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Azokak kurduen kultura
izango du ardatz aurten

Azokaren aurkezpenean, Gerediagako ordezkariez gainera, ekimenaren bultzatzaileak bildu dira. Kepa Aginako

Fundiguelen eraikin
zaharra botatzeari
ekin diote asteon
IIuurrrreettaa•• Asteon hasi dira Fundiguel
enpresako eraikina zena botatzen.
Obrako arduradunek azaldu dutenez,
15-20 egun beharko dituztela aurrei-
kusi dute. Lurrean utzitako kutsadu-
ra kentzeko beharrak egin beharko
dituzte, urte bi barru bertan 84 etxe-
bizitza eraikitzeko. 

••DDuurraannggoo
Berbaro euskara elkarteak
webgune berria sareratu du 

••AAttxxoonnddoo
Euskara Biziberritzeko Plana hainbat
alorretara zabalduko dute

••ZZaallddiibbaarr
Sanandres jaiak hasiko dira

Hamar euskal film eta
dokumental Berrizen
KKUULLTTUURRAA  •• Azken urteetan Euskal
Herriko zinegileek burutu duten
lanaren erakusleiho izan guran anto-
latu dute Euskal Zinemaren Astea
Berrizen. Bosna film eta dokumen-
tal eskainiko dituzte, azaroaren 22an
hasi eta abenduaren 2ra arte, Kultur
Etxean, iluntzeetan. 

300 gaztetxo batuko
ditu nazioarteko judo
txapelketak bihar
KKIIRROOLLAA•• Durangoko Judo Klubak
antolatuta, Euskal Herriko zein esta-
tuko 16 judo klubetako 300 gaztetxo
batuko ditu biharko txapelketak Lan-
dako Kiroldegian. Erakustaldiak
araudi berritzaile baten arabera epai-
tuko dituzte.
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HERRIRIK HERRI
DURANGO

Erabiltzaileen profilari dagokionez, %65 emakumeak dira eta %35 gizonak.

Durangoko udalaren kirol
azpiegiturak 10.000 era-
biltzaile izatera heldu

dira. 2008an 4.100 erabiltzaile
zituen eta Durango Kirolak orga-
noko zuzendaritza batzordeak
lau urteko epea ipini zuen 10.000
izatera heltzeko. Ander Gorrotxa-
tegi Gazteria, Kirol eta Hezkun-
tza batzordeko presidenteak azal-
du duenez, "espero baino lehen"
lortu dute ezarritako kopurua, eta
“azpiegitura berriek eskaintzak
zabaltzea eta hobetzea ahalbide-
tu digute”.

Kopuru horretan federatu-
ta daudenak zein edozein ekin-
tzetan modu jarraituan parte
hartzen duten erabiltzaileak sar-
tzen dira. Erabiltzaile federatuei
dagokionez, aurten kopurua %25
igo dela azaldu du Gorrotxate-
gik, baina, batez ere, "denontza-
ko kirola" bultzatzeko egindako
ahalegina azpimarratu du. Bide

horretatik, federatu bako norba-
nakoei zuzendutako igerilekuko
ekintza taldeak 19tik 55era igo
dira, eta igeriketa taldeak 11tik
30era; aurten igerilekura batu
direnen kopurua %250 igo dela
ere azpimarratu dute.

Uretakoak ez diren ekintze-
tan, taldeak bibidertu (43tik
85era) eta ekintza berriak abian

meak dira. Hala ere, kopuru oro-
kor hori orekatu egin da, orain
urte eta erdi emakumeak %85
baitziren. Igerilekua, aldiz, gehia-
go erabiltzen dute gizonek (%57)
eta baita fitness gela ere (%79).

ipini dituzte: Circuit Express,
streching…. Gorrotxategik 1.230
erabiltzaile dituen fitness gela
berriaren “arraskata” ere  azpi-
marratu du. Erabiltzaileen pro-
filari dagokionez, %65 emaku-

10.000 erabiltzaile dauzkate
udal kirol azpiegiturek
Azpiegitura berriek eskaintza kopurua “haztea eta hobetzea” ahalbidetu dute

2012rako aurreikusita zuten
kopurura “espero baino lehen”
heldu direla azaldu dute

Hurrengo hileetan "nagusien
sektoreko eskaintza zabaltzea"
dute helburu. J.D.

www.anboto.org-en
Bideoa ikusgai

Juan de Iciar auzunea atontzen,
irisgarritasuna hobetzeko asmoz

Azaroaren hasieran Juan de Iciar
auzunea gaur egungo irisgarritasun
neurrietara egokitzeko lanak hasi
zituzten. Lanak amaitzean, autoei
dagokionez, "emergentzia zerbi-
tzuentzako eta mugikortasun ara-
zoak dituzten lagunentzako baka-
rrik egongo da baimenduta", esan
du Aitziber Irigoras alkateak.

Auzunea bost blokek osatzen
dute. Behetik hasita, lehen bloke
bietara Larrasoloeta kaletik sartu
ahalko da, eta eraikinaren beste
aldetik egingo diote irteera. Hiru-
garren blokera , berriz, toki bere-
tik sartu eta irten beharko da.

Gorengo bloke bietara Antso
Estegiz kaletik egingo diote sarre-
ra, eta toki beretik izango du irtee-
ra. Proiektua eserlekuekin eta kale-
argiekin osatuko dute. Zoruari
dagokionez, asfalto inprimatua ipi-
niko dute. Irigorasek azaldu due-
nez, proiektua osatzerako orduan
Juan de Iciar auzuneko Santi-
Sapuherri auzo elkarteagaz elkar-
lanean ibili dira. J.D.

Mugikortasun arazoak dituztenentzat eta larrialdietarako mugatu dute sarbidea

Kurutziaga-Astarloa lotunean ere asfalto inprimatua ipini dute.

Akordioa adostu
eta greba amaitu
dute Fumbarrin
Joan zen aste amaieran akordioa
sinatu zuten LAB sindikatuak eta-
Fumbarriko zuzendaritzak. Bari-
ku goizean  beharginekin eginda-
ko batzarrean, gehiengoa ados
agertu zen akordio horregaz. 50 lan-
gile batu ziren (guztira, 90 bat lan-
gile dira; horietako 22 bazkideak)
eta akordioak 35 aldeko boto, 12
kontrako eta hiru zuri jaso zituen.
Beraz, astelehen honetan lanera
bueltatu dira langile guztiak. LABe-
ko ordezkariak “gustura” agertu
dira lortutako akordioagaz.

Akordioa ez zuten Fumbarrin
ordezkaritza duten sindikatu guz-
tiek sinatu. LABek bai (lau ordez-
kari dauzka), baina CCOOk (ordez-
kari bat dauka) ez du akordioa sina-
tu,  “ñabardura” bategaz ez
daudelako konforme.

Langileen aldetik eskakizu-
nik garrantzitsuenak enplegua-
ren bermea eta baldintza ekono-
mikoen gainekoak ziren. Negozia-
z i o e t a n  p u n t u  h o r i e t a n
adostasuna lortzea ezinbestekoa
izan da 27 egun iraun duen greba
mugagabea amaitzeko. J.D.

Langileen gehiengoa ados
agertu eta gero, astelehenean
bueltatu ziren lanera

PSE-EE: “Alkateak galarazi
egin dio euskara teknikariari
guri aholkularitza ematea”

Durangoko PSE-EE “haserre” dago,
euren esanetan Aitziber Irigoras
alkateak “galarazi” egin diolako
udaleko euskara teknikariari eurei
aholkularitza ematea. Euskara
“arma politiko” moduan darabi-
lela eta Euskara Normalizatzeko
Plana “oztopatzen” ari dela 
salatu dute.

Sozialisten esanetan, “orain
dela gutxi arte” euskara teknika-
riaren laguntza jasotzen zuten,
udal gaiei buruzko aholkularitza
lanetan. Zalantzak argitzeko eta
zuzenketak egiteko erabiltzen
zuten zerbitzua. Laguntza horri
esker, “apurka-apurka, udalba-
tzarretan euskara erabiltzen hasi

gara, eta proposamenak bi hizkun-
tzetan aurkeztu ahal izan ditugu”.
Azken asteetan, ordea, “egoera
aldatu” egin dela diote.

Alkatearen jarrera ez ei dator
bat EAJk hizkuntza arloan eraku-
tsi izan duen diskurtsoagaz, eta
“herritarrei ezagutzera eman gura
diegu aurpegi bikoitz hori”. Horre-
gaz batera, aurreko gobernu tal-
deen aldetik “sekula” ez dutela
horrelako “debeku politikarik”
jaso argitu nahi izan dute: “Alka-
tea udala egoitza politiko priba-
tu bat balitz bezala gobernatzen
dabil, ezkutakeria nabarmenagaz
eta etenik barik ukatzen digu tek-
nikarien laguntza izateko dugun
eskubidea”. J.D.

Sozialistek salatu dutenez, Aitziber Irigorasek
“arma politiko” moduan darabil euskara

Sozialisten esanetan,
alkateak “egoitza politiko
pribatu” legez darabil udala

Aurreko gobernu taldeen
aldetik “sekula” ez ei dute
antzeko debekurik jaso 



Webgune berria, dinamikoa, aktiboa eta koloretsua dela adierazi dute Berbaroko kideek.
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Pibote elektronikoak
abenduan ipiniko
dituzte indarrean
Alde Zaharrerako sarrera-irteerak kontrolatzeko
pibote elektronikoak ipintzea erabaki dute

Oraintsu arte, Alde Zaharreko
sarrera-irteerak eskuzko piboteen
bidez mugatzen zituzten. Sistema
horrek, ordea, arazoak eman ditu,
batez ere, sarrera-irteerak kontra-
latzerako orduan. Horregatik,

Dagoeneko, kokatu dituzte pibote elektronikoak sarreretan.

hemendik aurrera pibote elektro-
nikoaren bidez kontrolatuko dute
Alde Zaharrerako auto emaria.
100.000 euroko diru-atalagaz (obra
zibila barne), dagoeneko ipini
dituzte piboteak, eta udalaren
asmoa azaroan txartelak kudeatzea
eta abenduan zehar sistema inda-
rrean ipintzea da.

Udaletxe pareko piboteak
aurretik ipinita zeuden, beraz,
orain Uribarrena eta Urigoiena-
koak kokatu dituzte. Alde Zaha-
rrean garajea duenak, txartel
berriagaz, eguneko 24 orduetan
sartu ahalko du barrura. Garaje-
rik ez dutenek, berriz, kargatzeko
eta deskargatzeko ordutegian
bakarrik (08:00etatik 12:30era).
Hala ere, ordutegi horretatik kan-
pora sartzeko beharra duenak
udaletxera deitu dezake eta une
jakin horretarako balidatu egingo
diote txartela. Udala hasita dago
txartelak kudeatzen (lau euro).

Urduri dantza taldea
Bestalde, 2011ko ekainean Urdu-
ri dantza taldeak lehenengo dan-
tzari eguna antolatu gura du  eta
herritarrak dantza taldera batze-
ko deia egin dute. Ekimenean par-
te hartzeko interesa dutenek Urdu-
ri dantza taldeko edozein ardura-
duni jakinarazita nahikoa dute;
izena emateko azken eguna aza-
roaren 25a izango da. J.D.

Udala hasita dago piboteak
irekitzeko balio duen
txartela kudeatzen

Azken aldian Interneteko
webguneek hartu duten
norabideari jarraituz, Ber-

barok webgune berria abian ipini
du gaur, “askoz dinamikoagoa dena
eta parte-hartzea sustatzen due-
na”, euskara elkarteko kideek adie-
razi dutenez.

2009an egindako gogoeta
estrategikoan, bazkideen aldetik
jasotako iritzietako bat Internetek
hartu-eman sozialerako eskain-
tzen dituen aukera anitzak —2.0
deitzen zaiona— Berbaroren web-
gunean txertatzea izan zen.
Orduan hasitako bidearen amaie-
ra www.berbaro.com helbidean
ezagutu daiteke.

Gaur inauguratu duten web-
guneak ez du aurrekoagaz zeriku-
sirik. Alde batetik, gura duen edo-
nork albisteetan komentarioak
gehitzeko aukera izango du. Disei-
nuaz arduratu den Di-da enpre-
sako kudeatzailea den Gorka
Barruetabeñaren esanetan,
“denen artean eraikiko den komu-
nikazio tresna bihurtzea gura
dugu”. Horrela, alde bateko komu-
nikazioa bakarrik ahalbidetzen
zuen webgune estatikotik hartu-
emana sustatzen duen gune dina-
mikorako saltoa eman dute.

Webgunearen bitartez, Ber-
baroko kideen eta webguneko
erabiltzaileen artean hartu-eman
bat sortuko da, eta iritziak jaso-
tzeko ere balioko du.

Bideoak ikusgai
Berbaroko webgune berriak lehen
eskaintzen duen informazio guz-
tia eskuragarri izango du orain
ere, baina horrez gainera, eskain-
tza horri euskarri berrietan eman-

dako informazioa gehituko diote.
Izan ere, testuez eta argazkiez gai-
nera, esaterako, Berbarok gara-
tzen dituen ekitaldien gaineko
bideoak ikusteko aukera ere eskai-
niko dute gaurtik aurrera.

Euskara elkartearen urte oso-
ko plangintza zein astean asteko
ekintzen berri jakin gura duenak,
nahi izanez gero,  webgunearen
bitartez jaso ahalko du informa-
zio hori guztia. J.D.

Webgunea denen artean
eraikitzen den komunikazio
tresna izatea gura dute

Berbaro euskara elkarteak
webgune berritua eta
dinamikoa sareratu du gaur
Di-da komunikazio enpresa arduratu da komunikazio planteamendu eta
garapenaz; esaterako, komentarioak egiteko aukera emango dute

Obra publikoak
iragarriko dituen
protokolo eske
Udalak gauzatzen dituen obra
publikoak hasi aurretik, lanek
modu batera edo bestera eragin-
go dieten bizilagunei horren berri
jakinaraziko dien protokoloa sus-
tatu du PSE-EEk. Hirigintza Batzor-
dean proposamena “ontzat jo”
dutela adierazi dute.Protokolo
horrek lanek kaltetutakoekin egin
beharreko batzarrak erregulatzeaz
gainera, lanen gaineko aurretiaz-
ko informazioa ere ahalbidetuko
luke: planoak, aurrekontuak, finan-
tzazioa eta exekuzio epeak.

Pilar Rios zinegotziak orain
arte “zeozer txarto” egiten ibili
direla salatu du. Izan ere, azken
hileetan zuzenki eragiten dieten
obren berri jaso ez duten auzota-
rren eta merkatarien “kexa asko”
jaso dituzte. Esaterako, Riosen
esanetan, “Landakoko biribilgu-
nea egiteko lanetan, ez zen auzo-
tarrekin eta merkatariekin ezela-
ko batzar informatiborik egin”.
Montevideo kalea urbanizatzeko
lanetan, aldiz, “auzotar batzuk
batu zituen batzarra egin zen, bai-
na ez zituzten elkarteak eta mer-
katariak deitu; ezta hirigintza
batzordeko kideak ere, horrela
eskatu bagenuen ere”.   J.D.

Di-da enpresa arduratu da
webguneko komunikazio
planteamendu eta diseinuaz

Gaur abiatu duten webgune
berrian Berbarok egindako
ekimenen gaineko bideoak
ere ipiniko dituzte

PSE-EEk salatu duenez,
auzotar askoren kexak jaso
ohi dituzte obrak hasiko
zirenik inork ez dielako esan
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BERRIZ

ATXONDO IURRETA

Turismo sektoreari
begirako ikastaroak,
azaroan eta abenduan
Urkiola Landa Garapenerako elkarteak eta
Basquetourek eratuta, hilaren 23an da lehena

Basquetour Turismoaren Euskal
Agentziak eta Urkiola Landa Gara-
penerako elkarteak lau ikastaro
antolatu dituzte azaro eta abendu-
rako Berrizen, doan. Ikastaro hauek
turismo sektorean, ostalari zein
bezeroekin hartu-eman zuzena
duten profesionalei zuzenduta
daude. Helburua, arduradunek

prentsa oharrean azaldu dutenez,
“turismo arloan bisitari eta beze-
roei eskaintzen zaien zerbitzua
hobetzen laguntzea” da.

Hilaren 23an ekingo diote
zikloari, Era atsegin batean arre-
ta egiteko moduak ikastaroagaz.
Azaroaren 30ean, abenduaren
14an eta 20an jarraituko dute,
15:00etatik 19:00etara, gatazkak
era positiboan konpontzeko, jarre-
ra alaia transmititzeko zein balia-
bide turistikoak gomendatzeko
metodoak aztertuz. Izena eman
ahal izateko 94 620 36 11 telefono
zenbakia ipini dute. M.O. 

Hilaren 23an ekingo diote ‘Era
atsegin batean arreta egiteko
moduak’ ikastaroagaz

Duela urte bete Arriandira eroan zuen jarduera 1930ean sortutako Fundiguel fundizioak

Fundiguelen eraikin zaharra
botatzen hasi dira, urte bi barru
bertan etxeak eraikitzeko
Asteon hasi dira fundizioa zena botatzen, eta 15-20 egun beharko dituzte

Urte bi barru Fundiguelen
eraikin zaharra dagoen
lekuan etxebizitzak eraiki-

tzen hasiko dira. Asteon hasi dira
eraikina botatzeko lanak, eta
hamabost-hogei egun barru dena
botata egongo dela aurreikusi dute
lanen arduradunek. Lurreko kutsa-
dura kentzeko beharrak egin
beharko dituzte gero bertan etxe-
bizitzak egiteko, eta horretarako
denbora gehiago beharko dute;
urtebete, gutxienez.

Fundizioa zenaren atzealde-
tik hasi dira eraikina botatzen, eta
Maspe kalera ematen duen hor-
ma botako dute azkena. Asteon
fibrozementua izeneko material
kutsakorra kentzen hasi dira eta

atzealdea apurka-apurka erais-
ten dabiltza langileak.

84 etxebizitza
Iñaki Totorikaguena Iurretako
alkateak azaldu duenez, Fundigue-
lena izan den lursailean etxebizi-
tzak egiteko proiektua aurrera
doa. Enpresa eraikitzaileak 84
etxebizitza egingo ditu bertan,
hainbat fasetan. Alkateak aurre-
ratu du lehen fasean 24 etxebizi-
tzako eraikina eraikiko dutela:
“prezio kontzertatuko etxebizitza
libreak izatea gura dugu; ez dira
tasatuak izango, baina antzekoak
dira, prezioak udalaren eta enpre-
sa eraikitzailearen artean adostu
gura ditugu”. A.U.

Eraikina bota eta gero,
gutxienez urte bat beharko
dute lur eremuan dagoen
kutsadura desegiteko

Epeak zehaztea gaitza den
arren, urte bi barru etxeak
eraikitzen hastea espero du
Totorikaguena alkateak

Eguenerako kontzentrazioa
eta zine foruma antolatu
ditu Atxondoko Lamiak-ek

Azaroaren 25a dela-eta, indarke-
ria sexistaren kontrako mozioa aur-
keztu du asteon Atxondoko Lamiak
elkarteak udalean. Eguenerako,
gainera, elkarretaratzea deitu dute
12:00etan udaletxeko arkupean,
eta arratsaldean Solo mía peliku-
lagaz zine foruma antolatu du ema-
kumeen elkarteak, 18:30ean uda-
letxeko pleno aretoan.

Ud a l b a t z a k  o n a r t u t a k o
mozioak bi helburu ditu: indarke-
ria sexistaren biktimak aitortzea eta
atxondarrek indarkeri adierazpe-
nak ez ahazteko konpromisoa har-
tzea. Atxondoko Lamiakek NBEk
indarkeria mota honen inguruan

esandakoak nabarmendu ditu;
“giza eskubideen urraketarik zabal-
duena eta isilduena izan da histo-
rian zehar”. 

Sahararen aldeko mozioa
Eguazteneko udalbatzan Aaiunen
Marokok egindako erasoak salatze-
ko eta Saharako herriari elkartasu-
na adierazteko mozio bi onartu
dituzte.

Sarekaden kontrako mozioa 
Gazte Independentisten kontrako
azken sarekadaren kontrako
mozioa ere onartu dute, EAJren abs-
tentzioagaz. A.U.

Emakumeen Aurkako Indarkeriaren Kontrako
egunaren harira mozioa aurkeztu dute udalean

Askondon zaborrontziak
lurperatzeko epea urte
bukaeran amaitzen da

Askondon eta Bixente Kapana-
ga kaleetan egon diren zaborron-
tziak lurperatzeko lanak aurrera
doaz. Hile hasieratik Askondo
kalea itxita dago beharrongatik.
Urtea amaitu aurretik zabaldu-
ko dute, abenduaren 31n amai-
tzen da-eta lanak egiteko epea.

Zaborrontzi guztiak lurpe-
koak izango dira laster Iurretan.
Gerora, Bidebarrieta eta Mas-
pen ere ipiniko dituzte horrela-
ko zaborrontziak, kaleotan berri-
kuntzak egiten dituztenean.

Udaltzainen lan-poltsa
Laster Iurretako Udalean udal-
tzainen lan-poltsa sortzeko hau-
taprobak egin behar dituzte, eta
interesa duenak eskabidea erre-
gistro orokorrean aurkeztu behar-
ko du, azaroaren 23a baino lehen.
Lan-poltsan sartzeko baldintze-
tako batzuk bigarren hizkuntz
eskakizuna edukitzea eta BTP
edo baliokidea den gida baime-
na izatea dira. A.U. Askondon bi gunetan dabiltza beharrean 

Lanengatik kalea itxita egongo da ordura arte;
bi gunetan dabiltza zaborrontziak lurperatzen

Euskara Biziberritzeko
Planari ekingo dio Udalak,
herrian euskara bultzatzeko

Udal barruan euskararen erabile-
ra bultzatzeko plana martxan ipi-
ni eta gero, orain udaletik kanpo
herrian egiten diren ekintzetan
euskara biziberritzeko plana hasi-
ko du Atxondoko Udalak. 

Herriko hamar alorretan eus-
karak duen presentzia aztertuko
dute, eta gero euskara biziberritze-

ko neurriak proposatuko dituzte.
Honakoak dira lan esparru horiek:
familiako transmisioa, euskaldun-
tze-alfabetatzea, irakaskuntza,
administrazioa, lan mundua, aisia,
kirola, kulturgintza, komunikabi-
deak eta teknologia. 

Atxondon euskaldun eta ia
euskaldunen kopurua herritarren
% 72koa da. Ezagutza hori dela-
eta, UEMA udal euskaldunen man-
komunitatean dago udala. UEMAk
bultzatu du datozen lau urteeta-
rako plan hau, eta jarraipena egi-
teko herritarrei zabalik dagoen
aholku batzordea eratu dute. A.U.

Datozen lau urteetarako plana izango da eta
herriko esparru ugaritan eragingo du 

Planari jarraipena aholku
batzorde batek egingo dio eta
herritar guztiei zabalik dago
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ABADIÑO IZURTZA ELORRIO

MALLABIA

ZALDIBAR

GARAI

“Kalean bizitzera behartzen gaitu politika urbanistiko honek” zioten kartelek.

Udalaren hirigintza politika
salatzeko ekintza zapatuan
Talde Independienteko gobernuak eta oposizioan dagoen EAJk bultzatzen
duten hirigintza politika salatu eta alternatibak aurkezteko ekitaldia

Muntsaratz, Zelaieta eta
Traña-Matienan, kalean
ipini zituzten kanpin-den-

detan itsatsitako kartelen bitartez
zabaldu zituzten euren aldarrika-
penak: duten soldata baxuagatik
babeseko etxebizitza baten zotz
egitean parte-hartzerik ez dutenen
edo bankuen hipotekarik lortzen
ez duten abadiñarren egoerak
zabaldu zituzten herrian. "Jen-
deak eraikitzen dituzten etxebizi-
tzak erosi ezin dituen arren, erai-
kitzen jarraitzen dute", salatzen

dute. "Neurri bako"  deritzo Ezker
Abertzaleak, “herrian 300 etxebi-
zitza huts daudenean, ehunka
berri eraikitzea". Etxebizitza huts
horiek kudeatzeko formulak bila-
tu eta alokairu publikoa dira, Ezker
Abertzalearen ustez, alternatibak.

Muntsarazko UR8-ko prezio
tasatuko etxebizitzen hitzarme-
nean orain aste batzuk udal gober-
nuak eta jeltzaleek onartu zituz-
ten aldaketak kritikatu ditu Ezker
Abertzaleak. Etxebizitza horieta-
riko bat erosi ahal izateko baldin-
tzak malgutzea, "diru arazorik ez
daukan jendeak erosi ditzan" egin
dutela diote. Bestalde, Traña-
Matienako UR6-ko eraikuntza
proiektua ere “eraikitzailearen
eskarietara” moldatu dutela nabar-
mendu du Ezker Abertzaleak. I.E.

“Neurri bakoa” deritzote
herrian 300 etxebizitza huts
egonda ehunka etxebizitza
berri eraikitzen jarraitzeari

Navarro, independienteen
zerrendaburu berriz ere
“Alkategai izango ote naizen zalantzan ipini
duten zurrumurruak ezeztatu” gura izan ditu

Udaberriko udal hauteskundeeta-
ra Talde Independienteak aurkez-
tuko duen zerrendan lehenengoa,
alkategaia, bera dela adierazi eta
azkenaldian “herrian zabaldu diren
esames eta komentarioak” ezez-
tatzeko deitu ditu Jose Luis Nava-
rro alkateak komunikabideak. 

Datozen hauteskundeetara-
ko, “nigan ipini du taldeak konfi-
dantza”, azaldu du Navarrok. Lege-
gintzaldi honetan alkatetzan egon
den Talde Independienteak laster
aurkeztuko duen zerrendarako,
bestalde, “gazteak erakarri” gura
dituztela ere azaldu du. I.E. 

Tasak %2 igotzea onartu
du udalbatzak, aho batez

Astelehenean, ordenantza fiska-
len gainean egindako batzarrean,
2011rako tasak % 2 igotzea onar-
tu zuten udal taldeek, aho batez.
Frontoiaren erabilpenekoa eta
ezkontzen gainekoa mantenduko
dituzte bakarrik.

Igoera izango duten tasen
artean, urarena, zaborrarena,
estolderiarena eta zirkulaziokoa
daude, besteak beste. Udal ordez-

kariek azaldu dutenez, frontoikoa
eta ezkontzena bere horretan
uztea erabaki dute; arrazoitzeko
frontoikoa ipini dute adibide: iaz
igo zuten tasa hau.

Bertso afarirako txartelak
Bestalde, hilaren 27an bertso-afa-
ria izango da Paia eta Peñagarika-
nogaz,eta txartelak 23ra arte har-
tu daitezke udaletxean. M.O.

Mendigaineko
txabola eta
frontoia
konpontzen
Urtea amaitu baino lehenago
amaitutzat eman gura ditu uda-
lak frontoia berrizteko zein herri
basoetan dagoen eta udalaren
jabetzakoa den Mendigaineko
txabola konpontzeko obrak
(25.000 euroko aurrekontuagaz).
Joan zen hile amaieran ekin zie-
ten lan biei; aldagelak atontzetik
hasi dira frontoian, eta datozen
asteetan frontoi osoa magotze-
ko asmoa daukate (57.000 euro-
ko aurrekontua dute lanok).

Tokiko inbertsioetarako
estatuko diru-laguntzagaz finan-
tzatuta konpondu zuten fron-
toiaren kanpokaldea iaz, eta
Aldundiaren diru-laguntza jaso-
ko dute barnealdea egiteko.

Hurrengo batzarra, bihar
Herriko ordenamendua berri-
kusteko martxan ipinitako pro-
zesuan, parte hartzeko izango
dituzten bideak aurkeztu zizkie-
ten irailean herritarrei, eta hile
honetan beste bi batzarrerako
deia egin dute: azaroaren 20an
bata eta 27an bestea. I.E.

Kaleen izenen
plakak aldatu eta
seinaleztapenak
kokatu dituzte
Herriko kaleak izendatzen dituz-
ten plakak aldatzen dabiltza egu-
notan, sasoi batean udalbatza-
rrean onartu zuten kaleen izen-
d e g i a  e g o k i t ze a .  Pl a k a r i k
gehienak aldatu dituzte dagoe-
neko, eta falta direnak datozen
egunetan gaurkotuko dituzte.
Plaka horiek hormari lotuta barik,
perpendikular dabiltza kokatzen,
urrunagotik ikusi daitezen.

Asteon amaitu dituzten
lanak herriko hainbat zerbitzu-
ren eta guneren seinaleztape-
nari dagozkionak dira: Iturri kul-
tur etxea, kiroldegia, kirol etxea…
Seinale horiek eraikinen norabi-
dea markatzen dute. Eraikinetan
euretan ere seinaleak ipini dituz-
te, jendeak ezagutu ditzan. Herri-
ko sarreretan, bestalde, ongieto-
rri seinaleak egokitu dituzte.

Herriko hainbat zerbitzu eta
guneren norabidea adierazten
duten seinaleak ipinita daude 

Euskara Biziberritzeko
Plana onartu du udalak
Aho batez onartu dute 2011-2014rako EBPNren
plan estrategikoa Mallabiko Udaleko plenoan

Mallabiko udal ordezkariek joan
zen eguenean eginiko udalbatza-
rrean 2011-2014 urteen artean
martxan jartzeko Euskara Bizibe-
rritzeko Plan Nagusiaren (EBPN)
plan estrategikoa aho batez onar-
tu zuten. Planean hainbat helbu-
ru zehaztu dituzte: proiektu horren

bidez eremu jakinetan euskararen
normalizazioa bultzatuko duten
sareak antolatu eta ekimen zeha-
tzetarako elkarlana bultzatzea;
orain arte euskararen normaliza-
zioan egindako  lanei ikuspegi oro-
korra eman eta prozesu horretan
eman litezkeen urrats berriak ados-
tea eta herrian giza eragileen inpli-
kazioa lortu eta bultzatzea. 

Mallabiko Udalaren Euskara
Aholku Batzordea sortu dute plan
estrategikoa garatzeko, urteko
kudeaketa-planaren jarraipena
egiteko eta euskara batzordearen
eskariz euskararen normalizazio-
rako lanak aztertzeko. J. G.

Mallabiko Udalaren Euskara
Aholku Batzordea sortu dute
plana jarraitzeko

Datorren barikuan hasi
eta hilaren 30a arte,
Sanandresak ospagai

Txupinazo bigaz hasiko dituzte
Zaldibarren aurtengo Sanandres
jaiak. Izan ere, ofizialki 19:00etan
udaletxetik botatako txapligua-
gaz hasiko badira ere, Gaztetxe-
koek 18:50ean jaurtiko dute. 

Udalak antolatutako ekital-
dietan umeek aukera zabala izan-
go dute; adibidez, zapatuan. Hila-

ren 29ko arratsalderako, ostera,
Pintxoen Eguna eratu du Helmu-
ga elkarteak. Egun handia 30a
izango da; kalejira, meza eta baz-
kariaz gainera, pilota partiduak ere
jokatuko dituzte Olazarren.

Baserritar Eguna
Gaztetxean kontzertuak iragarri
dituzte Kokein, Feos Pero Majos,
Raxfer eta 3gabe2 taldeekin. Base-
rritar Eguna ere sortu dute 27rako:
bazkaria eta antzerkia dituzte
eskaintzan, besteak beste. Hilaren
30ean, jolasak eta txokolatada
egingo dituzte umeentzat. M.O.

Bost egunetan zehar ospatuko dira ekitaldiak;
hilaren 30ean amaituko dira, egun handiagaz

Hilaren 29ko arratsalderako,
Pintxoen Eguna eratu du
Helmuga elkarteak
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DURANGALDEA

Durangaldean labur

MAÑARIA

Bizaldikoen bilkura
egingo dute gaur hasi
eta domekara arte

Aurten seigarren aldia egin-
go du Bizaldikoen kontzen-
trazioak. Donosti BiZaldi

elkarteak antolatuta,  iazko
moduan, 50 bat auto batzea itxa-
roten dute.

Gaur, 19:00etan, Artatzako
aterpetxean elkartuko dira kon-
tzentrazioan parte hartuko duten
guztiak. Bihar, 10:00etan, ‘Altxorra-
ren bila’ jokoari hasiera emango
diote. Nork bere bizaldikoa hartu
eta pistarik pista Durangalde
osoan zehar ibiliko dira, altxorra-

ren bila.  Ondoren, 14:30ean, Izur-
tzako Azkonizaga jatetxean baz-
kalduko dute, eta handik Maña-
riara abiatuko dira, bizaldikoak
erakusteko. 18:00etan, erakustal-
dia Mañaritik Durangoko Andra
Maria parera tokialdatuko dute. 

Eguna amaitzeko, Artatzako
aterpetxera bueltatzen direnean,
goizeko lehiaketako sariak bana-
tuko dituzte eta, ondoren, musi-
kagaz girotutako mozorroen lehia-
keta egingo dute.

Taldeka, Urkiolara
Domekan, 11:00etan, aurten nobe-
dadea den ekimena gauzatuko
dute. Repara Tu Vehiculo tailerra-
ren aurretik, bosteko taldeak osa-
tu eta Urkiolarantz abiatuko dira.

ekimena lehenengoz antolatu zute-
netik, Urkiolara joan barik zeuden;
aldi bakoitzean toki bat aukeratzen
dute, eta iaz, esaterako, Guggenhei-
mera joan ziren erakustaldia 
egitera. J.D.

Irteera kronometratua denez, tal-
deek denbora tarte konkretu baten
barruan heldu beharko dute Urkio-
lara. Ondoren, santutegiaren
aurrean berriro bizaldiko guztiak
erakutsiko dituzte. Orain bost urte

Etzi Urkiolako Santutegira joango dira Bizaldiekin

Urtero legez, aurten ere Andra Marian bizaldikoen erakustaldia egingo dute zapatuan. Iban Gorriti

Mañarian ere bizaldikoak
ikusteko aukera eskainiko
dute bihar arratsaldean

Bihar goizean Durangaldean
zehar ibiliko dira, pistarik
pista, altxorra bilatu guran

Datorren urterako udal
aurrekontua onartu dute
gobernuko jeltzaleek
760.850 euroko sarrera-irteerak aurreikusten 
dituzte udalaren diru-kutxan datorren urtean

Amaitzear dagoen urterako aurrei-
kusi zutenagaz alderatuta, %15
handiagoa den diru-kopurua jaso
du 2011rako udal aurrekontuak:
760.850 euro guztira. Kopuruen
igoera horretan eragin handiena

inbertsio errealen atalean aurten-
go aurrekontuekin alderatuta onar-
tu duten gehikuntzak eragiten du:
iaz inbertsioetara 40.000 euro bide-
ratzea aurreikusi zuten udal kon-
tuen taulan, eta 110.971 euroko ata-
la aurreikusi dute 2011rako inber-
tsioetarako. “Kultur Etxeko bigarren
faseko obretara” bideratuko dute
kopururik handiena, “igogailua
ipini eta obrak amaitzeko”.

Bestalde,  hainbat gastu
murrizteko aurreikuspena ere egin
du datorren urterako gobernuak:
pertsonal, zerbitzu eta mantenu
gastua eta gastu finantzarioa txi-
kitu gura dituzte udalean. I.E.

Inbertsio errealetan,
aurtengoagaz alderatuta,
%177,5ko igoera 2011rako

Egun guztirako egitaraua,
txabolaren urteurrenerako

Azaroaren 20an, herriko plazan ipi-
niko duten karparen inguruan
batuko dira herriko eta Durangal-
deko talde askoren entsegu loka-
la den txabolaren hirugarren urteu-
rrena ospatzera. Entseguak txabo-
lan egiten dituzten Little John and
the Howling Diabrus, B.E.K., Tras-
torno eta Daltondarrak taldeek,
esaterako, 17:00etan eskainiko
dute kontzertua, eta musika ema-
naldi gehiago izango da 22:30ean

hasita: Kilauea, Neallta Fola, Plan
B, Material Rechazado eta Dirty
Akoustik Brothers taldeek joko
dute, bihar, Mañarian. 

Kontzertuen aurretik, baina,
12:00etako triki-poteoa da urteu-
rreneko lehenengo hitzordua.
Ondoren, 14:00etan, paella-jane-
rako batuko dira, eta 16:00etan
egingo du Warriors hip-hop tal-
deak txabolaren III. urteurreneko
lehenengo kontzertua. I.E.

Abadiñoko San Trokaz jubilatuen elkarteak XVIII. Aste
Kulturala antolatu du. Astelehenean, 17:00etan, gizo-
nen eta emakumeen arteko berdintasunaren gaine-
ko hitzaldia eskainiko dute jubilatuen egoitzan. Mar-
titzenean, 17:30ean, Gora Ta Gora antzerki taldea-
ren El mirador antzerki saiogaz gozatu ahalko da
Errotan. Eguaztenean, San Mamesera bisita gidatua
eta eguenean txokolatada egingo dituzte.

Aste kulturala antolatu du 
San Trokaz jubilatuen elkarteak

Durangoko Udaleko Adinekoen Sai-
lak jakinarazi duenez, adinekoei
zuzendutako dantzaldiak berriro mar-
txan ipini dituzte azaroaren hasiera-
tik, Landako kiroldegian. Adinekoen
dantzaldi horiek igandero ospatuko
dituzte, arratsaldeko 18:30etik
20:30era bitartean.

Adinekoen dantza
saioak kiroldegian

Domekan, 17:30ean, Bizkaiko Bertsolari Txa-
pelketako lehenengo finalaurrekoa jokatuko
dute Landako Gunean. Durangaldeko ordez-
kari bakarra Gorka Lazkano berriztarra izan-
go dugu. Beragaz batera lehian ibiliko dira
Onintza Enbeita, Etxahun Lekue, Jone Uria, Ibon
Ajuria eta Xabat Galletebeitia. Gai-jartzaile
lanak Maite Berriozabalek egingo ditu. 

Lazkano Bizkaiko Bertsolari
Txapelketako finalaren bila
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BERBAZ
“Herri batek bere toponimoak baditu, 
ez du zertan beste batzuk hartu”
Hainbat herritarren artean Abadiñoko toponimiari buruzko ikerketa egin dute. Mila Salterain tartean izan da

horren bila gabiltzalako, pena eta
pobrea izango litzateke. Horregaz
lotuta, eta zorretan gaudelako,
beste artxibo batzuetara jo dugu.
Beste iturri batzuk bilatu eta topo-
nimo askoren historiagaz txoste-
na osatu dugu. Liburua argitara-
tzea proposatuko diogu udalari.
Arakatu diren ia iturri dokumental
guztiak jaso eta artxiboetako
dokumentazio hori argitaratu
egin nahi dugu. Ezagutza soziali-
zatzea ikusgarri dago. Parte hartu
duten 180 parte-hartzaileekin
argazki bat ateratzea proposatu
diogu udalari, liburuaren azalean
jartzeko. Abadiñoko Toponimia.
Ahozko iturburuak, iturri doku-
mentalak eta bibliografikoak dei-
tuko litzateke. 

Zer toponimoren historia ezagutu
duzue?
Jose Anjel Orobiourrutiari esker
Eusko Ikasuntzak Fuentes Docu-
mentales del País Vascon batutako
Colección Documental de Archivo
Municipal de Durango 1989 bil-
dumaren berri izan genuen. Han-
dik zuzenean jaso izan da Erdi
Aroko zein banderizoen lekuko
izan den Abadiño. Borroka gogo-
rrak benetan. Kofradien edo
auzoen inguruan zelan antolatzen
ziren jasotzen dugu. Gainera, lan
horretan 16 kortabasoren berri
izan dugu, baita ixiru batzuen
berri ere. Beste hainbat historia
kontatu daitezke: Abadiñon desa-
gertu diren ermiten berri emate-
ko, Abadiñokoa den Felipe Gara-
teren San Trokaz parrokiari
buruzko lana erabili dugu.

Noren zuzendaritzapean beha-
rra egin duzue?
Txosten hau Iñaki Gaminderen
zuzendaritzapean egin dugu. Hiz-
kuntzalaria eta filologian doktorea
da. EHUn magisteritza eskolan ira-
kaslea da, eta fonetikari buruz egin
zuen bere doktoretza. Txostena
Jose Inazio Arrizabalagak irakurri
du, eta Arrate Mardarasek ortogra-
fiari buruzko zuzenketak egin ditu.
Orain Luis Berrizbeitiarekin estilo
zuzenketak egin eta beste hutsune
asko betetzen nabil. J. G.

Abadiñoko toponimiari
buruzko lana herrita-
rren iradokizunekin

osatzen ibili dira asteon Erro-
ta kultur etxean eta Zelaieta-
ko mediatekan. Hainbat urte-
tako lanaren emaitzak, topo-
nimiaren inguruko datuez
gainera, informazio historikoa
ere batzen du. Mila Salterain
da azterketa horretan parte
hartu dutenetako bat.

Zelan sortu zen proiektua martxan
jartzeko asmoa?
Orain 15 urte hasi ginenean, Kere-
xetaren fogerazioaren jarraipena
egitea gura genuen. Gazteluan
hasi ginen; Miriam Uria, Marije
Gorrotxategi eta hirurok. Gaztelu-
ko jendeak piloa zekien. Galdetegi
bat prestatu genuen, eta ez zen
etxearen berri bakarrik sartzen.
Errentak, arloen izenak, inguruko
kanterak, ermitak eta datu pila bat
ere bai. Mendiolara, Muntsaratze-
ra, Amaiterminera eta Urkiolara
ere joan ginen. Sagasta eta Irazola
ere egin genituen, eta azkenik
Traña eta Gerediaga egin geni-
tuen. Galtzadak eta beste gauza
asko atera genituen. Etxean aur-
kezten ginen, eta bakarrik falta
zitzaigun burruntzalia lapikora

sartu eta surtan zegoen janaria
egitea. Ondo hartzen gintuzten. 

Zeintzuk izan ziren hurrengo pau-
soak?
Mikel Azkarraga ere gehitu zen
horra taldera. Aurten Udalak
toponimiako behar bat egiteko
asmoa zuen, eta Euskera Batzor-
dean proposatu zuten. 

Zelan jaso duzue informazioa?
Abadiñoko ia baserri guztiak bisi-
tatu ditugu, eta ez da gutxi eurek
asko dakite-eta. Artxiboetara ere
jo dugu. Udalak lana onartu zue-
nean, datuak gehiago osatzeko,
Arrate Mardaras, Kepa Bengoa,
Jose Urien, Jose Ramon Basagu-
ren, Jesus Mari Zubero eta 
Iñaki Usabel ibili gara. 

Datuak kontsultatzeko sasoia da
orain.
Arroa (arrue) ez dadila egon gane
batean, eta montorra ez daitela

egon aranean ikusteko, garrantzi-
tsua da datuak kontrastatzea.

Bildutako datuak zelan antolatu
dituzue?
Batuta eta grabatuta zeuden datu
guztiak, lehengo mapa kartografi-
koetakoak, dokumentuetakoak,
planoan bertan sartu ditugu. Sail-
katu egin ditugu inguruak, erai-

kuntza zibilak, desagertutako
toponimoak, ermitak, etxeak
(fogerazio hartatik falta dira), eta
horri guztiari eusten dio jasotako
artxibo dokumental eta bibliogra-
fikoak. 

Zein da lan honen balioa?
Gainbalioa dauka. 170-180 ahoz-
ko iturburu edo informante ditu.
20-25 erreferentzia dokumental
eta 30etik gora erreferentzia
bibliografiko bildu ditugu. Lau
modutara ikusiko da toponimo
zerrenda hori. Dokumentuetan

jaso den moduan, ahoz jaso den
moduan, Euskaltzaindian aurkez-
tu eta onartzen denean haren
zuzenketekin egindako zerrenda
eta Abadiñoko ahoskera. 

Abadiñarren ondarea jaso duzue,
beraz.
Herritarrek emandako ondarea da
erabilgarria, eta erabilia izan dadi-
la. Transmisio lan bat da. 180
herritarrek beste enparau herrita-
rrei ematen dizkigute, eurek jaso
duten transmisio kultural baten
berri eman eta jarraipena duen
gauza bat izan dadin. Oinorde-
koentzako ahoskera bildu dugu.
Herri batek bere toponimoak,
bere erreferentziak dituenean, ez
du zertan beste batzuk hartu.

Toponimoekin batera euren histo-
ria jaso duzue.
Toponimoak huts-hutsik agertzea

Mila Salterain •

Abadiñarra

Abadiñoko toponimiaren
azterketan parte hartu du

“Etxean aurkezten ginen. Burruntzalia
lapikora sartu eta surtan zegoen

janaria egitea bakarrik falta zitzaigun”

“Herritarrek 
emandako ondarea

da erabilgarria.
Eta erabilia 
izan dadila ”
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Garai Jatetxea
San Migel, 17 Garai.
Tel.: 94 681 35 95

Eztaiak, Jaunartzeak, Azken
agurrak, Janedanak…
Jantoki bi: 50 eta 110 lagunentzat.

i J
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Idoia Agorria
PSE-EE

Sei hankako mahaia

Nagusi den 
hipokresia

Azaroaren 20tik 27ra, Ezabaketa Astea

Egin eta eragin, biak dira beharrezko herri euskaldunaren
bidean. Euskaraz bizitzeko hautua indartu nahi dugunok, eus-
karaz bizitzeko bidean, egitearekin batera eragin egin behar
dugu. Baldintzak sortu behar ditugu aldaketak eman daite-
zen. Maila sozialean, euskaldunon komunitatearen baitan eus-
karaz bizitzeko hautua indartuz. Maila politikoan, hizkuntza
politika burujabea garatzeko herri eskubidea aldarrikatuz.Mai-
la juridikoan, euskarak gaur egungo menpeko estatusak gain-
ditu eta lehentasunezko estatusa izatea bultzatuz...

Urtero bezala, ezabaketa astea heldu zaigu euskaltzale-
oi, kalera ateratzeko. Hizkuntza zapalkuntzaren aurrean,
benetako ofizialtasuna aldarrikatu eta euskaraz bizi nahi dugu-
la adierazteko aukera paregabea. Asimilazio prozesua gain-
ditu eta herria berreuskalduntzeko garaia da, beraien tres-
nak salatu eta alternatibak eraiki behar ditugu.Celaaren ira-
kaskuntza eredu iruzurtiaren aurrean, gazteak euskaldunduko
dituen eredu bakarra eta euskalduna; udaletxeetarako, orde-
nantza egokiak eta betearazleak sortu, euskara plan eragin-
korrak osatu...

EHEtik dei egiten diegu herritarrei, beraiek ere hizkun-
tza zapalkuntza agerian uzteko ekimena bultzatu eta bertan
parte hartu dezaten. Ziur gara parte hartuko dutela, ekimen
horietan zein espontaneoki emango diren beste hainbatetan.
Durangon azaroaren 26an, ostiralean, dugu zita: arratsalde-
ko 18:00etan Andra Maritik hasita lehenengo Olinpiada Eza-
batzaileak burutuko ditugu.Ondoren luntxa egongo delarik.
Animatu parte hartzera!

Euskaraz bizi

Durangoko EHE

Alkatea hizkuntza normalizatze-
ko plana oztopatzen saiatzen ari
da… guri betoa jarriz! Argi azal-
duko dut. Alkateak galarazi egin
dio udaleko euskara teknikaria-
ri PSE-EEkoei laguntza eman die-
zagun, esaterako, udalean mozio
edo idazki bat euskaraz aurkez-
tu nahi dugunean ditugun zalan-
tzak konpontzen edo prestatuta-
koa zuzentzen. Zer uste du, bada?
Euskara bere jabetzakoa dela,
ala? Udal langileak bere zerbitzu-
rako daudela uste al du? Beste
alderdien eta herritarren zerbitzu-
ra ez daudela, alegia? Hainbeste-
ko mina egiten al dio guk ere eus-
kara erabili nahi izateak?

Durangoko sozialistak era-
ginkortasunez engaiatu gara eus-
kararekin, bultzada eman bai-
tiogu Euskar aBiziberritzeko Plan
Nagusiari (2009-2012). Horrez
gain, Euskararen Erabilera Sus-
tatu eta Normalizatzeko Udal
Araudiaren aldeko botoa eman
dugu, eta gogotsu parte hartu
dugu Euskaren Aholku Kontsei-
luan. Gure ustez, euskara euskal
herritar guztien hizkuntza da,
eta, beraz, gogor gaitzesten dugu
alkatea eta bere udal-taldea hiz-
kuntza horretaz egiten ari diren
manipulazioa.

Urteak daramatzagu euskal-
tegira egunero-egunero joaten,
euskaraz eta gaztelaniaz hitz egi-
teko gai izateko. Euskaldun berri
batzuek ondo dakigu zein zaila
den euskara zuzen erabiltzea,
euskaraz bizitzea, eta bitartean
bihotza ez galtzea. Hala ere, gure
alkateak izan duen jarreraren
moduko kontuak ikusteak biho-
tza galarazten digu erabat.

Enpresa bat dugu azpikon-
tratatuta, euskarari buruzko gaie-
tan herritarrei aholkuak emate-
ko. Diru-laguntzak ematen diz-
kiegu euskarazko aldizkariei.
Trebatzaile bat kontratatu dugu
langileei laguntza eman diezaien
eguneroko lanean euskara erabil-
tzean. Udal aurrekontuaren zati
handi bat euskararen erabilera
sustatzera dago zuzenduta. Hala
ere, EAJ-PNVk euskararen alde
egiten dituen diskurtsoak ez datoz
bat bere ekintzekin. Nagusi den
hipokresiaren beste adibide bat. 

Zuzendaria: 
Jone Guenetxea. 
Erredakzio burua: 
Joseba Derteano.
Administrazioa: 
Itziar Belar, Miren Abasolo.
Publizitatea: 
Itziar Azula, Goretti Alonso eta 
Amaia Huarte. 
Erredakzioa: Aitziber Basauri, Itsaso
Esteban, Markel Onaindia, Amaia
Ugalde. 
Maketazioa: Ainhoa Arizmendiarrieta. 
Testu zuzentzailea: Igor Elortza. 
Argazkilariak: Kepa Aginako eta 
Juanra de la Cruz. 
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Anbotok ez du bere gain hartzen kolaboratzaileen zutabeetan, iritzi artikuluetan edo gutunetan adierazitako esanen eta iritzien erantzukizunik.

IRITZIA
Gutunak @

✑

Alderdi, elkarte edo taldeko iritziak kide baten ize-
nean sinatuta eta ANBOTOren irizpideak jarraituz

zuzenduta publikatuko dira. 
DATUOK BARIK EZ DA GUTUNIK ARGITARATUKO

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.

Klik batean

Semaforoa hesituta 
Durangoko Ermodo kalean ondorengo argazkia atera du asteon
Anbotoko irakurle batek. Inguruko eraikineko lanen barruan ipi-
ni ei dute semaforoa. Auto gidariek seinalea ikusteko gaitz dute-
la-eta kexu agertu da argazkia bidali diguna. Zonaldeko zebra-
bideek bisibilitate txarra dutela ere gogorarazi du. Dagokionari,
arazoa konpondu eta kalea txukuntzeko eskatu du.

@
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KULTURA
DURANGOKO AZOKA AURKEZPENA

Erotismoa ardatz eta Kurdistan
herrialde gonbidatu Azokan

K urduen hizkuntza eta kultura ger-
tutik ezagutzeko aukera eskainiko
du, besteak beste,  Durangoko Libu-

ru eta Disko Azokak aurten. Kurduerak eta
euskarak dituzten erronkei eta adierazpen
askatasunari buruzko mahai-inguruak izan-
go dira, esaterako, azoka egunetan Landa-
ko erakustazokan: kurduera hutsez argita-
ratzen duten Azadiya Welat  egunkariko
zuzendaria etorriko da, tartean, Durango-
ra. Abenduaren 5eko egitarauan, Kurdista-
netik etorritako idazle eta musikariek izan-
go dute Landakon protagonismo nagusia.

Durangoko Liburu eta Disko Azokaren
abenduaren 4tik 8rako egunetan, Landako
Erakustazokako gune askotan izango du Kur-
distango kulturak presentzia nabarmena:
Euskal Idazleen Elkarteak antolatuta, idaz-
le kurduen eta euskaldunen poesia errezi-
taldia dator jasota egitarauan. Turkia, Irak,
Iran, Siria eta Armenia estatuetan zatituta
dagoen estaturik gabeko nazio kurduaren
kultura, dantza eta kanten bitartez ere
herrialde gonbidatua hobeto ezagutzeko
aukera eskainiko digute: Espainian bizi
diren Zinar Ala eta Siwar Ala aktibistek Kur-
distango kanta laburrak eta dantzak eraku-
tsiko dituzte Haur Literatur Aretoan.

tuak aurten; 500.000 euroko aurrekontua-
gaz antolatu dute. Hala ere, eta egitaraua
estutu beharra izan dutela onartu arren,
aurreko urteetan arrakasta izan duten eki-
menak mantentzeko apustua egin du aur-
ten ere Gerediaga elkarteak. Orain urte bi
lehenengoz atondu zutenean bezala, kar-
pan egongo da aurten ere Ahotsenea, sor-
tzaileen gunea: publikoaren aurrean zuze-
nean eta hurbiletik euren lanak aurkeztu-
ko dituzte idazleek eta musikariek bertan.  

Orotara, 505 argitalpen berri aurkitu-
ko ditugu Gerediaga elkarteak antolatu
duen Liburu eta Disko Azokaren 45. edizioan,
Landako Erakustazokan: horietariko 339
liburuak dira, eta 85 diskoak. 

Erotismoa gaitzat
Abenduaren 4an, Maitasunaren arbola ize-
neko 12:00etako inaugurazio ekitaldian
mahaiganeratuko du Joxemari Carrere idaz-
leak aurtengo azokaren gaia. “Sexu kontuak
nola kontatu dituzten lehen eta orain; han
eta hemen” hartuko du berbagai. 

Gaiagaz lotuta, tailer erotikoa antola-
tu dute abenduaren 6rako: Erotik Toys jos-
tailu dendako Manex Rekaldek jostailu ero-
tikoen jatorri,  ezaugarri eta erabilerak era-
kutsiko ditu, 19:00etatik aurrera.

Abenduaren 7an, 18:30ean, bestalde,
Erotismoa sortzaileen begietan gaitzat har-
tuta eta Paddy Rekaldek moderatuta, mahai-
ingurua burutuko dute Ivan del Campok
(zine zuzendaria), Kattalin Minerrek (Queer
teoriaren jarraitzailea),  Ines Osinagak (GOSE
taldeko abeslaria), Edorta Jimenezek (idaz-
lea) eta  Jon Aranok  (komikilaria). 

Hainbat adierazpen artistikotan jardu-
ten duten euskal sortzaileek, bakoitzak bere
esparruan erotismoak zer leku daukan haus-
nartu eta konpartituko dute. I.E.

Hain justu ere, Haur Literatura Aretoan,
umeentzako kokapenean egin du Geredia-
ga elkarte antolatzaileak aldaketa nabar-
menetako bat: Landako Erakustazoka ondo-
ko Elkartegia eraikinean atonduko dute
umeentzako prestatutako txokoa. 

Atzoko aurkezpenean Jon Irazabal Azo-
kako zuzendariak kazetarien galderei eran-
tzunez aipatu zuenez, iazkoagaz alderatu-
ta %30eko murrizketa izan du aurrekon-

Atzo egin zuten, Landako elkartegian, abenduaren 4tik 8ra 45. edizioa ospatuko duen Durangoko
Liburu eta Disko Azokaren aurkezpena. Erotismoa hartuko dute gai nagusi aurten, eta Kurdistan
izango da herrialde gonbidatua. Haur Literatur Aretoak kokaleku berria dauka: Elkartegira daramate.

Kurdueraren eta euskararen
erronkei eta adierazpen
askatasunari buruzko

mahai-inguruak

Euskararen eta euskal kulturaren alde
lan egiten duena goraipatu eta esker-
tzeko helburuagaz eskaintzen du Argi-
zaiola omen-saria Gerediaga elkarteak
Azoka egunetan. Aurten, Imanol Urbie-
ta (Zarautz, 1934) musikari eta musika
irakasleak jasoko du saria. Abenduaren
4an, 20:30ean, Durangoko San Agusti-
nen egingo duten ‘Gauean argi’ ekital-
dian emango dio Gerediaga elkarteak
saria Urbietari. Durangoko Atarte kul-
tur elkarteak diseinatu du aurten, gai-
nera, omenaldi ekitaldia.

San Agustingo ekitaldikoaz gaine-
ra, “omenaldi digitala” ere jasoko du
Urbietak: imanolurbieta.blogspot.com
blogean eskuragarri ipini dituzte haren
ekarpenak, zabaldu eta gura duen guz-
tiarentzako eskuragarri izateko. Berezi-

ki Durangoko Azokarako sortu da Inter-
neteko aipatu lekua, baina, gerora ere,
Imanol Urbietari buruzko informazioa-
ren gune izango da.

Hamabost-hamasei urtegaz hasi
zen Zarauzko Musika Plazan jaio zen
Urbieta bere kantak sortu eta pianoa-
gaz jotzen. Ordutik, besteak beste, Ez
Dok Amairu taldean parte hartu zuen
60ko hamarkadan –musika moldaketak
egin zituen–, eta orduko hainbat abes-
lari bere musikagaz lagundu zituen:
umeei zuzendurikoak eta herri kanta
bilakatutako asko sortu ditu, eta hez-
kuntza munduan ere kanten bitartez ira-
kasteko eredua sortu du. 

Bizi guztia musikak inguratuta eta
jendartea musikara gertuarazteko
bideen bila eman du Urbietak.

Haur Literatura Aretoa,
umeentzako txokoa,
Landako Elkartegian

atonduko dute aurten

Sortzaile bakoitzarengan
erotismoak duen lekua

berbagai mahai-inguruan

Argizaiola 2010, Imanol Urbieta
musikari zarauztarrarentzat

Bideoa ikusgai: www.anboto.org
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GEURE DURANGALDEA

Miren Amuriza 
bertsolaria

Atzekoz aurrera

Akorduan daukat zortzi-bederatzi urtegaz bertso ida-
tziak egiten ikasi genduenean, aldrebeskeria hutsa begi-
tandu jatala azkenetik hastea. 

Ordura arte, irakurritako ipuin guztiak “Bazen behin...”
esanaz hasten genduzen, eta “Hala bazan, ez bazan, sar
dadila kalabazan”-ekin bukatu.

Zortziko txikietan, ostera, hasieratik kalabazak eskue-
tan hartuta abiatu behar zen bertsoa. Denborarekin ohi-
tzen joan naz, eta gaur egun berez-berez egiten dodala
esango neuke. Baina ez bertsotan bakarrik; egunkariak
atzekoz aurrera, edo hasi orduko nobelaren azken esal-
dia irakurtzen dabezenetakoa naz.

7-6, 7-6 neurritik 1.400 karakterera jauzi egitean be,
behetik gorako bideari jarraitzen deutsat. 

Baina batzuetan, “Hau Anboton idatzi bijonat” sarri
pentsatu arren, beste hainbatetan pantailaren aurrean jarri
eta ez da ezer etortzen. 

Oholtza gainean be, horixe izaten da unerik estuena:
plaza isilik, segunduak aurrera, eta ezer okurritzen ez;
entzuleren batek eztul egin, eta norbera mutu oraindik.

Zutabegintzara itzuliz, hamaika hariri egin geinkio
tira: Internet, egunkariak, efemerideak... Baina Google-
en galdu egiten naz, eta sasi-demokrazia garaiotan Fran-
coren heriotzaren urteurrenari buruz idazteari beltzegia
deritzot.

Beraz, parkatuko deustazue kulturaren gaineko nobe-
dade handirik kontatu ez badeutsuet, baina oraingo hone-
tan, azken puntua pentsatu barik hasi naz; umetan lez. 

Eta hala bazan, ez bazan, sar dadila kalabazan!

K.A.

ZINEMA ZIKLOA

ANTZERKIA EMANALDIAK

Euskal Zinemaren Astea: bertan
sortutako zinemaren erakusleiho
Bost film eta bost dokumental, azaroaren 22tik abenduraren 2ra arteko Berrizko zikloan

E uskal Herriko zinemagi-
leek ekoitziriko hamar film
dira Berrizen azaro amaie-

ra eta abendu hasiera honetan
emateko hautatu dituztenak. Aza-
roaren 22tik abenduaren 2ra, egun

bakoitzean film bat eskainiko dute
Berrizko Kultur Etxean. 

Jabi Elortegi zuzendari eta 35
urteko Ainhoa piano-jotzailearen
papera egiten duen Anne Igarti-
buru elorriarra protagonista duen
Zorion perfektua filmak zabaldu-
ko du Berrizko Euskal Zinemaren
Astea, azaroaren 22an, 19:00etan.
Ondorengo emanaldietan, gizon
biren arteko maitasun istorioa
kontatzen duen Andereta emigra-
zioaren errealitateak erakusten
dituen Querida Bamako izango
dira, besteak beste, ikusgai.

Euskal Herrian azken urtee-
tan ekoitziriko zinemaren erakus-
leiho izateko gogoz jaio da Berriz-
ko Zinema Astea; estreinatu berri
den Izarren argia, La máquina de
pintar nubes, Itsasoaren alaba, 80
egunean, Palabras que vienen del
mar, Sagarren denbor, eta Check-
point rock film eta dokumentalak
ere emango dituzte. I.E.

Euskal Herrian azken

urtean ekoitziriko film eta

dokumentalen lagina

‘Errautsak’ antzezlana
gozatzeko hiru aukera
Durangaldeko aretoetan

Hil berri den Hodeiren lagun tal-
dea da Artedrama, Le Petit Thea-
tre de Pain eta Dejabu antzerki tal-
deen elkarlanetik sortutako Errau-
tsak antzezlanaren ardatza.
Obraren sinopsian jasotzen denez,
“XX. mendeko 70eko hamarka-
dan jaiotako” lagun taldearen, gaz-
taroa “musikaz, borrokarako leloz,
errepresioz, festaz eta orotariko
drogaz inguratuta” igaro zuen
lagun taldearen urte askoren oste-
ko elkartzea kontatzen du lanak.

Gazte garai ameslariko lagu-
nen egungo argazkia  da Errautsak
lanaren mamia, sei pertsonaiak
emana; Ander Lipus markinarra
da aktoreetako bat. Gordintasuna,
umorea, antzezleen lana eta Igor
Elortza eta Unai Iturriaga bertso-
lari durangarren berben ukitua
dira azaroaren 1ean Luhuson
estreinatu zuten Errautsak antzez-
lanaren osagai nabarmenak. 

Datorren asteburuan, azaroa-
ren 25ean 20:00etan, Zornotza
Aretoan, 26an 22:00etan Elorrio-
ko Arriolan eta azaroaren 27an,
20:00etan, Durangoko San Agus-
tinen izango da ikusgai.

“Lagunaren heriotzak eragin-
dako saminagaz eta berriz elkar-
tzeko emozioagaz, garai bateko
festa basati bihurtuko da laguna-
ren agurra”, iraganeko “gau ero”
haietariko bat berpiztuz. I.E.

Azaroaren 25, 26 eta 27an ikusgai dugu taulara igoko
diren sei aktoreek Elortza eta Iturriagagaz idatzitako lana

Lagunaren hiletan batuko

dira gaztetan koadrila

osatu zuten sei lagun

ARGAZKIGINTZA ERAKUSKETA

Javier Fernándezen irudiak
Errota kultur etxean ikusgai
Gurutze Gorria elkarteagaz lanki-
detzan antolatu du bere argazki
erakusketaJavier Fernández kaze-
tari eta argazkilari abadiñarrak.
Errota kultur etxean, azaroaren
22tik abenduaren 3ra arte izango
dira lanak erakusketan ikusgai.

Xake jokoaren irudiak jaso-
tzen dituzten zuri-beltzeko hama-
bost argazki dira Proyecto derechos
izeneko erakusketarako Fernánde-
zek osatu dituenak. Erakusketako

argazkiak, gainera, 50 euroan sal-
gai izango dira; salmentatik lortu-
tako irabazien erdia Gurutze
Gorriak bere proiektuetarako
baliatu dezan emango du egileak.

Arrazakeria edo genero indar-
keria lako bidegabekeriak sala-
tzen ditu irudien bitartez Fernán-
dezek. Argazki bakoitzaren alboan,
irudi bakoitzaren “mezua ulerte-
rrazago” egiten duten hainbat aipu
ere ipini ditu egileak. I.E.
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garen, pipertzen garen... Protago-
nistak gaztaroko lagunak gogora-
tzen ditu: heroinak jota zelan batzuk
hil diren, unibertsitate sasoiko nes-
ka-lagun bat... eta une horretan
pasarte erotikoa txertatu nuen.

Hau ez da irabazi duzun sari 
bakarra.
Ez. Durangoko Udalak urteak dara-
matza Julene Azpeitia ipuin sarike-
ta antolatzen, eta aurten aurkeztu
dudan lana saritu dute.

Idazteko afizioa nondik datorki-
zu?
Uste dut idaztea beti gustatu izan
zaidala. Baina, batez ere, lagunar-
tean Txistu y Tamboliñ aldizkarian
piztu zitzaidan idazteko grina.

‘Txistu y Tamboliñ’ sasoi batean
erreferentzia aldizkari bihurtu
zen...
Ez zen izan kosta bakoa, gero! Aldiz-
kari ganberroa zen gurea. Pape-
rean argitaratu genituen zazpi ale,
eta gero etena izan genuen. Bada-
kizu... lana, familia... Baina 2000.
urte inguruan berriro elkartu eta
sarean argitaratzen hasi ginen. Hor
ere bi fase izan ditugu. Beste sei bat
kaleratu genituen webgunean. Eta
azkenaldian, blog sistemara jo dugu.
(www.blogak.com/txistuytambo-
lin) Erabilterrazagoa da guretzat.
Paperezko aldizkariak ere sarean
daude eskuratu gura dituenaren-
tzat. Armiarma.com literaturaren
sareko aldizkarien gordailuan hain-
bat eta hainbat aldizkari daude,
hantxe dago gurea ere.

Liburu bat be argitaratu duzu.
Orain dela 20 urteko kontua da, eta
hor ere zortea izan nuen. Elkarre-
koei bidali nizkien nire testu labur
batzuk, gustatu egin zitzaizkien eta
Gauerokoakargitaratu zuten. Gaur
egun, oso gaitza da idazten duen
bati horrela ezer argitaratzea.

Eta orain zertan zabiltza?
Idazten jarraitzen dut. Baina gure
blogean. Testu laburretan berezitu
naiz, batez ere. Mikro-ipuinak, buru-
tazioak... Ez dut uste paper forma-
tura bueltatuko naizenik berriro.
Blogean idazteak, gainera, mundu
osoan irakurtzeko aukera ematen du.

Idazlea,durangarra...Durangoko
Azoka berezia izango da,ba,zure-
tzat.
Azoka beti lotu dut lagunarteko
harremanarekin. Esaterako, Txistu
y Tamboliñekoak urtean birritan
elkartzen gara, eta horietako bat
Azokan izaten da. Gaztetan, katxon-
deoan “Z-dunen inbasioa bada-
tor” esaten genuen. Aldizkaria eza-
gutzera emateko ere, behin, tren gel-
tokian performance antzeko bat
egin genuen.

Azokan liburuak ikusi ala erosi?
Biak, baina gehiago esango nuke
ikusi egiten dugula. Eta ikusi ez
bakarrik liburuak, diskoak eta lehen
esandakoa jendea. Uste dut Azokak
Durangora jendea erakartzen due-
la aspaldiko ezagunak ikusteko
lekua bihurtu delako.

Imajinatzen duzu Durango Azo-
ka barik?
Ez, ez dut imajinatzen Durango
Azoka barik, ezta Azoka Durango
barik ere. Durangon daukagun ger-
taerarik inportanteena da, eta eutsi
egin behar zaio horri. Gainera, las-
ter berriro txiki geratu dela esaten
hasi beharko dugu...

Nola otu zitzaizun ipuin erotiko-
en sariketara zure lana aurkeztea?
Lehiaketetara lanak behin baino
gehiagotan bidali izan ditut. Sari-
keta konkretu horretarako iaz ere
idatzi nuen zeozertxo, baina orduan
ez nuen zorterik izan. Beharbada,
lan hark orain saritu dutenak bai-
no gehiago zuen erotikotasunetik.
Oraingoan, finago agertzen saiatu
naiz. Nik esango nuke, berez ez

dela ipuin erotikoa. Baina badu, bai,
pasarte erotikorik.

Zeri buruzkoa da ipuina?
Enteratu nintzen aspaldiko lagun
bat minbiziak jota hil zela. Hor hasi
nintzen hausnartzen adiskideta-
sunagaz zer gertatzen den. Denbo-
ragaz urrundu egiten gara. Horren
hausnarketa planteatu dut. Adin
bategaz gizartetik zelan urruntzen

“Nik esango nuke, berez 

ez dela ipuin erotikoa.

Baina badu, bai, 

pasarte erotikorik”

“Ez dut imajinatzen Durango Azoka
barik, ezta Azoka Durango barik ere”

Aurtengo Azokaren gaia erotismoa da. Josu Unzueta durangarra irakasle da ofizioz, eta afizioetako bat idaztea du. ‘Txistu y Tamboliñ’ blogean
argitaratzen ditu bere lantxoak. Bestetik, Basauriko Euskarabila elkarteak antolatzen duen Ipuin Erotikoen Sariketa irabazi du aurten

45. DURANGOKO EUSKAL LIBURU ETA DISKO AZOKA

w w w . d u r a n g o k o a z o k a . c o m
w w w . g e r e d i a g a . c o m

“ Gaztetan, katxondeoan,

‘Z-dunen inbasioa

badator’ esaten genuen”
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DANBAKA

Rock-metal progresiboa egiten duen taldea da Karpovian Projekt.
Zenbait kidek elkarrekin aspalditik jotzen badute ere, 2008ko
abuztura arte ez zen elkartu gaur egun taldea osatzen duen boskotea:
hain justu ere, Beñat (ahotsa), Aner (gitarra), Iker (gitarra), Iñaki
(baxua) eta Aymar (bateria). Euskaraz abesten duen talde horrek
Mutrikuko Udalaren lokaletan entseatzen du.

KARPOVIAN PROJEKT I Mutriku

Abadiño eta Durangoko Iraultzak, Jonkolek, Ehiarrek, Aritzek eta
Urtzik osatzen dute Doctors Klub taldea. Orain dela bi urteko udan
elkartu ziren Aritz eta Urtzi lehenengoz Tabira parkean, ilargipean
inprobisatzeko asmoz. Bi abesti eginda zituztela, Iraultza batu zitzaien
erritmo psikodelikoekin baterian, eta Jonkol punteatze hiltzaileekin.
Azkenik, Ehiar sartu zen taldera. 2009an euskaraz eta ingelesez
abestutako zortzi kantu grabatu zituzten euren kontura lokalean.

DOCTORS KLUB I Abadiño - Durango

Rock estiloko talde hori 2007ko irailean sortu zen. Honako hauek
osatzen dute: Lasa, Mikel, Beñat eta Josuk. Lehenengo kontzertua
Arrasateko Gure Leku tabernan eskaini zuen laukoteak eta orduz
geroztik 20 kontzertu inguru eman ditu inguruko herrietan. Laster,
Lorentzo Recordsera joango dira, Berrizko estudiora, Aitor Ariñorekin
diskoa grabatzera.

EZ! I Oñati

Rombos Negros hirukotea 2004ko udaberrian sortu zen. Navak (gitarra
eta ahotsa) eta Emborujok (bateria) jarri zuten proiektua martxan,
Gasteizen. Handik hilabete gutxira, Bergarako Mikel (baxua) sartu zen.
Punk-rock musika egiten dute eta gaztelaniaz abesten dute. Hirukote
horrek ez du gaur egungo gizarte edo politikaz jarduten; bizitzan zehar
pasatutakoekin egiten dituzte abestiak, eta horiei originaltasun ukitua
ematen saiatzen dira.

ROMBOS NEGROS I Bergara

RRoocckkaa,,  ppuunnkkaa  eettaa  mmeettaallaa  nnaagguussii
DDaannbbaakkaarreenn  hhiirruuggaarrrreenn  eemmaannaallddiiaann
Doctors Klub, Rombos
Negros, Karpovian
Projekt eta Ez! igoko dira
Espaloiko oholtzara

Danbakako IV. edizioak aurrera
segitzen du. Gaur, barikua, gauean
musika kontzertuak izango dira
Elgetako Espaloia kafe antzokian.
Oraingoan, honako talde hauek
igoko dira agertoki gainera: Abadi-
ño eta Durangoko Doctors Klub,
Bergarako Rombos Negros, Mutri-
kuko Karpovian Projekt eta Oñati-
ko Ez!

Ohikoa den moduan, 22:30ean
hasiko da musika emanaldia. Biz-
kaitarrak izango dira jotzen lehe-
nak. Rock musika taularatuko du
boskoteak, euskaraz eta ingelesez
egindako kanten bidez. Jarraian,
punk-rockaren txanda iritsiko da,
Rombos Negros hirukote bergara-
rraren eskutik. Mutrikuko Karpovian
Projektekoek, ostera, rock-metal
progresiboa eskainiko diete Espai-
loira doazenei. Eta amaitzeko, Oña-
tiko Ez! taldekoak igoko dira ager-
toki gainera. 

TTaattuuaajjee--bboonnuu  bbaatt  zzoottzz  
Gainera, Espaloian batzen direnen
artean saria zozketatuko dute. Arra-
sateko Ganesha tatuaje-dendako
tatuaje-bonu bat irabaziko du Dan-
baka lehiaketako zale batek. Zoz-
keta Karpovian Projekt eta Ez! tal-
deen emanaldien artean egiteko
asmoa dute.

KONTZERTUA
Gaur, barikua, 22:30.
Elgetako Espaloia. 
5 euro (Gaztekutxa, 3 euro).

> Doctors Klub
> Rombos Negros
> Karpovian Projekt
> Ez!
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Zelan sortu zen tailerra?
Ia z k o  i k a s t u r t e a n  j a i o  z e n
taierra. Neska gazte batzuek
sexualitatearen inguruan tai-
ler bat egiteko eskatu zuten,
eta berdintasun teknikariak
nir i  deitu zidan.  Tai lerrera
apuntatu ziren neskekin, tal-
de bi osatu genituen; DBHko
lehenengo eta bigarren mai-
lako neskekin talde bat, eta
hirugarren mailakoekin bes-

Sexualitateaz
hausnartu eta
berba egiteko
tailer gaztea
Tailer dinamiko eta parte-hartzailean
elkartzen dira neska berriztarrok; sexua-
litateari buruz berba egin eta adimen
emozionala lantzen dute, lagunartean.
Lahia sexologia taldeko Eider tailerraren
gidariak azaldu dizkigu nondik norakoak.

tea.  Ordu eta  erdiko zor tzi
saio egin genituen. Sexuali-
tate kontzeptua,  f isiologia,
jarrera erotofilikoa, autoesti-
mua eta edertasun ereduak,
p l a ze r ra ,  s e x u  j o k a b i d e a k ,
arriskuak, prebentzio meto-
doak, sexismo erak eta ema-
kumeen kontrako indarkeria
lako gaiak landu genituen.
Tailerrean parte hartu zuten
nesken erantzun ona ikusita,

tan, bai sexu berekoekin bai
b e s t e  s e x u k o e k i n  d i t u z t e n
jokaeretan sexismoa identifi-
k a t z e n  d u t e n e a n ,  e z  z a i e
arrotza egiten. Gizarte sexis-
ta batean bizi gara, eta adin
tarte bakoitzean era batera
bizi da sexismoa. 

Zelan erantzuten dute gazteek?
O s o  o n a  i z a t e n  d a  e u r e n
e r a n t z u n a .  G a i  h a u  e u r e n
e r r e a l i t a t e r a  h u r b i l t z e a n ,
e u r e n  b i z i t z a k o  a r a z o
m o d u a n  i k u s t e n  d u t e ,  e t a
i n t e r e s  h a n d i a  e r a k u s t e n
dute gaiagaz. Euren adinera
egokitutako adibideak ema-
ten dizkiegunean identifika-
t u  e g i t e n  d i r a ,  e t a  e u r e n
inguruan (lagunengan, fami-
lian…) gertatzen diren dis-
kriminazio egoerak ikusten
dituzte. Oso inplikazio maila
handia lortzen dugu.

Azaroaren 25eko ekitaldietan par-
te hartuko dute tailerrean jar-
dun duten gazteek?
B a i ,  B i l b o k o  B e l d u r  B a r i k
jaialdira joateko asmoa dute
t a l d e k o  n e s k e k ,  e t a  e u re n
aportazioa prestatzen dabil-
tzan gida izango da.

aurten neska nerabeek euren
adineko neskentzat egindako
s e x u a l i t a t e  e t a  i n d a r k e r i a
s e x i s t a r i  b u r u z k o  g i d a  b a t
prestatzen dihardugu. Aurre-
k o  i k a s t u r t e a n  t a i l e r r e a n
parte hartu zutenetariko lau
neskek dihardute gida pres-
tatzeko lan horretan.

Zelan lantzen duzue tratu txarren
gaia nerabeekin?
Tratu txarrak euren egunero-
kotasunera gerturatzen aha-
l e g i n t z e n  g a r a .  E z  d u g u
e z k o n d u  e t a  s e m e - a l a b a k
dituzten emakume edo biko-
teetaz berba egiten; dauka-
ten adinagaz ez dira horre-
g a z  i d e n t i f i k a t z e n .  E u r e n
egunerokotasunean bizi edo
i k u s i  d i t z a k e t e n  j o k a b i d e
sexista  eta  diskr iminatzai-
leak identifikatzen ditugu.

Zerbait oso urruneko moduan
bizi dute tratu txarren gaia?
Ez dira gizartean tratu txa-
rrei  buruz dugun irudiagaz
identifikatzen. Tratu txarrak
euren errealitatera gertura-
tzen ditugu horregatik: ikus-
ten dituzten telesailetan edo
entzuten dituzten abest ie-

Solasaldia, antzerkia
eta graffiti tailerra
Graffiti tailerra eta antzerki emanaldia
bihar, eta berbaldia azaroaren 23an 

20:00etan. Ondarroako Traman
eta Brix eta Txo! antzerki taldeek
eta Garazi Etxaburu dantzariak
elkarlanean Berrizko emanaldi-
rako prestaturiko Odol malkoak
obra izango da ikusgai. 

Zipriztintzen taldea
Berdintasunaren aldeko gizonen
elkartea da Zipriztintzen, 2008an
Ermuan sortutakoa. Emakumeen
kontrako biolentzia guztion arazoa
dela oharturik eratu zuten taldea,
eta euren esperientziaren gaine-
ko berbaldia eskainiko dute aza-
roaren 23an, Kultur Etxean. 

Azaroaren 20an, bihar, arra-
tsaldean graffiti tailerra  eta
iluntzean antzerki emanal-

dia izango dira azaroaren 25eko
Emakumeenganako Indarkeria-
ren Kontrako Nazioarteko Egu-
nerako Berrizen antolaturiko pro-
gramaren abiapuntua. Esandako
moduan, bihar, azaroaren 20an,
Garikoitz Arregi graffitigile berriz-
tarraren eskutik izango da hormai-
rudia egiten ikusi eta ikasteko
hitzordua, 16:00etan. 

Ondoren, bihar hau ere, bai-
na iluntzean, Kultur Etxean izan-
g o  d a  a n t ze rk i  e m a n a l d i a ,

Jokaera sexistak
identifikatu ditzaten
gertuko adibideak
lantzen ditugu  .

Eider tailerraren dinamizatzailea erdian, gida prestatzen diharduten neska berriztarrekin.



“Jarrera sexistak
transmititzen
ditugu, konturatu
barik bada ere”
Elorrioko berdintasun teknikari Maitane Iribarregaz
egon gara berbetan Elorrion antolatutako ekintzez
eta indarkeria matxistaren kontrako lanari buruz

b i l a t z e n  d u t e n  e k i n t z a  g u z t i a k
baliagarriak izango dira.

Etorkizunera begira, baikorra zara?
Ko s t a  e g i n g o  d a  m u n d u  m a i l a n
s a k o n  e r ro t u t a k o  a ra zo a  d e l a k o,
baina emakumeok ez dugu etsiko.
E z i n  d u g u  z a i n  e g o n  i n d a r k e r i a
noiz desagertuko; geuk hasi behar
dugu indarkeriari aurre egiten, bel-
dur barik. Emakumeak gai gara gure
b u r u a  b a b e s t e k o  e t a  i n d a r k e r i a
e g o e re t a t i k  i r t e t z e k o.  Tre b a t z e n
bagara, eta sakoneko arrazoiei hel-
tzen badiegu, lortuko dugu.

Erakundeek prebentzio eta arreta
politika eraginkorrak garatu behar
d i t u z t e ,  m u g i m e n d u  f e m i n i s t a k
baliabideak eskatzen jarraitu behar
du, eta guztiok sentsazionalismoa
b a z t e r t u  e t a  b e n e t a n  g a i a r e n
mamian zentratu behar dugu, gizon
eta emakumeen arteko desberdin-
t a s u n e a n  b a i t a g o  i n d a r k e r i a
matxistaren sustraia.

Zer prestatu duzue azaroaren 25erako?
Herritarrak gai honekiko sentsibili-
zatu gura ditugu. Puntu morea era-
biltzera animatzen ditugu herrita-
rrak, postontzietan banatuko dira
horretarako posterrak. Izarren argia
filma eman genuen aurreko astebu-
ruan, eta eguenean ez ohiko plenoa
izango da. Jarraian plazan kontzen-
t r a z i o  i s i l a  e t a  o n d o r e n  I t u r r i n
dokumentala emango da. Herritar
g u z t i e i  l u z a t ze n  d i e g u  d e i a  k o n -
tzentrazio isilean parte hartu deza-

ten. Elorri Lore elkarteak zine foru-
ma antolatu du egun horretarako,
Frozen River pelikulagaz; 16:00etan
hasiko da Iturri kultur etxean.

Bestalde, erkidego mailan, Beldur
B a r i k  k a n p a i n a n  p a r t e  h a r t z e n
gabiltza, eta azaroaren 27an Bilbon
egingo den jaialdian parte hartzera
animatzen zaituztegu. Informazioa
gehiago www.beldurbarik.org hel-
bidean dago.

Beldur Barik lemagaz zer nabarmendu
gura izan duzue?
Emakumeok aske bizitzeko dugun
eskubidea eta  g izonekiko aukera
berdintasuna aldarrikatzen ditugu.
Indarkeria amaituko da sexismoa
desagerrarazten dugunean; hori da

i n d a r k e r i a  m a t x i s t a r e n  a t z e a n
dagoena. Emakumeon askatasuna,
mugimendu eta ekintza askatasuna
e z i n b e s t e k o a k  d i r a .  E m a k u m e e i
esan behar zaie, gazte zein helduei,
e u re n  b i z i t z a  n a h i  d u t e n  b e z a l a
bizitzeko eskubidea dutela, eta ez
kikiltzeko indarkeriaren aurrean.

Gazteengan eragitea garrantzitsua dela
ikusten duzu?
Ezinbestekoa da ume eta nerabeen-
gan eragitea, etorkizunean pentsa-
tzea baita, prebentzioan. Hori bai,
kontuan izan helduok hezten ditu-
gula gure umeak, beraz, guk portae-
ra matxistak baditugu, inkontzien-
teki bada ere, jarrera sexistak trans-
mititzen ditugula. Guztiok hausnar-
tu behar dugu gure matxismoaren
gainean, eta autokritikoak izan. 

Berdintasun Sailekook urte osoan zehar
landu duzue indarkeria. Zelan?
Batetik prebentzioan eta bestetik
arreta  eta  laguntza bal iabide eta
zerbitzuak hobetzen, eta herritarrei
z e r b i t z u  h a u e n  b e r r i  e m a t e n .
Horregaz batera, baita profesiona-
l a k  t re b a t ze n  e re,  b e h a r  d u e n a r i
arreta hobea eman diezaiogun guz-
tion artean.

Prebentzioan, duela 6 urtetik hona,
ikastetxeetan nerabeei zuzenduriko
Tratu Onen Programa dugu mar-
t x a n ,  n e r a b e e n t z a t  i n d a r k e r i a r i
aurre  egiteko gidak banatzen ar i
gara, autodefentsa feministako tai-
l e r r a k  a n t o l a t z e n  d i t u g u ,  b a i t a
bikote harreman parekideei buruz-
koak, hiri debekatuaren mapa egin
genuen... Azken batean, indarkeria
desagerrarazteko parekidetasuna

Sexismoa amaitzen
denean amaituko da
indarkeria matxista 

Ezin dugu egon zain,
indarkeria noiz

desagertuko; ekin egin
behar diogu

Indarkeriaren kontra
trebatu eta sakoneko

arrazoiei heldu 
behar diegu

EMAKUMEEN AURKAKO INDARKE-
RIARI EZ  EMAKUMEEN AURKAKO
INDARKERIARI EZ  EMAKUMEEN
AURKAKO INDARKERIARI EZ EMA-
KUMEEN AURKAKO INDARKERIARI
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AZAROAK 25
Emakumeen aurkako 

indarkeriaren kontrako
nazioarteko eguna
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Berdintasun Kontseilua
parte-hartzaile berriekin
Saioa Segura eta Eider Jimenez ilusioz hasi dira Durangoko Berdintasun Kontseiluan
beharrean. Aukera berdintasunean zeregin handia dagoela egiteko gogoratu digute

dagoen lekuan egin genuen lehe-
nengo ikastaroa Lidertza eta talde-
lanaizan zen. Emakumearen etxea
antolatu zutenean bertako ardura-
dunekin hartu-emanetan geunden,
eta duela hilabete batzuetatik Ber-
dintasun Kontseiluan parte-har-
tzea erabaki genuen. 

Zeintzuk dira helburuak?
Helburuak azaldu aurretik, Berdin-
tasun Kontseilua emakumeen par-
te-hartze demokratikoa bultzatze-
ko sortu zela nabarmendu nahiko
genuke, emakume eta gizonen arte-
ko aukera berdintasun printzipioa
arlo ekonomiko, politiko, kultural eta
sozialean garatu eta sustatuz. Gai-
nerako helburuak anitzak dira: ber-

liotasun, lanbide edo sexu orienta-
zioagatik baztertuta egon daitezkeen
emakumeen aukera berdintasuna
bermatzea; administrazioari berdin-
tasun politikak proposatzea... horiek
eta beste hainbat dira lantzen ari
garen helburuak.

Nortzuek osatzen duzue Berdinta-
sun Kontseilua?
Durangoko Udaleko berdintasun
teknikariak, alderdi politiko eta
elkarteetako ordezkariek, Duran-
goko Emakumearen Sustapenera-
ko Zentroak, fundazio batek eta
maila indibidualean hiru lagunek
(horietako bi gu gara) osatzen dugu. 

Zer jarduera antolatzen duzue?
Kontseiluan gaudenetik, sortu berri
dugun Berdintasun Planean jardun
dugu. Sanfaustoetako jai egitarauan
genero ikuspuntua zelan kontuan
hartu daitekeen azaltzeko gure apor-
tazioa egin dugu,intereseko beste
gai batzuk ere landu ditugu, kon-
tseiluak egin ditzakeen beste apor-
tazio batzuk ere jorratu ditugu. 

Noiztik dago kontseilua martxan?
Durangoko Udal Kontseiluaren Erre-
glamendua 2005eko maiatzaren
26ko udalbatzarrean onartu zuten.
Ekimena ezagutzera eman eta par-
te-hartzaileak gertu izan zirenean,
urte horretako azaroan, lehenengo
batzarra egin zuten.

Zer antolatzeko asmoa duzue 
azaroaren 25erako?
Emakumeenganako indarkeriaren
aurkako kontaketa labur eta oler-
kien III. lehiaketa antolatu dugu.
Kontseiluak elkarretaratzea deitu
du; txalaparta kontzertua Andra
Marian arratsaldean izango da eta
ondoren manifestazioa irtengo da.
Dendetan puntu liladun biniloak
banatuko ditugu. ‘Beldur barik’ jaial-
dira azaroaren 27an Bilbora joate-
ko deia ere egin gura genuke. Azpi-
marratzekoa da azaroaren 25erako
ekitaldi hauek antolatu arren, ema-

kumeenganako indarkeria ez dugu-
la ahazten eta Andereak elkarteak
eguenero elkarretaratzea antola-
tzen duela ere, 20:00etan, Andra
Marian. 

Genero indarkeriaren inguruan
Durangoko daturik baduzue?
Daukagun informazioaren arabe-
ra, jakin dezakegu Durangoko
Ertzain Etxean Durangoko emaku-
meek 2009an bederatzi salaketa
jarri zituztela etxeko indarkeriaga-
tik, eta 33 genero biolentziagatik.
Aurtengoari dagokionez, esan deza-
kegu 2010eko urriaren 19ra arte
etxeko biolentziagatik hamar ema-
kumek salaketa jarri dutela eta 17k
genero indarkeriagatik.

Durangon bere senarrak emaku-
me bat hil zuenetik herrian arazo
honen aurrean beste jarrera bat eka-
rri zuela deritzozue?
Tamalez, zeozer gertu bizi arte ez
zara errealitateaz ohartzen. Beraz,
gertaera hark Durangon eragina
izan zuen, herritar guztiok tragedia
hura gogoratzen dugulako, eta egu-
neroko borrokagaz berriro gertatu
ez dadila itxaroten dugu. 

Tratu txarrak jasan dituzten ema-
kumeentzako pisu bat ere jarri du
udalak. Ekimenari garrantzitsua
deritzozue kontseiluan?
Pisu hauek garrantzia handia dute,
erakusten dutelako gure herriak
emakumeenganako indarkeriaren
prebentzioa eta erradikazioa kon-
tuan hartzen dituela, babesa eta arre-
ta eskainiz. Pisu hauek duten hel-
burua tratu txarrak jasan dituzte-
nei harrera eta babesa ematea da,
bizi duten egoeragatik beraien etxea
utzi behar izaten dutelako.  

Arrerapausoak eman direla deritzo-
zue?
Denboragaz lan handia egin da
emakumeenganako indarkeria kon-
denatzen. Giza eskubideen kon-
tzientziazioan ere behar handia
egin da . Emakumeek lan pertsona-
la egin dute lehenik, eta gero bildu
egin dira gizartera zabaltzeko. 

dintasun baloreak bultzatzea sexu
diskriminziorik barik; elkartegin-
tza bultzatzea, batez ere, emakume
eta gizonen aukera berdintasuna
helburu dutenen integrazioagaz;
udal politika eta zerbitzuek aukera
berdintasuna bermatzen dutela
ziurtatzea; jatorri, etnia, minusba-

Durangoko Berdintasun Kon-
tseiluak urteko egun guztie-
tan gogoan dauka emaku-

meenganako indarkeria. Kontseilu
honetan partaide berri bi ditugu:
Saioa eta Iratxe. 

Zelan ekin diozue kontseiluan par-
te hartzeari?
Gizarte Hezkuntza ikasketak amai-
tzerakoan ezagutza gehiago izate-
ko ikastaroak egiteari ekin genion.
Ermuko emakumearen etxeagaz
hartu-emanetan jarri ginen, eta
zeukaten ikastaro eskaintzak harri-
tu egin gintuen. Durangon emaku-
mearen etxerik oraindik egon ez
arren, eskaintza formatibo interes-
garria zeukaten. Andragunea

Emakumeen aurkako indarkeria
salatzeko ekitaldi ugari Durangon

Durangoko Udalak eta Berdinta-
sun Kontseiluak, azaroaren 25ean,
12:30ean, Udaletxeko plazan. Ttu-
kunak taldeak txalaparta emanal-
dia eskainiko du 20:00etan Andra
Marian. Udalak eta Bilgune Femi-
nistak deitutako manifestazioa
20:15ean irtengo da.

Berdinsareak Bilboko Zabal-
guneko Azokan (Zabalgune pla-
zan) azaroaren 27an, goizeko
11:00etan, antolatutako I. Beldur
Barik jaialdian arte erakusketak,
musika, eztabaidak, sariak, taile-
rrak... antolatuko dituzte. J. G.

Emakumeenganako Indarke-
riaren Kontrako Nazioarte-
ko Egunaren harira aste

osoan zehar ekitaldiak antolatu
dituzte Durangon. Vaivén produc-
cionesek El club de las mujeres
invisiblesantzezlana eskainiko du
zapatuan, 20:00etan, San Agustin
kulturgunean. Emakumeen aurka-
ko indarkeriaren aurkako konta-
keta labur eta olerkien III. lehia-
ketaren sari banaketa datorren
martitzenean, azaroaren 23an,
Pinondo Etxean antolatuko dute.
Kontzentrazioa ere deitu dute

Andereak elkarteak
eguenero
antolatzen ditu
elkarretaratzeak

Vaiven taldeak ‘El
club de las
mujeres invisibles’
eskainiko du

Emakumeen 
parte-hartze
demokratikoa
bultzatu gura dute
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KIROLAK
“Oraindio ez dut guztiz asimilatu
aurten gertatu zaidan guztia”

ZZeellaann  jjooaann  zzeenn  MMoonnttmmeellllóókkoo
llaasstteerrkkeettaa??
Lasterketako irteerako postua
erabakitzeko lehian lehenengo
geratu nintzen, Xabi Domenech-
en aurretik. Ondoren, lasterketa-
ko txanda bietan irabaztea 
lortu nuen.

TTxxaappeellkkeettaann  zzeehhaarr  ppuunnttuu  ggeehhiieenn
bbaattuu  bbaaddiittuuzzuu  eerree,,  eezz  zzaarraa  ttxxaa--
ppeelldduunn  ggeerraattuu..  
Ez. Pilotu guztiek puntuaketatik
lasterketa bat kendu behar dute.
Domenech-ek punturik batu ez
zuen bat kendu zuen eta nik,
lasterketa denetan puntuatu
dudanez, horietako bat kendu
behar izan nuen. Ondorioz ,
Domenech aurretik geratu da.

PPeennaattxxooaa  ggeerraattuu  zzaaiizzuu??  
Egia esanda, bai. Ez dut esango
ernegatu nintzenik, ez da hori
ere, baina pozagaz batera sen-
tzazio gazi-gozo samarra geratu 
zitzaidan.

DDeennaa  ddeellaa,,  llaasstteerrkkeettaa  ddeenneettaann
ppooddiiuummeeaann  eeggoonn  zzaarraa,,  eettaa  hhoorriiee--
ttaakkoo  llaauu  iirraabbaazzii  ddiittuuzzuu..  
Alde horretatik oso gustura
nago. Ez genuen inondik inora

uste hain goian ibiliko ginenik.
Gure denboraldi hasierako hel-
burua apurka ikasten joatea zen.

IIaazz  aarrttee  kkaarrtt--eettaann  iibbiillii  zzaarraa..  AAuurr--
tteenn  bbaarrqquueettttaa  hhoorrii  aauurrrreeaann  iippiinnii
zz iizzuutteenneeaann  zzeerr  ppeennttssaattuu
zzeennuueenn??
Printzipioz, aitak berak gidatze-
ko erosi zuen barquetta hori. Nik
noizean behin erabiltzen nuen,
baina ez txapelketari begira;
probatzearren bakarrik.

ZZeerrggaattiikk  hhaarrttuu  zzeennuutteenn  ssaallttooaa
eemmaatteekkoo  eerraabbaakkiiaa??
Karting denboraldia ondo joan
zen; mai la i tzela dago eta
hamargarren amaitu nuen.
Beraz, CMagaz lasterketa bat
korritzea erabaki genuen, pro-
batzearren, eta errendimendua-

gaz gustura geratu ginenez,
jarraitzea erabaki genuen.

IImmaajjiinnaattzzeenn  dduutt  ggaauueettiikk  eegguunnee--
rraakkoo  aallddeeaa  eeggoonnggoo  ddeellaa  mmooddaallii--
ttaattee  bbiieenn  aarrtteeaann..
Oinarri-oinarritik hasita, orain
hiru pedal kontrolatu behar ditut.
Dimentsioetan ere ez dago kon-
paraziorik, eta abiaduran zer
esanik ez. Beste mundu bat da.

1155  uurrtteeggaazz  hhoorrrreellaakkoo  aabbeennttuurraa
bbaatteerraa  eeggookkiittzzeeaakk,,  tteeoorriiaann,,  ddeenn--
bboorraa  eesskkaattuu  bbeehhaarr  lliizzuukkee..  ZZuu,,
oorrddeeaa,,  bbeerreehhaallaa  mmoollddaattuu  zzaarraa..
Lehenengo lasterketan doikun-
tza eta prestazio aldetik justu
ibi l i  arren, gero,  i txaroten
genuen baino hobeto ibili ginen.
Egia esanda, ustekabea ere izan
zen. Ez genuen itxaroten.

ZZuurree  eeddaaddeekkoo  ppiilloottuu  aasskkoo  ddaaggoo
CCMMeettaann  kkoorrrriittzzeenn??
Ez. 17 urteko bat denboraldi
erdian gehitu zitzaigun, baina
horixe bakarrik.

EEssppeerriieennttzziiaa  aasskkoozz  zzaabbaallaaggooaa
dduutteenneenn  ppaarreeaann  iibbiillii  zzaarraa..
Egia esanda, oraindio ez dut
dena ondo asimilatu. Aurten

aldaketa asko gertatu zaizkit eta
denbora apur bat beharko dut.
Dena dela, poz handia daukat.

DDoommeenneecchheekkiinn  bbaadduuzzuu  ttrraattuurriikk??
ZZeerr  eessaann  ddiizzuu??
Denboraldi hasieran tratu ona
genuen. Gerora ere bai, baina,
apurka, txapelketa irabazteko
lehian arerio zuzen legez har-
tzen ninduela somatu nuen.
Asteburuan urduri zegoen.

NNoonnddiikk  ddaattoorrkkiizzuu  aauuttoo  llaasstteerrkkee--
tteettaarraakkoo  aaffiizziiooaa??
Aita auto lasterketetan ibili izan
da; beraz, erreferentea etxean
izan dut. Zazpi urtegaz Gueñe-
sen kartetan ibili eta gustatu
egin zitzaidan. Kataluniako txa-
pelketako lasterketa batean ere
parte hartu nuen. Gero, pare bat
urtean utzi eta bederatzigaz
berriro hasi nintzen.

GGuurraassooeekk  aallddee  gguuzzttiieettaarraa  llaagguunn--
dduu  ddiizzuuttee??
Bai, aitak eta amak, biek. Gaine-
ra, aita izan dut beti mekanikari.
Bera barik hau guztia ez zen
posible izango; hori argi daukat.
Horrez gainera, babesleekin eta
musutruk laguntzen dabiltzan
guztiekin ere esker oneko nago.

AAiittaa  mmeekkaanniikkoo  iizzaatteeaazz  aappaarrttee,,
ppssiikkoollooggoo  eerree  iizzaann  dduuzzuu??
Hasieran bere aholkuak beha-
rrezko nituen. Orain ohituta nago.
Lasaitasuna hartuta daukat. 

FFoorrmmuullaa  LLiibbrree  TTxxaappeellkkeettaann  eerree
bbaazzaabbiillttzzaa..  
Hor ere lider nago, eta proba
bakarra falta da amaitzeko.
Monoplaza bategaz korritzen
dut; Formula 1ekoen antzeko
autoa da, jendeak ulertu dezan.

FFoorrmmuullaa  11aa  aaiippaattuu  dduuzzuu..  GGuussttuu--
rraa  aauurrtteennggoo  ttxxaappeelldduunnaaggaazz??
Alonsok baino, beste norbaitek
irabaztea gura nuen. Vettelek
gehiago ere irabazi ditzake. J.D.

Igor Urien hain emaitza onak ekarri dizkion barquettaren ondoan, Traña-Matienan daukaten tailerrean. 

Igor Urienek (15 urte, Abadiño) bigarren amaitu du prototipoen
CM Sport Espainiako Txapelketa. Joan zen asteburuan irabazi
egin zuen, Montmellóko azkeneko lasterketan. Iaz arte kart-etan
ibili den arren, aurten bikain moldatu da eskakizun berrietara.

Guraso, babesle
eta musutruk

laguntzen dabiltzan
guztiekin esker

oneko nago

Kart-etatik hona
alde handia nabaritu

dut: abiadura,
dimentsioak… beste

mundu bat da 

Hasieran aitaren
aholkuak beharrezko
nituen; orain ohituta
nago. Lasaitasuna

hartuta daukat .
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Bixente Kapanaga 19, behea 
48215 IURRETA (Bizkaia)

Tel.: 946 816 673 
Faxa: 946 817 636

construcciones@zarateyelexpe.biz

Urtero, azaroa heltzearekin batera, errugbi zaleok
ipar eta hego hemisferioko taldeen arteko partida
interesgarriak ikusteko parada izaten dugu. Azaroa-
ren lehen asteburuan Ingalaterra, Irlanda eta Gale-
sek hego hemisferioko talderik handienak hartu
zituzten: Zeelanda Berria, Hego Afrika eta Australia.
Hiru partidetan nagusi izan ziren hego hemisferiotik
etorritakoak, eta, nola ez, All Blacks delakoek eskai-
ni zuten jokorik ederrena eta biziena. Bitxikeria
legez, aipatu dezagun hegoafrikarrek, hamar urte-
ren ondoren, Irlandan irabaztea lortu zutela: 21-23.

Halaber, aipatzekoa da Zeelanda Berriak Edin-
burgon egindako erakustaldia, zazpi entsegu eginez
eta 3-49ko emaitzarekin nagusituz. Ingalaterrak,
oraingo honetan eskura gehiago jokatuz, Australia
menderatu zuen (35-18); Hego Afrikak, ordea justu
irabazi zion Galesi Cardiffen: 25-29. 

Asteburu honetan ikusmin handiena sortu
duten partiduak Dublingo Lansdowne Road zelai-
koa (Irlanda eta Zeelanda Berria) eta Montpellierre-
koa dira (Frantzia eta Argentina). 

Urtebete eskas falta zaigu Zeelanda Berrian
ospatuko den Mundialerako, eta taldeak euren
15ekoak zehazten ari dira. Unerik egokiena da fro-
gak egiteko. Ikusitakoa ikusita, Zeelanda Berria
dugu oraingoz errugbiaren dream teama, emaitza
onak lortzeaz gainera, joko ederra eta ikusgarria
eskaintzen saiatzen baitira uneoro. Gainera, Mun-
diala etxean jokatuko dute. Alternatiba moduan
Frantzia aipatuko nuke. Baina ez gaitezen aurreratu
eta gozatu dezagun asteburuko test matchekin.

A
di

tu
ar

en
tx

ok
oa

Gotzon Gomez
•Errugbi entrenatzailea

Azaroko test match-ak

Iazko lehenengo aldia arrakastatsua izan zen, eta klub askok parte hartu zuten. Asier Arroita

300 gaztetxo batuko ditu
gazteen judo torneoak

Zapatuan, 09:30etik aurre-
ra, 8tik eta 14 urtera bitar-
teko II. Nazioarteko Duran-

go-Uria Judo Torneo jokatuko
dute Landako kiroldegian. Duran-
go Judo Klubak antolatu duen tor-
neoak 16 klubetako (Euskal Herri-
koak zein estatukoak) 300 gaz-
tetxo batzea itxaroten dute.
Txapelketa benjamin, kimu eta
haur kategorian jokatuko dute, bai-
na azkeneko kategoria horretan
bakarrik lehiatuko dira. Hala ere,
jakinarazi dutenez, parte hartzen
duten gaztetxo guztiek jasoko
dute domina bana.

Bihar 16 klubetako gaztetxoak batuko dira Landako kiroldegian; 
araudi berritzailea proban ipintzeko ere baliatuko dute torneoa

Iñaki Salas Durango Judo
Klubeko arduradunak azaldu
duenez, “hainbeste gaztetxo
batzen dituen lehiaketa antola-
tzea ez da erraza, baina Udala-
ren laguntzagaz eta Durangon
ditugun azpiegitura egokiekin
dena errazagoa da”.

Araudi berritzailea
Biharko txapelketa gaztetxoen
judora bideratutako araudi berri-
tzailea probatzeko ere erabiliko
dute. Iñaki Salasek eta Marc
Dailos Judo Nova Unió de Cata-
luñako kideek Frantziako benja-
min eta kimuetako araudia  eta
Madrilgo eskola kirolekoa hartu
dituzte oinarri moduan. 

Araudia hainbat torneotan
proban ipini  eta ahal ik eta
gehien hobetu ondoren, Bizkai-
ko Foru Aldundira bidaltzea
pentsatua dute, horretara, Biz-
kaia osoan indarrean ipini dadin.

Araudi berriak helburu bi
ditu. Batetik, gaztetxoek tata-
mian arriskutsuak edo minga-
rriak gerta daitezkeen teknikak
ezingo lituzkete erabili: “Tatami
gainean denak ez duela balio
gaztetatik ikasi dezaten gura

dugu. Horrela, gazteak gehiago
dibertituko dira eta kirola prakti-
katzen jarraituko dute”.

Bestetik, araudi horregaz,
gazteen mailetan ir izpideak
bateratzea gura dute, orain klub
bakoitzak “bere irizpide propioe-
kin” funtzionatzen baitu. J.D.

Araudia Aldundira
bidaltzeko asmoa dute,
han onartu eta Bizkaian
indarrean ipini dadin

Joan zen asteburuan Aurtene-
che Maquinaria liderrak aukera
txikienik ere ez zion eman Tabi-
rakori. Ordura arteko sei neur-
ketak irabazita zetorren, eta
horren zergatiak argi eta garbi

erakutsi zituzten Landako kirol-
degiko kantxan (53-114).

Dena dela,  porrot hori
aurreikusi zitekeen, eta pronos-
tikoetan sartzen zen. Segurutik,
liga amaiera heldu ahala, etzi
Logroñon Deportes Ferrer San-
ta Mariaren kontra jokatuko
duten neurketak eragin zuze-
nagoa izango du azken sailka-
penean, garaipen bat goitik
dute-eta. Garrantzitsua izango
da averagea zaintzea ere. J.D.

Tabirako average bila,
‘bere arerio zuzenen ligan’
Aurteneche liderraren kontrako jipoia
ahaztu eta garaipena gura dute Logroñon

Tabirako azken aurreko
dago eta arerio zuzena
bisitatuko du etzi

Benjamin, kimu eta
haur kategoriako
gaztetxoak lehiatuko
dira Landakon

XXV. Cafés Baqué Txapelketa
entzutetsuko irabazleak jakiteko
jardunaldi bi bakarrik falta dira.
Datorren eguaztenean finalera-
ko txartela izango dute jokoan
Iurretan lehiatuko diren zortzi
pilotariek.

Gazteen kategoriako lehe-
nengo finalista Esteban errioxa-
rraren eta Aretxabaleta marki-

narraren artean ebatziko dute.
Ondoren, gipuzkoarren arteko
lehian, Jakak Arratibel izango
du arerio. Azkeneko partidu
horrek badu gatza eta piperra.
Izan ere, iaz, kadete mailan, Ibai
Arratibelek irabazi zuen Cafés
Baqué Txapelketa eta, hain
zuzen ere, Eric Jaka menderatu
zuen finalean (18-13). Nork
bere armekin f inal dotorea
eskaini zuten. Aurten finalerako
txartela izango dute jokoan.

Kadeteetan Elezkano zara-
tamoarrak Atutxa galdakoztarra-
ren kontra jokatuko du; partidu
horretako irabazleak Lasa nafa-
rra edo Artola gipuzkoarra aur-
kituko du finalean. J.D.

Finalerdiak jokatuko
dituzte Cafés Baquén
Iaz Arratibelek kadeteetako finala irabazi zion
Jakari; aurten, gazteetan, berriro lehiatuko dira

Gazte mailako bigarren
finalista Esteban eta
Aretxabaletaren arteko
partiduan ebatziko dute
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FUTBOLA
HIRUGARREN MAILA
KKuullttuurraallaa  --  PPoorrttuuggaalleettee
Domekan, 17:00etan, Tabiran
LEHENENGO ERREGIONALA
ZZaalldduuaa  --  BBeerrrriiaattuukkoo
Zapatuan, 16:00etan,
Solobarrian
HIRUGARREN ERREGIONALA
EEzzkkuurrddii  --  EErrmmuuaa  BB
Zapatuan, 18:00etan,
Arraipausuetan
EElloorrrriioo  BB  --  LLooiiuu  BB
Zapatuan, 18:00etan,
Eleizalden
BBeerrrriizz  BB  --  DDeerriioo  BB
Zapatuan, 17:00etan,
Berrizburun
ZZaalldduuaa  BB  --  EErraannddiioo  BB
Zapatun, 18:15ean, 
Solobarrian

ERRUGBIA
OHOREZKO B MAILA
DDuurraannggoo  IIllaarrdduuyyaa--GGeettxxoo
Zapatua, 16:00, Arripausueta

ARETO FUTBOLA
NAZIONAL A MAILA
SSaassiikkooaa  --  MMuurriieeddaass
Zapatuan, 19:30ean,
Landako kiroldegian
NAZIONAL B MAILA
EElloorrrriiookkoo BBuusskkaannttzzaa  --
SSaann  JJoorrggee  SSaannttuurrttzzii
Domekan, 12:00etan,
Elorrioko udal kiroldegian
EUSKAL LIGA
MMaallllaabbiiaa  --  KKuukkuuiiaaggaa
Domekan, 17:30ean,
Zaldibarko udal kiroldegian
GOREN MAILA
PPrreessiioonn  BBrreeaakk  --
MMaammaarriiggaakkoo
Zapatuan, 16:30ean,
Berrizburun
LEHENENGO ERREGIONALA
AAbbaaddiiññookkoo  GGaazztteettxxiiee  --
LLaannddeettaa
Zapatuan, 15:10ean,
Elorrioko udal kiroldegian
MMeennddiibbeellttzz  --  MMuugguurruu
Zapatuan, 17:30ean,
Landako kiroldegian
BIGARREN ERREGIONALA
GGuu  LLaagguunnaakk  --  TTxxoorriieerrrrii
Zapatuan, 15:30ean,
Landako kiroldegian

SASKIBALOIA
LEHEN ERREGIONAL
BEREZIA
TTaabbiirraakkoo  --  MMuunnggiiaa
Zapatuan, 20:45ean,
Landako kiroldegian

PILOTA
OLAZAR TXAPELKETA
Lau t’erdian:
EEzzkkuurrddiiaa  --  EEttxxeebbeerrrriiaa
Binaka:
AAppeezzeettxxeeaa--GGaallaarrrraaggaa  //
MMeennddiizzaabbaall--IIrruurreettaa
Azaroaren 25ean, 21:30ean,
Zaldibarko pilotalekuan

AgendaZaldai mendi taldeak esparru ahalik
eta zabalena hartu gura du 2011n
Eguaztenean, herritarren aurrean, 2011rako proposamenak aurkeztu zituzten Iurretan;
ahalik eta gustu gehienak asetzeko plangintza osatzeko asmoa dutela jakinarazi dute

Ibarretxe kultur etxean aurkeztu zituzten proposamenak.

Iurretako Sanmigel jaietan pla-
zaratu zuten herriko hainbat
gazteren ekimenez sortutako

Zaldai mendi taldea. Orduan hain-
bat lagun batu zituen mendi mar-
txa antolatu zuten. Harrezkero,
mendi taldea formalizatzen eta
eskakizun guztietara egokitzen
(estatutuak onartu, mendi taldea
erregistratu…) aritu dira. Lan

horiek aurreratuta dituztela, eguez-
tenean mendi taldearen aurkez-
pena egin zuten Ibarretxe kultur
etxean, proiektua herritarrenga-
na zabaldu eta 2011rako plan-
gintza osatzen hasteko.

Izan ere, urte berria egitura,
helburu eta plangintza finkatua-
rekin hasi nahi dute. Asmoa

hilean behin edo birritan irteerak
edo ekimenak prestatzea da,
beti ere “ahalik gustu gehienak
asetuko lituzkeena”, Erlantz Zal-
dunbidek azaldu duenez. Hain
zuzen ere, eguazteneko batza-
rraren helburua “esparru eta
adin askotariko lagunengana”
heltzea ere bazen.

Mendi Astea 
Horrela, urtean behin eta ahal
den neurrian, mendi aste bat
antolatzea nahi dute mendi tal-
dekoek. Horrez gainera, astebu-
ruetan askotariko ekintzak anto-
latu nahi dituzte: eskiatzera joan,
rafting egin, Piriniotara joan,
senderismoa, ikus-entzunezko-
ak… Jaietan lehenengoz anto-
latu zuten mendi martxa egon-
kortzea ere gura dute. Datorren
eguenean, 19:00etan, beste
batzar ireki bat egingo dute jubi-
latuen elkartearen ondoan
dagoen IM Iko egoitzan. 
(zaldai@hotmail.com). J.D.

Eskiatzea edo rafting
egitea lako irteerak
antolatu gura dituzte

Durangoko Kulturalak sailka-
peneko bigarren tokian hartuko
du, asteburuan, Portugaleteren
bisita. Izan ere, Laudio liderra-
ren kontra denboraldiko lehe-
nengo porrota jaso arren (1-3),

Axier Intxaurragaren gizonak
sendo zelairatu ziren Azpeitian,
eta hiru puntuak batu zituzten
Lagun Onak-en kontra (1-2).
Horrela, Amorebietaren etxeko
estropezua aprobetxatuta (0-1
Santurtziren aurka) berriro
bigarren ipini dira.

Laudiok ez zuen gupidarik
izan Zarautzekin (4-0), eta
asteburuan Lagun Onak jasoko
dute. Amorebietak, berriz, Ses-
tao River bisitatuko du. J.D.

Kulturalak bigarren
postua berreskuratu du
Laudioren kontrako porrotak ez ditu kikildu
eta Azpeitian hiru puntuak batu zituzten

Amorebietak galdu
egin zuen etxean,
Zarautzen kontra (0-1)

Joan zen asteburuan Espainia-
ko Kopa hasi zuen ziklo krose-
an Hirumet taldeak, eta Egoitz
Murgoitiok hirugarren eta Dani
Ruizek bigarren amaitu zuten.

Abadiñarra Ruiz de Larri-
naga eta Suárezekin batera
ihes eginda ibili zen; azkenean,
arabarra sei segundoko aldea-
gaz nagusitu zen, eta Suarezek
sprintean menderatu zuen
Murgoitio. Ruiz erori egin zen
baina, hala ere, bigarren amai-
tu zuen 23 urtez azpikoan
David Juárezen atzetik.

Asteburu honetan Galizia-
ko Padron eta Asturiasko
Navia herrietan korrituko du
Hirumet taldeak. J.D.

Espainiako Kopa
podiumean hasi
du Hirumetek
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Iraunkortasunagaz lotutako
hiru proiektuk ingurumenaren
kongresuko saria eskuratzeko

aukera izango dute

Eraikinen eraikuntzan
ingurumen arloko hobekuntzak

egiteko ordenantza ikusgai
egongo da Madrilen

Durangoko Udalaren hiru proiektu
ingurumenaren Conama Sarietan 

Espainiako Ingurumenaren X. Kongresu Nazionalean parte
hartuko du Durangoko Udalak, azaroaren 22tik 26ra

Conamak, Espainiako Inguru-
menaren Kongresu Nazionalak
hamargarren edizioa izango du
Madrilen azaroaren 22tik 26ra.
Iraunkortasunaren alde eginda-
ko proiektuengatik udalerriei
sariak ematen dizkiete kongre-
su horretan, eta Durangoko
Udalak hiru proiektu aurkeztu
ditu sari horretarako.

Honakoak dira aurkeztuta-
ko hiru egitasmoak: Klima alda-
ketaren kontrako udal ordenan-
tza eta berotegi efektuko gasen
isuria murrizteko udal programa,
Durangoko Agenda 21en inter-
net bidez parte hartzeko egitas-
moa eta Durangoko Tokiko 
I. Iraunkortasun Txostena.

Hautagaiak
Durangoko Udalak klima alda-
ketaren kontrako neurrien orde-
nantza abian jarri duenetik bero-

tegi-efektua sortzen duten
gasen emisioa bajatu egin da
Durangon. Adituen aurreikuspe-
nen arabera, 2006tik 2015era
% 10 igo behar zen gas horien
emisioa, eta, neurriak hartuta,
2006tik hona % 2 baino apur
bat gehiago bakarrik igo da. 

Agenda 21ean orain arte
landutako informazioa eta agiri
guztiak webgune batean ipini
ditu Durangoko Udalak, eta
webgune horren bitartez herrita-
rrek euren iritzia emateko auke-
ra daukate. 

Durangoko iraunkortasuna-
ren gaineko txostenak 2007 eta
2009 artean Tokiko Agenda
21etik egindako ekintzak labur-
tzen ditu. Urte bi horietan egin-
dako ekintza plana, lortutako
helburuak eta iraunkortasun
adierazle nagusien eboluzioa
aztertzen du.

Erakusketa
Conama Sarien hautagaitza
horrez gainera, Durangon gara-
tutako ordenantza batek ere
bere lekua izango du ingurume-
naren gaineko kongresuan;
etxebizitzen eta bulegoen erai-
kuntzan ingurumen arloko
hobekuntzak egiteko ordenan-
tzak. 2008an onartutako orde-
nantza hori Madrileko kongre-
suan ikusgai izango da.

Udal ordenantza horren hel-
burua baliabide naturalak ahalik
eta gehien aprobetxatzea da,
eta eraikinen eraikuntzarako
hainbat neurri hartzen ditu kon-
tutan:  eguzkiaren eta airezta-
pen naturalaren arabera eraiki-
nen barnealdea zelan diseinatu,
eguzkiari etekin handiena zelan
atera eta eguzkia kontuan har-
tuta eraikinen fatxadak nora
eman behar duten, esaterako.
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NORBANAKOEN IRAGARKIAK
Interneten eta paperean, doan: Erregistratu zaitez, www.anboto.iragarkilaburrak.com webgune-
an eta jarri zure iragarkia edo bidali mezua hurrengo helbide elektronikora: anboto@anboto.org.
Nahiago baduzu deitu 94-623 25 23
Paperean, ordainduta: Iragarki laburretatik bereiztuta eta lauki batean nabarmenduta. Hainbat
prezio eta neurri aukeran. Kontsultatu 94-621 79 02 telefonoan.

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

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

Eguazteneko 19:00ak arte
jasotako iragarkiak bariku

horretako alean 
argitaratuko ditugu.

Beranduago jasotakoak
hurrengo alean.

Higiezinak
ETXEBIZITZAK

SALDU

Abadiño. Sukaldea, egon-
gela, komuna, 3 logela, tras-
telekua (komunerako aukera)
eta ganbara. Eguzkitsua. 3
balkoi. Igogailua jartzekotan.
Berogailua eta leiho berriak .
Etxe guztiak kanpora ematen
du. Tel.: 655 712 105

Abadiño. Pisua salgai Mun-
tsaratz auzoan. 3 logela han-
di, 2 komun, sukaldea, egon-
gela handi bat jangelarekin
eta balkoi handia. Ganbara.
Berriztatua eta berogailuare-
kin. Bizitzera sartzeko mo-
duan. Negoziatzeko moduko
prezioa. Tel.: 667 882 338.

Abadiño. Etxea saltzen da
Muntsaratz auzoan. 2 logela,
2 komun, egongela eta sukal-
dea eskegitokiarekin. Dena
kanpoalderuntz. Garajea eta
trastelekua. Oso polita. Deitu
eta ikusi! Tel.: 615 007 216

Abadiño. Etxea salgai Mun-
tsaratzen. 2 logela, 2 komun,
sukaldea, egongela, igogai-
lua, trastelekua eta garajea.
4garren solairua, ia berria.
Prezioa: 217.000 euro. 
Telefonoa: 688 686 587 

Berriz. Pisua salgai. 3 loge-
la, 2 komun, sukalde berriz-
tua, 2 balkoi, egongela han-
dia, ganbara handia eta garaje
itxia. Oso eguzkitsua. Guztiz
berriztua eta egoera ezin ho-
bean. Tel: 647 777 392

Bilbo. Etxe handia eta eguz-
kitsua salgai Basurtu auzoan.
Ospitaletik gertu eta tren gel-
tokiaren ondoan. Basurtuko
beheko partean dago, indau-
txu ondoan. 180.000 euro.
Negoziagarria Aukera pare-
gabea! Tel.: 635 727 937

Durango. 98 m2-ko etxebi-
zitza oso eguzkitsua, 3 logela,
sukaldea - jangela, bainugela
eta komun leihodunak, 2 te-
rraza partikular eta baita te-
rraza komunitarioak ere. Al-
tzariz betea eta guztiz jantzia,
berogailuaren galdara jarri
berria, lau armairu enpotratu,
aluminiozko leihoak, ateak
eta zorua aldatuta. Garajea
eta igerilekuarekin. 
Telefonoa: 655 704 684

Durango. Alde Zaharra. 71
m2. Kanpoaldera. Altzariz
hornituta. 2 logela. Egongela.
Sukaldea. Komun bat. Guztiz
berriztuta. Kanpotik (06): fa-
txada, atalondoa, eskailera
eta teilatua. Barrutik (07):
parketa, sukaldea, gres, bero-
kuntza, kristal bikoitzeko
leihoak, ate blindatua. Bere-
hala bizitzera joateko aukera.
223.000 euro.  607 715 353 

Durango. Atiko zoragarria
salgai Alde Zaharrean. Duela
urte eta erdi erabat berrizta-
tua. Erabat jantzia. 2 logela,
egongela, sukaldea eta ko-
muna. Kapritxosoa. Etorri
ikustera! Tel.: 659 425 890

Durango. Etxea salgai. 3 lo-
gela, egongela, sukaldea
(jantzita), komuna, berogai-
lua eta despentsa. Eguzki-

tsua. Etxe osoak kanpora
ematen du. Jantzita eta erre-
formatua. 189.319 euro. 
Telefonoa: 699 409 959

Durango. Etxebizitza salgai.
Logela bi, egongela, sukaldea
eta komuna. Kanpoaldera
ematen du, oso argitsua. Pisu
altua, 30 m2-ko terrazarekin.
220.000 euro. Tel.: 696 255
083 (17:00etatik aurrera)

Durango. 94m2ko etxea
salgai, herriko gudarien pla-
zan (osasun etxe zaharraren
aurrean). 3 logela, 2 komun,
sukaldea eskegitokiarekin,
egongela ederra, ganbara eta
garajea. Kokapen oso ona,
etxe eguzkitsua eta bista ede-
rrekin. 343.000euro. (57m).
Tel.: 615 760 801.

Durango. Sasikoa kalean pi-
sua salgai. 3 logela, komuna,
egongela-komedorea, sukal-
dea eta ganbara. Prezio one-
an. Garajea ere bai, nahi bada.
Telefonoa: 679 382 369

Elorrio. Pisu eder bat salgai.
Berritua, 124 m2, gas natura-
leko berogailua,sukalde hor-
nitua, egongela, 5 logela, 2
komun, jangela, 2 balkoi eta
garaje itxia. Derrigorrezkoa
da ikustea. Prezioa: 264.500
euro. Telefonoa:685 734 825

Elorrio. Pisu eder bat salgai,
Auzoa auzoan. Leku zoraga-
rria. Telefonoa: 639 020 581

Elorrio. Pisua salgai. Berrio-
otxoa kalean berriztuta dago-
en jauregian,70 m2-ko pisu
polita, 2 logela, sukalde eta
egongela, komuna, 9 m2-ko
trastelekua, 19 m2-ko garaje
itxia. Dena 303.000 euro;
trasteleku eta garaje barik
283.000 euro. Nagore.
Telefonoa: 653 748 001

Garai. Oar-Erdikoa baserria,
6. Garaiko San Migel auzoan.
Udaletxetik 150 metrora. He-
goaldera begira. 300 m2-ko
solairua. 10.000 m2-ko lur-
saila. Nekazaritzarako edo
landa-etxerako oso egokia.
Erreformatzeko. Proiektuare-
kin, etxebizitza 2 egiteko au-
kera. Tel: 639 833 489

Mallabia. Baserria eta
20.000 metro karratuko lur
zatia salgai. Kokapen ona eta
prezio egokia. 12:00-14:00
eta 18:00-22:00 artean dei-
tu. Tel.: 655 702 647

Mañaria. Pisua salgai. 90
m2, hiru logela, bi komun,
egongela-jangela eta sukalde
guztiz jantzia. Altzariz horni-
tua. Miradorea eta bista ikus-
garriak. 13 m2-ko trastele-
kua. Eraikinak 15 urte ditu, eta
igogailua du. Bizitzera sartze-
ko prest. Prezioa: 220.000.
Aukera oso ona! 646 675 051

ERRENTAN EMAN

Berriz. 90 m2-ko eta 3 loge-
lako pisua errentan. Igogai-
lua, terraza eta garajea. 
Telefonoa: 94 682 00 41

Berriz. 3 logela, 90 m2, igo-
gailua eta garajea. Errenta:
600 euro. Tel.: 94 682 00 41

Durango. Pisua errentan: 3
logela. Oso eguzkitsua eta
bista ederrak. 4. Pisua, igo-
gailu eta berogailuagaz (gas
naturala). Tel.: 638 125 838

Durango. Gela bat daukat li-
bre durangon, etxea astelehe-
netik ostiralera partekatzeko .
Deitu: 658 72 45 90. Rober.

Zaldibar. Logela bat ematen
dut errentan.  655 739 792

ERRENTAN HARTU

Berriz. Berrizen edo ingu-
ruan pisua alokatu nahi genu-
keen bikote bat gara. 
Deitu:669956450

Durango. Durangon 1-2 lo-
gelako pisua alokatu beharra
dugu. Olatz 627 470 544

Durango. Pisua konpartitu-
ko nuke beste pertsona ba-
tzuekin. Tel.: 666 202 273

Durango. Alkilatzeko etxe
bila nabil durangon eta ingu-
ruetan. 637 144 1 62. Momo

PISUA KONPARTITU

PISU BILA

Durango. Durangon edo in-
guruetan logela errentan har-
tuko lukeen 26 urteko mutila
naiz. Harremanetan jartzeko
deitu 649 89 00 43 zenbaki-
ra, arratsaldeko 5etatik au-
rrera, edota bidali mezua ima-
nolsj@gmail.com helbidera.

PISUKIDE BILA

Durango. Pisua konparti-
tzeko pertsona bat behar da.
Telefonoa: 658724510

LOKALAK

ERRENTAN EMAN

Abadiño. Lokal ekipatua, al-
tzariekin alokagai matiena
eta durango bitarteko errepi-
dean.120 m2. Deitu
619790053 telefonora.

Atxondo. Apatan 40 m2-ko
lokala alokagai. Komuna ipi-
nita dauka. Tel: 686 137 123

GARAJE/
TRASTEROAK

SALDU

Abadiño. Garajea salgai
Matienan. Zeus-en lokalean.
Deitu eta informatu! 
Telefonoa: 94 681 70 67

Durango. Garaje partzela
bat salgai Alluitz kalean, 3.
Zenbakian. 22.000 euro.
Tel.: 636 338 246. Amaia

Elorrio. Garajea salgai Be-
rrio-Otxoa kalean. Telefono
zenbakia: 658 759 264

ERRENTAN EMAN

Durango. Lonja-trasteroa
alokatzen da, Errotaritxuena
auzoan. Tel.: 615 750 039

Teknologia
INFORMATIKA/BIDEO-
JOKUAK

SALDU

Ipod bat salgai. 8 gb-ko
ipod touch berria salgai 100
eurotan. Tel.: 636 170 508

GAINERAKOAK

Ordenagailuak konpon-
tzen dodaz.Etxez etxe joa-
ten naz konpontzen. Hardwa-
re eta software. Konfiguratu,
birusak kendu, periferikoak
ipini, etab. Arin eta merke! 
Tel.: 650 172 285

Lana/negozioak
LAN ESKARIAK

ETXEKO LANAK

Zaldibar. Neska garbiketa
lanetan edo dendetan lan egi-
teko prest. Kotxea dut.
Telefonoa: 659 973 224

PERTSONAK ZAINDU

Abadiño. Lan bila nabilen
Matienako andre bat naiz.
Edozein ordutegian, arratsal-
dez eta gauez aukeran. Ume
eta nagusien zainketa, etxeen
garbiketa... 696 753 530

Berriz. Andre euskaldun bat
3 edo 4 orduz umeak zein  na-
gusiak zaintzeko prest. Tel.:
680 509 532/94 622 57 24.

Durango. Durangon edo in-
guruetan, umeak eta pertso-
na nagusiak zaintzeko prest.
Paperekin.  628 002 217

Durango. Emakume ardura-
tsu bat prest dago orduka
umeak zein pertsona nagu-
siak zaintzeko, etxeak garbi-
tzeko eta antzeko lanak egite-
ko. Juana. 670 674 641.

Durango. Neska euskalduna
eta esperientziaduna  astele-
henetik ostegunera, ordubete
inguruz, haur txikiak zaindu
edo 6 eta 10 urte bitarteko
haurrei edozein gaitako esko-
la partikularrak emateko
prest. 630 866 974. Miren.

Durango. Durangon edo in-
guruetan, umeak eta pertso-
na nagusiak zaintzeko prest,
baita garbiketa lanetarako
ere. Arratsaldetan, gauetan
eta asteburuetan. Erreferen-
tzia onak. Tel.: 650 610 194.

Durango. Umeak, nagusiak
zaintzeko edo garbiketarako
lan baten bila nabil. Lanaldi
osorako edo erdirako. Errefe-
rentziak. Tel.: 638 437 901.

Durango. Goizez umeak
zaintzeko edo dendetan lan
egiteko prest. Esperientzia
daukat. Tel:665717458

Durango. Neska euskaldu-
na, astelehenetik ostiralera,
arratsaldetan umeak zaintze-
ko prest. Haur hezkuntzako
irakaslea, gaur egun goizez
irakasle moduan lan egiten
dut. Deitu: 635 706 986

Durango. 27 urteko neska,
goizez umeak zaintzeko edo
dendaren batean lan egiteko
prest. Esperientzia daukat.
Telefonoa: 665 717 458

Durango. Neska euskaldu-
na, umeak zaindu eta garbi-

keta lanetan aritzeko prest.
Telefonoa: 619 201 119

Durango. 27 urteko neska,
goizez umeak zaintzeko edo
etxeko lanak egiteko prest
nago. Tel: 665 717 458

Elorrio. Neska euskalduna
eta esperientziaduna arra-
tsaldetan edo orduka (astele-
henetik ostiralera) haurrak
zaintzeko prest. Haur hez-
kuntzako goi mailako hezike-
ta zikloa eginda, eta  hezkun-
tza bereziko ikasketak egiten.
Interesa baldin baduzu, deitu:
688 640 604 (arratsaldez).

Elorrio. Neska euskalduna
astelehenetik ostiralera bitar-
tean, arratsaldetan, pertsona
edadetuak paseatzera atera-
tzeko prest. Interesa baduzu:
688 654 291 (arratsaldez) 

Elorrio. Elorrion neska gazte
bat arratsaldez haurrak zain-
tzeko prest, baita haurraren
etxeko lanez arduratzeko. In-
teresa baduzu: 600 361 381.

Iurreta. 27 urteko neska
euskalduna,iurretarra,astele-
henetik ostiralera goizeko
07:00etatik  arratsaldeko
16:00etara lan egiteko prest.
Umeekin, ezindu psikikoekin
eta adinekoekin esperientzia-
duna. Gizarte eta kultur ani-
mazioa ikasia. Kotxea daukat.
E-posta: lorena_ixorreta
@hotmail.com. 
Telefonoa: 690 996 618

IRAKASKUNTZA

Abadiño. Fisikako ikaslea
durangaldean klase partikula-
rrak emateko prest. LH, DBH
edota batxilergokoak. Espe-
rientziaduna. 645 720 236

Atxondo. Eskola partikula-
rrak emateko prest. Hezkun-
tza berezian diplomaduna,
eta EGA. Hiru urteko espe-
rientzia, eta ingelesa ere
emango nuke. Tel.: 645 710
248 / 94 658 31 55

Durango. Neska euskalduna
durango eta inguruetan, arra-
tsaldeetan LH eta DBHko
ikasleei eskola partikularrak
emateko prest. Interesa ba-
duzu deitu: 653 70 46 29.

Durango. 4. mailako Teleko-
munikazio Ingenieritzako
ikasle euskalduna Batxilergo-
ko eta DBHko klaseak Duran-
gon emateko prest. Espeziali-
tatea matematika klasee-
tan.Telefonoa: 635 74 61 76

Durango. Heziketa bereziko
eta psikopedagogiako ikaske-
tak dituen 23 urteko neska
euskalduna, lehen hezkun-
tzan klase partikularrak ema-
teko prest. Tel.: 615 731 881

Durango. Ingeles maila ho-
betu nahi? ingeles irakaslea
partikularrak emateko prest.
Telefonoa: 625 709 846 

Durango. Informatikako
partikularrak ematen dira.
Maila guztiak: access, word,
interneta etab. Lanbide hezi-
ketako irakaslea.  inforduran-
go @gmail.com. Edurne

Durango. Inguru ikasgaia
ingelesez (LH eta DBH mai-
lak) ikasi nahi baduzu, deitu.
Ingelesa irakasten dut. Tele-
fono zenbakia: 625 709 846.

Durango. Ingeles magisteri-
tzan diplomatua, klase parti-
kularrak emateko prest. 
Telefonoa: 619 201 119

Elorrio. Neska euskalduna
astelehenetik ostiralera, arra-
tsaldetan, lehen hezkuntzako
(5-12) klase partikularrak
emateko prest. 688640604
(arratsaldetan deitu)

Elorrio. Haur eta gazteen-
tzako laguntza eta helduen-
tzako euskara azterketen
prestaketa. Tel.: 675706105

GAINERAKOAK

Durango. Jardinen mante-
nuan, eraikuntzan, margolari
gisa, tornuetan edo elektrizi-
tatean oinarritutako lan baten
bila nabil. Paperekin. 
Telefonoa: 669 594 376

Zaldibar. Gazte euskalduna
naiz, eta lan bila nabil. Infor-
matikako goi-ikasketak ditut.
Zaldibar edo inguruetan lan
egiteko prest. 679 948 923.

Zaldibar. Neska euskaldun
bat lan bila, garbiketak egite-
ko, portaletan, dendetan edo
lantegietan. Autoa eta gida-
baimena. Zerbitzari moduan
ere lan egin dezaket. Izaskun.
Telefonoa: 659 973 224.

LAN ESKAINTZAK

OSTALARITZA

Zornotza. Zornotzako en-
presa batek honakoa behar
du: sukaldaria. Taberna bate-
an lanpostuari dagozkion la-
nak egiteko. Ezinbestekoa: 3
urteko esperientzia sukaldari
lanetan, B klaseko gidabai-
mena eta autoa. Lanaldi osoa.
Ordutegia: astelehenetik os-
tegunera 8:30-16:30, ostiral
eta larunbatetan 12:00-
16:00 eta 19:30-23:30, igan-
detan 10:00-17:00 (astear-
tetan libre). Kontratua: 3 hila-
bete baina luzatu daiteke.
Berehala hasteko. Hileko sol-
data: 1.400 euro, paga pro-
rrateatuak. Sartu. Erref.:
9243. Tel.: 94 620 04 49

Zornotza. Zornotzako en-
presa batek honakoa behar
du: zerbitzaria. Taberna bate-
an lanpostuari dagozkion la-
nak egiteko. Ezinbestekoa: 2
urteko esperientzia zerbitzari
lanetan, euskara menpera-
tzea, B klaseko gidabaimena,
eta autoa. Lanaldi partziala.
Ordutegia: ostiraletan
20:00-0:00,larunbatetan
13:00-17:00 eta 20:00-
0:00, igandetan 13:00-
17:00. (16 ordu astean). Kon-
tratua: 3 hilabete baina luzatu
daiteke. Berehala hasteko.
Sartu. Erref.: 9245. 
Telefonoa: 94 620 04 49

ETXEKO LANAK

Durango. Emakume euskal-
duna behar da ume txiki bat
zaindu eta etxeko lanak egite-
ko durangon, 8 ordutan. Dei-
tu 656 737 779 telefonora.

Durango. Umeak prestatu
eta ikastolara eramateko eta
etxeko lanak egiteko pertsona
bat behar dugu. Astean 20
ordu. Tel.: 615 725 400.

PERTSONAK ZAINDU

IRAKASKUNTZA

Durango. Durangoko en-
presa batek honakoa behar
du: frantseseko irakaslea.
Frantses eskolak eman, kon-
tserbatorioan kantua ikasten
ari diren ikasleei. Ezinbeste-
koa: frantses filologian lizen-
tziaduna, euskara menpera-
tzea eta durangaldean bizi-
tzea. Lanaldi partziala. Ordu
bat astean. Ikasturte batera-
ko kontratua. Berehala haste-
ko. Hileko soldata: 105 euro.
Sartu. Erref.: 9106. 
Telefonoa: 94 620 04 49

GAINERAKOAK

Durangaldea. Sor ezazu
zure negozio propioa inber-
tsio minimoarekin eta doane-
ko ikasketagaz. Edertasun
ikastaro bat egin doan, eta
ezagutu mary kay produk-
tuak. Telefonoa: 94 466 87
54 eta 679 74 42 03

Bergara. Bergarako enpresa
batek honakoa behar du:
merkataritzako agentea.
Aseguruak merkaturatu eta
bezeroen zorroa mantendu.
Ezinbestekoa: esperientzia
komertzial lanetan, B klaseko
gidabaimena, autoa eta ingu-
ruan bizitzea. Lanaldia eta or-
dutegia: lanaldi osoa, zatitu-
ta. Merkataritza kontratua.
Berehala hasteko. Hileko sol-
data gordina, gutxi gorabehe-
ra: 1000 euro. Sartu. Erref.:
7656. Tel.: 94 620 04 49

Bilbo. Bilboko enpresa batek
honakoa behar du: finantza-
zerbitzuetako merkataritza-
kudeatzailea. Bezeroak era-
karri eta bezeroen zorroa
mantendu. Ezinbestekoa: en-
presa-zientzian lizentziaduna
edota diplomaduna, adina 25
urtetik 45 urte bitartera. La-
naldi osoa. Merkataritza kon-
tratua. Hasteko aurreikusita-
ko data: 2010eko azaroa. Hi-
leko soldata gordina, gutxi
gorabehera: 1000-1500
euro. Sartu. Erref.: 8140. 
Telefonoa: 94 620 04 49

Bilbo. Bilboko enpresa batek
honakoa behar du: itzultzai-
lea. Enpresa bateko itzulpen
eta interprete arloan lanak
egiteko pertsona bat behar
da. Ezinbestekoa: itzultzaile
edota interprete ikasketak
izatea, ingelesa eta informati-
ka menperatzea. Lanaldi
osoa. Kontratua: aldi batera-
koa. Berehala hasteko. Hileko
soldata: elkarrizketan zehaz-
tuko da. Sartu. Erref.: 9108.
Telefonoa: 94-620 04 49

Durango. Talde-lana gustu-
ko baduzu eta pertsona gogo-
tsu eta dinamikoa izanez
gero, bialdu zure kurrikuluma:
curriculum.
selek@hotmail.com postara.

Durango. Durangoko en-
presa batek honakoa behar
du: merkataritzako agentea.
Aseguru konpainia batean

bezeroak erakartzea eta man-
tentzea. Ezinbesteko: espe-
rientzia izatea komertzial la-
netan eta durangaldean bizi-
tzea. Lanaldia: osoa zein
erdia. Kontratua: merkantila.
Berehala hasteko. Hileko sol-
data, gutxi gorabehera: 500
euro (lanaldi osoarengatik) +
komisioak. Sartu. Erref.:
6840. Tel.: 94 620 04 49

Durango. Durangoko en-
presa batek honakoa behar
du: zerga-aholkularia. Konta-
bilitateko mekanizazioa eta
ekitaldien itxierak, balantzeak
eta kontuak prestatzea (gale-
rak eta irabaziak), zergak
prestatzea (bez eta sozietate-
en gainekoa). Ezinbestekoa:
enpresa zientzietako diplo-
matura, 3 urteko esperientzia
kontabilitatean eta durangal-
dean bizitzea. Lanaldi osoa
zatituta, astelehenetik ostira-
leta. Kontratua: epemugarik
gabekoa, probaldia gainditu-
ta. Berehala hasteko. Sartu.
Erref.: 7194. 94 620 04 49

Durango. Esperientzia duen
saltzailea behar da, ehun-
gaietako komertzio baterako.
Bialdu kurrikuluma: 356 pos-
ta kutxa, 48200 durango.

Durango. Lana topatzen ari
bazara Mary Kay kosmetika-
ko edertasun kontsultorea
izatea aukeran duzu. Negozio
txikia izango duzu eta dirua
irabaziko duzu, gainera do-
haineko prestakuntza eta la-
guntza emango zaizu guztia
aurrera atera ahal izateko. In-
teresa duenak deitu informa-
ziorako: 678 836 050.

Iurreta. Iurretako enpresa
batek honakoa behar du: deli-
neatzailea. Delineatzaile
proiektugilea, makina-tres-
netan esperientziarekin.
Ezinbestekoa: autocad eta
solidword-en esperientzia
izatea eta durangaldean bizi-
tzea. Lanaldi osoa goiz eta
arratsaldez. Kontratua: aldi
baterakoa. Berehala hasteko.
Hileko soldata: 1.700 euro.
Sartu. Erref.: 9302. Telefo-
noa: 94 620 04 49

NEGOZIOAK

ERRENTAN EMAN

Elorrio. Tanger taberna
errentan ematen da, jubila-
zioagtik. 2005ean berriztu
zuten lokala. Telefonoa: 94
682 00 52 edo 616 835 555

Denetarik
GAINERAKOAK

Boluntarioak behar dira.
Asebi elkarteak boluntarioak
behar ditu, elkartean bertan
laguntzeko. Telefonoak: 685
78 23 65 eta 94 447 33 94.

Ibilgailuak
AUTOAK

SALDU

Citroen xsara. Xsara 2000
hdi 90cv jabe bakarra a. A.
Abs gorria. Tlf.: 656-79 10 27

Clio familiarra salgai. Clio
grand tour berria. Dynamique
1.5 dci 85 zp. Gris zilarkara. 2
urte eta erdi. 30.000 km.
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Diesela. 12.000 euro. Aire
egokitua, erreguladorea, limi-
tadorea. Break. Airbagak. 5
ate. Bihurguneetarako argiak.
Aurreko kristal igogailu elek-
trikoak. Ixte sistema zentrali-
zatua. Atzeko banketa 1/3-
2/3. Cd. Garantia: 2012-01-
22. Urteko errebisioa pasatu
berri. Tel.: 609 93 90 95.

Opel corsa salgai. Opel
corsa 1.4i, 232.200 km, ondo
zaindua, itva azarorarte du,
korrea 182.222 km-rekin al-
datu zitzaion. 800euro.
Tel.:626435412

Seat 600 l. Oso egoera
onean. Itva pasatu berri.
645717821

MOTORRAK

SALDU

Suzuki intruder 250cc
salgai. Extrak ditu, beti ga-
rajean egon da. Onena ikus-

tea da. Telefonoa: 630 681
890 (josu)

Yamaha jog scooter bat
salgai. 2.000 km. Iata pasa-
tuta. Ezer aldatu barik, dena
orijinala. Beti egon da garaje-
an. stratokaster@gmail.com.
Telefonoa: 650 172 285

BESTE IBILGAILUAK

SALDU

Mf760 hondeamakina
mistoa salgai. Telefonoa:
605 748 383.

GAINERAKOAK

SALDU

Bizikleta salgai. Bh orion
bmx bizikleta salgai. Egoera
oso onean eta gutxi erabilita.
125 euro. Tel.: 94 622 51 75

Aisia/kirola

ANIMALIAK

SALDU

Asto eme bat eta 3 poni
salgai. Asto eme bat eta hiru
poni (eme bi eta arra) salgai
atxondon. Prezioa adosteke.
689 193 441. Antton

Astoa salgai. Urte biko asto
arra, etxean jaio eta hazita-
koa. Txipa jarrita. 
Telefonoa: 656 772 994

Baserriko oilaskoak. 4,50
eurotan salgai (osoa). Telefo-
noa: 655 99 84 02

Txakurren pentsua. 4 pro-
duktu mota: superpremium,
premium, estandar eta eko-
nomikoak. Heldu, txakurku-
me eta miniaturentzat. Jario-
ak; Parasitoen aurkako trata-
menduak; Beste produktuak:
cordurazko botak, inox, eta
abar. Etxerainoko banaketa
dohainik. Tel.: 635708161 

GALDU

Bi txakur desagertu dira.
Orozketan. Artzai-txakur ale-
mana bata eta golden eta
euskal artzai-txakurraren ar-
teko nahasketa bestea. Tele-
fonoa: 685 708 718. Fatima

MUSIKA/PELIKU-
LAK/LIBURUAK

SALDU

Bajua salgai. 10 orduan ba-
karrik erabilitako bajua sal-
tzen dut. Funda, anplifikado-
rea (20w), kablea eta hiru pua
barne. 200 euro.  jbpetgarjo
@hotmail.com

Piano salgai.Piano bertikala
petrof markakoa egoera onene-
an. Tel.: 605737806

GAINERAKOAK

Gitarra eskola partikula-
rrak durangon. Elektrikoa,
akustikoa, rocka, bluesa eta

abar. Eskalak, akordeak, errit-
moa, ... Tel.: 650 172 285

GAINERAKOAK

EMAN

Biodantza klaseak. Elo-
rrioko lourdes ikastetxean,
barikuetan 19:00etatik
21:00etara. Telefonoa: 626
661 292. Mentxu. Etorri bio-
dantzaren onurak ezagutzera!

Ikastaroa durangon. Aza-
roaren 23 eta 25ean,
16:00etatik 19:00etara, “eli-
kagaien manipulazioa“ ikas-
taroa emango da. Izen ema-
tea berbaron. Telefonoa: 94-
620 19 18. Posta: berbaro
@berbaro.com. Pinondo
etxea 1. Solairua, durango

Familia/etxea
ETXERAKO TRES-
NAK/ALTZARIAK

SALDU

Lora sikuekin egindako
koadroak. Tel.: 672 400
418. E-posta: agostinokar-
go@yahoo.es

Mahaia eta aulkiak. Kris-
talezko ohola eta forjazko
hankak dituen saloiko mahai
eta aulkiak salgai daude. Tel.:
665749129 abel.

Teca egurraz egindako pi-
ramidea (85x50x20
zm). Deitu 672 400 418 te-
lefonora edo idatzi agostino-
kargo@yahoo.es helbide
elektronikora.

HAURREN TXOKOA,
OSAGARRIAK

SALDU

Paseo aulkia salgai. Bebe
confort markakoa. Kotxea-
rentzako homologatuta da-
goen grupo 0, aulki bietako
burbujak eta kapotak opari-

tzen dira. Prezioa: 100 euro.
Telefonoa: 650 914 806

Ume karroa salgai. Ume
karroa salgai: ”bebe car mul-
tipla”. Urdina. Egoera onean.
Maxicosia, kapazua eta aulkia
osagarri guztiekin: euritakoa,
plastikoak eta sehaskaren-
tzako osagarriak. 400 euro.
Telefonoa: 696 96 92 76

EROSI

Moisesa erosiko nuke. Bi-
garren eskukoa, aulkirako, eta
patinetea ere bai. Telefonoa:
649 563 492

HARTU

Bikientzako karroa. Ama
batzuen artean , bikien edo
hirukien kalerako karroa be-
harko genuke. Norbaitek
trastelekutik atera nahiko
balu, gustura hartuko genioke
edo oso merke erosi. Harre-

manetarako: 659 99 07 40
edo oini78@hotmail.com
(oihana).

EDERGINTZA/OSASU
NA/ESTETIKA

SALDU

Goi kosmetikako produk-
tuak salgai. Mary kay eder-
tasun kontsultora indepen-
denteak goi kosmetikako pro-
duktuak saltzen ditu. Erosi
aurretik, proba itzazu zure au-
tomakillaje eta aurpegia zain-
tzeko dohaineko klaseekin.
Tel.: 678 836 050.

Invacare dragon gurpil-
aulki elektrikoa salgai.Bi
hilabetean erabilita; garantia
dauka (2012), eta oso ondo
zainduta. Estrenatu gabeko
dutxarako aulkia opari (toles-
garria eta 120 eurokoa). Pre-
zioa: 1.500 euro. Telefonoa:
656 773 604 (arratsaldez).
oscrodlar @yahoo.es

INMOBILIARIAK
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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

• Pagasarri kalea: Azkeneko etxebizitzak salgai. Eraiki
berriak. 2 eta 3 logela. Garaje itxia.
• Abadiño: 2 logela eta 2 komun. Garajea eta
trastelekua. 120 m2. 
• Zaldibar: Aukera. 3 logela. Etxe osoak kanpora
ematen du. Berogailua. Balkoia. Garajea.
• Berriz eta Zaldibar: Etxebizitzak salgai. Deitu gaitzazu
eta konpromiso barik erakutsiko dizkizugu!
• Abadiño, Muntsaratz eta Elorrio: Etxebizitzak salgai.
2 eta 3 logela. 
• Zaldibar: Lursaila salgai eraikitzeko aukerarekin.
• Durangaldea: Baserriak,txaletak,pabilioiak eta
garajeak hainbat zonaldetan, salgai edo alokairuan. 
• Askatasun etorbidea: 90 m2. Ganbara handia eta
garajea.
• Arkotza: 4 logela, egongela, sukalde jantzia, komuna
eta bainugela. Balkoia eta ganbara.
• Andra Mari: 30 m2-ko terraza. 2 logela. Berrriztatua.
• Aramotz: 62 m2. 3 logela. Guztiz berriztatua eta
jantzia.
• Mendizabal: 63 m2. 2 logela. Etxe osoak kanpora
ematen du. Eguzkitsua. Ganbara.
• Fray Juan de Zumarraga: 75 m2.  Duplexa. 2 logela.
Garajea eta trastelekua.
• Fray Juan de Zumarraga: 57 m2. Erdi berria. Logela
bakarra. Balkoia. 
• Alluitz – Fray Juan de Zumarraga: 50 m2. Erdi
berria. Logela bakarra.
• Txibitena - Landako: Erdi berria. Logela bakarra.
Ganbaran beste logela bat. Garajea.
• Landako: 105 m2. 3 logela, egongela, sukalde
jantzia eta 2 komun. Garajea. 
• Zumalakarregi – Ezkurdi: 208 m2. 5 logela. Etxe
osoa berriztatu behar da. 
• Zumalakarregi - Ezkurdi: 130 m2. 4 logela. Garajea.
Handia. Orientazio ona.
• Erdialdean: 90 m2-ko etxebizitza estreinatzeko. 
80 m2-ko terraza. 
• Ezkurdi: 100 m2. 3 logela, egongela, sukaldea eta 
2 komun. Ganbara. 
• 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.
• Muruetatorre: 120 m2. 4 logela. Garajea eta
trastelekua. Balkoia. 
• Juan Itziarko: 4 logela, egongela, sukaldea eta
komuna. Bizitzen sartzeko moduan.
• Askatasun etorbidea: 75 m2.  3 logela, egongela,
sukaldea eta komuna.
• Herriko Gudarien kalea: 105 m2. 3 logela. Garaje
itxia. Balkoi handia.

EETTXXEEBBIIZZIITTZZAA  SSAALLGGAAII
• Abadiño: 2 eta 3 logelako etxebizitzak. 30 m2-ko
terraza.
• Zaldibarren: Etxebizitzak 138.000€-tik aurrera.
Garajea eta trastelekua.
• Iurreta: Maspe: ERAIKUNTZA BERRIA. 2, 3, 4, eta
logela bakarrekoak. 210.500€-tik hasita.
• Durango: ETXEBIZITZA BERRIAK SALGAI. Terraza. 
1, 2, 3 eta 4 logelako etxebizitzak. 
• Mañaria: Berriak. 140 m2. 3 logela eta 2 komun. 
80 m2-ko trastelekua.

• Sasikoa: 3 logela. Etxe osoak kanpora ematen du. 
2 terraza. Berogailua. Igogailua. Ganbara eta garajea. 
240.000€

• Aramotz: 3 logela, egongela eta balkoia. Despentsa.
Eguzkitsua. 165.000€.
• Astxiki: 115 m2. 3 logela eta 2 komun. Garajea eta
ganbara.
• Erdialdean: Apartamentua. Guztiz jantzia. 210.500€.
• J.Olazaran: Erdi berria. 100 m2. 3 logela eta 
2 komun. 2 terraza. Ganbara handia. Garaje itxia.
• Lehendakari Agirre: 90 m2. 3 logela eta 2 komun.
Terraza eta eskegitokia. Ganbara eta garajea. 
• Intxaurrondo: 2 logela. Pisu altua. Guztiz berria.
• Artekale: Berria. 80 m2. 2 logela. Polita.
• Landako ( kiroldegia ): Apartamentua. 185.700€.
• Franzisko Ibarra. Erdi berria. 75 m2. 2 logela,
egongela eta eskegitokia. Ganbara eta garajea.
• Astepe: 3 logela eta 2 komun. Trastelekua eta
garajea. 
• Madalena: Atikoa. 2 logela. Terraza. Ikuspegiak.
• San Ignazio: 95 m2. 3 logela eta 2 komun. 12 m2
eta 8 m2-ko terrazak. Ganbara eta garajea. Eguzkitsua. 
• Murueta Torre: 75 m2. 2 logela, sukaldea balkoiare-
kin eta 2 komun. Eguzkitsua. Trastelekua. Garajea. 
• Andra Mari: Apartamentua. Guztiz jantzia. 162.000€.
• Tabira: Apartamentua. Eskegitokia. Garajea.
237.400€

• Erretentxu: 85 m2. 3 logela eta 2 komun. Ganbara
eta garajea aukeran. Eguzkitsua. Ikuspegiekin.
• Landako: 90 m2. 3 logela eta 2 komun. 2 terraza.
Ganbara.
• Plateruen Plaza: Berria. Estreinatzeko. Atikoa. 
2 logela eta 2 komun. 40 m2-ko terraza. Duplexa
egiteko aukerarekin. ( 2 ganbara ). Garajea.
• San Fausto: 3 logela. 150.300€. 2. solairua.
• Undatorre: 60 m2. 3 logela. 173.300€.
• Garai: Txaleta. 250 m2. 4 solairu. Txokoa. Terraza.
• Elorrio: 2 logela, egongela eta sukalde-jangela.
Trastelekua. Garaje handia. 182.600€.
ABADIÑO - MATIENA
• Abadiño: 80 m2. 3 logela. 156.300€. 
• Matiena: 100 m2. 4 logela eta 2 komun. Terraza.
Ganbara. Eguzkitsua. 252.500€.
• Matiena: 2 logela eta egongela. Trastelekua –
txokoa. Eguzkitsua. Berogailua. Jantzia. Etxe osoak
kanpora ematen du. 150.000€. 

EERRAAIIKKUUNNTTZZAA  BBEERRRRIIAAKK

EETTXXEEBBIIZZIITTZZAA  SSAALLGGAAII

DURANGO
• Apartamento berriak eraikitzen.700€ hilero.
• Erdialdea: AZKENEKO 2  APARTAMENTUAK. Logela
bat edo bikoak, sukalde jantzia, komuna eta horma-
armairuak. 150.000€-tik hasita. Lehen mailako
materialak. %100eko finantzaketa.
• Intxaurrondo: 2 logela, sukaldea balkoiarekin,
egongela eta komuna. Igogailua. Berogailua. Guztiz
berriztatua.
• Herriko Gudarien kalea: 3 logela, 2 komun. Sukaldea
eskegitokiarekin eta egongela balkoiarekin. Ganbara
eta garajea.
• Erdialdean. 123 m2. Etxe osoak kanpora ematen du.
Berriztatzeko.
• Plateruen Plaza: 3 logela, 2 komun, sukaldea
eskegitokiarekin eta egongela. Ganbara eta garajea. 
• Alluitz: 2 logela, komuna, sukaldea eta egongela.
Ganbara. 
• Askatasun Etorbidea: Eraikuntza berriak. 2, 3 eta
logela bakarrekoak. Durango erdialdean. 
• Zeharkalea: Atikoa. Guztiz jantzia. 2 logela, sukaldea,
egongela – jangela eta komuna.
• San Ignazio: 3 logela, 2 komun, sukaldea eta
egongela balkoiarekin. Garajea eta trastelekua.
Igerileku komunitarioa. Etxe osoak kanpora ematen du.
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.
• Barrenkale: AZKENEKO DUPLEXA. Eraiki berriak.

BERRIZ
• Logela, sukalde “amerikarra”, egongela eta komuna.
Berria estreinatzeko. 96.000 €.

ZALDIBAR
• 3 logela, komuna, sukaldea eta egongela balkoiare-
kin. Guztiz berriztatua. Trastelekua.

ATXONDO
• 2 logela, komuna, bainugela, sukaldea balkoiarekin
eta egongela. Etxe osoak kanpora ematen du.

TTXXAALLEETTAAKK  SSAALLGGAAII

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

DIMA
• 2 baserri salgai. 4.000 m2-ko lursailarekin bata, eta
bestea hektarea bateko lursailarekin (Indusi zonaldean)

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

• 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, sukaldea, egongela –
jantokia, 3 logela eta 2 komun. Garajea.
• Astarloa: Halla, egongela, sukaldea, 3 logela eta
komuna. Balkoia. 
• Astepe: Halla, sukalde-jangela, 3 logela eta 2 komun.
Garaje aeta trastelekua. ( Guztiz berriztatua ).
• Astola bidea: Halla, sukaldea, egongela, 2 logela eta
komuna. Balkoia.
• Bernardo Gabiola: Halla, sukaldea, egongela, 
2 logela eta komuna. ( Guztiz berriztatua ).
• Bernardo Gabiola: Halla, sukaldea, egongela, 
3 logela eta komuna. Despentsa. 
• 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. 
• F.J. de Zumarraga: Halla, 2 egongela, sukaldea, 
3 logela eta komuna.
• F.J. de Zumarraga: Halla, egongela, sukaldea, 
3 logela eta komuna. Balkoia.
• 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: 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 ).
• Komentu kalean: Halla, egongela-jangela, sukaldea,
2 logela horma-armairuekin eta komuna. Ganbara. 
( Guztiz barriztuta eta erdi jantzia ). 

EETTXXEEBBIIZZIITTZZAA  BBEERRRRIIAAKK

EETTXXEEBBIIZZIITTZZAA  SSAALLGGAAII
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DURANGO
›› Azaroaren 28ra ar te, Amanecer

en la esencia izeneko erakus-
ketan, Esther Galarzaren
eskultura lanak Arte eta Historia
Museoan ikusgai.

ZORNOTZA
›› Azaroaren 15etik abenduaren

7ra, Beittu Art Gallery pintura
estudioaren Inpresioak,
Zelaieta Zentroan. 

IKASTAROA
DURANGO
›› Azaroaren 22tik 25era Berbaro

elkarteak antolaturiko Jakien
manipulazioa ikastaroa. Izena
emateko epea hasita dago.

›› Azaroaren 24an, Durangaldeko
Behargintzak antolaturiko
Autonomoen jubilazioa,
langabezia eta jarduera bertan
behera uzteko legeari buruzko
saioa, 16:30etik 18:00etara.
Izen-ematea Durangaldeko
Behargintzako 94 623 25 22
telefono zenbakian.   

MAÑARIA
›› Azaroaren 27an, eta abenduaren

4, 11 eta 18an, Sukaldaritza
ikastaroa (postreak) 10:00etatik
12:00etara arte Leixarrixako
txokoan. Izen-ematea azaroaren
23a baino lehenago.

MUSIKA
DURANGO
›› Azaroaren 19an, Oreka Tx eta

Iban Nikolairen emanaldiak,
22:00etan Plateruenean.

›› Azaroaren 19an, Kante flamenko
emanaldia, 18:00etan San
Agustin kulturgunean.

›› Azaroaren 20an, Durangoko
Musika Bandaren Zezili Deuna-
ren emanaldia, 20:00etan Andra
Mariaren basilikan.

›› Azaroaren 25ean, Xabi Bandini
(Kerobia) Kantuaren Kantoia
berbaldi musikatuetan, 20:00etan
Plateruena kafe antzokian.

›› Azaroaren 26an, Army-arma eta
Galsene Warriors taldeen
emanaldiak, 22:00etan Platerue-
na kafe antzokian.

ELORRIO
›› Azaroaren 20an, Ñaco Goñi &

Stevie Blues Band taldearen
emanaldia, Arriolako Jazz eta
Blues Jaialdiaren  barruan,
22:30etan, Ateneoan.

›› Azaroaren 21ean, Los gatos
bizcos blues talde madrildarraren
kontzertua, 21:00etan Portalekua
tabernan.

MAÑARIA
›› Azaroaren 20an, Txabolaren III.

urteurren jaia herriko plazako
karpan. 12:00etan triki-poteoa,
14:00etan bazkaria, 16:00etan
Warriors (hip-hop) taldearen
kontzertua, 17:00etan txabolako
taldeen emanaldiak, eta
22:30ean ere kontzertuak.

ZINEFORUMA
BERRIZ
›› Azaroaren 22tik abenduaren 2ra

arte, Euskal Zinemaren astea.
Filme eta dokumentalen emanal-
diak, arratsaldeko 19:00etan
Kultur Etxean.

ELORRIO
›› Azaroaren 19an, Un grito desde

el Sahara dokumentalaren
emanaldia, 22:30ean Gaztetxean.

IURRETA
›› Azaroaren 23an, Te doy mis ojos

bideoforuma Ibarretxe kultur
etxean (azaroaren 25erako
egitarauaren barruan).      

BESTEAK 

DURANGALDEA
›› Abenduaren 11n, 1.950ean

jaiotakoen bazkaria Plateruena
kafe antzokian. Izena emateko:
Iurretako Ibai-Ondo kafetegian
apuntatu eta 619728271 edo
635717507 telefonora deitu
abenduaren 4a baino lehen.

IURRETA
›› Azaroaren 19an, Iurretako

txirrindulari elkartearen urteko
batzarra 18:30ean Ibarretxe
kultur etxean. Ondoren,
21:30ean afaria Kukutza
jatetxean.

›› Azaroaren 26an, Alaitz Muro
ipuin kontalaria 17:30ean (3 eta
4 urteentzako), eta 18:00etan
(5 urtetik gorakoentzako),
Ibarretxe kultur etxean.

›› Azaroaren 26an, helduendako De
dioses, semidioses, sabios y
seres extraordinarios ipuin
kontalaritza saioa, Alacanteko
Inma Ruiz kontalariagaz,
20:00etan Ibarretxe kultur etxean.

ANTZERKIA

BERRIZ
›› Azaroaren 19an, Abstratosfera

taldearen Akaziaren jokoa,
20:30ean Kultur Etxean.

›› Azaroaren 20an, Ondarroako
Traman eta Blix taldearen Odol
malkoak ikuskizuna, 20:00etan
Kultur Etxean.

›› Azaroaren 26an, Glu-Glu
taldearen Anbotoko Mari eta
orrazi galdua ikuskizuna,
18:00etan Kultur Etxean.

DURANGO
›› Azaroaren 20an, Vaivén Produc-

ciones taldearen El club de las
mujeres invisibles musika eta
antzerki ikuskizuna, 20:00etan
San Agustin kulturgunean.

›› Azaroaren 21ean, Elirale talde
lapurtarraren umeentzako Otto
ikuskizuna, 18:00etan, San
Agustin kulturgunean.

ELORRIO
›› Azaroaren 26an, Le Petit Teatre

de Pain eta Artedrama taldeen
Errautsak, 22:00etan Arriola
antzokian.

ZORNOTZA
›› Azaroaren 20an, Elirale taldearen

umeentzako Otto ikuskizuna,
18:00etan Zornotza Aretoan.

›› Azaroaren 25ean, Le Petit Teatre
de Pain eta Artedrama taldeen
Errautsak antzezlana, 20:00etan
Zornotza Aretoan.

BERBALDIA

BERRIZ
›› Azaroaren 23an, Ermuko

Zipriztintzen gizon taldearen
solasaldia, arratsaldeko
18:00etan Kultur Etxean (azaroa-
ren 25eko nazioarteko egunerako
antolatutako egitarauaren
barruan).

DANTZA

DURANGO
›› Azaroaren 20an, Aiko erromeria-

ren dantzaldi ibiltaria, arratsal-
deko 19:00etan Plateruena kafe
antzokian. 

ERAKUSKETA
ABADIÑO
›› Azaroaren 4tik 19ra, Udaleko

Berdintasun sailak antolatutako
Generoa eta hirigintza
erakusketa Errota kultur etxean.

›› Azaroaren 22tik abenduaren
3ra, Javier Fernández abadiña-
rraren Proyecto derechos
izeneko argazki erakusketa
Errota kultur etxean.

BERRIZ
›› Azaroaren 12tik 21era, Berrizko

toponimia ikerketatik ateratako
planoen erakusketa, eta
herritarrek euren ekarpenak
egiteko aukera Kultur Etxean.

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

Azaroaren 20an, Zornotzan 
Azaroaren 21ean, Durangon 

Otto
Dantzari bat, antzezle bat eta musikari
bat dira Elirale talde lapurtarrak
sortutako ‘Otto’ ikuskizunean oholtza
gainean jarduten dutenak. Musika,
dantza eta antzerkia uztartzen dituen
ikuskizunaren ordu erdiko emanaldia
eta umeentzako ikuskizunean
baliatutako tresnen erakusketa-
mintegia egingo dituzte emanaldietan.

AGENDA

ZINEMA

DURANGO

Zugaza

Harry Potter y las
reliquias de la
muerte (1. partea)
Zuzendaria: David Yates 

barikua 19: 19:00/22:00 
zapatua 20: 16:30/19:30/22:30
domeka 21: 17:00/20:00
astelehena 22: 19:00/22:00
martitzena 23: (ikuslearen
eguna): 20:00 

Zineforuma

Buried/Enterrado
Zuzendaria: Rodrigo Cortés
eguena 25: 20:30

ELORRIO

Arriola

Carancho
Zuzendaria: Pablo Trapero

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

Umeen zinema

Marmaduke
Zuzendaria: Tom Dey

domeka 21: 17:00

ZORNOTZA
Zornotza Aretoa

La red social
Zuzendaria: David Fincher

zapatua 20: 22:00 
domeka 21: 20:00
astelehena 22: 20:00

Umeendako zinema

Txoritxoak
Zuzendaria: Jannik Hastrup

domeka 21: 17:30 

Zinekluba

Ajami (v.o.s.)
Zuzendaria: Scandar Copti

martitzena 23: 17:30 



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
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
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

BOTIKAK
Barikua, 19
09:00-09:00 
• Sagastizabal 
(Askatasun Et. 19 - Durango)
09:00-22:00 
• Eguren, Isabel 
(Trañabarren 15 - Abadiño)
Zapatua, 20
09:00-09:00
• Balenciaga (Ezkurdi 8 - Durango) 
09:00-13:30 
• SanRoma (Uribarri 5 - Durango)
• Balenciaga (Ezkurdi 8 - Durango) 
• Sagastizabal 
(Askatasun Et. 19 - Durango)
• Campillo (Montebideo 24- Durango)
• Unamunzaga 
(Murueta Torre 2C - Durango)
• De Diego (Intxaurrondo 22 - Durango) 
• Bartolome (Gabiola 2 - Berriz) 
• Larrañaga (Berrio Otxoa 6 - Elorrio)
09:00-14:00
• Irigoien (Bixente Kapanaga 3 - Iurreta)
Domeka, 21
09:00-09:00
• SanRoma (Uribarri 5 - Durango)
09:00-22:00
• Lopez de Aretxaga 
(Torresolo, nº 4-Abadiño)
Astelehena, 22
09:00-09:00
• Etxebarria (Montebideo 2 - Durango)
Martitzena, 23
09:00-09:00
• Gaztelumendi 
(F.J. Abasolo 2 -Durango) 
Eguaztena, 24
09:00-09:00
• Mugica (Andra Mari 9 - Durango)
• Egaña (Bekoetxe 4 - Zaldibar)
Eguena, 25
09:00-09:00
• De Diego (Intxaurrondo 22 - Durango) 

EGURALDIA

4

8o

7

9o DOMEKA

7

8o ASTELEHENA

8

12o ZAPATUA

11

13o BARIKUA
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AARRIIEESS (martxoak 21 - apirilak 20)
Behar den moduan elikatu ezik gaixotu egingo zara.
Txokolate gutxiago eta barazki gehiago! 

TTAAUURRUUSS (apirilak 21 - maiatzak 20)
Estutu garuna, laguna. Batzuetan irtenbideak ez
dira berehala etortzen. Gogorrago saiatu behar duzu.

GGEEMMIINNII (maiatzak 21 - ekainak 20)
Aliantzarik sortu ezik, galdu egingo duzu. Zabal-
du agenda eta deitu zure kontaktu guztiei.

CCAANNCCEERR (ekainak 21 - uztailak 20)
Inbidiari gaina hartzen uzten badiozu bizi ere ez
zara egingo; jan egingo zaitu.

LLEEOO (uztailak 21 - abuztuak 23)
Sasoi batean sarritan geratzen zinen lagunekin;
gaur egun, apenas ikusten dituzun.

VVIIRRGGOO (abuztuak 24 - irailak 23)
Zerk jaten dizu barrua? Zergatik ez zara zorion-
tsu? Zergatik daukazu bihotza hain triste?

LLIIBBRRAA (irailak 24 - urriak 23)
Mendekua ondo hausnartu ondoren hartu beha-
rreko jokabidea da. Beti ez da zilegi.

SSCCOORRPPIIUUSS (urriak 24 - azaroak 23)
Bizitzak ez zaitu beti itxarondako bidetik eroaten.
Batzuetan bide ezezagunak zeharkatu behar dira.

SSAAGGIITTAARRIIUUSS (azaroak 24 - abenduak 23)
Bazenuen hainbeste kalte eragin dizun horri aur-
pegira hiru berba esateko sasoia. Zorionak. 

CCAAPPRRIICCOORRNNUUSS (abenduak 24 - urtarrilak 20)
Geruza zurrun eta serio horien azpian pertsona sen-
tibera eta melankolikoa ezkutatzen da.

AAQQUUAARRIIUUSS (urtarrilak 21 - otsailak 21)
Batzuetan defentsarik onena kalkulatutako erasoa
izaten da. Egin zeuk lehenengo mugimendua.

PPIISSCCIISS (otsailak 22 - martiak 20)
Denek mesedeak eskatzen dizkizute eta ez daki-
zu ezetz esaten. Batzuetan ‘Ez’ esan beharra dago.

zorionak@anboto.org•Bixente Kapanaga 9,  48215 IurretaZORION AGURRAK
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Zorionak, Maddi! Gure txiki handiak
hiru urte dauzka jada! Atzo hasi eta
asteburura arte luzatuko dugu
ospakizuna, konforme? Musuak eta
pottak gure parranderatxoari! 

Zorionak joan den azaroaren 14an
jaio den Aiur Gorriti Martinentzat.
Munduko musurik handiena
munduan gehien maite zaituztenen
partez. Mua!

Azaroaren 12an Aritz Ispizuaren
urtebetetzea izan zen. 7 urte egin
zituen, eta oso ondo pasatu zuen
eguna. Musu handi bat bere
gurasoen eta anaia Urtziren partez.

Julen Mendiolea Basabe.
Zorionak atzo urteak egin zituen
igerilari onenari. Musu handi bat
Astolako familiaren partez, eta
jarraitu halako jatorra izaten.

Datorren abenduaren 4an Nagore eta Xabi ezkondu egingo dira, zorionak
bikote! Ospatzeko, zapatu honetan bazkari eder batera gonbidatuko gaituzte.
Eskerrik asko eta oso ondo ibili Argentinan.
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AKUILUAN Amaia Ugalde LAUHORTZA

Jasone Agirre
Kazetaria

Txokolatea
Txokolatea maite duen
jendearekin inguratuta bizi
izan naiz beti, nahiz eta ni
oso  txokolatezalea izan ez.
Akordatzen naiz umetan,
Maite, nire laguna, eta bere
hiru ahizpak hor ibiltzen
zirela txokolatea lehenen
nork harrapatuko, burko
azpian gorde eta gero,
sekretuan, bakardadean
gozatzeko txokolateaz.
Lehengusuenean ere,
armairua zabaldu eta
txokolate tableta ilarak han
egoten ziren, oparotasuna-
ren irudirik ederrena
niretzat, orduko denboretan.
Gero, ezkondu eta gizona,
zintzo-zintzo, “hemen
nauzu”,  txokolatearekin
batera etorri zitzaidan. Biak
ala biak, bata bestea barik ez
dago. 

Zorioneko txokolatea.
Eta orain, hara non jakin
dudan  txokolateak ekar
lezakeela bakea Euskal
Herrira. Bai, hala omen.
Brian Currin abokatu
hegoafrikarrari  galdetu
diote nork ordaintzen dion
euskal gatazkan  bitartekari
lana egiteagatik. Berak
azaldu duenez, txokotalea
salduz diruak egindako
enpresari batek gatazka
politikoak konpontzeko
fundazio bat sortu zuen,  eta
fundazio hori da, hain
zuzen,  bere soldata ordain-
tzen duena.
“Beste arrazoi bat gehiago
txokolatea maite izateko”,
esango didate.
Horregatik inoiz bakerik
lortzen bada, nire proposa-
mena da  xanpainarekin
topa egin beharrean,
txokolate ontzatxo bat
ahoan sartu, begiak itxi eta
gozatzea.

“Nagusitan musika magisteritza ikasi
gurako nuke; musika nire bizitza da"

MMuussiikkaa  kkoonnppoossaattzzeeaa  mmaaii--
ttee  dduu  AAlleejjaannddrraa  NNaavvaa--
rrrroo  aabbaaddiiññaarrrraakk..  BBeerraakk

ssoorrttuuttaakkoo  aabbeessttii  bbaatteeggaazz,,  IIzzaa--
rrrreenn  DDiissttiirraa  ggaazztteeeenn  ttaalleennttuu  ttxxaa--
ppeellkkeettaa  iirraabbaazzii  zzuueenn  jjooaann  zzeenn
zzaappaattuuaann..  PPiiaannooaa  llaagguunn,,  eesszzee--
nnaattookkii  ggaaiinneeaann  uurrdduurrii  iippiinnttzzeenn
bbaaddaa  eerree,,  aappuurrkkaa--aappuurrkkaa  uurrdduu--
rriittaassuunnaa  ggaaiinnddiittzzeenn  ddaabbiill  AAlleejjaann--
ddrraa..  BBeerree  ggeerrooaa  mmuussiikkaaggaazz  lloottuu--
ttaa  eeggootteeaa  gguussttaattuukkoo  lliittzzaaiiookkee..

Zelako esperientzia izan da Iza-
rren Distirakoa?
Oso ona. Ondo pasatu dugu, eta
jendea ezagutu ere bai, oso ona
izan da esperientzia. 

Lehenengo castingak izan zeni-
tuzten, gero gala...
Bai, berezia izan da. Castingean
urduritasun handiagaz egon nin-
tzen, eta gero finalera pasatu nin-
tzela jakin nuenean, gehiago!

Zuk sortutako abesti bategaz par-
te hartu duzu. ‘Ama ez joan’ ize-
neko abestia da. Zelakoa da?
Pixka bat tristea da. Ume batek
bere amatxori kantatzen dion
abestia da, eta amak bere buruaz
beste egin gura duelako kantatu-
takoa. Tristea da, baina, aldi
berean, polita. 

Txapelketarako sortutakoa da
edo lehenago sortu zenuen?
Lehenago sortu nuen, orain dela
urte eta erdi edo bi urte. Gainera,
Madrilen grabatzeko aukera izan
nuen. Nire osaba baten lagun
batek etxean grabatzeko tresnak
dauzka, eta bertara joan nintzen
grabatzera. Ordutik hainbat txa-
pelketetan parte hartu dut, eta
denetan abesti horrekin parte har-
tu dut.

Zergatik abesti beragaz?
Ez dakit. Sentimendu handia duen
kanta da, eta jendeak orain arte
asko gustatu zaiola esan dit.

Abesti gehiago konposatu dituzu?
Bai. Euskaraz bi dauzkat, eta hiru
edo lau gazteleraz. Pianoagaz edo
gitarragaz jotzen ditut.

Zertan inspiratzen zara abestiak
sortzeko?
Bat-bateko kontua izaten da.
Etxean nagoela halako batean
pentsatzen hasten naiz, eta idatzi
egiten dut. Pianoa gertu edukita,
notak jotzen hasten naiz... eta bat-
batean etortzen zaizkit ideiak.

Lehenengo abestien letrak sortzen
dituzu,edo alderantziz izaten da
prozesua?
Normalean lehenengo musika egi-
ten dut, eta gero hasten naiz ber-
bak idazten.

Noiztik zabiltza musika mun-
duan?
Pianoa orain dela sei edo zazpi
urtetik jotzen dut, eta gitarra ikas-
ten bi urtean jardun nuen. Biekin
nahiko ondo moldatzen naiz.
Abestiak konposatzeko gehiago
gustatzen zait agian pianoa, bai-
na gitarra ere asko gustatzen zait.

Zer gairi kantatzen diezu?
Normalean gaiak nahiko tristeak
izaten dira. Maitasunari kanta-
tzen diot gehienetan; maitemin-
duta nagoela, baina kontua ez
doala ondo... abesti alaiagoren bat
badaukat, baina ez dakit zergai-
tik errazagoa egiten zait kanta tris-
teak sortea.

Hemendik aurrera musikagaz
jarraitzeko asmoa daukazu?
Benetan gustatuko litzaidake.

Musikagaz lotutako etorkizuna
edukitzea itxaroten dut. Nagusi-
tan musika magisteritza ikasi gura
dut. Ea ahal dudan! Niretzako
musika nire bizitza da.

Zelako musika gustatzen zai-
zu?
Guztia. Diskoteketan
jartzen dutena,
popa, rock apur
bat...

Zer talde?
Adibidez,
asko gus-
t a t z e n
zaizkit
Fondo
F l a -
m e n c o
e t a  L o s
Rebujitos
taldeak.

Oraindik
a u r re ra ,
zer?
L a s t e r  a b e s t i
berri bat prestatzen
hasi gurako nuke.
Mu s i k a r i  b e r a r i
buruz berba egin
gura dut abestiren
baten. Lehiaketa
gehiagotara aurkez-
tea itxaroten dut,
eta apurka-apurka
urduritasuna ken-
t z e n  j o a t e a .
Dagoeneko hain-
bat txapelketara
aurkeztu naiz, eta
ez naiz hain urdu-
ri ipintzen, baina
publiko aurreko
beharra lantzen
jarraitu  gura
dut.

Joan zen zapatuan Izarren Distira gazteen talentu txapelketa irabazi zuen Alejandra Navarro abadiñar gazteak

Abadiñarra

16 urte ditu

Alejandra Navarro •

Hara non jakin dudan
txokolateak ekar lezakeela
bakea Euskal Herrira


