udalarekin
hainbat berriketaldi izan ondoren, plazara gerturatzeko
bidea libre utzi digute.

Dantzarion ekinak bere fruituak eman ditu, baina hori
ez zen posible izango Iurretako Udalak bere aldetik ezer jarri
ez balu. Gaur egun frontoiko ateak zabalik ditugu dantza-
riok bertan entseguak egiteko. Euri eta ekaitzek inoiz gure
lana zapuztu ezin izan badute, orain are gutxigo! Frontoi
barruan lokaltxo bat eman digute, bertan erreminta guz-
tiak sartu ahal izateko; hala ere, lokalaren egoera dela-eta
hainbat trastu IMIren lokalean edukitzen jarraituko dugu:
makila berriak, nesken arropak eta bandera kasu.  Baina Iurre-
tako Udalak frontoiko lokalaz haratago joateko ahozko kon-
promisoa hartu du. Frontoiaren alboan dagoen bolatokia
berriztu eta guri bertan lekutxo bat egiteko aukera aintzat
hartu duelako. 

Udalak bolatokia erremintak, arropak, bandera eta bes-
telakoak izateko leku egoki bilaka dezakeela uste dugu. Era
honetan, bertan gure gauzak utzi eta plazatik gertu egon-
go ginateke, eta denbora txarrarekin aterpe baten azpian
dantza egiteko aukera ere izango genuke.

Bukatzeko, dantzariok plazan dantza egiteko aukera
eman diguzuen guztioi eskerrak eman nahi dizkizuegu. Guz-
tiok irabazi dugu, herriaren ahoan irribarre bat baitago orain!

“Aitte san migel Ijorretako zeru altuko loria…,agure zaha-
rrak dantzan ikusi ta harek eitten jok barria…”.

Iurretako Dantzariak

Eskerrik eta zorionik beroenak plateru
guztioi
Pozik gaude Durangoko Plateruena kafe antzokiko kideok
aurtengo Zilar Asteak izan duen kalitatea eta arrakasta iku-
sita, eta zelan edo halan ekitaldi horietan parte hartu duzuen
guztioi eskerrak eta zorionak eman gura dizkizuegu, banan-
banan: antolakuntzan lankide izan zaituztegun Ibaizabal ikas-
tola, Durangoko Institutua, Maristak eta Jesuitak ikastetxeei,
Berbaro elkarteari, Literatur Eskolari, San Agustin kultur-
guneari, Udal Liburutegiari eta Durangoko Udalari; ekital-
dietan jardun duzuen Gotzon Barandiaran, Rafa Rueda, Karri-
ka antzerki taldea, Eñaut Elorrieta, Unai Iturriaga, Miren Amu-
riza, Le Petite Theatre de Pain, Xabier Mendiguren, Peru
Magdalena, Larraitz eta Eunate Zarrabeitia, Josu Zabala eta
Alex Ruiz de Azua sortzaileei; poesiaz, bertsoaz, kantuaz,
antzerkiaz, literatur kritikaz zein mendi-ibilaldiaz gozatze-
ra hurreratu zareten 1.000 lagunei; eta, zelan ez, Joseba Sarrio-
nandiari.

Joan zen udazkenean bost urte egin zituen Plateruenak,
eta orain arteko lanari buruz hausnartu eta etorkizunari begi-
ra helburuak zehazteko asmoz zorrotz aztertu genuen gure
jarduna, eta ideia garbi bategaz amaitu genuen: ohiko pro-
gramazioaz gainera, geure kulturgintza proposamen propio-
ak egiteko jauzia egin behar genuen, eta jauzi hori egiteko Duran-
goko zein Euskal Herri osoko lagun eta eragileekin elkarlana
landu behar genuen, beti ere, euskarazko kulturgintza zabal-
du eta bultzatzeko. Hori da gure lan-ildoa: kontsumoko kul-
turatik harago, edo honago, herritarren gurari, kezka, poz eta
interesekin bat egingo duten esperientziak martxan jartzea,
euskaraz eta kulturgintzaren egitekoa herri-bizitzagaz uztar-
turik ulertuta. 

Bide hori ibiltzeko lehenengo pausuak dira Aikoko lagu-
nen dantzaldiak, joan zen udazkenean Kantuaren Kantoia ize-
nagaz kantariak eta kantazaleak batzeko gune izan zedin
antolatu genituen elkarrizketa musikatuak, DF bertsozaleen-
tzako eskola, eta, dudarik barik, etorkizunean etorriko diren
proposamen berriak. Bide horren orain arteko gailurra izan
da aurten lehenengoz antolatutako Zilar Astea, tontorretik begi-
ratuta norako berriak eta ekiteko indarrak eman dizkiguna.

Guztion artean geroago eta bide interesgarriagoak egin
eta bidelagun berriak ezagutuko ditugun segurantzian, eske-
rrik eta zorionik beroenak plateru guztioi!

Durangoko Plateruena kafe antzokia

Lege-erreforma 
ala iruzurra?
Ezker abertzalea hauteskundee-
tan egon ez dadin Ministroen
Kontseiluak onartutako lege-erre-
formak PSOE eta PPren arteko
lehia zoro eta fiktizio bat dira,
terrorismoaren aurkako borro-
kan zein den gogorragoa erakus-
teko; Mayor Orejak egindako
azken adierazpenen ondoren,
batez ere.

Paktu horren helburua dato-
zen udal eta foru hauteskundee-
tan PSE-PPk Euskadin egindako
akordioaren zimenduak berma-
tzea da. Sozialistek eta popularrek
euren epe motzeko interesei bai-
no ez diete begiratzen, eta euren
hauteskunde ondorengo paktuak
blindatu gura dituzte Alderdien
Legearekin, gobernatzeko behar-
ko dituzten gehiengoak lege
horrek emango baitizkie.

Talde politiko guztiek dute
hauteskundeetara aurkezteko
eskubidea, eta herritarrak baka-
rrik dira euren ordezkari nortzuk
izango diren aukeratuko dute-
nak. Parte-hartzeari eta pluralta-
sunari eragindako beste estualdi
bat da hau.

Euskadin ezker abertzalea
falta da, lehenengo ETAk eta ondo-
ren legezko ez izateak blokeatu-
ta, mediatizatuta eta harrapatu-
ta dagoelako.

Ez dira erdi-esanen garaiak.
Ezker abertzalea bidegurutzean
dago, eta aukeratu egin behar du
ETAri desagertu dadin jendau-
rrean eskatzearen edo bakarrik
uztearen artean.

Ezker abertzaleak aukera
bakarra dauka. Bide politiko eta
demokratiko hutsak erabiliz ETA-
rengandik bereiztuta aurrera egi-
tea edo desagertzea, eta oraintxe
erabaki behar du, areago hurren-
go hauteskundeetan egon ez
dadin onartutako lege aldaketak
eta gero.

*Erredakzioan itzulita

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

PSEk eta PPk epe motzeko
interesei begiratzen diete, eta
hauteskunde ondorengo 
paktuak blindatu gura dituzte
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Apirilak 14 • Biladi - Gizarte Ongizatea
19:00 Hitzaldia: “Palestina: La salad bajo la ocupación”. Juani Rishmawi. Kultur Etxean.

gure seme-alabekin irudi eta
itxuraren gizartean.

IKUS-ENTZUN   
ELORRIO
›› Burma JV, hilean behin.dok zikloko

dokumentala apirilaren 15ean
izango da, 19:30ean.

ERMUA
›› Laburmetrai emanaldia, apirilaren

13an 19:00etan, Lobiano kultur
gunean.

›› Haur zinea: Marrazki bizidunak,
H.C Andersen idazle danimarkarren
ipuin
ezagunez
disfrutatzeko
aukera,
apirilaren
12an
17:30ean,
Haur
Liburutegian.

IPUINAK

BERRIZ
›› Munduko ipuin kontalariak, Nora

Lúa+ Luciano Federico apirilaren
16an, 22:00etan, Liburutegian.

DURANGO
›› Munduko ipuin kontalariak,

Christian Atanasiu (Alemania),
apirilaren 16an, 20:00etan,
Liburutegian.

ELORRIO
›› Ipuin kontalaria: ‘Munduko

kontalariak apirilaren 15ean
Luciano Federico (Italia)11:00etan
(eskolarra) Arriolan. Apirilaren 16an
11:30ean
(eskolarra)
Mirta
Portillo
(Kuba) eta
22:00etan
Nunila
López
(Katalunia)+ Christian Atanasiu
(Alemania). Bost kontinenteetako
kontalari hauek hainbat istorio
kontatuko dizkigute; umorea nagusi

Hitzaldia ‘Palestina: La salad bajo
la ocupación’ apirilaren 14an,
19:00etan, Ibarretxe kultur etxean.

›› Anderebide: hitzaldia ‘Empodera-
miento’ apirilaren 15ean,
18:30ean, Ibarretxe kultur etxean.

IKASTAROAK
DURANGO
›› Barreterapia Gure Izarrak taldeak

antolatuta, hilabeteko azken
ostiraletan, 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 21ean eta
taldeko laguntza psikologikoa
apirilaren 20an. 
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 merme-
lada 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.

ERMUA
›› Ogigintza eta pintxogintza,

apirilaren 15etik 29ra. Izen-ematea
Lobiano kulturgunean edo
639 414 205 telefonora deituz.

IURRETA
›› Solidaridad Intergeneracional:

‘Alfabetizazio informatikoa’
apirilaren 13an, 16:00etatik
19:00etara, Kultur Etxean. 

›› Guraso eta hezitzaileentzako
doako ikastaroa. Izen-ematea:
apirilaren 15a arte, Ibarretxe
kultur etxean eta Maiztegi herri
eskolan. Gaiak: 1.- Nola erabili
autoritatea gure seme-alabekin, 2.-
Teknologia berrien eragina familian,
3.- Nola jokatu eta hezi kontsumoa-
ren gizartean; eta 4.- Nola jokatu

ANTZERKI
BERRIZ
›› ‘Artea’ apirilaren 16an, 17:30ean,

Kultur Etxean.

DURANGO
›› Umorezko bakarrizketa; Nuria

(Panpinpanpox) apirilaren 9an,
23:30ean, Misarben.

›› ‘Anda jaleo
jaleo’
apirilaren
10ean,
20:00etan,
San Agusti-
nen.

ERMUA
›› ‘Humanus Comicus’ apirilaren

16an, 22:15ean, Lobiano Kultur
Gunean. Niño Costriniren eskutik.

›› ‘Ellas bailan solas’ apirilaren 17,
19:45ean, Orbe Kardenalaren
plazan.

›› Haurrentzako antzerkia ‘Krataska-
cia’ apirilaren 17an, 17:00etan,
Lobiano Kultur Gunean.

ZORNOTZA
›› ‘Julio Verneren azken bidaia’

apirilaren 17an, 18:00etan,
Zornotza Aretoan.

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

Apirilaren 16an, 22:00etan

EUSKAL STRONG
FESTIVAL

Zornotzako Idaba Rock Club-ek
hardcore eta metal jaialdia antolatu du
asteburu honetarako. Jaialdiaren
hirugarren edizioari dagokion lehen
kontzertua eskainiko dute apirilaren
16an. Kartel zabala eskaintzen dute:
Proudz, Conflit noise, B12, The Angel
Manifesto eta Bullets of Misery.
Zapatuan berriz, Torazinas, Sermonds
eta Bittel Honey.

AGENDA

BESTEAK
IURRETA
›› Udalekuetarako izen-ematea. Uda-

leku ibiltaria Urbasatik Elizondora,
uztailaren 1etik 14ra, eta Udaleku
Finkoa Ozaetan, uztailaren 14tik
26ra. Kimuak antolatuta. Informa-
zioa gehiago kimuak@kimuak-
elkartea.com, edo 665 72 82 13,
94 620 03 42 telefonoetan.

›› Iurreta Txirrindulari Elkarteak
ibilbideak antolatu ditu apirilaren
11n, 09:00etan, Iurretan-Lemoa-
Artea-Sarasola-Ugao-Zornotza-
Iurreta.

ZALDIBAR
›› Gazteleku, apirilaren 16tik 18ra,

12-16 urte bitarteko gazteentzat,
16:00etatik 20:00etara,
Gaztelekuan.

ZORNOTZA
›› Gauero, Gaztetxoentzako 

(10-15 urte) gaueko aisialdi
programa, 20:00etatik 23:00etara,
apirilaren 16 eta 17an, ‘Ole Ole!!!’
Zelaieta Zentroan.

›› Gazte Gaua,  14 urtetik gorakoen-
tzat, apirilaren 10ean, Zelaieta
zentroan.

›› Gazte Txokoa,  14 urtetik gora-
koentzat apirilak 9, 16, 23 eta
30ean, Zelaieta Zentroan.

›› GR-98 azte Urdaibaiko biosfera
erreserbari itzulia, apirilaren 17an

Ereño-Laida. Izen-ematea eta
informazioa Zelaieta Zentroko
harreran.

DANTZA
DURANGO

›› Dantzaldi herrikoia. Durangoko
Plateruena kafe antzokian
erromeria, apirilaren 10ean,
19:00etan. 

DEIAK

BERRIZ
›› San Pedro eta Santa Isabel jaiak

antolatzeko datorren apirilaren
12an, Berrizko jai batzordeak
lehenengo batzarra egingo du.
Udalak deialdi zabala egiten die
berriztarrei bileran parte hartu
dezaten.

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.

DURANGO
›› ‘Inpresioak’

Arte eta Historia
museoan
apirilaren 9tik
maiatzaren 2ra
ikusgai, Beittu
Art Galleryren
eskutik.

IURRETA
›› Gizarte Ongizatea. Ibarretxe

kultur etxean erakusketa
‘Welcome-Ongi etorri- Bienveni-
do/a’ apirilaren 12tik 23ra.

ZORNOTZA
›› ‘Bosteko 2010-01-27’ erakusketa.

Elena Goñi, Ramón Pérez, Ignacio
Sáez, Leire Ugalde. Apirilaren 7tik
28ra ikusgai Zelaietan.

›› ‘A mesa puesta’ Laka apirilaren
24tik maiatzaren 28ra Zelaietan.

HITZALDIA       
IURRETA
›› ‘Bularretik mintzora’ apirilaren

13an 17:30ean, Herri Liburutegian.

›› Biladi- Gizarte Ongizatea:



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

7

EGURALDIA

13o

9

23o DOMEKA

7

18o ASTELEHENA

9

23o ZAPATUA

8

19o BARIKUA

MARTITZENA

BOTIKAK
Barikua, 9
09:00-22:00
•  Deleuze Jiménez (Erreka 6 - Elorrio) 
09:00-22:00
•  Irigoien 
(Bixente Kapanaga 3 - Iurreta)
Zapatua, 10
09:00-09:00
• Campillo (Montebideo 24- Durango)
09:00-13:30 (*14:00)
• Bartolome (Gabiola 2 - Berriz)
• Larrañaga (Berrio Otxoa 6 - Elorrio)
•  Sanroma/ Sagastizabal/  De Diego/
Balenciaga/  Unamunzaga
•  Irigoien*
(Bixente Kapanaga 3 - Iurreta)*
Domeka, 11
09:00-09:00
• Mugica (Andra Mari 9 - Durango) 
Astelehena, 12
09:00-09:00
• Navarro (Artekale 6 - Durango)
09:00-22:00
• Bartolome (Gabiola 2 - Berriz) 
Martitzena, 13
09:00-09:00
• Sagastizabal 
(Askatasun Et. 19 - Durango)
Eguaztena, 14
09:00-09:00
• Balenciaga (Ezkurdi 8 - Durango)
09:00-22:00
• Larrañaga (Berrio Otxoa 6 - Elorrio)
Eguena, 15
09:00-09:00
• SanRoma (Uribarri 5 - Durango)

Eguraldiak hobetzera egingo
du. Tenperaturak gora egingo
du. Dena dela, egunaren
lehenengo partean hodeiak
gailenduko dira oraindik
zeruan, baina arratsaldean
argitzera egingo du. 

Udaberriko eguraldi ederra
espero da. Goizean lanbro apur
bat sortuko da, baita
lainoguneak ere, baina laster
desagertuko dira.  Goizaldean
hego-haizea ibiliko da, goizean
ipar-ekialdekoa.
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duten istorioak, egunerokoari
buruzkoak, ipuin tradizionalak... 

IURRETA
›› Ipuin kontalaria. Alaitz Muroren

emanaldia, apirilaren 16an
18:00etan, Liburutegian, 5 urtetik
gorakoak, Nazioarteko Haur-gazte
Liburuaren Egunaren baitan.

JAIAK
ELORRIO
›› Erreka Kaleko Jaiak. Barikuan

‘Gazte Itzala’ eta ‘Pisontxis’
Elorrioko taldeen kontzertua
egongo da plazan. Gauerdian DJ
jaia hasiko da Ateneoan. Apirilaren
10ean 17:00eta esku pilota
partiduak. 19:00etan Trikizo
taldeagaz erromeria eta 23:00etan
Kontzertuak  Elorrixoko Gaztetxean-
Trastorno+Tres41+Stricalla.
Gauerdian Dj Makala eta Jimmy
Bidaurreta disko jartzaileak
Ateneoan. Domekan, gazteentzat
disko txiki festa plazan.

LITERATURA
ERMUA
›› XVI. Ermua Hiria literatur saria.

Literatur lehiaketa honek ohiko
narratiba eta olerki modalitateak
ditu. Lehiaketak 400 euroko sariak
banatuko ditu narratiba eta olerkien
atalean. Gaia librea eta autoreak
aukeratzekoa da. Lanak maiatzaren
7a bitartean aurkeztu daitezke.
Informazio gehiago Liburutegian.

MUSIKA
DURANGO
›› Doctor Deseo, apirilaren 16an

22:00etan, Plateruenean.

ZINEKLUBA
DURANGO
›› ‘Un hombre

soltero’,
apirilaren
15ean,
20:30ean,
Zugazan.

ERMUA

››‘Looking for
Eric’ apirilaren
15ean,
19:00etan eta
21:30ean,
Lobiano
kulturgunean.

tik aurrera Ateneoan.

ERMUA
›› Mariachi Real Azteca kontzertua

(Udaberriko jaia), 19:45ean
apirilaren 17an. Orbe kardinalaren
plazan.

ZORNOTZA
›› Euskal Strong Festival apirilaren

16an 22:00etan Idaba Rock
Cluben. Luxuzko kartela: Proudz,
Conflit noise, B12, The Angel
Manifesto eta Bullets of Misery. 

›› IX. Gau elektronikoa, apirilaren
9an 22:00etan, Plateruenean.
Ruben
Costas eta
Iker
Under-
sound Dj-
en eskutik.
Gau
elektroni-
koak Mikel E, Soulrack eta El txef
izango ditu bisitari.

ELORRIO
›› ‘Dj Jaia’ apirilaren 9an, 00:00etatik

aurrera, Ateneoan.

›› Makala & Jimmy Bidaurreta
apirilaren 10ean Arriolan, 00:00eta-

ZINEMA

DURANGO

Zugaza
Ex-posados
Zuzendaria: 
Andy Tennant

barikua 9: 19:00/
22:00
zapatua 10:
19:30/ 22:30
domeka 11:
19:30/ 22:30
astelehena 12: 19:00/ 22:00
martitzena 13: 20:00

Umeendako zinema

Como entrenar a tu 
dragón 3D
Zuzendaria: 
Peter Hastings

zapatua 10: 17:00
domeka 11: 17:00

ELORRIO
Arriola antzokia

Up in the air
Zuzendaria: 
Jason Reitman

domeka 11: 
20:00
astelehena 12:
20:00

ZORNOTZA

Zornotza aretoa
Precious
Zuzendaria:
Lee Daniels

domeka 11:
20:00
astelehena 12:
20:00

Umeendako zinema

Arthur y la venganza de
Maltazard
Zuz.:Luc Besson

domeka 11: 17:30

Apirilaren 16an, 17:30ean

‘ARTEA’

La Maquiné Granadako konpainiak
musika, txotxongiloak eta objektuak
erabiltzen ditu natura protagonista
duen ikuskizun honetan. Natura
hurbiltzen dien antzezlanean arte-
zuhaitz baten bilakaera ikusiko da,
piano baten zuzeneko doinuez
lagunduta. Maite Arrese kontalariak
ipiniko dio basoan gertatzen den
istorio honi euskarazko ahotsa. Bost
urtetik gorako umeei zuzendutako
kalitateko antzerkia izango da
Berrizko Kultur Etxean ikusgai.
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KIROLAK

Durango Ilarduyak eta Eibarrek jaitsiera promozioa jokatu-
ko dute. Bihar elkarren kontra ariko dira. Irabazleak
itzulerako neurketa etxean jokatzeko txartela lortuko du.

Sasoi betean dabil Asier Agirre korrikalari gaztea. Bidezabal
atletismo taldeagaz eta Javi Conde egokitutako kiroleko
atletismo taldeagaz korritzen du 20 urteko durangarrak.

25 Asier Agirreri elkarrizketa24 Promoziorako postu onenaren bila

Argazkia: Kepa Aginako

Ikuskizunak Udaberri
Sarian du jarraipena
Euskaltel-Euskadiren den-

boraldiko estraineko garai-
pena lortu zuen atzo

Samuel Sanchezek Arraten. Ale-
jandro Valverde hemugaratu zen
bigarren eta sailkapen nagusiko
lider ipini zen berriro. Durangal-
tik ere pasatu zen atzoko etapa.
Otxandiotik sartu, Mañaria, Izur-
tza, Durango eta Elorrio zeharka-
tu zituen lehenengo. Ondoren,
berriro igaro ziren Elorriotik; han-

dik Miota zeharkatu eta Berriztik
eta Zaldibartik Eibarreruntz abia-
tu ziren.

Gaurko eta biharko etapak
falta dira Itzulia amaitzeko. Gaur
Orion amaitu da lasterketa, eta
birritan igoko dute Aiako men-
datea (2. mailakoa). 

Bihar, berriz, erlojupekoan
ariko dira txirrindulariak; 22
kilometro dauzka Orion hasi eta
amaituko den etapak.

Gaur arte korritu dituzten
hiru lasterketek Oscar Freire
izan dute protanista ,  modu
batera edo bestera. Rabobanc
taldeko txirrindulariak gatza eta
piperra jarri dizkio lasterketari,
lehenego etapan berak gura
barik izan bazen ere.  Zierbena-
ko kaleetan izandako sprintean
berak zeharkatu zuen helmuga-
ko marra lehenengo, baina Ale-
jandro Valverderi bidea itxi ziola

argudiatuz, epaileek bigarren
tokira atzeratu zuten. Bigarren
etapako sprintean berriro ere
txirrindulari berak aurrez aurre
aurkitu ziren. Orduko hartan,
Valverdek aurrea hartu zion
kantabriarrari. Herenegungo
etapako azkeneko metroetan
ere saiatu zen, baina Lampre
taldeko Gavazzi  nagusitu
zitzaion. 

Udaberri Saria
Bestalde, domekan Amorebieta
Txirrindulari Elkarteak antolatu-
ta, 56. Udaberri Saria korrituko
da. 171 kilometro dauzkan las-
terketa, eta ohi legez hiru bider
pasatuko ditu Montecalvoko eta
Autzaganeko gainak. 17 taldek
konfirmatu dute euren parte-
hartzea; tartean dira Euskaltel-
Euskadi, Orbea eta Schleck
anaiak batzen di tuen Saxo
Bank. Hala ere, oraindik aldake-
tak eman daitezke. J.D.

Eskualdeko 
hainbat herri 
zeharkatu zituen
atzo Euskal 
Herriko Itzuliak
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Aurten Durangoko bi talde denboraldi kaskarra egiten
ari dira, eta horren ondorioz Sasikoa Ak eta Kurutziaga
Ak jaitsieraren mamua dute buruan. Joan zen denbo-
raldian talde biek igoera lortu zuten, eta ilusioarekin
aurre egin zioten aurtengo denboraldiari (bakoitzak
bere kategorain).

Sasikoa Ak hasi baino lehen bazekien ez zela
erraza izango (nazional A mailan talde oso indartsuak
daudelako) eta horregatik erronka sailkapenaren
erdialdean geratzea izan zitekeela finkatu zuten. Baina
denboraldi hasiera zaila izan zuten (lesionatu asko eta
Sasikoa Bra jo behar), puntu gutxi lortuz, eta hori zama
astuna bihurtu da. Hala ere, ez dira kikildu, eta ezin
dira hildakotzat jo; azkeneko jardunaldietan burua ate-
ratzen ari dira beheko postutik, eta aurten balentria
frogatu dute dagoeneko etxean Zierbana menderatuz. 

Kurutziagaren kasuan, aldiz, lesionatuen kargari,
planifikazio arazoak izan dituela gehitu behar zaio, eta
jokalari gutxirekin egin behar izan dio aurre aurtengo
denboraldiari. Irregulartasuna izan da beraien buruko-
mina, eta nazional mailatik arrastreak egongo direla
ikusita nahiko zaila dute salbazioa (nahiz eta fitxaketa
berriekin hobera jo). Baina areto-futbolak urtetik urte-
ra ustekabeak ematen dizkigu, eta azken unera arte
ez dago ezer erabakita.

Argi dagoena da, bai Sasikoan bai Kurutziagan,
kemenik faltako ez denez, aurten izandako eskarmen-
tuak etorkizunerako indartuko dituela bi taldeak.

Ez dakit zer mailatan jokatuko duten datorren
urtean, baina bi taldeak azkenera arte lehian eta goza-
tzen ikustea itxaroten dut, horretarako gaudelako
honetan sartuta. Animo biei.A

di
tu

ar
en

tx
ok

oa

Iker Saenz de la Cuesta
•Areto futbol entrenatzailea

Jaitsieraren arriskua

Durangaldeko hainbat lagun izan ziren Diman. DimaGolf

Eibarren kontra jokatuko du bihar Durango Ilarduyak. A. Dominguez

Promozioa ekidin ezin duenez
kalterik txikiena gura du DRTk

Ligako azkenaurreko jardu-
naldian Oviedon jasandako
porrotak promozioa jokatze-

ra behartuko du  Durango Ilardu-
ya. Ohorezko B mailako liga amai-
tzeko jardunaldi bakarra falta
denean, azkeneko postuan dago,
salbazioa emango liokeen azken

Eibarri irabazita, promozioko itzulerako lehia etxean jokatuko luke 

bigarren postutik bederatzi pun-
tura. Beraz, ez du promozioa eki-
diteko modurik. Hala ere, bihar
16:00etatik aurrera, Arripausue-
tan Eibarren kontra jokatuko duen
partiduak garrantzia handia dau-
ka, ez da-eta gauza bera azkene-
ko edo azkenaurreko geratu.

Eibar puntu bi goitik dago.
Beraz, bihar garaipena lortzen
duenak azken aurreko amaituko
du liga. Beste multzoan badaki-
gu, sorpresa itzelik ezean, Mala-
ga eta Jaenek beteko dituztela
azkeneko postu biak. Biharko
partidua irabazten duenak Mala-
ga ekidin ahal izango du—teo-
rian arerio indartsuagoa— pro-
mozioko lehenengo parekatze-
an; eta hori baino garrantzitsua-

goa dena: bigarren partidua, hau
da, itzulikoa, etxean jokatzeko
eskubidea irabaziko du, zaleen 
babesean. Beraz, asko du joko-
an DRTk.

Emakumeak ederto
Bestalde, azpimarratzekoa da
emakumezko talde nagusiaren
jarduna. Sailkapenean hiruga-
rren daude, eta argi dago mul-
tzoko indartsuenen artean dau-
dela Getxo, Gaztedi eta La Uni-
ca taldeekin batera. J.D.

Beste multzoan
Malagak eta Jaenek
jokatuko dute
jaitsierako promozioa

Oviedon jasandako
porrotak promozioa
ekiditeko aukera barik
utzi zituen durangarrak

Domekan San Prudentzio Pilota
Txapelketako finalerdiak jokatu-
ko dituzte nagusien mailan,
Matienako pilotalekuan. Lehe-
nengo finalerdietako protago-
nistetako bi Durangaldekoak
dira: Rober Uriarte abadiñarra
eta Andoni Aldape mallabitarra.
Lehenengoak Ajuria izango du
bizkartzain, eta Mallabiko atzela-
riak Olagua izango du aurrelari.

Bigarren finalerdian Atxote-
gik eta Bengoetxeak Ojuelen
eta Loiolaren kontra jokatuko
dute. Finalak maiatzaren 1ean
jokatuko dituzte —baita kadete
eta gazte mailan ere— San Pru-
dentzio jaien barruan. J.D.

Saskibaloian eta lehenengo
erregionaleko igoera fasean
derbia jokatuko dute bihar
Tabirakok eta Anbotopekok.
Fasea amaitzeko zazpi jardu-
naldiren faltan Anbotopeko
lider dago zortzi garaipenekin;
garaipen kopuru bera du Cen-
tro Salmantinok ere. Talde
horrek Rover azkenaurrekoa-
ren kontra jokatuko du bihar. 

Bestalde, Zaldua hiruga-
rren dago sailkapenean aipa-
tutako biengandik garaipen
bira. Bihar garaipen kopuru
beragaz dagoen Romoko
Ezkorak jasoko du Zaldibarko
kiroldegian. J.D.

Uriarte eta
Aldape San
Prudentzioko
finalerdietan

Igoera fasean goiko postuen
borrokatik urrun dabilen arren,
Tabirakok lehiakor izaten
jarraitzen du, eta liga amaieran
sorpresa bat baino gehiago
eman dezake. Esaterako,
azkeneko partiduan liderragaz
garaipen kopuruan berdinduta
zegoen Viajes Marfil mendera-
tu zuen etxean (62-51). Bihar
lider dagoen Cafés Aitona
Donostiako taldearen aurka
jokatuko du. Sei jardunaldiren
faltan zortzina garaipenekin
berdinduta daude lau talde:
Cafés Aitona, Zornotza, Bide-
gintza eta Ardoi. Tabirakok
bost garaipen dauzka. J.D.

Marfil azpiratuta,
liderraren etxean
ere sorpresaren
bila doa Tabirako

Anbotopekok
lidertzari eutsi
gura dio biharko
derbia irabazita

Martxo amaieran Pitch&Putt
modalitateko lehenengo Uda-
berri Saria antolatu zuten Dima-
Golfen. Guztira, 25 lagunek
parte hartu zuten txapelketan.

Goizean, lehiari ekin aurre-
tik, 09:00ak inguruan gosaria
eman zieten bertaratutako guz-
tiei. Ondoren, 18 zuloak amai-
tutakoan, denentzako luntxa
banatu zuten.

Txapelketari dagokionez,
hiru mailatan banatu zituzten
parte-hartzaileak, bakoitzaren
joko mailaren arabera. Torneoa-
ren helburua Pitch&Putt golf

modalitatea ezagutaraztea eta
ondo pasatzea zen arren, behin
lehian sartuta, gorputz eta ari-
ma aritu ziren guztiak. Azkene-
an, Bernardo Ort iz ,  Rafael
Tamayo eta Kepa Ituza izan
ziren udaberri torneoko irabaz-
leak maila bakoitzean. J.D.

Pitch&Putt torneoagaz
gozatu zuten DimaGolfen

Bernardo Ortiz, Rafael
Tamayo eta Kepa Ituza
izan ziren irabazleak

Dimako golf zelaian antolatutako Pitch&Putt
txapelkatan 25 lagunek parte hartu zuten

Bihar 16:00etan
jokatuko dute
Arripausuetan partidu
erabakiorra
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FUTBOLA
LEHENENGO ERREGIONALA
IIuurrrreettaakkoo  --  ZZaammuuddiioo  BB
Domekan, 18:00etan, 
Larrakozelain
ZZaalldduuaa  --  AArrttiibbaaii
Zapatuan, 17:00etan, 
Solobarrian
HIRUGARREN ERREGIONALA
EElloorrrriioo  BB  --  BBeerrrriizz  BB
Zapatuan, 18:00etan, 
Eleizalden

ARETO-FUTBOLA
NAZIONAL A MAILA
SSaassiikkooaa  --  
AArreettxxaabbaalleettaa
Domekan, 12:00etan, 
Landako kiroldegian

SASKIBALOIA
LEHENENGO ERREGIONALA
(igoera fasea)
JJuullzzaa--ZZaalldduuaa  --  
RRoommookkoo  EEzzkkoorraakk
Zapatuan, 18:30ean, 
Zaldibarko kiroldegian
TTaabbiirraakkoo  --  
AAnnbboottooppeekkoo
Zapatuan, 17:00etan, 
Landako kiroldegian

ERRUGBIA
OHOREZKO B MAILA
DDuurraannggoo  IIllaarrdduuyyaa  --  
EEiibbaarr
Zapatuan, 16:00etan, 
Arripausuetan
EUSKAL LIGA (gizonak)
DDuurraannggoo  IIllaarrdduuyyaa  --  
AArrrraassaattee
Zapatuan, 17:30ean, 
Arripausuetan

PILOTA
BIHARKO IZARRAK
--  AAzzppiirrii--LLiinnzzooaaiinn  //    
AAttxxootteeggii--OOllaallddee
--  AAnnddrreeuu--GGaallaarrrraaggaa  //
EEzzkkuurrddiiaa--ZZuubbiirrii
Eguenean, 21:30ean, 
Mallabia I pilotalekuan
SAN PRUDENTZIO 
TXAPELKETA
KKaaddeetteeaakk::
--  SSaarraassttii--IImmaazz  //    
IIrriibbaarrrriiaa--GGooññii
--  GGaarrcciiaa--PPeerreezz  //  
IIbbaarrrroonnddoo--GGoonnzzaalleezz
GGaazztteeaakk::
--  BBeerrbbeerreennaa--BBeerraazzaa  //
LLoobbaann--MMiinnaa
--  SSaannttxxoo--LLiizzeeaaggaa  //
LLeeggoorrbbuurruu--GGaallaarrzzaa
Barikuan, 20:15ean, 
Matienako pilotalekuan
GGaazztteeaakk::
--  EEttxxaanniizz--AAiizzppuurruu  //
TTaaiinnttaa--IIrruussttaa
NNaagguussiiaakk  ((ffiinnaalleerrddiiaakk))::
--  OOllaagguuaa--AAllddaappee  //
UUrriiaarrttee--AAjjuurriiaa
--  AAttxxootteeggii--BBeennggooeettxxeeaa  //
OOjjuueell--LLooiioollaa
Domekan, 17:00etan, Matienan

Agenda

SAILKAPENAK

Durangoko Kulturalak 49 gol sartu eta 
37 jaso ditu aurtengo denboraldian

Saskibaloia / 1.maila /
Euskadi/ gizonak

1- Cafés Aitona.........8 (+85)
2- Zornotza................8 (+65)
3- Bidegintza...............8 (+60)
4- Ardoi......................8 (+21)
5- Viajes Marfil ..........7 (+40)
6- Padura...................6 (+7)
7- Tabirako................5 (-35)
8- Arabako EHU........4 (-81)
9- Goierri Verkol.........3 (-60)
10- Seky.es................3 (-102)

Futbola /3. maila /
4.taldea / gizonak

1- Real Sociedad B...64
2- Amorebieta...........63
3- Portugalete ...........59
4- Beasain .................56
5- Gernika...................55
6- Elgoibar..................54
7- Kulturala................53
8- Zamudio.................50
9- Amurrio..................49
10- Basconia..............47
11- Arenas .................43
12- Zalla......................42
13- Santurtzi ..............41
14- Laudio..................41

15- Lagun Onak.........39
16- Leioa....................38
17- Eibar B .................36
18- Aretxabaleta.......35
19- Retuerto...............24
20- Salvatierra ...........10

Saskibaloia / 1.maila /
Euskadi/ emakumeak

1- Bera Bera  . . . .24 (+404)
2- Ardoi . . . . . . . . .21 (+415)
3- Gernika . . . . . . .21 (+347)
4- Cafés Aitona . . .17 (+127)
5- Las Gaunas . . .17 (+99)
6- Tabirako . . . . . .14 (+139)
7- Deusto-Loiola  .13 (+64)
8- Obenasa  . . . . .13 (-86)
9- Abaroa  . . . . . . .12 (+78)
10- Elexalde . . . . .11 (-84)
11- Getxo 10 (-151)
12- Arabako EHU 9 (-24)
13- Atletico SN 9 (-100)
14- Irlandesas 3 (-494)
15- Artieda 3 (-254)
16- San Ignacio 2 (-480)

Asier Agirre (Durango, 20 urte) korrikalaria
Bidezabalen eta Javi Conde egokitutako
atletismo taldean dabil, bietan. Otsailean
Espainiako Kross Txapelketa irabazi zuen;
martxoan bigarren izan zen pista itxian,
3.000 metroko Espainiako Txapelketan.

Zortzi urte zeuzkala hasi zen korrika Landako eskolan.

“80 urtegaz ere arineketan ikusiko
nauzu osasunak laguntzen badit”

ZZeellaann  bbaalloorraattzzeenn  dduuzzuu  OOvviieeddoonn
lloorrttuuttaakkoo  bbiiggaarrrreenn  ppoossttuuaa??
Ondo baloratzen dut. Hasieratik
indartsu irten nintzen, hil ala bizi.
Azken kilometroan hauspoa
bete egin zitzaidan, lehertu egin
nintzen, eta lehenengo postua
galdu nuen. Hala ere, gustura
nago egindako lasterketagaz.

MMaallaaggaann  kkoorrrriittuuttaakkoo  EEssppaaiinniiaakkoo
KKrroossss  TTxxaappeellkkeettaann  ppooddiiuummaarreenn
ggoorreennggoo  mmaaiillaarraa  iiggoottzzeeaa  lloorrttuu
zzeennuueenn..
Ibilbidean aldapak zeuden, eta

irabaztea oso gaitz ikusten
nuen.  Aldapan gora ondo mol-
datzen naiz, baina jaisten ez
hainbeste, eta hortxe ikusten
nuen zailtasuna. Hala ere, ondo
aurkitu nintzen, bigarren itzulian
burua hartu eta azken lau itzu-
liak bakarrik egin nituen. Beraz,
lehenengo geratzea poz itzela
izan zen niretzako.

ZZuu  ttaallddee  bbiiggaazz  zzaabbiillttzzaa::  BBiiddeezzaa--
bbaall  aattlleettiissmmoo  ttaallddeeaaggaazz  eettaa  JJaavvii
CCoonnddee  eeggookkiittuuttaakkoo  aattlleettiissmmoo
ttaallddeeaaggaazz..
Javi Conderen taldeagaz orain
hiru urte hasi nintzen. Urte har-
tan hainbat lasterketa korritu
nituen; esaterako, Euskadiko
Txapelketan bigarren geratu
nintzen. Bidezabalen kadeteetan
hasi nintzen, 14 urtegaz. Hor
ere hainbat lasterketa korritu
izan ditut. Gogoan dut, esatera-
ko, 2006an Espainiako Taldeka-

ko Txapelketan izan nintzela.
Sailkapenaren erdi inguruan
amaitu genuen. Maila itzela
zegoen txapelketan. Ez zait
ahaztuko egiten zuen hotza; elu-
rra, haizea , baldintza gogorretan
jardun genuen.

EErrrreeppiiddeeaann,,  ppiissttaann  eettaa  kkrroosssseeaann
iibbiillttzzeenn  zzaarraa..  ZZeerr  zzoorruu  mmoottaa  dduuzzuu
gguussttuukkooeenn??
Krossa dut gustukoen, eta erre-
pideko lasterketa batzuetan ere
gozatzen dut. Pista ez zait hain-
beste gustatzen; beti zirkuitu
berari bueltak eman beharra,
beti erlojuaren kontra… psikolo-
gikoki gogorrra da.

OOrraaiinn  uurrttee  eerrddii  BBuuddaappeesstteekkoo
mmaarraattooii  eerrddiiaa  kkoorrrriittuu  zzeennuueenn..
ZZeerr  oorrooiittzzaappeenn  ddaauukkaazzuu??
Oso esperientzia polita izan zen.
Ni gehienez hamar kilometro
egiten ohituta nago, eta 21 egin
beharra aldaketa handia zen.
Ordubete eta hemeretzi minutu-
ko denbora egin nuen.

AAuurrtteenn  hhiirruu  ttookkiittaann  ddiihhaarrdduuzzuu
eennttrreennaattzzeenn..
Orain arte Durangon ibili naiz,
baina entrenatzai lea aldatu
dudanez eta bera bilbotarra
denez, Zorrozan entrenatzen dut
astelehen eta eguaztenetan;
martitzenetan Basauriko pistan
ibiltzen naiz, eta eguenetan
Durangon.

BBeerraazz,,  ppiissttaattiikk  kkaannppoorraa  eerree  hhaarraa
eettaa  hhoonnaa  iibbiillttzzeenn  zzaarraa..
Bai, munduan zehar dabiltzan
ibiltarietako bat ematen dut!
Astearte eta eguaztenetan
23:00etan etxeratzen naiz. Bai-
na asko ikasten nabil, eta gazte-
txoei ere erakusten diet beroke-
tak egiten-eta. Gustura nabil,
eta ez daukat kexarik.

ZZeellaann  ddaauukkaazzuu  aaggeennddaa??  ZZeerr
eerrrroonnkkaa  ddiirraa  hhuurrrreennggooaakk??
Hilaren 17an Bizkaiko Txapel-
keta izango da Zamudion, Parke
Teknologikoaren inguruan.
Maiatzaren amaieran, Basaurin,
Euskadiko Pistako Txapelketan
ibiliko naiz.

BBiieettaann  iirraabbaazztteeaa  dduuzzuu  hheellbbuurruu??
Irabaztea gura nuke, baina oinak
lurrean izan behar dira. Ezer lor-
tu aurretik ospatzen hastea ez
da zuhurra. Lasterketen aurretik
beti oso nerbioso ipintzen naiz;
esaterako, sekula ez dakizu
makalaldi bat noiz etorri daite-
keen. Espainiako txapelduna
izan naiz, baina nire ibilbidearen
hasieran nago oraindik. Hemen-
dik hogei urtera atzera begiratu
eta palmares ona lortu dudala
ikusten badut, orduan izango
ditut arrotzeko motiboak. Bitar-
tean, oinak lurrean eta lanera!

AAttlleettiissmmooaann  iizzaann  dduuzzuu  iiddoolloorriikk??
NNoorr  hhaarrttuu  dduuzzuu  eerreedduu  mmoodduuaann??
Javi Conde. Berak ere ezinduen
artean korritzen du, eta egin
duenak meritu itzela dauka.
Bata bestearen atzetik, bost
Joko Paraolinpikotan izan da.
Hori lortu duen euskal atleta
paraolinpiko bakarra da.

ZZuu  oossoo  ggaazztteerriikk  hhaassii  zziinneenn  aattllee--
ttiissmmooaann......
Zortzi urtegaz, Landako eskolan.
Gaztetxotan oso urduria nintzen;
ezin geldirik egon! Nekatu nen-
din gurasoek atletismora apun-
tatu ninduten. Eta, hara nondik,
aurrera darrait. Nik 80 urtegaz
arineketan segitzeko esperan-
tza daukat. Ez da kirol garestia,
eta gorputza sasoian manten-
tzeko aproposa da… Osasunak
laguntzen badit 80 urtegaz
korrika ikusiko nauzu. J.D.

Oinak lurrean
dauzkat; badakit
nire ibilbidearen
hasieran bakarrik

nagoela

Atzera -aurrera
mugituan nabil

aspaldian, baina
gustura; ez daukat

kexarik

Umetan urduria
nintzen, eta nekatu

nendin apuntatu
ninduten gurasoek

atletismoan
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LAUHANKA

Arrainontzia prestatzeak
pazientzia eskatzen du 
Arrainak berehala arrainontzian sartu gura izaten ditugu, baina pausu batzuk jarrraitu behar dira.

bakarrik egongo da hiru-lau
astez, hasi eta ugaldu daitezen.
Ondoren arrainak sartuko ditugu.

Zenbat arrain?
Arrain kopurua arrainontziaren
tamainaren, landarerik badagoen
ala ez, eta filtroaren araberakoa
izango da. Arrainak zer mailatan
igeri egiten duten ere kontuan
izan behar da. Arrainak gehitze-
an ez da komeni mailak gehiegi
betetzea.

Carassius arrainak ur hotze-
ko arrainontzian sartzeko ego-
kiak dira; gainera, tamaina eta
kolore askotakoak daude. Bes-
talde, ur beroko akuario tropika-
lak aukera zabala eskaintzen
digu, landare eta arrainak sartu
ditzakegu. Arrainen hainbat
espezie sartu daitezke, baina,
betiere, bakoitzak daukan lurral-
detasun agresibitate eta konpa-
tibilitateak kontuan izanda.

batzuk jarraitu behar dira akua-
rioa arrainentzako prest egoteko.
Horrela egin ezean, arrainek ez
dute asko irauten. 

Arrainontziak filtro bat izan
behar du, ura baldintza egokie-
tan egoteko. Legarra ere beha-
rrezkoa da, akuarioaren beheal-
dean jartzeko. Landare biziak ere
sartu daitezke, baina ongarria
eta argia behar dute, gutxienez
egunean 10-12 orduz. Ondoren
arrainontzian ura sartuko dugu;
iturriko ur tratatua, kloroa arrai-
nentzat kaltegarria da-eta.

Ontze-zikloa
Akuarioan arrainak sartu aurre-
tik, “nitrifikatzaile bakteriak” sar-
tuko ditugu, arrainentzat oso kal-
tegarriak diren sustantziak deu-
seztatzeko: amoniakoa eta nitri-
toak. Sustantzia horiek arrainen
kakek sortzen dituzte. Beraz,
akuarioa bakterio horregaz

Ur berokoak,
hotzekoak eta itsas-
akuarioak daude

Arrain kopuru eta
espezieak hautatzeko
hainbat faktore izan
behar da kontutan

Ontze-zikloa
ezinbestekoa da
arrainek irauteko

Etxean arrainontzi bat izate-
ak  ekosistema bat sortzen
gabiltzala esan nahi du,

beraz, baldintza egokiak eskaini
behar dizkiegu bertan biziko diren
arrainei.

Lehenengo eta behin, arrai-
nontziaren tamaina erabaki
behar da, etxean dugun tokiaren
eta gastatu gura dugun aurre-
kontuaren arabera. Hori bai,
arrainontziak, gutxienez, 40 litro
izan behar ditu, lau-bost arrain
baino gehiago sartu gura baditu-
gu behintzat. Akuarioak ur bero-
koak, hotzekoak edo itsas-akua-
rioak izan daitezke. Azken hau ez
da gomendagarria hasiberrien-
tzat, zainketa bereziagoa behar
duelako. Ohikoena ur beroko
akuarioak izaten dira.

Arrainontzi bat sortu nahi
dugunean, berehala sartu gura
izaten ditugu arrainak, baina
pazientzia izan behar da; pausu

Sinkope, zorabio edo krisi epileptikoren bat den ikusi
beharko genuke, tratamendua eta pronostikoa oso des-
berdina lirateke-eta. Txakurrak, pertsonak legez, epilepti-
koak izan daitezke, eta epilepsia horren jatorria aztertu
beharra dago. Sinkopea balitz, bihotzeko-gaixotasuna
izan liteke. Beraz, zure txakurrak azterketa mediko oroko-
rra, odol analisia, radiografiak edo elektrograma bat
beharko luke diagnostiko zehatza egin eta trata-
mendu egokia jartzeko.

astekaria@anboto.org

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

Nire txakurrak batzuetan krisi antzeko batzuk izan,
lurrera jauzi eta konortea galtzen duela ematen du.
Zer gertzatzen zaio? Aitor (Berriz).

Alberto Cimarro
Etorbide Albaitari klinika 
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orain

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

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

Publizitatea
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1 HIGIEZINAK

2 TEKNOLOGIA

3 LANA/NEGOZIOAK

4 DENETARIK

5 IBILGAILUAK

6 HARREMANAK

7 AISIA/KIROLA

8 FAMILIA/ETXEA

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

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

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

Eguazteneko 19:00ak arte
jasotako iragarkiak bariku

horretako alean 
argitaratuko ditugu.

Beranduago jasotakoak
hurrengo alean.

Higiezinak
ETXEBIZITZAK

SALDU

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

Abadiño. Etxebizitza salgai
Muntsaratz auzoan. 3 logela,
egongela handia, 2 komun,
sukaldea, trasteleku txiki bi
etxean eta ganbara. Berriz-
tatua. Altzariekin, nahi iza-
nez gero. Lokal komertziala
aukeran (kotxe birentzako le-
kua. Tel.: 667 882 338

Atxondo. Etxe ia berria sal-
gai: sukaldea, 3 logela, egon-
gela handia, komun bat eta
balkoi handi bat. Oso eguzki-
tsua. Prezioa: 225.000 euro.
Negoziagarria. Itxaso.
Telefonoa: 648 28 53 59

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

Durango. Pisu bat salgai
Madalena auzoan. Guztiz be-
rriztatua, duela 5 urte. 3 lo-
gela, komuna, sukaldea eta
egongela. Oso eguzkitsua.
Guztiz jantzia. 
Telefonoa: 655 709 659

Durango. Atiko bat salgai
Durangoko alde zaharrean. 2
logela, egongela, sukaldea
eta komuna. Oso argitsua.
Duela urtebete erabat berriz-
tatua. Guztiz jantzia. Bizitzen
jartzeko moduan. Etorri
ikustera! Ainara.
Telefonoa: 659 42 58 90

Durango. Ondo zaindutako
etxea salgai: sukaldea, 3 lo-
gela, saloia, 2 komun eta bi
balkoi handi.(6.solairua).
Garaje itxiarekin. Pre-
zioa:320.000 euro (nego-
ziagarria) 
Telefonoa: 94 616 62 97

Durango. Pisua salgai San
Inazion. Sukaldea, 3 logela, 2
komun eta saloia. 70 m2-ko
terraza indibiduala. Etxe
osoak kanpora ematen du
(ekialde/hegoalde). Ikuspegi
zoragarria (8.solairua). Ga-
raje bikoitza (2 auto edo fur-
goneta). Trasteroarekin. 
Telefonoa: 657705762

Elorrio. Pisu ederra salgai. 
Telefonoa: 639 020 581

Elorrio. Pisu eder bat salgai.
Auzoa etorbidean. Telefo-
noa: 639 020 581

Elorrio. Pisu eder bat salgai
Elorrion.Erreformatua,124
m2,gas naturaleko berogai-
lua,sukalde ekipatua,egon-
gela,5 logela,2 komun,jaki-
tokia,2 balkoi,garaje itxia.
Derrigorrezkoa ikustea.
Prezioa: 264.500 euro
(44.000.000 pta).
Telefonoa: 685 73 48 25

Elorrio. Baserri zatia salgai
Elorrion. 80 m-ko etxebizi-
tza eta 30 m-ko garaje itxia
etxe azpian. 3 gela, komuna,
sukaldea eta egongela. Leku
ederra, herritik oso gertu.

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

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

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

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

Zornotza. Etxebizitza sal-
gai Euban. 3 logela, egongela
bat, sukaldea, 2 bainugela,
ganbara eta berogailua. 345
m2-ko lur-sailarekin. Aukera
paregabea! 
Telefonoa: 695 70 18 58

ERRENTAN EMAN

Atxondo. Pisua alokagai
Atxondon. 
Telefonoa: 659 842 171

Atxondo. Hiru logelatako
pisu berria alokagai. Intere-
satuek deitu telefono haue-
tara: 680 42 77 02 edo 94
622 50 78

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

Elorrio. Baserri bateko bi

etxebizitza salgai 3.000 me-
tro inguru lur sailarekin.
Etxebizitza bat guztiz berriz-
tatua . (150 m2 solairu baka-
rrean), bestea (200 m2)
obra erdi egina du. Jabetza
bakarra; zatiezina. 
Telefonoa: 699 84 62 19

ERRENTAN HARTU

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

Durango. Alokatzeko pisu
bila dabilen neska euskaldu-
na. Telefonoa: 635 20 47 45

Zornotza. Neska gazte eus-
kaldunak Zornotzan edo
Zornotza inguruetan pisua
alokatu nahi dau.

OPORRETAKO 
ETXEBIZITZAK

ERRENTAN EMAN

Oropesa.  Apartamentu
bat alokatzen da urte osoan
zehar oporleku gisa. Hon-
dartza ondoan.
Telefonoa: 619 18 77 99

PISUA KONPARTITU

PISU BILA

Durango. Konpartitzeko
pisu bila nabil Durango ingu-
ruan. 
Telefonoa: 691 354 031

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

PISUKIDE BILA

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

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

Durango. Gela bat alokagai
Durangon. Interesatuek dei-
tu Telefono honetara: 
630 76 18 28

LOKALAK

SALDU

Elorrio. Pabiloi bat 360 me-
tro 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.
Telefonoa: 618 60 89 08

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

Durango. 72 metro karratu.
Lanean hasteko prest. Eki-
pamendu guztiekin. Egoera
onean. 
Kontaktua: 659 97 25 01

Iurreta. Lonja bat alokatzen
dut Iurretan, Maspe Kalean.
60 metro karratu ditu.Miren.
Telefonoa: 696 63 78 12 

GARAJE/
TRASTEROAK

SALDU

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

ERRENTAN EMAN

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

Durango. Garajea alokagai
lehen solairuan. Sarbide
egokia. Telefonoa: 94 681 77
15 edo 94 620 24 43

ERRENTAN HARTU

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

LURSAILAK

SALDU

Zaldibar. 5.000 metro koa-
droko lur saila salgai. Zaldi-
barren Gazaga auzoan.
Telefonoa: 639 772 436

Lana/negozioak
LAN ESKARIAK

ETXEKO LANAK

Durango. Neska euskaldu-
na astean zehar garbiketa la-
nak egiteko prest; etxeak, ta-
bernak... garbitzeko. Kotxea
daukat. 
Telefonoa: 664 14 69 04 edo
647  24 23 01

Durango. Neska euskaldu-
na Durangaldean lan egiteko
prest; umeak zaintzen, den-
dan...  Nagore.
Telefonoa: 649 27 45 43

Elorrio. Elorrioko neska
euskaldun eta arduratsua,
goizetan 11:00etara bitarte-
an umeak eskolara eraman
edo zaintzeko eta etxeko la-
nak egiteko prest. Esperien-
tzia handikoa. 
Telefonoa: 645 72 34 01

PERTSONAK ZAINDU

Durango. Emakume bat,
interna moduan, egun osoz
edo egun erdiz etxeko lanak
egin eta gaixoak zaintzeko
prest. Interesatuek deitu: 
Telefonoa: 635 75 76 71

Durango. Emakumea per-
tsona edadetuak zaintzeko
prest. Ines.
Telefonoa: 699 74 57 23 

Durango. Haur Hezkuntza
ikasten ari den neska euskal-
dun gaztea umeak zaintzeko
prest (kotxea daukat). 
Telefonoa: 626 19 68 85

Durango. Emakume ardu-
ratsua umeak eta edadetuak
zaintzeko prest. 
Telefonoa: 688 67 65 88

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

IRAKASKUNTZA

Durango. 4. mailako Tele-
komunikazio Ingenieritzako
ikasle euskalduna Batxiler-
goko eta DBHko klaseak Du-
rangon emateko prest. Espe-
zialitatea matematika klase-
etan.

Elorrio. Ekonomian lizen-
tziaduna eta 8 urteko espe-
rientziadun neska euskaldu-
nak klase partikularrak ema-
ten ditu: DBH, Batxilergoa,
LH...  Oihane.
Telefonoa: 616 80 29 32 

GAINERAKOAK

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

Durango. Fisioterapeuta
etxerik etxe denetariko trata-
mentuak egiten ditu. Haur
tratamentuetan espezializa-
tua. Durangon eta Iurretan
lan egiteko prest. Deitu tele-

fono honetara: 609679396. 

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

Durango. Durangaldeko
denda batean lan egiteko
saltzailea behar da. Lanaldi
osoan eta berehala hasteko.
Interesatuek bidali curriculu-
ma helbide honetara: curri-
culum.selek@hotmail.com

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

Durango. Biotxe Durango-
ko biolontxelo eta biolin bi-
kotea: errepertorio zabala
dugu aukeran ezkontza,
inaugurazio eta ekitaldiak gi-
rotzeko. Euskadi osoan zehar
mugitu gaitezke.biotxe@
hotmail.com.  Maialen.
Tel.: 635 74 61 76 

Durango. Webguneak egi-
ten dira; pertsona, profesio-
nal zein artistentzako. Disei-
nu lanak ere egin daitezke,
hala nola, logoak, kartelak,
etab. Jarri kontaktuan zure
aukerak ikusteko! Harrema-
netarako: 
Mugikorra: 617209163 

Durango. Pertsona euskal-
duna behar dugu etxeko la-
nak egin eta ume bi zaintze-
ko, goizeko 7:30etik
10:30era.

LAN ESKAINTZAK

OSTALARITZA

Durango. Esperientzia
duen itxura oneko neska eus-
kalduna behar da kamarera
lanak egiteko.

GAINERAKOAK

Abadiño. Ileapaintzailea
behar da. Interesa badauka-
zu deitu zenbaki honetara:
696 57 90 02

Berriz. Fisioterapia zentro
batean lanpostuak eskatzen
dituen lanak betetzeko per-
tsona behar da. Lanaldi zati-
katua. Derrigorra:Fisiotera-
pian diplomatua izatea, eus-
karaz jakitea eta
Durangaldean bizitzea. Balo-
ratuko da: Formakuntza osa-
garria eta esperientzia iza-
tea. Erreferentzia:1.903

SARTU. Telefonoa:94 620
04 49. Lanbiden alta eman-
da egon behar da.

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

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

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

Durango. Erizaina behar da
zaharren egoitza batean pos-
tuak eskatzen dituen lanak
betetzeko, jornada laburre-
rako (astean bi ordu). Derri-
gorra da Erizain diplomatura
izatea eta Durangaldean bizi-
tzea. Berehala hasteko. Erre-
ferentzia: .282.SARTU. 
Telefonoa: 94 620 04 49.
lanbiden alta emanda egon
behar da.

Durango. Durangoko zahar
etxe batean arropa lehortu,
plantxatu eta sailkatzeko
pertsona behar da. Derrigo-
rra: %33ko minusbalio fisiko
edo sentsoriala ziurtatzen
duen txartela izatea. Ordute-
gian disponibilitatea izatea
eta Durangaldean bizitzea.
Erreferentzia: 2.325 SAR-
TU. Telefonoa: 94 620 04
49. Lanbiden alta emanda
egon behar da.

Elorrio. Peoia behar da ma-
kinekin kableak moztu eta
azala kentzeko, eskuzko au-
rremuntaia... Derrigorra:
Formakuntza kontratua egin
ahal izateko 16-20 urte bi-
tartean izatea,gidabaimena
eta kotxea izatea, eta Duran-
galdean bizitzea. Berehala
hasteko. Erreferentzia:
2.343 SARTU. Telefonoa:
94 620 04 49. Lanbiden
alta emanda egon behar da.

Zornotza. Industri-maki-
nen lantegiko arduraduna
behar da.Garbitegi indus-
trialean garbiketa saileko ar-

duraduna. Langileen kudea-
keta, taldeen antolakuntza...
Derrigorra da:%33ko edo
gehiagoko minusbaliotasu-
na ziurtagiria izatea, larun-
bat eta jaiegunetan lan egi-
teko prestutasuna izatea,
formakuntza minimoa Ba-
chillergoa edo FPII. 
Erreferentzia: 1.681 SARTU. 
Telefonoa: 94 620 04 49.
Lanbiden alta emanda egon
behar da.

NEGOZIOAK/
TRASPASOAK

Elorrio. Tanger jatetxea
errentan ematen da jubila-
zioa dela-eta. Erreforma
2005. urtean eginda. 
Telefonoa: 616 83 55 55

Ibilgailuak
AUTOAK

SALDU

Kia carens 2.0 crdi ex.
Errebisio sakona berriki egina,
filtro denak, olioa eta freno-
pastilak aldatuz. Enbragea eta
martxa-aldaketa sistema
110.000 Km-ekin aldatuta.
Extra asko dauzka: airbag bi-
koitza, klimatizadorea, alea-
zio llantak, ABSa, kristal tin-
tatuak, behelainoarendako
argiak aurrean eta atzean,
ISOFIX anklajeak, kristal
igotzaile elektrikoak, kotxe
gainean barrak, erretrobiso-
re elektrikoak, larruzko bo-
lantea, segurtasun uhala
pretensoreekin...Irrati-CDa
ez da saltzen kotxearekin ba-
tera.

Mitsubishi montero lu-
zea salgai.. Harremaneta-
rako deitu ondorengo telefo-
no zenbaki honetara: 
625 707 994. Xabier. 

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

Opel zafira 1.9 CDTI sal-
gai. Opel Zafira 1.9 CDTI sal-
gai. 
Telefonoa: 615 00 97 23

FURGONETAK

SALDU

Volkswagen multivan
confortlive 2,5 tdi salgai.
Volkswagen multivan con-
fortlive 2,5 TDI. 130 cv, 3
urte eta 60.000 km. Guztiz
prestatua eta berria lakoa
dago. Interesatuak deitu:
620 58 86 33
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INMOBILIARIAK

GAINERAKOAK

SALDU

Neguko gurpilak salgai.
Salgai ditut neguko lau gurpil
bere llantekin.Gupilen ta-
maina :185/55 R14. Ia be-
rriak,kilometro gutxi eginda. 
Telefonoa:679 31 75 59 
(Nerea)

Harremanak
LAGUN BILA

Pisua osatzeko laguna
behar da Elorrion. Lagun

bat behar da pisua osatzeko. 
Telefonoa: 686 991 631

GAINERAKOAK

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

Aisia/kirola
ANIMALIAK

SALDU

Txakurkumeak salgai.
Euskal artzai txakurkumeak
daude salgai. 2 hilabete be-
tetzeko  dauzkate. Interesa-
tuta egonez gero deitu tele-
fono zenbaki honetara: 645
70 91 38 (Enrike)

GAINERAKOAK

EMAN

Biodantza ikastaroa. Bio-
dantza ikastaroa eskaintzen
dut, barikuetan, Elorrioko

Lourdes ikastetxean. Telefo-
noa: 626-661 292

Familia/etxea
ETXERAKO TRES-
NAK/ALTZARIAK

SALDU

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

HAURREN TXOKOA,

OSAGARRIAK

SALDU

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

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

Haurrentzako eskailere-
tarako segurtasun barre-
ra. Hainbat luzeratarakoa.

40 euro. Tel.: 655 742 241

Haurrentzako moises an-
tzeko sehaska. Leander
markakoa, hiru hankakoa.
2007an erositakoa eta 9 hi-
labetetan bakarrik erabilia,
egoera ezin hobean. Kol-
txoia, hiru hankakoa eta be-
loa barne, izararik ez. 190 eu-
rotan. Tel.: 655 742 241

Haurrentzako ohea eta
sehaska. Ikea-ko Diktad
haurrentzako sehaska-ohea.

70x140 zm. Koltxoiak bi al-
tueratan ipintzeko aukera du.
Latex-eko Ikea-koa ez den
koltxoia barne. 95 euro. 
Telefonoa: 655 742 241

Kotxerako 9-18kg bitar-
teko aulkia . Kotxerako aul-
kia 9-18kg bitarteko aulkia.
40 euro. Lourdes Isasi Salte-
rain. 
Telefonoa: 699 45 43 69

Paseatzeko aulkia. Pasea-
tzeko aulkia. Ez dago asko

erabilita. 50 euro. Lourdes
Isasi. Tel.: 699 45 43 69

Higiezinak
GARAJE/TRAS-
TEROAK

SALDU

Donostia. Donostian - An-
tiguon - Errotaburu. Garaje
itxia salgai. Kotxea sartzeko
eta trastero moduan erabil
daiteke. Prezioa: 24000 
Telefonoa: 608 01 96 93

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

www.inmoduranguesado.com

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

- Logela bakarra garajea eta ganbararekin   
200.000€+ BEZ

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

• Tabira: Logela bakarreko apartamentuak. Ganbara-
rekin.
• Pagasarri kalea: Azkeneko etxebizitzak salgai. Eraiki
berriak. 2 eta 3 logela. Garaje itxia.
• Abadiño: 2 logela. Garajea, trastelekua eta ganbara.
• Zaldibar: Aukera. 3 logela. Etxe osoak kanpora
ematen du. Berogailua. Balkoia. Garajea.
• Zaldibar: Lursaila salgai eraikitzeko aukerarekin.
• Durangaldea: Txaletak hainbat herritan.
• Durangaldea: Baserriak, pabilioiak eta garajeak
hainbat zonaldetan, salgai edo alokairuan. 
• Andra Mari: 30 m2-ko terraza. 2 logela. Berrriztatua.
• Mendizabal: 63 m2. 2 logela. Etxe osoak kanpora
ematen du. Eguzkitsua. Ganbara.
• Fray Juan de Zumarraga: 75 m2.  Duplexa. 2 logela.
Garajea eta trastelekua.
• Askatasun – Oñiturri ( Ezkurdi ): Erdi berria. 2
logela, egongela, sukalde jantzia eta 2 komun.
Ganbara.
• Fray Juan de Zumarraga: 57 m2. Erdi berria. Logela
bakarra.
• Alluitz – Fray Juan de Zumarraga: 50 m2. Erdi
berria. Logela bakarra.
• Ezkurdi: 130 m2. 4 logela. Garajea. Handia.
Orientazio ona.  
• Askatasun Etorbidea: 123 m2. 4 logela. Garajea,
trastelekua eta ganbara. Altuera ona. Etxe osoak
kanpora ematen du. Eguzkitsua. 
• Fray Juan de Zumarraga: 108 m2. 4 logela. Altuera
ona. Garajea.
• Murueta Torre: 120 m2. 4 logela. Garajea eta
trastelekua. Balkoia. 
• Juan de Itziar: 4 logela, egongela, sukaldea eta
komuna. Bizitzen sartzeko moduan.
• Askatasun Etorbidea: 3 logela, egongela, sukalde
jantzia eta 2 komun. Garajea eta ganbara.
• Herriko Gudarien kalea: 105 m2. 3 logela. Garaje
itxia. Balkoi handia.
• Monago Torre: 130 m2. 3 logela. Garajea,
trastelekua eta ganbara.
• Ermodo: Erdi berria. 90 m2. 3 logela. Garajea eta
ganbara. Balkoia.
• Murueta Torre: 90 m2. 3 logela. Garajea eta
trastelekua.
• San Ignazio: 104 m2. 3 logela. Garajea eta ganbara.
Erdi berria. Altuera ona. Etxe osoak kanpora ematen
du. Eguzkitsua.
• Pagasarri kalea: 94 m2. 3 logela. Garajea eta
ganbara. Erdi berria. Etxe osoak kanpora ematen du.
• Antso Eztegiz: 97 m2. 3 logela. Ganbara. Berrizta-
tua. 
• San Franzisko: 75 m2. 3 logela, egongela, sukaldea
eta komuna. 2 balkoi.

EETTXXEEBBIIZZIITTZZAA  SSAALLGGAAII

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.
• Kanpatorrosteta: 3 logela. 70 m2-ko terraza. 
28 m2-ko garajea. 
• Murueta Torre: 3 logela, 2 komun, sukaldea
eskegitokiarekin eta egongela terrazarekin. Ganbara,
garajea eta 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.

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

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

EETTXXEEBBIIZZIITTZZAA  BBEERRRRIIAAKK

EETTXXEEBBIIZZIITTZZAA  SSAALLGGAAII

• Fray Juan de zumarraga: Apartamentua. Erdi berria.
Ganbara.
• Madalenoste: Erdi berria. 100 m2. 3 logela eta 2
komun. Trastelekua eta garajea.
• Durango: 90 m2. 2 logela eta 3 komun. Trastelekua.
Garaje itxia. Terraza handia. 
• Untzillatz: Erdi berria. Trastelekua eta garajea.
Eguzkitsua. 
• Antso Estegiz: 2 logela eta komuna. Berriztatua.
198.000€.
• Franzisko Ibarra: 90 m2. 3 logela eta 2 komun.
Ganbara eta garajea. 318.600€.
• Tabira: 2 logela eta 2 komun. Eguzkitsua. Trastele-
kua eta garajea. 
• Durango: 120 m2. 4 logela eta 2 komun. Egoera
onean.
• Alluitz: 150 m2. 4 logela eta 2 komun. 2 terraza.
Ganbara.
• J. Olazaran: Erdi berria. 95 m2. 3 logela eta 2
komun. 2 Terraza. Ganbara. Garaje itxia.
• Durango: 2 logela. 156.300€.
• Plateruen Plaza: Atikoa. Estreinatzeko. 2 logela.
Terraza handia. Garajea. 
• Ermodo: 100 m2. 3 logela eta 2 komun. Ganbara eta
garajea. Erdi berria. Bizitzen sartzeko moduan.
• Montevideo: ( Jesuitas ). Erdi berria. 3 logela eta 2
komun. Ganbara eta garajea.
• San Ignazio: 3 logela eta 2 komun. Etxe osoak
kanpora ematen du. Eguzkitsua. Terraza. Garajea
aukeran.
• Ezkurdin: 70 m2. 1.go solairua.
• Tabira: 80 m2. 3 logela. Etxe osoak kanpora ematen
du. Guztiz jantzia. Garajea aukeran. 216.400€.
• Mendizabal: 2 logela. Erdi berria. Ganbara eta garaje
itxia. 
• San Ignazio: 80 m2. 3 logela. Sukalde handia.
Trastelekua. Garajea.
IURRETA
• Dantzari: 3 logela. 192.000€. 
• Bixente Kapanaga: 110 m2. 4 logela eta 2 komun.
Trastelekua eta ganbara.
• Bidebarrietan: 3 logela. Igogailua. Terraza handia. 
• Zubiaurre: 3 logela. Guztiz jantzia. 210.000€.
• Askondo: Pisu altua. 3 logela. Terraza. Garajea
aukeran. 192.400€.
ABADIÑO
• A.Baesclin: 3 logela. Ikuspegi politak.
• San Trokaz: Logela bakarra. Erdi berria.

EETTXXEEBBIIZZIITTZZAA  SSAALLGGAAII

BISITATU GAITZAZU 
BULEGO BERRIAN, 

SAIBIGAIN 1,
( Fray Juan de Zumarraga

kaletik sarrera ).
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HHOORROOSSKKOOPPOOAA

DENPORAPASAK

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

Zorionak Inhar! Besarkada
handi-handi bat, apirilaren
9an zure urtebetetze
egunean, etxekoen partez.
Horrela jarraitu!

Zorionak Hegoitxu zure 5.
urtebetetzean, Elorrioko
amama-aitita, izeko-osaba
eta lehengusu-lehengusinen
partez. Asko maite zaitugu!

Apirilaren 21ean urtetxo bat
egin duen mutil jator hau
Jurgi Garro Irazola da.
Zorionak lehengusu Adur,
Pello eta Manexen partez.

Zorionak Abarkas! Gure
garraiolari prestuaren
urtebetetze eguna izan da
asteon. Zorionak, Anboto-
koon partez. 

Zorionak Andertxo, bihotzez,
etxekoen partez. Barreka
urtetxo bi bete dituzu.
Datozenak be berdintsu bete
egizuz, etxekoen zorionerako.

Martxoaren 29an Alaitzek 31 urte egin zituen. Momentu gogorrak pasatu dituzun arren,
irribarre zabal hori beti aurpegian. “Umore bako iraultza, gorringo bako arraultza”.
Zorionak eta patxo potolo bana familiaren izenean eta baita zutaz gogoratzen diren
iurretar guztien partez.

Kattalinek apirilaren 6an
urtetxo bat egin zuen.
Zorionak eta musu handi-
handi bat osaba Gorkaren
partez.

Lore Zabalak apirilaren 8an
urte bi egin ditu. Zorionak
eta patxoak familia guztia-
ren partez, batez ere,
ahizpatxo Aneren partez.

Apirilaren 14an Daniel
Vidalek bost urte egingo
ditu. Zorionak, aita, aitita-
amama eta osaba-izeben
partez.

Zorionak bikote! Musu handi bana bioi. Apatako
Maritxu, Jon eta Olatzek zorion-agur hau bidali dute
bioi mezu hori bidaltzeko. 

Zorionak Miren eta Amaiur! Mirenek apirilaren 9an 21 urte
eta Amaiurrek apirilaren 12an 6 egingo ditu. Ondo pasatu
zuen egunean, familiaren eta batez ere Uxuen partez.

Atsedenaldiak on egin dizu, kolorea
hartzeaz gainera, ondo pasatu duzu
eta hori nabaritu egin dute lanki-
deek. Lehen baino alaiago zaude.

AArriieess
martxoak 21 - apirilak 20

Aste Santuan deskonektatzea lortu
duzu, baina orain erronka berriei
aurre egiteko momentua duzu.

TTaauurruuss
apirilak 21 - maiatzak 20

Hegazkinak alde egin dizu orain-
goan, ez zara oso urrun ibili, baina
gustura ibili zara. Ilusio berriak
topatu behar dituzu aurrerantzean.

GGeemmiinnii
maiatzak 21 - ekainak 20

Lehengo lepotik daukazu burua.
Tinko jarraitzen duzu zureagaz,
nahiz eta jokabide horregaz ez
diren zure nahiak betetzen.

CCaanncceerr
ekainak 21 - uztailak 20

Oporretatik bueltan eta dagoeneko
lanez gainezka zabiltza. Ezin duzu
zuk dena egin, besteentzat ere
zerbait utzi beharko zenuke zerbait.

LLeeoo
uztailak 21 - abuztuak 23

Ezin arazoak burutik kendu,
kilometroak eginda ere ez duzu
deskonektatu. Hurrengo egunetan
ez duzu ezustekorik izango.

VViirrggoo
abuztuak 24 - irailak 23

Neska laguna topatzeko momentu
aproposa. Plan asko egin dituzu
hurrengo egunetarako, baina ez
zaitez estresatu.

LLiibbrraa
irailak 24 - urriak 23

Gogo gutxi eta lan asko duzu azken
aspaldian. Indarrak ateratzea
komeni zaizu, bestela, atzean
gelditzeko arriskua izango duzu.

SSccoorrppiiuuss
urriak 24 - azaroak 23

Gauzak hobera joan direla nabaritu
duzu azken boladan. Aprobetxatu
egizu eta ez eman buruari hainbes-
te buelta.

SSaaggiittaarriiuuss
azaroak 24 - abenduak 23

Bide berri bati ekiteko momentua
heldu da, horretaz konturatu zara,
lehen pausua egina duzu, orain
bidea aukeratzea falta da.

CCaapprriiccoorrnnuuss
abenduak 24 - urtarrilak 20

Jendeagaz egoteko beharra duzu,
ez duzu bakarrik egoteko batere
asmorik. Lanean ere lankideekin
harreman handiagoa izango duzu.

AAqquuaarriiuuss
urtarrilak 21 - otsailak 18

Proiektu ugari dituzu esku artean.
Pentsatu eta egin: hori da azken
aspaldian zure taktika.

PPiisscciiss
otsailak 19 - martxoak 20

Hamar
gehi hiru
Gauza,

gai

Katuaren
oihua

Kakagura

Ontziaren
albo

Arabako
herrixka

Zalantzan
ipini

* Irudiko
basamortu

Isurkaria

Sumatu

Buru

Arnas ezak
hila

Gau oro-
tan

Zerukoak

Kontso-
nantea

Belarrimot
zak

Burruntzal
iak

Urtaro
beroa

Nafarroako
herria

Auka,
izaki bizi

Kendu adi-
tzaren oina

Potasioa

Ideiari
dagokiona

Infusio
mota

Mundakak
o biztanle

Krudel,
gaizto

Jarraitzail
e

500
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AKUILUAN Amaia Ugalde Argazkia: Iban Gorriti LAUHORTZA

Marisa Barrena

Enpleguaren giltza
Munduko hainbat herrialdetan
inoizkorik krisialdirik handiena
bizi dugun sasoi honetan, enple-
gua lortzea zeregin gogorra
bihurtu zaigu. Gaur egungo adi-
tu askok formazioa jotzen dute
lana aurkitzeko giltza garrantzi-
tsutzat.

Egia esan, aurreko belau-
naldietakoek baino aukera zaba-
lagoa dugu formazioa jasotze-
ko, eta hainbat diru dedikatzen
zaio jarduera honi, baina, antza,
ez da nahikoa, edo formazio
arlo hau ez da behar bezain
ondo antolatzen. Baliteke bide-
an ditugun enplegurako politi-
ka aktiboen transferentziak
zama hau apur bat arintzea.
Azken informazioen arabera,
egun hauetan itxiko da akordioa,
eta PNVakordio honi jartzen ari
den trabek atzerapena sortuko
duten arren, irailean gauzatu-
ko da transferentzia. Aspalditik
zain gauden transferentzia hau
lortzea aurrerapausoa izango
delakoan nago. Enplegu eta for-
mazioaren  kudeaketa geure
esku izateak autonomia handia-
goa emango digu erabakiak har-
tzeko. 300 milioi eurokoa izan-
go da transferentziaren diru-
kopurua, gehi beste 187 milioi
langabeak eta aukera gutxien
dituztenak kontratatzeagatik
emango diren hobarietarako.

Antza denez, sortuko den
erakundearen izena Lanbide
izango da. Ez dago oraindik argi
erakunde berriaren izaera zein
izango den. Sozialistek izaera pri-
batuko erakunde publikoa  sor-
tu nahi dute, oposizioko zenbait
alderdik, ostera, izaera publikoa
aldarrikatzen dute.

Halan zein holan, erabiltzai-
leen hizkuntza eskubideak ber-
matzea lortu behar dugu, bai era-
kunde berriko langile transferi-
tuei hizkuntza eskakizuna
eskatuz, bai eskainiko diren for-
mazio saioetan euskarari orain
arte baino tarte zabalagoa eskai-
niz. 

Amamaren sukaldetik fritoak
bai, baina beste plater

batzuk ere manten-
tzen dituzue,ezta?

Krema zopa eta
brazueloa ere
m a n t e n t ze n
ditugu. Rapea
ere egiten dugu
berak egiten
z u e n  e r a n ;
egosi egiten
zuen, maho-
nesa fintxo bat
botatzen zion,

eta horren gai-
netik piper txori-
zeroen okela.

E g o s i t a k o
rapearen

s a l d a

egin da. Orain makina gehiagogaz
egiten dugu beharra, eta gauzak
bizkorrago egiten dira. Lehen
mimo handiagoagaz egi-
ten zen lan. Beno, orain
ere mimoagaz ibiltzen
gara, baina makine-
kin gauzak azkarra-
go egiten ditugu.

Zein da zuon espe-
zialitatea?
A m a m a k  e g i t e n
zituen moduko fri-
toak egiten ditugu, eta
hortik aparte txuleta eta
okela ere gure espezia-
litateak dira. Bertako
okela erabiltzen
dugu beti, eta
a r r a i n a  e re
K a n t a u r i
Itsasokoa
edukitzen
dugu.

Zuen txu-
leten kali-
t a t e a -
g a t i k
E r r a l d e
hiltegiak
s a r i
m o d u a n
adarra opa-
ritu dizue.Ber-
tako generoa-
ren eta kanpo-
koaren artean
aldea dago?
Bai, alde handia
dago.  Bertako
generoak zaporea
dauka. Batez ere,
t x u l e t e t a n  e t a
arrainetan, aldea
makala! Askoz
zapore handia-
goa edukitzen
d u  b e r t a k o
generoak.

“Gabonetan amamari lagunduz
hasi nintzen sukaldean”

PPeeddrroo  JJuuaann  bbeerree  aaiittiittaa  zzeenn,,
ee tt aa   bbee rree   aammaammaa   oossoo
ssuukkaallddaarrii  oonnaa..  KKeeppaa  IImmaa--

zzeekk  ssuukkaallddaarriittzzaa  iizzaann  dduu  bbeettii  gguuss--
ttuukkoo,,  eettaa  dduueellaa  bbeeddeerraattzzii  uurrttee
aammaammaarreennaa  iizzaannddaakkoo  jjaatteettxxeeaa
hhaarrttuu  zzuueenn..  HHaann  lleehheennggoo  ssuukkaall--
ddaarriittzzaa  eettaa  ppllaatteerr  bbeerrrriiaakk  eeggii--
tteenn  ddiittuu  oorraaiinn..  BBeerrttaakkoo  pprroodduukk--
ttuueekkiinn  llaann  eeggiitteeaa  gguussttaattzzeenn  zzaaiioo,,
eettaa  ppoozziikk  ddaaggoo  jjaatteettxxeeaann  eettaa
BBeerrrriizzeenn  aasstteebbuurruueettaann  ssoorrttzzeenn
ddeenn  ggiirrooaaggaazz..

Pedro Juan zabaldu zeneko
garaiei buruz zer dakigu?
Nire amamak zabaldu zuen taber-
na. Lehengo platerak egiten zituen,
eta guk errezeta horietako batzuk
mantendu ditugu. Hasierako garai
haietan amamak eramaten zuen
negozioa, eta bertan izekoek, nire
gurasoek… familia guztiak egiten
zuen lan. Hori duela, gutxi gora-
behera, 40 urte izan zen. Ordutik
tarte handi baten errentan egon
zen jatetxea, eta gero nik hartu
nuen, duela bederatzi urte; justu
euroaren eta pezeten arteko alda-
keta izan zenean.

Amamak taberna izan zueneko
oroitzapenik badaukazu?
Ez, ni jaio nintzenerako taberna
itzita zeukan amamak. Amamare-
neko oroitzapen onak dauzkat;
Gabonetan beti egiten zuen jana-
ria denontzat, eta ni laguntzen
ibiltzen nintzen. 

Amamagatik etorri zaizu,orduan,
sukalderako zaletasuna? Bera-
gandik ikasi zenuen?
Bai, beragandik eta gero eskola-
tik ere bai. Leioako Sukaldaritza
Eskolan ikasi nuen sukaldaritza. 

Amamaren denboretatik hona
asko aldatu da jatetxea?
Bai. Platerak, produktuak eta lan
egiteko modua bera ere aldatu

Bere amamarena izandako jatetxearen jabea da Kepa Imaz: Berrizko Pedro Juanen topatuko duzue

Sukaldaria da

Berrizko Pedro Juan
jatetxeko jabea

Kepa Imaz

horretatik arrain zopa egiten zuen.
Lehen dena aprobetxatzen zen.

Asteburuetan zuen ogitartekoek
ere arrakasta izaten dute.Jatetxea
betetzen zaizue.
Bai, herriko jendeak hori eska-
tzen du, eta denetik egin behar da.
Jendeak gogoz hartu du ogitarte-
koena, eta oso ondo doa. Hanbur-
gesak ere egiten ditugu bertako
okelagaz, eta jendeak gustura jaten
ditu.

Zelan ikusten duzu Berrizko aste-
buruetako giroa?
Azken aldian, eta batez ere ogitar-
tekoak jarri ditugunetik, gazteak
bertan ikusten ditut geroago eta
gehiago. Betiko jendea ere hemen
ibiltzen da. Gogoz ikusten dut jen-
dea; lehen askok eskapatu egiten
zuten Durangora, edo beste leku

batzuetara, eta orain geroago
eta gehiago geratzen da

Berrizen. Batez ere, bari-
ku gauetan, baina bai-
ta zapatuetan ere.

Familiako negozioak
jarraituko du? Zure

seme-alabak imajina-
tzen dituzu Pedro Jua-

nen lanean? 
Oraindik txikiak dira, baina, beno,
eurek erabakiko dute. Gustatzen
bazaie eta gura badute, bai, bai-
na inor ezin da derrigortu horre-
tara.
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