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Gehiengo sindikalaren datuen arabera, 
jarraipena “ia erabatekoa” izan da 

Deitzaileek zehaztu dutenez, metal
arloko enpresetan eragin du gehien 

••AAbbaaddiiññoo
Erretegiak atonduko ditu udalak
Muntsaratz eta Traña-Matienan

••EElloorrrriioo
Lau auzotako saneamendua zelan
bideratu aztertuko du udalak

••AAttxxoonnddoo
ADIFek martitzenean sinatu gura
ditu AHTaren desjabetzak 

••IIuurrrreettaa
Amilburun kaleargi berriak
ipintzeko asmoa du udalak
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Amiantoaren kalteak berbagai hartu
dituzte Elorrion, Elorrixak antolatuta
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Grebak “erantzun zabala”
izan du Durangaldean

Atzo arratsaldean pentsio erreformaren kontra protesta egiteko Durangon deitutako manifestazioan ehunka lagun batu zen. Kepa Aginako
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HERRIRIK HERRI
DURANGALDEA

BERRIZ

Aukera Azoka zapatuan,
merkatarien eskutik

Berrizko Merkatarien Elkarteak
Aukera Azoka eratu du zapatu
honetarako. Guztira, dozena bat
postu egokituko dituzte Olakue-
tako frontoian. Goizeko 10:00eta-
tik iluntzeko 20:00etara zabaldu-
ko dute merkatu berezi hau. Ber-
tan, arropak, loreak, burdindegiko

objektuak, boutiqueko produk-
tuak, estankokoak eta optikakoak
ere izango dira. Kasu honetan,
Keñu optika frontoitik gertu
dagoenez, dendan bertan eskai-
niko dituzte beherapenak.

Lehenengo bider egingo dute
azoka neguan; udan birritan anto-
latu izan dute dagoeneko. Uda-
ko esperientziagaz gustura dau-
de, eta orain denboraldi honetan
egin gura dute proba merkatariek.
Herriko merkataritza bultzatzea
eta herrian jai-giroa sortzea dute
helburu. M.O.

Lehenengoz ospatuko da ekimena neguan;
deneriko produktuak ipiniko dituzte aukeran

Goizeko 10:00etatik
iluntzeko 20:00etara
zabalduko dute azoka 

Heziketa jardunaldiak
Durangon eta Elorrion

Durangon, eguaztenean hasi eta
martxoaren 2ra arte, eguaztenero
izango da hitzordua Pinondo
etxean, 18:00etan. Otsailaren 2an
Arantxa Irastorzak Harremaneta-
ko psikomotrizitatea, emozioei
aurre egiteko tresna jarduna eskai-
niko du, eta hurrengo astean Mai-
te Sánchezek  Biolentziaren jato-
rria eta prebentzioahartuko du ber-

bagai. Otsailaren 23an Hendrik
Vaneeckhaute aitaren rolaz min-
tzatuko da, eta martxoaren 2an,
azkenik, Continuuma errespeta-
tzen duten heziketa sistemak:esko-
la eta bizitza porrotetik aldentze-
ko gakoa izeneko saioa gidatuko
du David Plak.

Elorrioko Iturri kultur etxean
gaitegi berbera jorratuko dute,
baina egunak aldatuz. Zapatuetan
i z a n g o  d i r a  j a rd u n a l d i a k ,
11:00etan. Bihar Yolanda Gonza-
lezen txanda izango da, otsailaren
5ean Irastorzarena, 12an  Sanche-
zena, 19an Vaneeckhauterena eta
26an David Plarena. J.D.

Habixe eta La Serrada elkarteek Nazioarteko Haziera
eta Heziketa Jardunaldiak antolatu dituzte

Otsailaren 2an, Durangon
psikomotrizitatea izango du
aztergai Arantxa Irastorzak

DDUURRAANNGGOONN

OOttssaaiillaakk  22
- Harremanetako psikomotrizitatea
OOttssaaiillaakk  99
- Biolentziaren jatorria eta  

prebentzioa
OOttssaaiillaakk  2233
- Aitaren Rola 
MMaarrttxxooaakk  22
- Continuuma errespetatzen duten 

heziketa sistemak 

EELLOORRRRIIOONN

UUrrttaarrrriillaakk  2299
- Izaeraren etsipenak osasunean 

duen eragina
OOttssaaiillaakk  55
- Harremanetako psikomotrizitatea
OOttssaaiillaakk  1122
- Biolentziaren jatorria eta 

prebentzioa
OOttssaaiillaakk  1199
- Aitaren Rola 
OOttssaaiillaakk  2266
- Heziketa sistemak 

Piketeak enpresa eta komertzioetara joan ziren atzo. K. Aginako

ELA, LAB, STEE-EILAS, EHNE
eta HIRU sindikatuak gus-
tura daude Durangaldean

atzo deitutako greba orokorrak
izandako erantzunagaz. Sindika-
tu deitzaileek jakitera eman dute-
nez, Durangaldeko herrietan gre-
baren jarraipena “ia erabatekoa”
izan da. Herrietako komertzio,
taberna eta batez ere banketxee-
tara pikete informatiboak joan
zirela atzo goizean jakitera eman
dute sindikatuek. “Lehen orduan
ireki duten banketxeek ere pike-
teak pasatu ahala itxi egin dituz-
te ateak”, gaineratu dute prentsa
oharrean.  

Eguerdi alderako enpresa
gehienak itxita zeudela azaldu du
gehiengo sindikalak. Durangal-
dean enpresa askok “zabaldu ere
ez zuten egin”: Hierros Riezu,
Agria, Elexalde, Idesa, Envasa,
Ugarteburu Meypu, Lince, Alco,
Mafisa, Alga, Amilibia, Camelot eta
papelera Smurfit Nervion (gutxie-

neko zerbitzuekin), esaterako.
Piketeak pasatu ahala, ixten joan
ziren edo gutxieneko zerbitzue-
kin gelditu ziren beste enpresa
batzuk ere aipatu dituzte: Betsai-
de, Indefunsa, Fuchosa eta Inyec-
tametal. Azken enpresa horretan
arazoak sortu ziren atzo, Ertzain-
tzak pikete informatiboetako hiru
gazte indentifikatu zituenean. 

Irakaskuntza arloan ere jarrai-
pena “handia” izan dela azaldu
dute: Kurutziaga ikastola, Duran-
goko Jesuitak ikastetxea eta Txin-
txirri ikastolan greba egin zutela
atzo diote sindikatuetako ardura-
dunek. Udal zerbitzuetan ere gre-
bak antzeko jarraipena izan due-
la azaldu dute.

Komertzio handietan, 200
pertsona inguru joan ziren Eros-
ki eta Sabecora eta itxi egin zituz-
ten, sindikatuek diotenez. Elo-
rrioko Eroskiren zentralean pike-
teei ateak itxi egin zizkietela salatu
dute. “Ertzainen laguntza eduki
dute bertara joandako langileen
kontra oldartzeko. Barruan zeu-
den langileekin berba egitea uka-
tu eta pertsona bat identifikatu
zuten”. J.G.

Durangaldean greba orokorrak
izan duen erantzuna ontzat 
eman du gehiengo sindikalak
Sindikatu deitzaileek adierazi dutenez, erantzunzabala izan du grebak, metal arloan batez ere

Inyectametal enpresan hiru
lagun identifikatu zituen
Ertzaintzak eta Eroskiko
zentralean beste bat

Pentsio erreformaren kontrako
greba orokorrerako deialdia zela-
eta, mobilizazioak antolatu zituz-
ten atzo arratsaldean Durangal-
dean. Durangon arratsaldeko
17:30ean batutako ehunka mani-
festarik herriko kaleak zeharkatu
zituzten pentsio erreformaren
kontra. Ordu berean, Elorrion,
beste manifestazio jendetsu batek
aldarri bera egin zuen. Aurreko
asteetan ere, sindikatuek hainbat
protesta ekitaldi antolatu dituzte

Durangaldean. Urtarrilaren 11n,
esaterako, Durangoko Gizarte
Segurantzaren aurrean elkarreta-
ratzea antolatu zuten. Urtarrila-
ren 14an, berriz, manifestazioa dei-
tu zuten.

Sindikatu deitzaileek azaldu
dutenez, “erreformaren atzean
pentsio publikoen amaiera eta
pribatuak bultzatu nahia dago”.
Banketxeekin erreforma egitea
adostuta dagoela diote, eta antzer-
kia egiten ari direla CCOOeta UGT
gobernuagaz akordiora heldu dai-
tezen. Gainera, gogoratu dute-
nez, “Hego Euskal Herrian pen-
tsiodunen erdia pobrezia muga-
tik behera bizi da gaur egun”.

Mobilizazioak antolatu
dituzte Durangaldean

Erreformaren atzean
pentsio publikoen amaiera
eta pribatuen bultzada
dagoela diote sindikatuek

Durangon eta Elorrion
antolatutako
manifestazioetan 
ehunka lagun bildu ziren
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DURANGO

OTXANDIO

Gaztetxearen hamargarren
urteurrena prestatzen 
Aurtengo ekainean Otxandioko
Gaztetxeak hamarkada egingo du,
eta dagoeneko Gazte Asanblada
hasita dago urteurrena presta-
tzen. Alde batetik ospakizuna
herrira zabaldu gura dute, eta
horregatik herriko gazteriagaz
hartu-emanetan hasi dira euren
ekarpenak jasotzeko.

Bestalde, ekaineko urteurren
egunerako ekimen bereziak pres-
tatu gura badituzte ere, horren
aurretik ere beste ekintza batzuk
egongo direla jakinarazi dute.
Esaterako, Eraixonk leloagaz arro-
pak salgai ipini dituzte Gazte-
txean: kirol jertseak, kamisetak eta
barruko arropa, esaterako. J.D.

Etxebizitza sozialen
premia dagoela
adierazi du Iratzarrik

Aralar alderdiko gazte era-
kundea den Iratzarrik
Durangon etxibizitza sozia-

len premia dagoela adierazi du
asteon. Durangok “baditu gehia-
go eraikitzeko ahalmena eta balia-
bideak, baina  asmoak debate
antzuetan geratzen dira, aurrera
egin barik”, azaldu du Mikel Ande-
rez Iratzarriko kideak: “EAJ eta
PSE-EEri gazteen ilusioekin ez
jolasteko eskatzen diegu”. 

EAJren eta PSE-EEren aurre-
kontuetarako akordioa lotu
ondoren, agindutako 250 etxe-
bizitzetatik “50 alokairu soziale-
koak izango zirela esanez poztu
ziren; gure ustez, kopuru hori ez
da nahikoa”. Era berean, gogo-
ratu dutenez, “2010eko lehen
hiruhilekoan, Etxebiden 3.220
lagunek etxebizitza eskabidea
eginda zuten Durangon”.

Kanpaina berria
Durangoko Aralarren egoitzan
emandako prentsaurrekoan,
Etorkizuneko ezker abertzalea
eraikitzen ari gara kanpainaren
berri ere eman zuten. Gazte aber-
tzale ezkertiarren mezuak gizar-
teratzea dute helburu, “gazteok
gizarte gaietan iritzi propioa
dugula erakusteko”. Kanpainak
hainbat ardatz ditu: bakea, etor-
kinak eta emakumea, erabakitze-
ko eskubidea, sexu eta genero
askapena, ikasleen borroka eta
ekologismoa. J.D. Mikel Anderez, Leire Martinez eta Iker Urkiza mahaian.

Pilar Rios izango da berriro
sozialisten alkategai
Orain  lau urte legez,Pilar Rios
izango da  udal hausteskundeetan
PSE-EEko hautagaia Durangoko
alkatetzarako. Zientzia Politikoan
eta Zuzenbidean lizentziatua da

EHUn. Gaur egun, Durangon zine-
gotzia izateaz gainera, Bizkaiko
Batzar Nagusietako ahalduna ere
bada. Hautagai sozialistak adiera-
zi duenez, "ilusioz, gertutasunez
eta dedikazioz" aurre egingo dio
etapa berriari: "Herritarren beha-
rrizanei erantzuten dieten ideiak
ekarriko ditugu, beti ere, ikuspe-
gi errealista eta posibilitista bate-
tik; demagogiarik gabe”. J.D.

“Ilusioz, gertutasunez eta
dedikazioz” aurre egingo 
dio etapa berriari

Etorkinentzako
gaztelerazko
mintzapraktikak
antolatu dituzte
Durangoko Udaleko Inmigrazio
Sailak gaztelaniaz berba egiteko
ahalmena hobetu gura duten etor-
kinei mintzapraktikak eskaintze-
ko ikastaroa antolatu du. Helbu-
rua giro natural eta lasaian berri-
ketan aritzeko aukera eskaintzea
da, eta horretarako boluntarioak
behar dituzte; etorkinekin gazte-
leraz berba egiteko. Boluntario
moduan parte hartzeko ez da eze-
lako titulurik behar.

Etorkinen profilari dagokio-
nez, berba apur bat egiteko gai
direnei, baina oraindino jarioa
hobetzeko premia dutenei  zuzen-
duta dago mintzapraktika.

Gutxieneko konpromisoa
hamar ordukoa izango da, eta
astean behin  batuko dira, ordu-
betez. Udaleko Inmigrazio Sai-
lean eman daiteke izena ekime-
nean parte hartzeko. J.D.

Gaztelania hobetu gura duten
etorkinak eta lagunduko
dieten boluntarioak astean
behin batuko dira

Etxezuriosten
bizitza bateko
etxeak egitea
onartu dute 
Kurutziaga Ikastolatik Tabirako
biribilgunera dagoen lur zati
zabala (35.000 metro karratu
inguru) urbanizatu eta etxebizi-
tzak egiteko proiektuan aldake-
ta bat onartu zuen udalbatzarrak
eguaztenean. Hain zuzen ere,
lanak egiteko ardura duen EDP
Norte S.L. enpresak familia biko
etxeak beharrean familia baka-
rrekoak egiteko aldaketa propo-
satu zuen, eta udalbatzarrak
onartu egin zuen EAJ eta PPren
aldeko botoekin; PSE-EE abste-
nitu egin zen, eta Talde Mistoa
eta Aralar kontra agertu ziren.

Proposamenak ez du alega-
ziorik jaso argitaratuta egon den
epean. Talde Mistoak kontra boz-
katu zuen “proiektu elitista” dela
argudiatuz. Aralarren ustez,
berriz, “dentsitate baxuko oku-
pazioa izango du eta, gainera, ez
da jasangarria”. J.D.

Proposamenak ez du
alegaziorik jaso argitaratuta
egon den epean
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ELORRIO

ABADIÑO

Erretegiak atonduko ditu
udalak Muntsaratzen 
eta Traña-Matienan

Aintzira ondoko lursailean ipiniko dute erretegietako bat.

Kritikak udal
gobernuari, San
Blas azokaren
kudeaketagatik
Talde Independienteko udal
gobernuak otsailaren 3ko San
Blas eguneko nekazal azokaren
antolakuntza zelan burutu duen
kritikatzeko agertu ziren komu-
nikabideen aurrera joan zen bari-
kuan EAJko eta ENBA nekazarien
elkarteko ordezkariak: Garate eta
Sendino zinegotziak eta ENBA
sindikatuko Egoitz Maguregik,
“abeltzainen parte-hartzea, orain
arte legez librea barik, izena
emanda izan dadin baldintza
jarri izana” kritikatu zuten. 

Orain arteko edizioetan
sekula ez bezala euren ganadua
saltzeko “izena eman behar iza-
teagaz udalaksalmenta %90
mugatuku du”, salatu zuten age-
rraldian. Maguregiren berbetan,
“umekeria” da gobernuaren era-
bakia, eta urtero legez Bizkaia-
tik kanpoko abeltzainekin, azo-
kan parte hartzeko asmotan ize-
na eman behar denik jakin barik
etorriko direnekin arazoa sortu-
ko dela salatu du.

Neurri berri horregaz, sal-
menta kopuruei begiratuta, “Eus-
kal Herriko abeltzain azoka
inportanteena” den Abadiñoko
San Blasetako Azoka “oztopa-
tzea” egotzi diote udala. I.E.

EAJko Garate eta Sendino
zinegotziaren eta ENBAko
ordezkariaren agerraldia

Egitasmo biok aurrera eroateko, Jaurlaritzaren
96.000 euroko diru-laguntza jaso du udalak 

Errekaren ibilguaren aldamenean
atonduko duten parke batean
eraikiko dute merenderoetako bat
Muntsaratz auzoan, eta Traña-
Matienako Eroski hipermerka-
tuaren ondoan iaz inauguratu
zuten aintzira artifizialaren
ondoan ipiniko dute bestea. 

Lursail biak parke publiko
bilakatzeko, arbolak landatu eta
iturriak ipiniko dituzte; parrilla
bikoitza izango duten erretegi bi
eta sei mahai Muntsaratzen, eta

beste erretegi bat Matienako ain-
tzira ondoan. 

Energia sorkuntzarako
Traña-Matienan, Eroski hiper-
merkatuaren ondoan iazko udan
inauguratu zuten aintzira artifi-
zialaren behar energetikoak sor-
tzeko ezarri duten eguzki eta hai-
ze bidezko sistema, bestetik, gutxi
barru egongo da prest. Espainia-
ko gobernuaren diru-laguntzagaz
burutu dituzte lanak. I.E.

Teknologia berriek
gazteengan duten
eragina aztergai
Guraso Eskolan
Aurten hirugarren biderrez, uda-
letxeko Hezkuntza Sailak Gura-
soen Eskola antolatuko du. Orain
urte bi herrian inkesta bat egin
zuten gurasoek seme-alaben gai-
nean zituzten kezkak jakiteko.
Batutako iritzietako batzuek tek-
nologia berriek seme-alabengan
zuten eragina aipatzen zuten.
Beraz, aurten gai hori izango da
Guraso Eskolako ardatza. Otsaila-
ren 2, 9, 16 eta 23an izango dira
klaseak Iturri kultur etxean: hiru
hitzaldi eta klase praktiko bat;
azken hori KZGunean. 

Urtarrilaren 28ra artekoa da
(14:00 arte) izena emateko epea
udaletxean. Gutxienez, 10 lagune-
ko taldea batu behar da ikastaroa
sortzeko.  Izen-ematea 5 euro da-
eta gura duenari haurtzaindegi
zerbitzua eskainiko diote. J.D.

Gaur da izena emateko azken
eguna; 10 laguneko taldea
eratu behar da, gutxienez

Urkizuaran kalean –Tanger taber-
natik Lince enpresaraino doan
eremuan– saneamendu eta urak
bideratzeko lanak gauzatuko ditu
udalak. Dagoeneko adostu eta
onartu dute lanen nondik nora-
koak definituko dituen baldintza
orria, eta datozen 15 egunetan
Bizkaiko boletin ofizialean argita-
ratuko dute. Ondoren, ahal bezain
laster, lanak esleituko dituzte eta
asmoa hiru hileren barruan, maia-
tza inguruan, lanak amaitzea da.

Urkizuaran kaleko eremu har-
tako hodieriak “arazoak eman ditu
aspalditik, eta horregatik azpiegu-
turak berriztatzea erabaki dugu,
arazoa behin betiko konpontze-
ko helburuagaz”, adierazi du Niko
Moreno alkateak. 

Azkenik, lan horiek gauzatu
behar dituztela aprobetxatuz,
azpegiturak berriztatu ondoren
zonalde hartan asfalto berria bota-
ko dute; “errepidearen egoera ere
hobetu guran”, alkatearen esane-
tan. J.D.

Urkizuarango
azpiegiturak
berriztatzen
hasiko dira

Tanger tabernatik Lince
enpresara bitartean dauden
azpiegiturak berriztatuko dira

Lanak ahalik eta arinen hasi
eta maiatzerako amaituta
egongo direla itxaroten dute

Lekeriketa da proiektuan sartzen den auzoetako bat.

Lau auzotako
saneamendua
zelan bideratu
aztertuko dute
Bizkaiko Uren Patzuergoak egingo du proiektua,
eta ondoren udalak bideragarritasuna aztertuko du

Auzoetako arazoen berri
zehatzago jakin eta eurei
irtenbide egokiagoa ema-

teko iaz sortu zuten Auzo Kontsei-
lua hasi da fruituak ematen. Orain-
tsu, Lekeriketa, Leiz , Berrio eta
Aldape auzoek saneamendua
hobetzeko beharra plazaratu
zuten, eta Udala hasi da dagoe-
neko lanean: “Arazoa da lotune
nagusitik auzo horietara hodie-
ria sartzea ezinezkoa dela, eremu
haietako orografiak ez duelako

ahalbidetzen”, azaldu du Niko
Moreno alkateak. Horregatik, bes-
te alternatiba bat pentsatu eta
gauzatuko dute. Lehenengo eta
behin, auzo horiek udalari hela-
razitako plano eta informazioa
Bizkaiko Uren Partzuergora bide-
ratuko dute, eta haien ardura
izango da egoera aztertu eta
proiektua osatzea. Ondoren,
Udalak proiektuaren bideragarri-
tasuna aztertuko du.

Segurutik, “irtenbiderik ego-
kiena auzo horietako bakoitzean
hobi septiko bana egitea izango
da eta, ondoren, hobi horietatik
auzoko baserri eta etxeetarako
azpiegiturak bideratzea”. Udalak
13.000 euro ipini ditu zeregin
horretarako. J.D.

Lekeriketa, Leiz, Berrio eta
Aldape dira sanemamendu
eskaera egin duten auzoak

Muntsaratzen 11
autotan lapurtu
duelakoan, gizon
bat atxilotu dute
Astelehenetik martitzenerako
gauean, Ertzaintzak 25 urteko
gizon bat atxilotu zuen Muntsa-
ratz auzoan 11 autotan eginda-
ko lapurretekin lotura duelakoan. 

Muntsarazko hainbat bizi-
lagun martitzen goizean autora
lapurretan egitera sartu zitzaiz-
kiela konturatu ziren; ondoren,
lapurtutakoa errekuperatu dute.
Autora lapurretan sartu zaizkion
auzokide batek azaldu duenez,
“sartu diren auto guztiek 10 urte-
tik gora dauzkate”. Berari ostu-
takoa baino autoari egindakoa
larriagoa dela gaineratu du aba-
diñar horrek. Bere autoa Mun-
tsarazko dorre ondoko parki-
nean zeukan, baina etxebizitza
inguruetan ere  lapurtu ei dute,
“portaleko bost bizilagunen
autoetan ere ostu dute”. Auzoki-
deak arduratuta daudela diote
azken aldian gertatutakoekin:
“Beste auzo batzuetan ere ibili
dira lapurrak”. J.G.

Autoen jabeek lapurtutako
guztia errekuperatu dutela
jakitera eman dute 

Ertzaintzak 25 urteko
gizonezko bat atxilotu zuen
astelehen gauean
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IURRETA

Txin-txaunetako zorua ere aldatu behar dute, denboragaz zatitu egin delako

Amilburun kaleargi berriak
ipintzeko asmoa du udalak
Herrian argiteriaren efizentzia neurtzeko azterketa egin gura du 2011n

Herrian geratzen diren
kaleargirik zaharreneta-
koak dira Amilburu plaza-

koak. Sodio lurrinezko bonbilak
dituzte, eta hamar daude. Farola
horiek Led izeneko argiteriagaz
ordezteko asmoa dauka udalak,
energia aurreztu eta gutxiago
kutsatzeko. Farola zaharrek 150
watio dituzte; Led motakoek 30.

Argiteria aldatzeko proiek-
tua eginda dago, eta 2011ko aurre-
kontuetan aurreikusi dute. Faro-
la berriak ipintzeko 18.000 euro
beharko dira.

Iñaki Totorikaguena alkateak
azaldu du argiteriaren eta ener-
giaren gaineko azterketa edo audi-
toria bat egin dutela proiektua

prestatzen hasi aurretik. Azterke-
ta horretan ondorioztatu dutenez,
hamar bonbila berriek zaharrek
baino 3 tona CO2 gutxiago emiti-
tuko dute urtean, eta 770 euro
aurreztuko ditu udalak energia eta
mantenimentu gastuetan.

Led argiteria ipintzeaz gaine-
ra, udalaren asmoa herri osoko
argiteria eta energia aztertzea da,
zenbat gastatzen den eta zenbat

energia aurreztu daitekeen eba-
luatzeko. Azterketa hori ere aur-
tengo aurrekontuetan sartzeko
asmoa agertu du Totorikaguenak.
Aurrekontuak otsaileko hiruga-
rren edo laugarren astean pleno-
ra eroango dituzte.

Parkeko lurra
Argiteriaz gainera, beste aldake-
ta batzuk ere egongo dira Amil-
burun. Txin-txaunetako lurra alda-
tzeko asmoa ere badu udalak:
“Plakak banandu egin dira den-
boragaz, eta zatikakoa ez den kau-
txoa ipini gura dugu”. Aurtengo
aurrekontuetan 20.000 euroko ata-
la edukiko luke Amilburuko par-
kearen zoru berriak. A.U.

Led argiteriagaz energia eta
mantenu gastuetan 
770 euro aurreztea aurreikusi
du Iurretako Udalak

GARAI

Diru-laguntza eskatu dute
kaleargiak aldatzeko
Garaiko Udalak herriko hainbat
farola aldatu ahal izateko diru-
laguntza eskatu dio Bizkaiko Foru
Aldundiari, Tokiko Agenda 21 pro-
gramaren baitan. Herrigunean eta
Momoitioko San Juanen izango
du eragina egitasmoak.

Udalak zehaztutako proiek-
tuak 67.343 euroko aurrekontua
dauka, eta “Aldunditik kopuru
horren ahalik eta portzentaia han-

diena jasotzea” itxaroten dute.
Udalbatzarrean onartu dute diru-
laguntza eskaera egitea.

Herrigunean hiru farola berrik
beste hainbeste ordezkatuko
dituzte, eta gainerakoei bonbilak
aldatuko dizkiete. Momoition
argiztapen osoa aldatuko dute:
kableak, posteak eta argiak. Kon-
tsumo baxuko LED argien aldeko
apustua egin du udalak. M.O.

Biribilgunea
martxorako amaitzea
itxaroten dute
Lanen epeak zehaztea aurreikuspen “gaitza”
dela diote Foru Aldundiko arduradunek

Azaroan hasi ziren lurrak mugitzen
N-634 errepidean. Trafiko pilake-
ta arazoak konpontzeko biribil-
gunea egiteko lau hile eta erdiko
epea izango dute, eta, beraz, mar-
txoa inguruan amaituta behar luke
biribilguneak.

Hasteko, biribilguneko irtee-
rak egiten hasi dira, eta biribilgu-
nea bera azkenerako utziko dute.

Iñaki Totorikaguenak azaldu du
hasierako behar honek emango
duela denbora gehien, eta “biri-
bilgunea bera egiten” ez dutela
“denbora asko egingo”. Foru
Aldundiko arduradunek pausuak
zer datatan egingo diren ez dute
argitu. Azaldu dute “gaitza” dela
“trafikoagaz bateratu behar diren
obren epeak zehaztea”. A.U.

Azaroan hasi zituzten biribilguneko beharrak.
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Durangaldean labur

ATXONDO IZURTZA

MALLABIA MAÑARIA

Kontserbak
egiten ikasteko
ikastaroa,
EHNEren eskutik 
Otsaileko eguaztenetan (otsai-
laren 9an, 16an, 23an eta 30ean)
eta martxoaren 2an eta 9an buru-
tu dituzten saioetan parte har-
tzeko, 14 mañaritarrek eman dute
jadanik izena. Eguazten horietan,
arratsaldez batuko dira EHNE
sindikatuak eskaintzen duen
kontserba ikastaroan.

Urtarrilaren 31 arte eman
daiteke ikastaroan izena; goize-
tan udaletxean eta arratsaldetan
liburutegian, edo 94 681 89 98
telefonora deituta. 

Otsaileko ikastaro horretan
izen-ematea zelan joan den eta
sendabelarrei buruz iaz eskaini
zuten ikastaroak izan zuen arras-
kasta ikusita, ortugintzari buruz-
koa antolatzekotan dira. I.E.

ZALDIBAR

Herritarren
parte-hartze
foroa datorren
astelehenean
Zaldibarko Udalak herritar guztiak
gonbidatu ditu Tokiko Agenda
21eko herritarren parte-hartze
foroan ekarpena egitera. Datorren
astelehenean, hilaren 31n, izango
da batzarra arratsaldeko 19:00etan
udaletxean. 

Udaletik adierazi dutenez,
foro honen helburua azken urtee-
tan Zaldibarren aurrera atera diren
ekintzen azalpena ematea da:
“Hainbat ikuspuntu kontuan har-
tuta: gizartea, enpresak eta ingu-
rumena, esate baterako”. Diotenez,
2006an hasi eta gaur egun arte
herrian egin dena aztertzea da
antolatzaileen asmoa.

Udalak argitaratutako oha-
rrak dioenez, “denok osatzen dugu
udalerria, eta hobetu ahal izate-
ko denon iritzi, proposamen eta
ideiak behar ditugu udalean dihar-
dugunok”. Bizi-kalitatean aurre-
rapausuak emateko bizilagunen
ekarpena “ezinbestekoa” dela azpi-
marratu dute. M.O.

Berrrizko Udalak, Bizkaiko Foru Aldundiagaz eta Eus-
kaltzaindiagaz batera, izen-abizenak euskarazko gra-
fiaz jartzeko kanpainan parte hartuko du. Aldaketa-
rako, udaletxeko erregistro zibil edo epaitegira joan
behar da, eta bertan emango duten eskaera orria bete.
Honako agiriak ere eroan beharko dira: NANaren foto-
kopia, hitzez hitzeko jaiotza-ziurtagiria, errolda ziur-
tagiria eta familia liburuaren fotokopia. 

Izen-abizenak euskarazko
grafian jartzeko aukera

Enpresen lehiakortasunean sakontze-
ko ekintzak aztertu zituzten eguaz-
tenean Azterlanen. Pedro Luis Uriar-
tek, 1980tik 1984ra bitartean Eusko
Jaurlaritzako Ekonomia eta Ogasune-
rako sailburua izan zenak, 'Euskadi,
etorkizun ekonomikoari begira' ber-
baldia eskaini zuen.

Pedro Luis Uriarteren
berbaldia Azterlanen 

Gerediaga elkarteak bultzatuta, asteon hasi
dira Durangaldeko ikasleak Merioaren Ibilbi-
dean bisitak egiten. Guztira, 10-12 urte bitar-
teko 400 neska-mutikok Durangaldeak histo-
rian izan duen antolaketa sozio-politikoa eza-
gutuko dute. Aurrez irakurri duten Merioaren
ipuineko pasarte asko gertutik biziko dituzte.
Argazkian, Landako ikastetxeko ikasleak. 

Merioaren Ibilbideak jaso
ditu lehenengo bisitak

Trena Mallabitik
pasatzea eskatu
dio Udalak ETSri,
beste behin
Abenduan Mallabiko udal ardura-
dunak eta teknikariak Eusko Tren-
bide Sareko (ETS) zuzendari Josu
Benitogaz, Cesar Gimeno geren-
teagaz eta Julian Ferraz bertako tek-
nikoagaz batzartu ziren. Donostia-
Bilbo bikoizketa egiterakoan Zaldi-
bar-Ermua tartean trena Mallabitik
pasatzea da udalaren eskaera. Malla-
biabarrena inguruan lur azpiko
geralekua eraikitzea da udalak bul-
tzatzen duen proiektuaren asmoa,
lur azaletik 20 metrora, tarte horre-
tako  ibilbidea lur azpitik joango litza-
tekeelako.

Aitor Loiola alkateak jakitera
eman duenez, “ETSk mahaian
dituen lau alternatibetatik hiru
Mallabitik pasatzen dira, baina bi
ez dira errealak”. Alkateak garran-
tzitsua deritzo Ermuko bariantea
egiteari, baina baita proiektu horre-
tan trenaren aukera kontuan har-
tzeari ere. “Oso proiektu garestia
da, eta denbora askoan atzeratu
daitekeena, baina Ermuko barian-

la trenik inoiz ezagutuko deritzo.
“Eskariaren arabera erabakiko dute-
la diote ETSkoek, eta gaur egun
dugunbiztanle kopuruagaz, ez ETS-
ri ez Jaurlaritzari, ez zaizkie inoiz kon-
tuak aterako ”. Gaia aztertuko dute-
la azaldu dute ETSko arduradunek.

Trena Mallabitik pasatu dadin gura du udalak.

tea egiterakoan tren sarean egingo
dituzten aldaketak direla-eta hipo-
tekatu egin dezakete biharko egu-
nean Mallabitik berau pasatzea”.
Donostia-Bilbo linearen bikoizketa
egiterakoan ez bada aprobetxatzen
trena pasatzea, Mallabian ez dute-

Martitzenean AHTaren
desjabetzak sinatzera deitu
ditu ADIFek lurjabeak

Atxondon jarraitu egiten du AHT-
ko lanen gaineko “nahasmenak”.
David Cobos alkatearen berbetan,
“lurjabeek ez dakite euren lurre-
tan ibilbidea, hondakindegia edo
kamioien aparkalekua egongo
den”.  ADIFeko ordezkariak desja-
betza aktak sinatzeko udalera joan-
go dira datorren martitzenean.
Desjabetzok behin-behinekoak
izango lirateke, zundaketak egite-
ko, herritik gertuen marraztu zuten
ibilbideko lurretan. AHT Gelditu!

elkarlanak elkarretaratzea deitu
du goizeko 09:15ean.

ADIFek esan du ibilbiderako
barik obren bestelako azpiegitu-
retarako izango direla zundaketak,
baina Cobosek ez ditu gauzak gar-
bi: “Planoetan ez diote hori, eta ida-
tzietan, euskarazkoan eta erdaraz-
koan ez dute gauza bera esaten”.
Aktak ez dituela sinatuko aipatu
du: “Formazko akatsekin jarraitzen
dute, eta horrelako baldintzetan
ez ditugu sinatuko”. A.U.

“Formazko akatsekin” jarraitzen dutela eta aktak
sinatzeko asmorik ez duela azaldu du alkateak

Goizetan udaletxean edo
arratsaldetan liburutegian
eman daiteke izena

Herri-galdeketa egingo dute
herriko ordenamenduari buruz

Irailean abiatu zuten Herriko
Antolamendurako Plan Orokorra
berrikusteko zabaldutako parte-
hartze prozesuaren hurrengo
pausu moduan, herri-galdeketa
burutuko dute datozen hileetan.
Ordenamenduari buruzko hain-
bat gairi buruzko euren iritzia
eman ahalko dute galdeketa
horretan herritarrek, asteon uda-
lean aurreratu digutenez: herria
hazi behar ote den ala ez, zer iriz-
pideren arabera egin, etab.

Irailetik hona herritarrekin
egindako tailerretan, besteak

beste, hirigintza, ingurumena eta
ekonomia gaiei dagokienez herri-
tarrek ikusten dituzten gabeziak
identifikatu dituzte. 

Tailerretan herritarrengandik
jasotako iritzi horiek oinarri har-
tuta, hainbat proposamen osatu
ditu Antolamendu Plana berrida-
tziko duen lantaldeak.

Egoki ikusten duten herri ere-
duari buruzko euren iritzia eman
ahalko dute hilabete biren buruan
egingo duten galdeketan izurtza-
rrek, aurkeztuko dizkieten auke-
ren artean hautatuz. I.E.

Hile biren buruan herri-galdeketa burutzea da udal gobernuaren asmoa 

Hainbat antolamendu eredu
aurkeztuko dizkiete
herritarrei galdeketan 

Irailetik hona buruturiko
tailerretan jasotako iritziak
hartu dituzte oinarri
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BERBAZ
“Errepidea traba da herriari bizia emateko;
izurtzarrok erdigune bat behar dugu”
Azkeneko urteotan Izurtzako herri mugimendua handitu egin dela-eta, pozik dago Izurtzako alkatea.

izan du. Ez dugu gura bene-
t a k o  ra d a r ra k  i p i n t z e a  e t a
j e n d e a  z i g o r t z e n  h a s t e a .
Herri  txikietatik pasatzera-
k o a n  j e n d e a  k o n t z i e n t z i a -
t z e a  g u r a  d u g u ;  a s t i r o a g o
joatea. Radar kaxak ikusita,
etortzen diren kotxe berriak
a s t i r o a g o  j o a t e n  d i r a ,  e t a
hori ona da guretzat.

Zelako kultur mugimendua dago
Izurtzan?
Azken urteotan handitu egin
da. Nagusientzako gimnasia
dago, emakumeek ere egiten
dute, ikastaroak antolatzen
ditugu,  eskulanak. . .  astero
dago zer edo zer. Gazteek ere
hiru euskal dantza talde oso-
tu dituzte.  Herrian bizimo-
d u a  e l k a r re k i n  e g i t e n  h a s i
dira. Lehenago elizara joan,
kafetxoa hartu eta halakoak
bai, baina bestela denok joa-
ten ginen Durangora. 

Zelan bizi duzu alkate izatea?
Oso esperientzia handia da.
A s k o  i k a s i  d u t .  Mo m e n t u
g o g o r r a k  e r e  i z a n  d i t u g u ,
baina gauzak ondo irtetzen
direnean oso asebetegarria
d a .  He r r i t a r re k  k o n f i a n t z a
dute gugan, eta ahal den hei-
nean euren eskariei erantzu-
ten ahalegintzen gara.

Ezker Abertzalea hauteskundee-
tan egon ahalko dela uste duzu?
Bai. Hauteskundeetara joan-
g o  g a r e l a  p e n t s a t z e n  d u t ,
b a i n a  z i u r r e n i k  a z k e n
m o m e n t u r a  a r t e  e z  d u g u
j a k i n g o.  G u ,  b e h i n t z a t ,
aurrera jarraitzeko moduan
gabiltza lan egiten, eta i lu-
sioz, gainera.  A.Ugalde

Izurtzarrak herriaren etor-
kizuna lantzen hasi dira
oraintsu, Hirigintza Pla-

na berregiten. Lorea Muñoz
alkateagaz herrian ikusten
dituzten premien inguruan
egin dugu berba.

Amaitzear den legegintzaldi hone-
tan zeintzuk izan dira zuen ardu-
ra nagusiak?
G u r e  a s m o a  b e t i  i z a n  d a
etxebizitzak egitea, gazteek
ez dutelako aukerarik Izur-
t z a n  g e r a t z e k o.  A z k e n e k o
ur teotan bizi tza  bakarreko
e t x e  b a t z u k  b a i n o  e z  d i r a
egin. Horrez gainera, herri-
gune bat, zentro bat sortzea
da gure helburua, eta horre-
t a r a k o  h e r r i a  e r d i - e r d i t i k
zeharkatzen duen errepidea
kendu gurako genuke.

Orain hirigintza plan berria era-
tzen zabiltzate.Zer puntutan dago
prozesua?
Aditu talde bat daukagu pla-
na diseinatzeko, baina herri-
tarrek prozesuan parte har-
tzea gura izan dugu. Denon
ekarpenak har tzeko batza-
rrak egin ditugu,  eta  jende
askok parte hartu du; berro-

gei pertsona inguruk. Inkes-
tak ere egin ditugu; langileei,
gazteei.. .  telefonoz deituta.
Herritarren ekarpenekin adi-
tuek proposamen bat baino
g e h i a g o  e r a t u k o  d u t e ,  e t a
d a t o r re n  h i l e a n  e r re f e re n -
dum aurrekoa egingo dugu,
j e n d e a k  e ra b a k i  d e z a n  z e r
proposamen gurago duen.

Epe laburrera etxebizitzak erai-
kitzeko asmoa daukazue.
15 etxebizitza egin gura ditu-
gu frontoi atzean, aparkale-
k u e n  o n d o a n .  E t x e b i z i t z a
s oz i a l a k  i z a t e a  g u ra  d u g u ,
b a i n a  o r a i n d i k  e z  d u g u
zehaztu zer motatakoak. Pro-
zesu administratiboan gau-
de, eta urtebete barru eraiki-
tzen hasteko moduan egotea
itxaroten dugu.

2011ko aurrekontuetan alokai-
ruetan laguntzeko diru-atala sor-
tu duzue.
Laguntza hori  eta ume jaio
b e r r i e n t z a k o  l a g u n t z a  e re
i p i n i  d u g u .  E z  d a  l e h e n
Espainiako Gobernuak ema-
ten zuen bestekoa; 600 euro
dira.  Izurtzako gazteei ber-
t a n  b i z i t z e n  l a g u n d u  g u r a
diegu;  herrian geratzea eta

kanpora joan direnak buelta-
t z e a  g u r a  d u g u .  F r o n t o i
o n d o a n  h e r r i g u n e a  e g i t e a
g u r a  d u g u ,  e t a  p l a z a r e n
a u r r e a n  e r e  e t x e a k  e g i t e a
eskatu digu jendeak.

Herria gurutzatzen duen errepi-
dea da oztopo nagusia.
B a i .  L a u  u r t e o t a n  Fo r u
Aldundiari  biribilgunea eta
s a i h e s b i d e a  e s k a t z e n  i b i l i
gara, planoak hainbat bider
aldatzen... Gaur egungo erre-
p i d e a  o i n e z k o e n t z a t  s e g u -
r u a g o a  e d o  a u t o a k  a s t i r o
p a s a t z e k o  e g o k i t u  g u r a
g e n u k e,  h o r re l a  h e r r i g u n e

p o l i t a  g e r a t u k o  l i t z a t e k e .
P l a n o e k i n  b o r r o k a n  i b i l i
gara,  eta orain esan digute
dirurik ez dagoela horretara-
k o.  G u r e  u s t e z ,  f a l t a  d e n
bakarra borondate politikoa
da. Guk gure proposamena-
gaz jarraituko dugu.

Radar faltsuak ipini zituzten due-
la urte bat .
G u k  Fo r u  A l d u n d i a k  i p i n i
z i t u e l a  p e n t s a t u  g e n u e n ,
eurek guk ipini  genituela. . .
eta Aldunditik isun bat ipini-
k o  z i g u t e l a  e s a n e z  e t o r r i
zitzaizkigun, “zirkulaziorako
arriskutsua” ei zelako. Rada-
r r a k  i p i n i  z i t u z t e n e a n
kotxeak 50 km/h ibili ziren,
e t a  n o r m a l e a n  8 0 r a  e d o
gehiagora ibiltzen dira. 

Radar faltsu horien kaxek bertan
jarraitzen dute.
Guretzako ez da traba; jen-
dea astiroago joateko balio

Lorea Muñoz •

Izurtzako alkatea

50 urte ditu

“Ezker Abertzalea hauteskundeetan 
izango dela uste dut; gu jarraitzeko
moduan gabiltza lanean, ilusioz ” 

“Radar faltsuek ez
digute traba egiten;
on egiten digute”

“Hirigintza Planaren
aurre-erreferenduma

egingo dugu 
datorren otsailean” 

Bideoa: www.anboto.org
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Idoia Agorria 
PSE-EE

Sei hankako mahaia

Kudeaketa ona
eta politika

Enpresaburu bat hautatzeko,
antolatuko al zenuke gladiado-
reen arteko gatazka bat edo
hautagaien arteko bakarrizke-
ten lehiaketa bat? 

Nik ez, behintzat. Zaplas-
takoak emateko gaitasuna iza-
teak ez du bermatzen enpresa
bat kudeatzeko lan konplexua
betetzeko egokitasuna, eta, era
berean, bakarrizketagilearen
trebetasunak ez du lagun hori
gaitzen kudeatzaile ona izate-
ko.

Bere balio handia frogatzen
duen kudeatzailerik onena hau-
tatuko nuke nik, eta alde bate-
ra utziko nuke horrelakorik fro-
gatzen ez duena. Jakina, horre-
tarako denek eduki beharko
lukete euren balioa frogatzeko
aukera. Nik hauxe balioetsiko
nuke: enpresaren barneko fun-
tzionamenduaren ezagutza;
hurbiltasuna eta zintzotasuna,
eta, horri loturik, enpresako
sail guztietara hurreratzea zer
esaten duten entzuteko, garran-
tzitsua baita jendeari entzu-
tea, zertaz hitz egiten duten
ulertzen saiatzea, eta iritzi edo
ideia bat atzera bota aurretik
haien lekuan jartzea; apaltasu-
na, oinak lurrean izan behar
baititugu, eta jende ona ere bai
inguruan, haiengandik ikaste-
ko; eta umorea, lanbide guztie-
tan bezala, baikorra izan behar
baita kudeatzerakoan. 

Ezagutzak, hurbiltasuna,
zintzotasuna, apaltasuna, umo-
rea…

Eta politikan? Ba, horixe
bera.

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. 

Eta honako udal guztiak:LLaagguunnttzzaaiilleeaa::

anboto
Anboto komunikabideak Elkartea

2011ko urtarrilaren 28a - 9. urtea - 401 zk.

durangaldeko astekaria

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

IRITZIA

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.

gutunak@anboto.org

Gutunak @

✑

Ikasteko eskubidea, ukapen bat gehiago 
Ikasteko eta garapenerako eskubide pertsonal eta intelektua-
la, pertsona baten oinarrizko elementu bat da.

Hala ere, azken urteetan zehar eta kanpaina zital mediati-
koetan bermatuta, estatu espainoleko instantzia desberdineta-
tik euskal preso politikoei karrera baterako sarbidea – are gehia-
go euskaraz burutzea– era sistematiko batez galarazten saiatu
dira.  

Izan ere, dirudienez, ez da nahikoa Euskal Herritik milaka
kilometrotara sakabanatuak izan ditzagun; ez da nahikoa kon-
dizio jasanezinetan zuloan sartuta izatea, beraien isolamendua
sakonaraziz; ez da nahikoa gaixotasun larriak eta sendaezinak
dituzten euskal presoak ez askatzea; ez da nahikoa biziarteko
espetxe zigorra aplikatzearekin; ez da nahikoa komunikazio guz-
tiak murriztearekin eta ez da nahikoa ere, astebururo milaka fami-
lia eta lagun erruleta rusa anker batean sartzea eta errepideko
kurba bakoitzean beraien bizitza arriskuan jartzea.  

2003an, Estatu Espainoleko eta Frantseseko espetxeetan aur-
kitzen ziren 300 bat euskal preso politiko EHUtik kanporatuak
izan ziren, hasita zituzten ikasketak suspenditzera behartuak.
Tronpatze hura makilatzeko, legea aldatzera behartuta ikusi zuten
euren burua. Inpunitate osoz burutu zutena. Ordudanik, legea
politikoen bultzadaz aldarazia izan da eta sistema hau, behin
eta berriz errepikatu dute. Aldaketa hauek atxilotutako euskal
gazteak unibertsitateetatik sistematikoki kaleratuak izatea eka-
rri dute; baita prebentziozko presoa izanda hasita zituzten ikas-
ketak jarraitzeko aukera galaraztea ere.  

Honi guztiari ikasketak burutu nahi dituen euskal preso poli-
tikoek jasan behar dituzten hamaika zailtasun tekniko gehitu
behar zaizkio. Ikasmaterialetik hasita. Askotan ezinezkoa iza-
ten da liburuak edo apunteak lortzea, izan ere, presondegiak
presoenganaino materiala heltzeko baimena ukatzen die. Tuto-
retzekin beste horrenbeste gertatzen da.   

Azterketa garaia iritsita, ez dira gutxi izango berauek egin
gabe geratu diren preso politikoak, adibidez, espetxez lekualda-
tzeagatik. Bi aste iraun ditzakeen bidean, preso politikoen onda-
sunak, lapurtuak edo galduak izaten dira. Gehienetan, desager-
tzen diren gauzak testuliburuak izaten dira.

Zein da pertsona bati ikasteko eskubidea ukatzeko helbu-
rua? Preso politikoak pertsona bezala desegitea. Beraien bitar-
teko sozial eta afektibotik ahal duten guztia aldentzea. Etenga-
beko xantaiaz burututako neurria, helburu politikoak lortzeko.

Beste bat!  
Eskubideen zapalkuntza  sa latu  nahi  dugu,  eta  

presondegi politikaren amaiera eskatzen dutenekin bat egi-
ten dugu.

Euskal preso eta iheslari politikoak, beraien eskubideen
jabe, etxera!

Durangaldeko errepresaliatuen senideak

Iker Morenoren Topaguneako lankideen
gutuna komunikabideei eta euskal
jendarteari
Lehenik eta behin, Guardia Zibilak atxilotu eta epaileak espe-
txeratutako Iker Morenori eta berarekin batera atxilotutako
guztiei elkartasuna adierazi nahi diegu eta gobernu, epaile eta
hedabideei espetxeratuen errugabetasun presuntzioa erres-
petatzeko eskatzen diegu. 

Ikerren lan bikaina azpimarratu nahi dugu era berean, bai
hezitzaile gisa bai Topaguneako koordinatzaile gisa, eta bai-
ta bere herriko kultur bizitzari begirakoa ere. Publikoa izan da
bere jarduna eta gure konfiantza osoa dauka.

Hedabideetan irakurritako informazioaren arabera, Ike-
rrek torturak salatu ditu eta bera ez da bakarra izan. Inkomu-
nikazio egoerak atxilotutakoen eskubideen urratzea ekarri ohi
du, ez baita egoten beraien eskubideak errespetatzen diren
bermerik. Torturak frogatu beharko direla esango duenik
egongo da, baina horiek egon ez direla frogatzea legokioke
administraziori eta ezinbestekoak ditugun prebentzio neurrien
bidez (konfiantzazko lekukoak, bideo grabaketak…) aukera
hori saihestea. Ez da hori horrela izan, eta arbuiagarritzat jotzen
ditugu ondorioak.

Era berean,  atxiloketa egunean Topaguneako Atarrabia-
ko egoitzatik zein bere bazkide den Karrikaluze elkartetik zaz-
pi ordenagailuen disko gogorrak eta eskuko telefonoak era-
man zizkigutela eta gure lana guztiz oztopatuta ikusi dugula
adierazi nahi dugu. Euskararen alde lanean aritzeko lan tres-
nak besterik ez direla eta horiek lehenbailehen buelta diezaz-
kigutela eskatzen dugu.

Topaguneako lan taldea eta Zuzendaritza Batzordearen izenean

Nik ezagutza, hurbiltasuna,
zintzotasuna, apaltasuna eta
umorea dituen kudeatzailea
hautatuko nuke

Enpresaburu bat hautatzeko
antolatuko al zenuke
bakarrizketa lehiaketa bat?
Nik ez, behintzat
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KULTURA
DANTZA LEHIAKETA

Kaleko kulturak eta dantzek beteko
dute Arriolako eskenatokia bihar 

L ehenengo ediziotik hartu-
tako bidetik jarraituta, kale
dantzen inguruan dihar-

duten lagunei Arriola antzokiko
oholtza eskaintzeko helburuagaz
antolatu dute Aka Dantz. Hiruga-
rren edizioa du bihar jokatuko
duten Elorrioko lehiaketak.  

Lehenengo Elorrion antola-
tzen hasi ziren eta udaberrian Bil-
bon hamargarrenez egingo duten
Break On Stage jaialdiaren filoso-
fiaren haritik, “askotan lekurik ez
daukaten dantza adierazpideetan
diharduten talde eta dantzariei
eszenatoki bat eta eskura ditugun
baliabide tekniko guztiak (argiak,
soinua...) eskaintzea” da antola-
tzaileen berbetan Aka Dantz lehia-
ketaren helburua.

Arriola antzokian urtarrila-
ren 29an, bihar, 18:00etatik aurre-
ra gertatuko dena, lehiaketa bat
da. Hainbat sari eskuratzeko auke-
ra parte hartzen duten dantzarien-
tzat: 300 euroko lehenengo saria
eta 150 euroko bigarrena eskaini-
ko dizkiete modalitate bakoitzean
epaimahaiak onentzat jotzen
dituzten taldeei. 

Gutxienez lagun bik eta gehi-
nez seik osatutako taldeetako par-
te-hartzaileek hiru minutu ingu-
ruko koreografiak aurkeztuko
dituzte biharko hitzorduan. Dan-
tzari esperientziadunek eta anto-

lakuntzako kideek osatutako epai-
mahaiak, bere partetik, “lanen
kreatibitatea, musikaren original-
tasuna, dantzaren kalitatea eta
talde lana” hartuko ditu kontutan,
adierazi dutenez. Lehiaketarako
izena emanda zortzi-bederatzi tal-
de dituztela azaldu digute, galde-
tu diegunean, antolatzaileek. 

Arriolan jaio zen eta dagoe-
neko oso egonkortua dagoen Break
On Stage jaialdian parte hartu
ahal izateko aukera moduanikus-
ten dute Aka Dantz parte-hartzai-
le askok: urtarrilaren 29ko lehia-
ketako sari berezia Break On Sta-
ge lehiaketan parte hartu ahal
izatea baita. Apirilaren 9an, Bilbo-
ko Casillan ospatuko dute. I.E.

Izan ere, aipatutako moduan,
kaleko dantzen hiru modalitate-
tan jardungo dute dantzariek.
Urban style, Jazz funk eta Break-
dance modalitateetan epai-
mahaiak irabazle bana eta biga-
rren sailkatua hautatuko ditu.

Hirugarren edizioa du kale dantzen Elorrioko Aka Dantz lehiaketak. Asteon antolatzaileei galdetu diegunean,
dagoeneko bederatzi bat taldek emana zuten izena. Urtarrilaren 29an, 18:00etan, Arriolan da “askotan
oholtzetan lekurik izaten ez duten talde eta dantzariei eszenatoki bat eskaintzea” jomuga duen hitzordua

++  HHiirruuggaarrrreenn  eeddiizziiooaa

++  HHiirruu  mmooddaalliittaattee
· Urban style
· Jazz funk
· Breakdance

++  PPaarrttee--hhaarrttzzaaiilleeaakk
· Bi eta sei lagun bitarteko

dantzari taldeak
· Bederatzi talde parte-

-hartzaile konfirmatuta

++  KKoorreeooggrraaffiiaakk
· Hiru minutu ingurukoak

++  ZZaazzppii  ssaarrii
· 300 euroko saria, moda-

litate bakoitzeko onenari
· 150 euroko saria, modali-

tate bakoitzeko bigarrenari
· Apirilean Bilboko Casilla-

ko Break On Stage jaialdian
parte hartzea. 

++  EEppaaiimmaahhaaiiaa
· Dantzariek eta antolakun-

tzako ordezkariek osatua

Hainbat sari eskuratzeko

aukera da dantzariek

bihar Elorrion daukatena 

Musikaren originaltasuna

eta kreatibitatea sarituko

dituzte, besteak beste

Urban style, Jazz funk eta

Breakdance modalitateak

jorratuko dituzte 

Hiru minutu inguruko

koreografiak aurkeztuko

dituzte parte-hartzaileek 

DATUAK

Luis Madina

Luis Madina
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MUSIKA EMANALDIA

Iñaki Salvador Mikel Laboarekin
solasean, Berrizko Kultur Etxean
Urtarrilaren 29an, Berrizko Kultur Etxean aurkeztuko du piano-jotzaileak azkeneko lana

O rain negu bi Laboaren
heriotzak sortutako zau-
ri pertsonal eta artistikoa

osatzen saiatzeko eta haren era-
gin pertsonal eta artistikoa esker-
tzeko modua du Iñaki Salvador jazz
musikari donostiarrak Lilurarik
ez-Mikel Laboarekin solasean dis-
koa eta zuzeneko emanaldia: Mikel
Laboa bere pianoagaz laguntzen
jardun zuen denboran harengan-

dik jaso zuena zelanbait irauna-
razteko era da Iñaki Salvadorrek
bihar Berrizen aurkeztuko duena.
Errenteriako Musikaste jaialdiaren
proposamena izan zen, 2009ko
maiatzerako, Mikel Laboaren
musikaren interpretazioa jazz
hirukoteagaz eskaintzea. 

Are zehatzagoa zen, baina,
Salvadorrek Errenteriatik jaso zuen
enkargua: Laboak Bertold Brecht-
-en testuekin 60ko hamarkadan
grabatu zituen kanten bertsioak
eta berak hautatutako Laboaren
kantak bere erara eskaintzea.

Ikuskizunaren izenburuan
jasotzen den “solasean” berbak
adierazten duenez, Mikel Laboa-
ren off-eko ahotsagaz elkarrekin-
tza egiten du Salvadorrek pianoa-
gaz egiten duen inprobisazioak.

Besteak beste, Mikel Laboa-
ren Ihesa zilegi balitz, Gaberako
aterbea, Izarren hautsa, Txoria
txori eta Baga, biga, higa kanten
interpretazioa eskainiko du Berriz-
ko Kultur Eetxean, 20:00etan hasi-
ta, Salvadorrek bihar. I.E.

Laboaren off-eko 

ahotsa eta Salvadorren

piano inprobisazioak 

2009ko maiatzean

aurkeztu zuen Iñaki

Salvadorrek diskoa 

GEURE DURANGALDEA

Jon Irazabal 
Gerediaga elkarteko kidea

Herri ikurrak
1876an, orain dela 135 urte, Madrilgo gobernuak foruak ezeztatu
zituenean hainbat aldakuntza izan ziren gure herrietako goberna-
menduan. Gure eskualdeko erakundeetatik gelditzen ziren azken
aztarnak desagertu ziren. Gure elizateetako herri ikurrak ere baz-
tertuak izan ziren estatuaren homogeneotasunaren izenean. Bi ziren
gure herrietako ikur nagusiak: alkatearen txuzoa eta herriko ban-
dera. 1876an txuzoa baztertu eta haren ordez alkatearen makila jarri
zuten. Abenduaren 27an, ‘Merinalde Egunean’, Gerediagako ekital-
diko mahaiburuan Garai, Berriz, Zaldibar, Abadiño eta Iurretako
txuzoak egon ziren. Atxondoko Udalak Arrazola eta Axpekoak gor-
detzen dituela uste dut. Iurretakoa izan ezik, XIX. mendekoak dira.
Honek ez du esan gura garai hartan sortutako ohitura zenik, eliza-
teek aurrekoaren ordez garai hartan txuzo berria egin zutela baizik. 

Banderak herri honen antolaketan elementu garrantzitsuak izan
dira. Euren jatorria Erdi Aroan kokatzen dute ikerlariek. Adibidez,
gudarostea herri mailan antolatzean, herri bakoitzak herriko ban-
dera erabiltzen zuen “guda bandera” gisa. XIX. mendeko aldakun-
tzak herriko banderak baztertu eta nazio bandera nagusitu zuen
udaletan. Erabilpenik gabe bazterturik gelditu zirenean galdu ziren
gure herrietako banderak, baina… Durangaldeko herri batzuetan
banderak erabilpena mantendu zuen. Dantzari dantzan erabiltzen
ziren, eta ondorioz dantza hauek mantendu zituzten herriek; Aba-
diño, Berriz, Garai, Izurtza, Iurreta eta Mañaria, herriko ikurrak man-
tendu egin zituzten nahiz eta “dantzarien bandera” mailara bazter-
tu. Gaur egun kontserbatzen dugun bandera zaharrena Mañarikoa
dugu, 1802koa. Iurreta eta Garaiko bandera zaharrak urte berezia
izango dute. Iurretakoa (1911n egindakoa), bere 100. urteurrena dela-
eta hainbat ekintzaren ardatza izango da urte guztian zehar, eta Garai-
koak (1886an Durangoko Euskal Jaietarako egindakoa) 125 urte bete-
tzen ditu, eta uztailean Garain antolatuko den Durangaldeko Ezpa-
tadantzari Eguneko ikur nagusia izango dugu.

Euskal film laburren Kimuak lehia-
ketara 2009an aurkezturiko zortzi
sorkuntza lan ekarriko dituzte
gaur, urtarrilaren 28an, Zornotza
Aretoan emateko. Besteak beste,
Koldo Almandoz, Telmo Esnal edo
Nacho Vigalondo zuzendariek
lehiaketara aurkeztutako lanak
eskainiko dituzte,  21:00etan hasi-
ta, Zornotza Aretoan: Ahate pasa,
Amona putz, Dirty Martini, Él

nunca lo haría, 5 recuerdos, Los que
lloran solos, Marisa eta La presa
lanak emango dituzte.

Bestalde, urtarrilaren 22tik
30a arte Bilbon burutzen dihardu-
ten Zinegoak gay-lesbo-trans
nazioarteko zinema jaialdian aur-
keztutako filmen aukeraketa bat
eskainiko dute otsailaren 4an,
20:30etik aurrera Durangoko San
Agustin kulturgunean.

Bariku iluntzeko emanaldian
Durangaldeko ikuslegoari eskain-
tzeko La cita, D’une rive a l’autre,
Födelsedag, Dinero fácil, Bedfe-
llows, eta Fuckbuddies pelikulak
ekarriko dituzte . Durangoko Uda-
laren Aukera Berdintasun Sailak
eta Zinegoak jaialdiak elkarlanean
antolatu dute emanaldia. I.E.

Clown ikastaroa otsailean,
Pep Vila antzezleagaz 

Otsailaren 21etik 24a arte, Pep Vila
antzezle kataluniarrak gidatuta,
clown ikastaroa burutuko dute
hainbat antzerkizale eta antzez-
le profesionalek Durangoko San
Agustin kulturgunean. 

Ikastaroak iraungo duen lau
egunetan, 10:00etan hasi eta
14:30era bitarteko lau saio buru-
tuko dituzte, “ikasitakoa desikas-
ten ikasteko” helburuagaz. Saioen

gidaria den Vilak dioenez, egune-
roko bizitzan azkarrak, zoliak eta
seguruak izatea positibotzat har-
tzen den arren, “clownean jardu-
teko jakina den hori guztia albo-
ratzea” komeni da, “ezer egiten ez
jakitea arte bilakatzea baita clown-
aren zutabea”, Vilaren berbetan.
Hain zuzen ere, “barruan darama-
gun inozokeria kanporatzea izan-
go da helburua”.  I.E.

ZINEMA EMANALDIAK

Kimuak eta Zinegoak
jaialdietako lanak ikusgai
‘Kimuak 2009’-ko lagin bat Zornotza Aretoan dugu ikusgai
gaur; Zinegoak jaialdiko hainbat lan dakartzate Durangora

Egunotan Zinegoak

jaialdian aurkezturiko

filmak, Durangon

Zinema zuzendari

euskaldunen film

laburrak, Zornotzan

Durangoko San Agustin kulturgunean batuko dira lau
egunetan, goizetan, ikastaroan izena ematen dutenak

ANTZERKIA IKASTAROA



GEHIGARRIA
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UUrrttaarrrriillaakk  3300,,  ddoommeekkaa
0099::0000eettaann,,  “Abadiño auzorik auzo”
ibilaldia. Irten Gerediagako baselizan eta
amaitu, 13:00-13:30ean,, Txanporta kultur
etxean. Irteeran argazki bat egingo dute
ibiltari talde osoarekin.
1111::0000eettaann,, San Blas 2011 Pilota Txapelke-
tako finalaurrekoak, Tornosolo trinketean.

OOttssaaiillaakk  33,,  eegguueennaa..  
SSAANN  BBLLAASS  EEGGUUNNAA
--  AAZZOOKKAA::

Ganadua, baserri-tresneria, burdineria,
ortuariak, fruituak, gazta, txakolina, ogia,
eztia, artisautza eta landareak. 
XIX. ABELBURU ERAKUSKETA.
0099::0000eettaann,, Kalejira herriko txistularien.
1100::3300eeaann,, Umeentzako tailerrak Txanpor-
ta kultur etxeko arkupean.
1111::0000eettaann,, Meza nagusia San Trokaz
elizan.
1122::0000eettaann,, Bertsolariak Ferialeku plazan:
Gogaikarri bertso eskolakoak, Xabier
Amuriza, Garikoitz Sarriugarte eta Eñaut
Uruburu.
1122::3300eeaann,, Herri-kirolak probalekuan;
ondoren nekazaritza sarien banaketa.
1166::3300eeaann,, Erromeria Ferialeku plazan:

LLoottxxoo taldea
1177::0000eettaann,, Idi-probak.
2222::0000eettaann,, Idi-probak.

OOttssaaiillaakk  44,,  bbaarriikkuuaa..  
SSAANN  BBLLAASS  TTXXIIKKII  EEGGUUNNAA
1199::3300eeaann,, Abadiñoko Done Zezili 
abesbatzak Santa Ageda koplak abestuko
ditu kalerik kale.
1199::3300eeaann,, Pilota desafioa: “San Blas
Iparralde-Hegoalde 2011”. Finala eskuz,
Tornosolo trinketean.
2222::0000eettaann, Idi-probak

OOttssaaiillaakk  55,,  zzaappaattuuaa
1144::0000eettaann,, Emakume baserritar eta
artisauen bazkaria Soloa jatetxean. Izena
emateko deitu telefono zenbaki honetara:
662 326 118. Azken eguna, otsailaren 3a.
1177::0000eettaann,, Idi-probak.
1177::0000eettaann,, IV. Eskola Igeriketa Liga udal
igerilekuetan: Igorre, Tabira, Zornotza,
Ondarroa, Atxondo, Lauaxeta, Astola,
Gernika eta Lekeitio.
1188::0000eettaann,, Sol-La-Si-La-tzen ikuskizuna
(Panpin Panpox taldea) Txanporta kultur
etxean. Sarrerak euro 1ean Udal Mediate-
kan eskuragarri.

22:00etan: Idi-probak.

OOttssaaiillaakk  66,,  ddoommeekkaa
1111::0000eettaann,, San Blas 2011 Pilota Txapelke-

tako final nagusia, Tornosolo trinketean.
1188::0000eettaann,, Idi-probak.

OOttssaaiillaakk  77,,  aasstteelleehheennaa
1177::0000eettaann,, Idi-probak.
2222::0000eettaann,, Idi-probak. Ondoren, sari

banaketa.

OOttssaaiillaakk  1111,,  bbaarriikkuuaa
1199::0000eettaann,, Mahai-ingurua Errota kultur

etxean: “Baserriko produktuak vs kalitatea”.

OOttssaaiillaakk  1122,,  zzaappaattuuaa
1100::0000eettaann,,  XXIII. Burduntziko bildots

txapelketa. Txakolin erakusketa
1144::0000eettaann,, Bildots bazkaria probalekuan.

Bazkalondoa Alai taldeak girotuko du.

OOttssaaiillaakk  1133,,  ddoommeekkaa
1111::0000eettaann,,  Eskola arteko krossa (Bizkaiko

txapelketa) Astola auzoan. 

San Blas 2011
egitaraua

San Blas 2011
egitaraua

OOHHAARRRRAA  
OOttssaaiillaarreenn  1166ttiikk  
mmaarrttxxooaarreenn  44rraa,,  AArrggaazzkkii
LLeehhiiaakkeettaakkoo  aarrggaazzkkiiaakk
iikkuussggaaii  eeggoonnggoo  ddiirraa
TTxxaannppoorrttaa  kkuullttuurr  
eettxxeeaann..
ORDUTEGIA: 
Astegunetan,
10:00etatik 20:00etara.

UUrrttaarrrriillaakk  2288,,  bbaarriikkuuaa
2211::0000eettaann,,  Bertso afaria:
AArrkkaaiittzz  EEssttiibbaalllleess eta BBeeññaatt
UUggaarrtteettxxeeaa, Gaztetxean. Txarte-
lak Larrano tabernan salgai.
Ondoren, KKooiippeelluussttrree  kkooppllaa
jjaarrrriieenn  ttxxaappeellkkeettaakkoo  ssaarrii  bbaannaa--
kkeettaa..

OOttssaaiillaakk  33,,  eegguueennaa
1100::0000eettaattiikk  aauurrrreerraa,,  txosnak
zabalik..

OOttssaaiillaakk  44,,  bbaarriikkuuaa
2222::0000eeaann,, MMuurrddeerr  PPiinnkk taldea-
ren kontzertua Gaztetxean.
2233::0000eettaann,, Durangaldeko taldee-
kin jaialdia txosnetan: DDiissoorrddeerrss

(Zaldibar), ZZaaiinn (Berriz), EEddaann
(Iurreta/Durango).

OOttssaaiillaakk  55,,  zzaappaattuuaa
2211::0000eettaann,, kontzertuak 
Gaztetxean: TTrraassttoorrnnoo, AArraallee eta
OOppppuuggnnoo.
2233::3300eeaann,, erromeria txosnetan
TTxxiimmeelleettaa taldeagaz (Etxarri).

AABBAADDIIÑÑOOKKOO  GGAAZZTTEETTXXEEAA    EETTAA  TTXXOOSSNNAAGGUUNNEEAA
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‘Auzorik auzo’
ibilaldia, herria
ezagutzera emanez
Ibilbidean zehar aurkituko dituzten  lekuetako
hainbat toponimo eskuorrian jaso dituzte

H
amabi Harri auzo elkar-
teak Abadiñoko auzoak
zeharkatuko dituen
Auzorik auzo ibilaldia
antolatuko du domekan.

Sinatze ekitaldia Gerediagako baseli-
zan egingo dute, 08:30ean, eta
09:00etan, familia argazkia atera
ondoren, ibilbideari ekingo diote.

Traña, Gaztelua, Muntsaratz, Irazola,
Sagasta eta Mendiola zeharkatu eta
gero Zelaietako kultur etxean elkar-
tuko dira eguerdiko 13:00ak aldera.
Bertan luntxa eta erromeria egongo
dira. Ibilaldi amaieran hainbat sari
banatuko dituztela azaldu dute
Hamabi Harri elkarteko kideek. 

Aurtengo edizioko nobedade
moduan, ibilbidean zehar aurkituko
dituzten lekuetako hainbat toponimo
eskuorrian jaso dituzte. Abadiñoko
toponimiaren inguruan kaleratuko
duten lana aintzat hartu dute, leku
izenak ezagutzera emateko. Guztira,
76 dira zerrendan bildu dituzten
lekuen izenak.

Ibilbidea: Gerediaga-
Traña-Gaztelua-

Muntsaratz-Irazola-
Sagasta-Mendiola-

Zelaieta

Bi saio entzungai,
bertsozaleen gozagarri
Bertso afaria antolatu dute bariku gauerako, eta San Blas
azoka egunean Ferialeku plazan ere bertso saioa izango da 

B
ertso saioak izango
ditugu entzungai
Abadiñoko jaietan.
Bertso afaria anto-
latuko dute

Gaztetxean urtarrilaren 28an,
21:00etan. Arkaitz Estiballes
Bizkaiko Bertsolari
Txapelketako irabazlea eta
Beñat Ugartetxea finalista

mallabitarra izango dira ber-
tsotan. Ondoren, Koipelustre
kopla jarrien txapelketako
sariak banatuko dituzte.

Azoka egunean, Ferialeku
plazan Gogaikarri Abadiñoko
bertso eskolako kideez gainera,
Xabier Amuriza, Garikoitz
Sarriugarte eta Eñaut Uruburu
arituko dira.

Arkaitz Estiballes eta
Beñat Ugartetxea

bertso afarian 
elkartuko dira gaur

Gaztetxean
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E
uren baserrietan landutako
produktuak San Blas egune-
an Zelaietan batzen den
jendetzaren aurrean eraku-
tsi eta salgai ipintzeko

aukera delako, egun berezia izaten da
otsailaren 3a baserritarrentzat.
Durangaldeko zein beste eskualde eta
herrialde batzuetatik etorritako neka-
zari eta abeltzainek egutegian berezi-
ki markatua izaten dute goizean oso
goiz hasten duten otsailaren 3a.

Goizean goizerako, 09:00etarako
erakusmahaiak dotore atonduta eta
euren ortu zein ezkaratzetako pro-
dukturik onenekin hornituta edukiko
dituzte beste urte batez azokan parte
hartzen duten ekoizleek. Baratzeko

produktuak salgai ipiniko dituzten 72
ekoizle itxaroten dituzte, esaterako,
Zelaietan; urteroko hitzorduari falta-
rik egingo ez diotenak asko. 

Ortuko produktuak ez eze, landare
haztegietakoak ere izango dira, eta
baita nekazaritza makineria eta esku-
langileen 26 erakusmahai ere.

Ganaduaren karpak
Bertako abelburuak bilduko dituen
karpa bat, beste zortzi arrazatako
abelburuak bilduko dituena (64 abel-
buru inguru ekarriko dituzte gune
horretara, eta animalia bakoitzari
buruzko informazioa eskainiko dute)
eta baserritarrek azokara salerosketa-
rako ekarritako abelburuak hartuko

dituen hirugarren karpa ere atonduko
dute. Ganadua erosteko aukera izan-
go dute, beraz, baserritarrek, eta era-
kusketan ipiniko duten ganadua ber-
tatik bertara ikustekoa bisitariek.

Azoka: artisautza eta
nekazal produktuen plaza 

Ikusgai eta salgai 
ipiniko dituzten 
abelburuak, hiru 
karpatan bilduta

Ortuko zein landare haztegietako produktuak, ganadua, nekazal makineria eta artisautza 

26 esku-langileren
lana ikusi eta saltzeko

beste horrenbeste
erakusmahai 

AAZZOOKKAA  DDAATTUUEETTAANN

Ordutegia 
Goizeko 09:00etatik
eguerdira arte

Ganadua
Bertako arrazako 64
abelburu inguru, eta
beste zortzi arrazatako
beste horrenbeste

Ortuko produktuak
72 erakusle

Landare haztegiak
10 erakusle

Artisauak
26 erakusle

Nekazaritza makineria
20 erakusle

Ana Fernández
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Jaia islatuko
duen argazki
onenaren bila
Rallytik lehiaketarako jauzia eman zuten iaz
Abadiñon, eta aurten, horrenbestez, bigarren
edizioa beteko du Argazki Lehiaketak. Iazko
arrakasta kontuan hartuta erabaki dute for-
matu horretan jarraitzea; “kalitate eta harre-
ra bikaina” izan zutelako aurkeztutako lanek,
udal arduradunek azaldu dutenez. 

Izena ematen duten lehenengo 42 lagu-
nek parte hartu ahal izango dute txapelke-
tan. San Blas II. Argazki Lehiaketako parte-
hartzaileek festa ezagun honegaz zerikusia
duten mota guztietako argazkiak aurkeztu
ahal izango dituzte, horixe baita gaia.
Argazkiak egiteko, edozein teknika erabili
ahal izango da, eta digitalki apaindu ahal
izango dira, autoreak egoki baderitzo.

Lehiakide bakoitzak bi irudi aurkeztu
ditzake, gehienez. Lanok Errota kultur etxera
edo Udal Mediatekara eroan beharko dira;
argazkiak aurkezteko azken eguna otsailaren
11 izango da. Sari banaketa, berriz, otsailaren
16an egingo dute, Txanporta kultur etxean. 

Lanak ikusteko aukera
Udalak 400 euroko saria emango dio irudi
onena aurkezten duen autoreari; bigarren
saria 250 eurokoa izango da, eta, gainera,
herriko lehiakide onenari 150 euroko akzesita
emango diote. Aurkeztutako obra onenen
hautaketa erakusgai egongo da Txanportan,
otsailaren 16tik martxoaren 4a arte.

P
robalekuan izango da, aurten ere, San
Blas jaietako hitzordu esanguratsue-
netakoa: Idi-proben sariketa, hain
zuzen ere. Gainera, Euskal Herrian
izen handiko plaza da Abadiñokoa;

horren adierazgarri da parte-hartzaile kopurua.
Guztira, 26 pare lehiatuko dira San Blas egune-
an hasi eta otsailaren 7an amaituko diren saio-
etan. 1.750 kiloko harriari egin beharko diote
tira idiek.

Idi-buztarri bakoitzaren oinarrizko pisua
1.100 kilokoa izango da, eta hortik aurrera, kilo
bakoitzeko kilo eta erdiko gainkarga ipiniko
diete. Idiak goizeko 10:00etan pasatuko dira
herriko baskulatik. Idi-pare bakoitzak 30 minu-
tuko saioa egingo du, eta, ondoren, antidoping

kontrola pasatuko dute. Marka onena ezartzen
duenak 2.000 euro, garaikurra, mantak eta txa-
pelak eroango ditu etxera. Lehenengo 18 pareek
sariren bat jasoko dute, antolatzaileen arabera.

Lehia bizia
Bizkaitarren eta gipuzkoarren arteko borroka
ikusi ahal izango da probalekuan. Aipatzekoa da
Errenteriko Irarreta anaiek hiru pare ekarriko
dituztela, eta Elgoibarko Soarte anaiek beste bi.
San Blas egunez, 17:00etan eta 22:00etan
izango dira saioak. Hilaren 4an 22:00etan, eta
5ean berriro ere arratsalde zein gauez.
Domekan 18:00etan lehiatuko dira, eta azkenik,
otsailaren 7an, 17:00etan eta 22:00etan.
Orduan emango dituzte sariak.

Bost egunez luzatuko
da idien dema klasikoa
26 idi-parek neurtuko dituzte indarrak, otsailaren 3an hasita 
hilaren 7a arte, Euskal Herriko proba garrantzitsuenetakoan

Marka onena ezartzen duenak
2.000 euro, garaikurra, mantak

eta txapelak eroango
ditu etxera

Euskal Herrian izen handiko
plaza da Abadiñokoa; 
horren adierazgarri da 

parte-hartzaile kopurua
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M
usikari dagokionez,
aitzakiarik bako
egitaraua osatu
dute; gustu guztie-
tarako kontzertuak

egongo dira aurten Sanblasetan.
Gaztetxeak abiatuko ditu musika

gauak, eta handik plazara tokialda-
tuko da ondoren jai giroa.

Otsailaren 4an, 22:00etan,
Murder Pink talde zornotzarrak joko
du Gaztetxean; ondoren Berrizko
Zain, Zaldibarko Disorders eta
Iurreta-Durangoko Edan taldeen
txanda izango da plazan. Azken
horiek bueltan dira euren musika
alai eta dantzagarriagaz.

Otsailaren 5ean, 21:00etan,
Mañariko Trastorno, Durangoko
Arale eta Castellóko Oppugno tal-
deek joko dute Gaztetxean; segidan
Etxarriko Tximeleta taldeak errome-
ria eskainiko du plazan.

Kontzertu horiez gainera, otsai-
laren 3an, arratsaldez, Lotxo talde-
ak joko du Ferialeku plazan, eta
hilaren 12an Alaik girotuko du bil-
dots bazkariaren bazkalondoa.

Erromeria eta rocka gozagai
plazan eta Gaztetxean

Gaztetxean
Trastorno, Arale eta

Oppugno taldeek
joko dute, esaterako

Gerribuelta mugitzeko  zein buruko tximak astintzeko aukera eskainiko du musika menuak

Hiru urteren ondoren
bueltan da Iurreta eta

Durangoko kideek
osatutako Edan taldea

Chris Martin

Pilota protagonista
Tornosolo trinketean
Hegoaldea-Iparraldea desafioa jokatuko dute

U
rtero legez pilota egu-
neroko ogi izango da
San Blasetan. Aurten,
ohiko txapelketaz gai-
nera, Iparraldea-

Hegoaldea desafioa antolatu dute.
Urtarrilaren 30ean, 11:00etan,

San Blas Pilota Txapelketako fina-
laurrekoak jokatuko dituzte
Tornosolon; lehenengo neurketan
Mikel Gonzalez eta Ander Martin
arituko dira Gordon eta Ugarteren
kontra eta, ondoren, Rober Uriarte-
Iker Etxebarria eta Liher Gandiaga-
Ander Antxia bikoteak lehiatuko
dira. Irabazleen arteko finala otsai-
laren 6an, 11:00etan, jokatuko da.

Horrez gainera, hilaren 4an,
19:30ean, Hegoaldeko eta
Iparraldeko pilotarien arteko desa-
fioa prestatu dute. Hegoaldea

ordezkatuz, buruz buru Asier
Aspuru eta binaka Aitor
Arabiourrutia eta Ismael Larrazabal
ariko dira. Iparraldekoek oraindik ez
dute pilotarien zerrenda jakinarazi. 

Bestelako kirol eskaintzak ere
badaude. Hilaren 5ean igeriketa
liga antolatu dute udal igerilekuan:
Igorre, Tabira, Zornotza, Ondarroa,
Atxondo, Lauaxeta, Astola, Gernika
eta Lekeitioko taldeak batuko dira.
Azkenik, herri kirolak eta eskola
arteko krosa ere egingo dira, hila-
ren 3an eta 13an. 

Pilotaz gainera,
krosa eta igeriketa

erakustaldiak 
eskainiko dituzte
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NNooiizzttiikk  iirrtteetteenn  dduuzzuuee  DDoonnee  ZZeezziillii
aabbeessbbaattzzaakkooeekk  SSaannttaa  AAggeeddaa  
bbeezzppeerraann??
Duela ia hamaika urte sortu zen
abesbatza, eta ordutik urtero irte-
ten dugu Santa Ageda bezperan,
Gabonetan eta San Trokazetan.
Hori gustatzen zaigu; kalean kan-
tatzea. Taberna inguruetan eta
kalejiran ibiltzen gara gehienbat,
herriko kantak kantatzen. Santa
Ageda bezperan ere, Zelaieta guz-
tian zehar ibiliko gara, batera eta
bestera. Kantu-poteoak egitea gus-
tatzen zaigu.

SSaannbbllaasseettaakkoo  kkoorrddeelleekk  llaagguunnttzzeenn
dduuttee  bbiihhaarraammuunneeaann  eezzttaarrrriiaa  ssaannoo
eedduukkiittzzeenn??
Beti egoten dira arazoak Santa
Ageda bezperan. Batak afonia dau-
kala, besteak ez dakit zer... San
Blasetan juergan ibiliz gero,
hurrengo eguna gogorra da! Gero,
trago batzuk hartuta konpontzen
da hori.

KKooppllaakk  kkaannttaattzzeenn  kkoorruukkooaakk
bbaakkaarrrriikk  iibbiilliikkoo  zzaarreettee  eeddoo  hheerrrrii--
ttaarrrraakk  eerree  bbaattzzeenn  zzaaiizzkkiizzuuee??
Jendea gerturatzen da, eta aurten,
barikua izanda, gainera, jende
ugari ibiliko da, eta seguruenik,
bai, gerturatuko zaigu. Gogoan
daukat zelan behin Durangon
Goienkalen eta beste baten Bilbon
kantatu genuenean ere, jende asko
gerturatu zitzaigun. Orain ez dago
horrelako ohiturarik, baina koruko
jendeari kantatzea asko gustatzen
zaio. Kalean ibiltzea ere bai, eta
beraz, gu beti kalean. 

ZZeennbbaatt  llaagguunn  zzaabbiillttzzaattee??
Hogeitabost gara. Gazteenak 35
urte izango ditu, eta nagusienak
70 inguru. Gehienek ez daukate
solfeorik, baina ahotsak oso ondo
hartzen dituzte. Afizio handia dau-
kagu eta jendea oso pozik dabil.

KKaalleerriikk  kkaallee  iibbiillttzzeeaa  ddaa  oorrdduuaann
zzuueenn  gguussttuukkoo  llaannaa......
Hori gustatzen zaigu. Martxoaren
20an Durangaldeko txistulariekin
kontzertua daukagu Abadiñoko eli-
zan eta beste inoiz ere igo dugu
eszenatokira, baina, beldurragatik
edo, kalean gusturago ibiltzen
gara. Euskal jaietan-eta beste koru
batzuekin ere ibili gara Donostian,
Bilbon, Gernikan... eta aurten
Donibane Lohitzunera goaz.
Akordeoiagaz, gitarragaz... lagun-
duta kantatzen dugu. A Capella ez.

ZZeellaakkoo  eerrrreeppeerrttoorriiooaa  ddaauukkaazzuuee??
Denetik kantatzen dugu. Euskal
abesti ezagunak asko,  baina gos-
pela eta ingelesezko kantak ere
bai. Batzuek esaten dute ingelesez
ez direla atrebitzen, baina esaten
den moduan idatzita jartzen diet
eta kitto. ‘In the jungle’ barik ‘In
de iangel’ ipini eta kito!

“San Blas ondorengo afonia
kantuan etortzen da onera”
Eztarria sano edukitzea ez da batzuentzat erraza izaten San Blas egunaren biharamunean. Done Zezili abesbatzako lagunak lau ahotsetara ibiliko
dira Santa Agedako koplak kantatzen. Kalerik kale kantuan ibiltzea asko gustatzen zaiela azaldu digu Yolanda Etxeita abesbatzako zuzendariak.

Yolanda Etxeita •

Done Zezili abesbatzako 
zuzendaria

Musika irakaslea da Abadiñon
eta Rock Izar Eskolan, Durangon
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Durangoko Musika Banda
eta De Norte a Sur taldea
elkarlanean: ‘Debla’

Zelan eta noiz sortu zen ikus-
kizun hau antolatzeko ideia?
Orain urte eta erdi inguru sortu
zen ideia: Gasteizko Musika Ban-
daren koordinatzailearen propo-
samena jaso genuenean. Arte y
embrujo izena zuen ikuskizun
batean genbiltzan orduan gu, eta
zerbait berria, desberdina egi-
tea proposatu zigun. 

Proposamenaren aurretik
bazeneukaten Gasteizko Musi-
ka Bandagaz hartu-emanik?
Ez. Euren proposamena jaso
aurretik ez genuen zuzenean
elkar ezagutzen, baina gure lana
ezagun eta gogokoa zuelako egin
zigun proposamena. Ikuskizu-
na osatzeko erabili genitzan gus-
tatuko litzaizkiokeen obren
zerrenda eman zigun; Sarasate-
renak, esaterako. Eta hortik abia-
tuta ekin genion.

Dantza eta musika uztartzen
dituen ikuskizuna da astebu-
ruan erakutsiko duzuena...
Dantza eta musikaren uztartzea
da ikuskizunekoa, bai: banda-
ren musika, hirukote flamenkoa-
ren musika eta dantza nahasten
dira Debla ikuskizunean. Balia-
bide horien uztarketarekin, isto-
rio bat kontatzea lortu dugu.
Hain zuzen ere, horixe da lan
gehien eskatu diguna: musika-
ren eta dantzaren bitartez isto-
rio bat kontatzea zaila baita. 

Zeintzuk dira ikuskizunean
lantzen dituzuen gaiak?
Desamodioa eta maitasuna,
jeloskortasuna... dira gaietako
zenbait: tragedia erromantiko
bat da emaitza. Bere ezkontza-
ren aurreko egunean, umetatik
senargai jakina daukan Debla
protagonistaren bizitzan zelan
beste maitale bat agertzen den
kontatzen du.

Zaila da emanaldi bakoitza
banda bategaz egitea?
Itzela da. Izan ere, bandako eta
gure taldeko partaide gehienak
ere ez dira profesionalak. Ogi-
bide dugun bakarrak gitarrista,
perkusionista eta neu gara, eta
besteek euren denbora libretik
atera behar dute lana prestatze-
ko astia. Lan gogorraren pode-
rioz, baina, profesionalek egin-
dakoa dirudi emaitzak.

Zer adineko jendeak hartzen du
parte ikuskizunean?
Gazteenak 16 urte eta zaharre-
nak 62 dauzkate. Denetarik dau-
kagu, izan ere, obrak berak eska-
tzen baitu adin guztietako jen-
dea: Deblaren eta Juanen familia
agertzen da, anaiak, osabak...

Zelan gerturatu zinen flamen-
koaren mundura?
Oso gaztetatik daukat harra: aita
andaluziarra neukan, eta hark
sartu zidan umetan harra. Beti
egon gara horretan sartuta. Gero
De Norte a Sur elkartea sortu
genuen, eta urterik urte jende
gehiago batzen zaigu: irailero
sortzen da talde berriren bat.

Zer beste hitzordu dituzue dato-
zen asteetan?
Dantzari gazteekin ikuskizun
bat prestatzen gabiltza, maia-
tzean edo ekainean aurkeztu
gura duguna. Datorren astebu-
ruan hirukote flamenkoagaz eta
abesbatzagaz Galiziara goaz, eta
Eskoriatza, Malaga eta Soriara
ere joatekoak gara. I.E.

Estreinaldi handi eta berezia
izan zuen ‘Debla’-k, Gasteizko
Printzipal antzokian.
Ikaragarria izan zen guretzat
Printzipal antzokia beteta ikus-
tea eta Gasteizkoa lako musika
banda bategaz jardun ahal iza-
tea... Ikuslegoaren harrera ere
ikaragarri ona izan zen.

Gasteiztik etorri zitzaizuen,
beraz, proposamena?
Honelako obra baten ideia aspal-
ditik neraman barruan: dantza
eta musika uztartuko zituena. Ez
nekien zelan ez noiz egingo
nuen, baina izenburua zein izan-
go zuen, esaterako, banekien:
Debla deituko zela; “jainkosa”,
ijitoen hizkuntzan. Toná bat da,
gutxien ezagutzen diren flamen-
koaren paloetako bat. Andalu-
zian lagun dudan flamenko
familia bati omenaldia egin gura
izan diot ikuskizunagaz. Fami-
liako alabaren izena da Debla.

Zelan sortu zen familia horre-
gaz daukazun hartu-emana?
Hamazazpi urte nituela joan
nintzen lehenengoz Andaluzia-
ra; sarritan joaten naiz flamen-
koaren inguruko ikastaroetara. 

Urtebete baino gehiagoko lanaren emaitza da Durangoko San Agustin-en
De Norte a Sur Abadiñoko elkarteak Tabira Musika Bandaren laguntzagaz
eskainiko duena. Zapatuko eta domekako emanaldietarako sarrera guztiak
saldu dituzte; Alicia Gallardo zuzendariak aurkeztu digu ‘Debla’ ikuskizuna

“Umetatik senargai
jakina daukan Debla
izeneko emakumea

da protagonista”  

IKUSKIZUNA FLAMENKOA

“Musika eta dantza
flamenkoaren
uztartzea da

ikuskizunekoa”

“Ikaragarria izan zen
estreinaldian

Gasteizko Printzipal
antzokia betetzea”
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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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KIROLAK

Joan zen asteburuan Challen-
ge Bizkaina Ziklopistard txa-
pelketako lehenengo jardunal-
dia jokatu zuten Berrizko belo-
dromoan, emakumeetan eta
kadete eta gazte mailetan.
Emakumeetan Ciclos Iturriaga
Autos Elorrio taldeko Ziortza
Isasik erakustaldia eman eta
jokatutako lau probetan garai-
pena lortu zuen. Durangaldeko
Beste Alde taldeko Iraide Gar-
ciak bigarren egin zuen proba
denetan. Gazte eta kadeteetan
Aitor Reyk eta Iosu Angoitiak
irabazi zuten. 

Bigarren jardunaldia Tra-
pagarango belodromoan joka-
tuko dute otsailaren 6an. J.D.

Ziortza Isasik
borobil hasi du
belodromoko
txapelketa

Zuloan dagoen Berrizek oraingoz
ezin izan du fitxaketarik egin

Zertarako ingurumarietan ibi-
li: Berrizek panorama bel-
tza du aurretik. Eurak dira

Kulturalaren ondoren goren dabil-
tzan eskualdeko taldea (ohorez-
ko mailan), baina aurten gorriak
ikusiko dituzte mailari eutsi gura
badiote. Lehenengo itzulia joan
denean, azkeneko daude salba-
ziotik lau puntura, eta bi neurke-
ta bakarrik irabazi dituzte.

Orain arte dena oker irten
zaie. Zortea ere kontra dute;
berez txikia den taldeari (18
jokalari) sarritan lau-bost jokala-

ri falta izan zaizkio lesioengatik,
eta taldea Berriz Bko (lau maila
beherago jokatzen du) jokalarie-
kin indartu behar izan dute.

Neguko merkatuan jokala-
riak fitxatzeko ahaleginetan
dabiltza, baina oraingoz ezin izan
dute inor batu. Ekonomikoki
klub xumea izateak ere ez du
laguntzen. Jokalari bat fitxatze-
kotan izan ziren, baina maila
berean dabilen Galdakaok eko-
nomikoki eskaintza hobea egin
zion, eta harako bidea hartu
zuen. “Kulturala, Eibar B, Iurre-

ta… hainbat ate jo ditugu, baina
oraingoz emaitzarik barik”, pena-
tzen da Andres Olabarria entre-
natzailea. Oro har, taldeko lerro
guztiak indartu gura lituzke, bai-
na, batez ere, zentral baten
beharra ikusten du.

Zelaian ere zorte barik
dabi l tza. Joan zen astean,
Berrizburun, Bermeok 98. minu-
tuan lortu zuen berdinketaren
gola: “Gu larri gabiltza, egia da,
baina epaileen lanak ere sarri-
tan ez digu bat ere lagundu”, dio 
Olabarriak. J.D.

Joan zen asteburuan 98. minutuan lortu zuen Bermeok berdinketaren gola Berrizburun jokatutako partiduan. Kepa Aginako

Bururik altxatu ezinda jarraitzen du Berrizek ohorezko mailan; taldea indartzeko fitxaketak
lotzeko ahaleginetan dabiltza azkenaldian, baina oraingoz ezin izan dute taldera inor batu

Fitxatzekotan zeuden
jokalari bat Galdakaora
joan da azkenean

A.Olabarria: “Epaileen
lanak sarritan ez digu
bat ere lagundu”

Joan zen asteburuan Duran-
galdeko pilota Txapelketako
finalak jokatu zituzten Muniti-
barko pilotalekuan, eta Berri-
zek jantzi zuen txapela nagu-
sien mailan. Partidu estu bate-
an 22-21 menderatu zuen
Iurreta, eta galtzen hasi arren
(8-2) partidu erditik aurrera
norgehiagokari buelta emate-
ko kapaz izan ziren.

Gazteetan Iurretak jantzi
zuen txapela, Durango 18-13
menderatuta. Kadete mailan
Mallabiko bikotea izan zen
onena, eta 18-11 irabazi zio-
ten Lea Ibarrari. Gaztetxoetan
Iurretak ezin izan zuen Marki-
nagaz (18-9). Umeetan Atxon-
dok irabazi zuen eta umetxoe-
tan Lea Ibarrak. J.D.

Gaur gauean Binakako Pilota
Txapelketako bosgarren jardu-
naldiari dagokion partidua
jokatuko dute Pablo Berasalu-
zek eta Alexis Apraizek, Juan
Martinez de Irujo eta Merino
II.aren kontra. Bikote biek bina
garaipen eta porrot dituzte.

Bengoetxea VI.aren eta
Ruizen kontrako lehian Bera-
saluzek orain arteko partidurik
onena jokatu zuen, eta 22-17
nagusitu ziren. Irujo ere joan
zen asteburuan bueltatu zen
aste biko lesiotik eta Merino
II.ak eta biek erraz menderatu
zituzten Gonzalez eta Lasku-
rain (22-10). J.D.

Partidu estuan,
Berriz txapeldun
esku pilotan

Frontis enpresak bere funtzio-
natzeko modua aldatuko du.
Kirol ikuskizunak antolatuko
ditu eta esku pilota arloan zir-
kuitu bat sortu gura du. Txapel-
keta horietan gura dutenek ize-
na eman ahalko dute, eta pilota-
riek Frontisek ezarritako sari
ekonomikoak irabazi ahalko
dituzte. Beraz, orain Frontisek ez
du pilotaririk nominan. Ondorioz,
enpresa hartan zebiltzan eskual-
deko hiru pi lotar iak,  Ander
Antxia eta Egoitz Amantegi aba-
diñarrak eta Eneko Perosanz
berriztarra, afizionatuetan dabil-
tza orain. Antxiak sei urte eman
ditu Frontisen. J.D.

Berasaluze,
bueltan den
Irujoren kontra

Arrakastatsua izan zen Zutun-
du SUP eta Surf Eskolak joan
zen asteburuan antolatutako 
I. Durangaldeko Surf Jaialdia.
Lehengo zapatu goizean
Lagan batu ziren mozorrotuta,
eta kostalde hartako olatuak
probatu zituzten.

Ondoren, Plateruenean
jarraitu zuen jaiak. Bideo ema-
naldietara eta horien ondoren-
go kontzertuetara 350 bat
lagun batu ziren: “Egia esanda,
ez genuen hain harrera onik
itxaroten eta oso pozik gaude
lehenengo aldi honegaz”, adie-
razi du Zutunduko kide Txomin
Magdalenak. J.D.

Spiderman ere
surflari Lagako
hondartzan

Antxia, Amantegi
eta Perosanz
afizionatuetan

Mota guztietako mozorroak jantzi zituzten Lagan. Zutundu
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Denboraldi hasierako zutabean aipatu nuen ohorez-
ko B mailan faborito nagusi bi ikusten nituela
(Getxo eta Oviedo), eta iragarpena ia bete egin da.
Getxo ikusten nuen faborito, eta liga amaitzeko par-
tidu baten faltan multzoko txapelduna izan da, parti-
da bakarra galduta. Ohorezko mailarako promozioa
jokatuko du Les Abelles edo Madrileko CRCren
aurka. Gure multzoko bigarren tokia oraindik eraba-
kitzeke dago, eta sekulako lehia izango dugu Vigo
eta F.C. Bartzelonaren artean.

Durango Rugby Taldeari erreparatzen badiogu,
iaz baino arinago lortu du mailari eustea, ez duelako
promozioa jokatu beharrik. Aurten etxean emanda-
ko irudi ona azpimarratu beharra dago. Zortea alde
izan balute ziurrenik lasaiago ibiliko ziratekeen den-
boraldian zehar, baina une erabakiorretako akatsek,
eta batzuetan epaileek hartutako erabaki zalantza-
garriek, ondo merezitako puntu batzuk alde egitea
ekarri dute, eta horrekin batera betiko estuasunak.
Lasaitasun puntu hori lortzen dutenean joko ona
erakusteko gai dira, eta horren lekuko da Hernani-
ren aurkako dema. Beraz, beste urtebetez arituko
dira hor goian, aurtengo ospakizuna borobilduz.  

Amaitu baino lehen DRTrako oso garrantzitsua
izan den pertsona bat gogoratu nahiko nuke, Pedro
Olivares Duñabeitia “Perri”. Urte hasieran joan zitzai-
gun, baina beti izango dugu gure artean. Hasierako
urte horietan beti genuen laguntzeko prest. Berak
ez zekien ezer errugbiaz, eta ziurrenik behar ere ez,
baina garrantzitsuak ziren hainbat gauza irakatsi ziz-
kigun. Goian bego Perri jauna, eta eskerrik asko.
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Gotzon Gomez•
Errugbi entrenatzailea

Mailari eutsi diogu

Talde bakoitzak launa entsegu lortu zituen Arripausuetan jokatutako norgehiagokan. Jon Iglesias

25. urteurrena zilarrezko
mailan ospatuko dute

Durango Ilarduyak liga
hasieran markatutako hel-
burua lortu du. Liga amai-

tzeko jardunaldi baten faltan, mai-
lari eusteko adina puntu batu
dituzte, eta asteburuan presiorik
barik egingo diote bisita Getxori.
25. urteurrena ohorezko B mai-
lan ospatuko du DRTko gizonen
talde nagusiak.

Joan zen asteburuan, Her-
naniren kontrako partiduaren

Durango Ilarduyak ohorezko B mailari matematikoki eustea 
ahalbidetzen dion garaipena lortu du Hernaniren kontra (29-20).

atarian, bestelako aldartea zuten
jokalar iek.  Zaleen aurrean
segurtatu gura zuten maila, eta
tentsioa nabaria zen. Zorionez,
urduritasunak akuilu lana egin
eta intentsitate eta bizitasun
handiz jokatu zuen Durangoko
taldeak: “Garbi ikusi zen zein tal-
dek zuen puntuen premia han-
diagoa”, dio Aratz Gallastegi
entrenatzaileak. Ondorioz, parti-
du txukuna osatu ondoren, 29-
20 irabazi zioten Hernaniri, Arri-
pausuetara gerturatutako zale-
en pozerako. Gainera, partidu
entretenigarria eskaini zuten tal-
de biek, launa entsegu lortu 
zituztelako.

Denboraldiko balorazioa
egiteko eskatuta, Gallastegi
pozik dago “helburua bete”
dutelako, eta “joko aldetik apur-
ka hobetzen gabiltzalako”. Hala
ere, behin baino gehiagotan
adierazi duen “konpromiso falta”
oraindik ere somatzen du: “Aur-
ten hainbat jokalari konprometi-

tu izan ditugu taldean, baina
horien konpromisoa bakarrik ez
da nahikoa. Beste batzuei jarrai-
kortasuna falta izan zaie, eta
horrela ez da erraza denboral-
diari aurre egitea”.

Kopa jokatuko dute
Asteburu honetan Getxoren
kontra jokatuko dute, itxura ona
eman eta lehiakor jardutea bes-
te helbururik barik. Hurrengo
asteburuan, berriz, Espainiako
Kopari ekingo dio Durango Ilar-
duyak. Oraindik ez dakite nor
izango duten arerio lehenengo
kanporaketan, baina baliteke
Hernani bera egokitzea, zozketa
egin orduan gertutasuna faktore
bat delako. J.D.

A.Gallastegi: “Joko
aldetik apurka hobetzen
gabiltzala uste dut”

Bixente Kapanaga 19, behea 
48215 IURRETA (Bizkaia)

Tel.: 946 816 673 
Faxa: 946 817 636

construcciones@zarateyelexpe.biz

Durangoko Kulturalak aurreal-
dea indartu du Cesar Rodriguez
fitxatuta. Hirugarren mailako
Leioa taldetik ekarri dute den-
boraldia amaitu arte, eta orduan
erabakiko dute jokalariagaz
jarraitu ala ez. Jonatan Iglesias
jokalariak, berriz, alderantzizko
bidea egin du; Kulturaletik Leio-

ra joan da. Rodriguez Galizian
(Pontevedra) jaio zen 1980an,
eta 31 iurte egingo ditu aben-
duan. Leioan jokatu aurretik,
Beasain eta Celta B taldeetan
ibili da, besteak beste.

Axier Intxaurraga Kulturale-
ko entrenatzailearen esanetan
aurrelari “azkarra eta teknikoki
ona da”. Horrela, klubak aurreal-
dea indartu du eta postu horre-
tan jokatzeko lehiakortasun
handiagoa egongo da.

Bestalde, joan zen astebu-
ruan Kulturalak ustekabean gal-
du egin zuen Amurrio azken
hirugarrenaren kontra (0-1).
Domekan Santurtziren kontra
jokatuko du kanpoan. J.D.

Kulturalak Rodriguez
aurrelaria fitxatu du
Leioa taldetik ekarri dute; “azkarra eta 
teknikoki ona” dela dio Axier Intxaurragak

Galiziarra da, 30 urte
ditu eta Beasain
taldean ere ibilia da

Etxean indartsu dabil
Elorrioko Buskantza
Bederatzitik zazpi irabazita, sailkapenean
eroso kokatuta daude bosgarren postuan
Elorrioko Buskantza denboraldi
ona osatzen dabil nazional B
mailan, eta bigarren itzulia hasi
berri dutenean, sailkapenean
eroso kokatuta daude bosga-
rren tokian. Gainera, taldea
golegile dabil; Laskorain biga-

rren sailkatuaren atzetik golik
gehien sartu dutenak dira: 76
gol. Orain arte, punturik gehie-
nak etxean lortu dituzte. Bede-
ratzi neurketatik zazpi irabazi
eta bakarra galdu dute Elorrion.
Kanpoan, aldiz, partidu bat ira-
bazi dute.

Joan zen asteburuan, etxe-
an, 0-1 galtzen joan ziren atse-
denaldira Gernikaren kontra,
baina bigarren zatian Txanklas
eta Alexen golekin buelta ema-
tea lortu zuten (6-2). J.D.

Nazional B mailan golik
gehien sartu duten
bigarren taldea dira

Asteburuan Getxoren
kontra jokatuko dute
azken jardunaldian

Baliteke Espainiako
Kopako lehen lehian
Hernani bera egokitzea
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Asteburu honetan Cafés Aitonaren kontra jokatuko dute, etxetik kanpora. Juanra de la Cruz

Tabirako zulotik irten da azken
sei partiduetatik lau irabazita

Liga hasiera kezkagarri baten
ondoren, Tabirakoren ema-
kumeen talde nagusia den-

boraldiko unerik gozoenean dago
orain. Lehen bederatzi partidueta-
tik bakarra irabazita, zuloan ego-
tetik azken seiretatik lautan garai-
tu eta jaitsiera postuetatik kanpo
egotera igaro da. Ez hori bakarrik:

Emakumeen talde nagusiak garaipen biko aldea du orain jaitsiera postuetan daudenekiko

Obenasari, jaitsierako lehen pos-
tuan dagoen taldeari, garaipen biko
aldea ateratzen diote.

Nafarroan, Ardoiren kontra
“denboraldiko jokorik onena”
egin zutela deritzo Alberto Moli-
na entrenatzaileak, batez ere,
erasoan; pattalen zebiltzan arlo-
an. Beraz, asteburu honetan

konfiantzaz beterik bisitatuko
dute Cafés Aitona. Part idu
horrek badu beste berezitasun
bat ere: Nuria Maortuaren azke-
neko neurketa izango da, taldea
utziko duelako. Maortua taldeko
saskiratzaile nagusia da, eta
aurrerantzean, nahi eta nahi ez,
bere hutsunea igarriko du talde-
ak. Hala ere, Alberto Molina
itxaropentsu dago: “Beste joka-
lari garrantzitsu batzuk ere joan
dira, eta aurrera egin dezakegu-

la erakutsi dugu. Beraz, hemen-
dik aurrera ere ez dugu erraz
etsiko inoren aurrean”.

Besorik altxa ezinda dabile-
na gizonen talde nagusia da. Zor-
notzaren kontrako garaipen han-
diaren ondoren, galdu egin zuten
Cafés Aitonaren kontra. Ondo-
rioz, azkeneko darraite. Domekan
arerio zuzena duten Torrelavega
bisitatuko dute. J.D.

FUTBOLA
OHOREZKO MAILA
BBeerrrriizz  --  SSaann  PPeeddrroo
Domekan, 11:30ean,
Berrizburun
GOREN MAILA
EElloorrrriioo  --  OOrrttuueellllaa
Zapatuan, 16:00etan,
Eleizalden
LEHENENGO 
ERREGIONALA
IIuurrrreettaakkoo  --  BBeerrrriiaattuukkoo
Zapatuan, 17:00etan,
Larrakozelain
BIGARREN ERREGIONALA
AAbbaaddiiññoo  --  
GGaallddaakkaaoo  BB
Zapatuan, 16:15ean, Astolan
HIRUGARREN 
ERREGIONALA
EEzzkkuurrddii  --  BBeerrrriizz  BB
Zapatuan, 16:30ean,
Arripausuetan
EElloorrrriiookkoo  BB  --  
EExxttrreemmeeññoo
Zapatuan, 18:00etan,
Eleizalden

ARETO FUTBOLA
GOREN MAILA
PPrreessiioonn  BBrreeaakk  --  
IIttuurrrriioonnddoo
Zapatuan, 16:30ean,
Berrizburun
BIGARREN ERREGIONALA
DDaannttxxaarrii  --  
DDeerriiookkoo  TTxxoorriieerrrrii
Zapatuan, 17:30ean, 
Lanbide Heziketa Institutuan.

SASKIBALOIA
LEHENENGO ERREGIONAL
BEREZIA
TTaabbiirraakkoo  --  
UUnnaammuunnoo
Zapatuan, 18:00etan,
Landako kiroldegian
LEHENENGO 
ERREGIONALA
AAnnbboottooppeekkoo  --  
MMuunnggiiaa
Zapatuan, 18:00etan, Tabiran

PILOTA
BIZKAIKO TRINKETE
TXAPELKETA
--  MMuuññoozzgguurreenn--SSaalluuttrree--
ggii  //  ZZuubbiikkaarraaii--AArrkkoottxxaa
--  EEttxxeebbaarrrriiaa--MMeennddiioollaa--
ggaarraaii  //  AAssttiiggaarrrraaggaa--
AApprraaiizz
Urtarrilaren 28an, 18:00etan,
Tornosolo trinketean
--  ZZiiaarrrruussttaa--EEttxxeebbaarrrriiaa
//  JJiimmeenneezz--JJiimmeenneezz
--  GGoorroossaabbeell--AAllbbiizzuu  //
GGaarrcceess--MMaazzaa
--  GGaarrcciiaa--JJuueezz  //  BBaarrrreeii--
rroo--LLooppeezz
Urtarrilaren 29an, 10:00etan,
Tornosolo trinketean

ERRUGBIA
EUSKAL LIGA
AArrrraassaattee--DDuurraannggoo  //
GGeettxxoo
Urtarrilaren 29an, 16:00etan,
Arripausuetan

Agenda

Joan zen asteko derbian 2-0
nagusitu zen Iurretako. Ondo-
rioz, orain lider sendoagoa da
eta zazpi puntu ateratzen diz-
kio bigarrenari. 

Bigarren sai lkatu hori ,
bestalde, ez da Zaldua, Lekei-
tiok aurreratu egin duelako. 

Abadiñok, bere aldetik,
garaipen garrantzitsua lortu
zuen Zorrontzakoren kontra
(3-2). Abadiñarrek garaipena
behar zuten aurrekoen lorratza
ez galtzeko, eta laugarren
darraite. Bigarren erregionale-
an Galdakao da lider. J.D.

Lidertzan sendotu
da Iurretako, eta
Zalduak bigarren
postua galdu du

A. Molina: “Sasoiko
partidurik onena jokatu
genuen Ardoiren aurka”

Nuria Maortuak azken
partidua jokatuko du
asteburuan Tabirakogaz

Munduko 20 onenetako
bat izatea helburu
Aurten Munduko Kopan emandako aurrerapausua berretsi gura
dute Murgoitiok eta Ruizek etzi, Alemanian jokatuko den lehian

Domekan, Alemaniako Sankt
Wendel herrian, Munduko Txa-
pelketan lehiatuko dira Hirumet
taldeko Egoitz Murgoitio eta
Dani Ruiz, Espainiako selekzioa-
gaz. Orain bost urteko zirkuitu
berari egin beharko dio aurre
abadiñarrak: “Orduko gomuta
onik ez daukat, ibilbidea izoztuta
egon zelako, baina ematen du

etzi hobeto egongo dela, beraz
itxaropentsu goaz”. 20 onenen
barruan sartzea du helburu, eta
indarrak, ibilbideak eta zortea
lagun baditu 15 onenen artean
sailkatzen ahaleginduko da.

Munduko Kopa amaituta
Amaitu da Munduko Ziklo Kros
Kopa, eta Hirumetek zortzi las-
terketatik seitan parte hartu du.
Denboraldi hasieran Kopako
errendimenduan koska bat igo-
tzea gura zuten, eta helburua

lortutzat ematen dute: “Denbo-
raldi gogorra izan da, eskakizun
handikoa, baina, emaitzak ikusi-
ta, merezi izan du”. Batez ere,
Igorreko 11. postua eta Pont
Chateauko 18.a ditu gogoan.

Aurten denboraldia apur bat
luzatuko dute, eta hurrengo
asteburuan Belgikara joango
dira Superpestigio eta GVA txa-
pelketetako lasterketa banatan
parte hartzeko. J.D.

Murgoitio: “Urte gogorra
izan da, baina emaitzak
ikusita merezi izan du”

Orain bost urte izoztuta
aurkitu zuten zirkuitu
berean lehiatuko dira

Joan zen asteburuan Ispasterren irabazi egin zuen Murgoitiok.
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AMALURRA

Amiantoaren Biktimen Euskal
Elkartearen arabera, iaz 23

pertsona hil ziren amiantoak
eragindako gaixotasunengatik

Erabilera 2002an debekatu
bazuten ere, oraindik

amiantoaren arriskuek bizirik
diraute

Amiantoa gaixotasun eragile da, 
bai lantegi barruan bai kanpoan

Amiantoaren kalteei buruz jardun dute Elorrion, ‘Musikaren
plaza’ dokumentalagaz eta CCOOko Jesus Uzkudunegaz

ASVIAME Amiantoaren Bikti-
men Euskal Elkarteak dituen
datuen arabera, 2010ean 23
pertsona hil ziren amiantoak
eragindako gaixotasunengatik.
Horietako asko amiantoagaz
beharrean ibilitakoak ziren. Bes-
te batzuk fabriketatik kanpora
arnastu zituzten amianto-zun-
tzak. Biriketan sartuta, pertsona
guztiei ez die berdin eragiten,
baina epe luzera gaixotasun
kronikoak eragiten ditu.

Elorrixa ekologi taldeak
antolatuta, amiantoaren gaineko
Musikaren plaza dokumentala
proiektatu dute martitzen hone-
tan Elorrion, eta CCOOko Lan
Osasuneko arduradun Jesus
Uzkudun izan da bertan mineral
horrek kaltetutako beharginen
egoerari buruz berbetan. 

Uzkudunek ohartarazi du
fundizio asko egon den herrie-
tan amiantoaren eragina nabar-
mena dela: “Ziur nago Elorrion
epidemia egongo dena”. Gaixo-
tasunak urte batzuk pasatu eta
gero agertzen direla azaldu du
Uzkudunek, eta, horregatik,
garrantzitsua dela jubilatuta
daudenek ere osasun azterke-
tak egitea. 

Gaur egun, amiantoagaz
lotura izan duten 4.000 pertso-
na daude erregistratuta EAEn.
Pertsona horiek medikuen
azterketa bereziak izaten dituz-
te. Uzkudunen ustez, jende
gehiagok egon behar luke erre-
gistratuta; 40.000 tik 50.000ra. 

Amiantoak eragindako gai-
xotasun larriena mesotelioma
pleurala da. Pleuran sortzen den
minbizi mota bat da, amiantoak
bakarrik sortutakoa. 

Debekatutako minerala
50eko, 60ko eta 70eko hamar-
kadetan gure inguruko hainbat
industriatara heldu zen amian-
toa, material berritzailea. Tenpe-
ratura altuak jasaten ditu mine-
ral honek, eta isolatzaile ona da.
Pisuz arina eta merkea, asko
erabili izan da fundizioetan,
automozioan, etxeen eraikun-
tzan eta barku, tren eta hegazki-
nen eraikuntzan. 

Espainiako estatuan
2002an debekatu zuten amian-
toa erabi l tzea, baina Jesus
Uzkudunek nabarmendu due-
nez, produktu hau minbiziagaz
lotzen 1898an hasi ziren Erre-
suma Batuan. Hitzaldian azaldu

duenez, “herrialde garatu gehie-
netan debekatuta dago produk-
zioa, baina ez da gutxitu Pakis-
tan, India, Txina eta Afrikan”.

Musikaren plaza
Juanmi Gutierrez zine zuzenda-
riak amiantoaren biktimen testi-
gantzak jaso ditu Musikaren pla-
za dokumentalean. Gutierrez
bere ama amianto-zuntzak
arnasteagatik gaixotu eta hil
zela jakin zuenean hasi zen gaia
lantzen. Errenterian, Musikaren
Plaza dagoen lekuan Paisa
enpresa zegoen lehen. Amak ez
zuen Paisan behar egiten; fabri-
karen aurrean bizi zen, eta Pai-
sako estraktoretik irtendako
hautsa arnastuta gaixotu zen. 

Egunero beragaz beharra
eginda edo amianto kopuru txi-
kia arnastuta, arriskua hor dago-
ela azaldu du Uzkudunek:
“Medikuen zeregina susmo txi-
kienagaz ohartaraztea da”.
Behargin ugari gaixotasun pro-
fesionalaren aitortza lortzeko
borrokan dabil azken urteotan.
Kasuak ez direla isolatuak ohar-
tarazi dute: “Lantegi baten gaixo
bat badago, seguru gehiago ere
agertuko direla”. A.U.
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Higiezinak
ETXEBIZITZAK

SALDU

Abadiño. Muntsaratz auzo-
an. 2 logela, 2 komun, egon-
gela eta sukaldea eskegito-
kiarekin. Kanpoalderuntz
ematen du. Garajea eta tras-
telekua. Oso polita. Deitu eta
ikusi! Telefonoa: 615 007 216

Abadiño. Muntsaratzen. 2
logela, 2 komun, sukaldea,
egongela, igogailua, trastele-
kua eta garajea. 4. solairua, ia
berria. Prezioa: 217.000 euro.
Telefonoa: 688 686 587 

Durango. 98 m2-ko etxebi-
zitza oso eguzkitsua, 3 logela,
sukaldea-jangela, bainugela
eta komun leihodunak, 2 te-
rraza partikular   eta terraza
komunitarioak. Altzariz be-
tea. Garaje eta igerilekua. 
Tel.: 655 704 684

Durango. Alde zaharra. 71
m2. Kanpoaldera begira. Al-
tzariz hornituta. 2 logela.
Egongela. Sukaldea. Komun
bat. Guztiz berriztuta. Kristal
bikoitzeko leihoak, ate blinda-
tua. 215.000 euro. 
Tel: 607 715 353 

Durango. Kalebarrian, 74
m2. 3 logela, despentsa,
egongela, sukaldea eta ko-
muna. Erreformatuta, oso
polita. Ganbara.  
Telefonoa: 696 397 387

Durango. 94 m2, herriko
gudarien plazan. 3 logela, 2
komun, sukaldea eskegito-
kiarekin, egongela ederra,
ganbara eta garajea. Kokapen
oso ona, etxe eguzkitsua eta
bista ederrekoa. Prezioa:
343.000 euro. 
Tel.: 615 760 801.

Durango. Andra Maria kale-
an. Bi logela, egongela, sukal-
dea eta komuna. Kanpoaldera
ematen du; oso argitsua. Pisu
altua, 30 m2-ko terrazarekin.
Tel.: 696 255 083 (arratsal-
deko 17:00etatik aurrera)

Durango. Sasikoa kalean. 71
m2-ko pisua. 3 logela, komu-
na, egongela-jangela eta su-
kaldea. 2 balkoi. Kalefakzioa.
Ganbara eta garajea. Telefo-
noa: 679 382 369. Sorkunde

Durango. Pisu ederra Mar-
txoaren 8ko kalean. 3 urte.
Oso polita dago. 80 m2, bi lo-
gela, bi komun, sukalde berria
eta saloi ederra. Pisu osoa in-
guratzen 90m2-ko terraza.
Kanpora ematen du eta orien-
tazioa paregabea da. Batera
30m2-ko garajea saltzen da.
Tel.: 637 416 438

Elorrio. Berritua, 124 m2,
gas naturaleko berogailua,
sukalde hornitua, egongela, 5
logela, 2 komun, jangela, 2
balkoi eta garaje itxia.
264.500 euro. 685 734 825

Elorrio. Berrio-otxoa kalean
berriztuta dagoen jaure-
gian,70 m2-ko pisu polita, 2
logela, sukalde eta egongela,
komuna, trastelekua, garaje

itxia.303.000 euro; trastele-
ku eta garaje barik 283.000
euro. Nagore: 653 748 001

Iurreta. Askondo kalean.
210.000 euro. 78 m2, 3 loge-
la, sukaldea, egongela eta ko-
muna. Igogailua. Garajea ere
gura bada. Tel.:94 681 19 48.

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

ERRENTAN EMAN

Atxondo. Atxondon bi loge-
la alokagai, komunareko eta
sukalderako eskubidearekin.
Telefonoa: 666 829 510

Durango. 3 logela. Oso
eguzkitsua eta bista ederrak.
4. pisua, igogailu eta berogai-
luagaz. Tel.: 638 125 838

Elorrio. 50 m2-ko atikoa.
Logela, komuna eta sukalde-
egongela. Igogailua .  Oso po-
lita. Tel: 606 043 835

Zaldibar. Logela bat ematen
dut errentan.  655 739 792

ERRENTAN HARTU

Durango. Alkilatzeko etxe
bila nabil Durangon eta ingu-
ruetan.  637 14 41 62. Momo

Elorrio. Altzariz jantzitako
pisu bila nabil alokatzeko.
Tel.: 94 658 21 91

Iurreta. Lagun bi alokatzeko
pisu bila dabiltza Iurretan edo
Durangon. Etxea jantzita.
Tel.: 675 708 827

OPORRETAKO 
ETXEBIZITZAK

ERRENTAN EMAN

Durango. Larunsen (goure-
tte eski estazio ondoan) mo-
bilhomea alokagai, eski den-
boraldian, astelehenetik osti-
ralera. Tel.: 678 748 924

PISUA KONPARTITU

PISUKIDE BILA

Durango. Pisukide bila ga-
biltza. Pisua egoera onean
dago. Leku lasaian eta alde
zaharretik bi minututara. 
Telefonoa: 679 620 447 
edo 646 654 744

Durango. Pertsona bat be-
har dugu etxea partekatzeko.
Leku onean. Etxe berria. 
Tel.: 657 72 36 14.

LOKALAK

ERRENTAN EMAN

Abadiño. Lokal ekipatua, al-
tzariekin, Matiena eta Duran-
go bitarteko errepidean.
120 m2. Tel.: 619 790 053.

Durango. Biltegi modura
erabili daitekeen lokal bat Ka-
lebarrian. 20 m2. 200 euro
hilean. Tel.: 665 700 461.

Iurreta. Pabiloia alokagai

Arriaundiko industrialdean.
150 m2 behea. 120 m2 goia.
Tel.: 657 79 45 52.

GARAJE

SALDU

Berriz. Garajea salgai. Itxita.
Argia eta ura. Ate automati-
koa, bainua, txokoa eta bode-
ga txiki bat. 41 m2. 2 edo 3
kotxe. Tel.: 615 752 136

Durango. Garaje partzela
bat salgai Alluitz kalean, 3.
22.000 euro. Telefonoa: 
636 33 82 46. Amaia

Elorrio. Garaje itxia salgai
Berrio-Otxoa kalean. Telefo-
no zenbakia: 658 759 264

ERRENTAN EMAN

Durango. Garaje bat aloka-
tzen dut azoka plazaren ondo-
an.  Tel.: 619 187 799.

Durango. Motorrarentzako
garaje partzela alokagai, 25
euroan. Erdigunean. Saltzeko
aukera, 9.000 euroan. 
Tel.: 665 700 461.

ERRENTAN HARTU

Elorrio. Furgoneta bat sar-
tzen den garaje baten bila na-
bil elorrion, alokatzeko. 
Tel.: 679 666 331

Teknologia
INFORMATIKA

Ordenagailuak konpon-
tzen ditut. Etxez etxe joaten
naiz konpontzen. Konfigura-
tu, birusak kendu, periferiko-
ak ipini, etab. Arin eta merke!
Tel.: 650 172 285

Lana/negozioak
LAN ESKARIAK

ETXEKO LANAK

Durango. Neska euskaldu-
na, etxeko lanak, portalak
zein tabernak garbitzeko
prest. Durangaldean. Kotxea.
Orduka. Tel.: 946 81 71 74

Durango. Prest nago porta-
lak garbitzeko Durangaldean.
Tel: 665 717 458 

PERTSONAK ZAINDU

Atxondo. Neska gaztea eta
euskalduna  aste barruan
arratsaldez umeak zaintzeko
prest. Haur hezkuntza ikas-
ten. Umeekin esperientzia
eta autoa. Lanerako prest
nago. Tel.: 626 196 885

Durango. Esperientziadun
gaztea eta erreferentzia onak
dituena interna edo externa
modura lan egiteko prest. Tel.:
686 161 334

Durango. Goizez umeak edo
pertsona nagusiak zaintzeko
prest. Telefonoa: 665 7174
58 edo e-posta: mai_egida-
zu@hotmail.com

Durango. Pertsona nagu-
siak eta umeak zaintzen lan
egingo nuke, interna edo ex-

terna modura. Baita sukaldari
moduan ere, jatetxeetan. Tel.:
628 002 217

Durango. 27 urteko neska,
goizez umeak zaintzeko, etxe-
ko lanak egiteko edo denda-
ren batean lan egiteko prest.
Esperientzia. 665 717 458

Durango. Neska euskaldu-
na, umeak zaindu eta garbi-
keta lanetan aritzeko prest.
Telefonoa: 619 20 11 19

Durango. Neska euskalduna
arratsaldeetan haurrak zain-
du eta eskola partikularrak
emateko prest. 680 274 327

Durango. Garbiketan jardu-
teko, umeak edo nagusiak
zaintzeko, externa edo inter-
na ezeindo orduka lan egiteko
prest. Erreferentziekin. Tel.:
690 385 891.

Durango. Garbiketan, ume
edo nagusien zaintzan aritze-
ko lan bila nabil. 09:30-14:00
eta 18:00-21:00. Erreferen-
tzia onak. Tel.: 681 218 230

Durango. Lanaldi osoan edo
orduka aritzeko lan bila nabil,
pertsona nagusien zaintzan
edo garbiketan. Erreferentzia
onak. Tel.: 650 61 01 94.

Elorrio. Neska euskalduna
eta esperientziaduna arra-
tsaldetan edo orduka (astele-
henetik ostiralera) haurrak
zaintzeko edo klase partikula-
rrak emateko prest. Haur hez-
kuntzako tituluduna eta egun
hezkuntza bereziko ikaslea.
Interesa baduzu, deitu: 688
640 604 (arratsaldez).

Elorrio. Neska euskalduna
astelehenetik ostiralera bitar-
tean, arratsaldetan edo ordu-
ka, pertsona edadetuak pase-
atzera ateratzeko prest. Tel:
688 654 291 (arratsaldez) 

IRAKASKUNTZA

Atxondo. Eskola partikula-
rrak emateko prest. Hezkun-
tza berezian diplomaduna  eta
EGA. Hiru urteko esperien-
tzia. Ingelesa ere emango
nuke. Telefonoa: 645 710
248 / 94 658 31 55

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. Ingeles maila ho-
betu nahi? ingeles irakaslea
partikularrak emateko
prest.Ingurugiro ikasgaia in-
geleses (LH eta DBH mailak).
Durango. Tel.: 625 70 98 46 

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

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

GAINERAKOAK

Durango. Neska gazte eus-
kalduna, arratsaldez orduka
lan egiteko prest astelenetik
ostiralera, haurrak zaintzeko,
garbiketa lanak egiteko edo
dendari bezala lan egiteko. 
Tel.: 615 716 232

Durango. Durangoko neska
euskalduna umeak zaintzeko
prest. Arratsaldetan zein or-
duka (astelehenetik ostirale-
ra). Autoa eta gidabaimena.
Telefonoa: 639 879 065 

Durango. Ileapaintzailea
Durango eta inguruetan lan
egiteko prest. 600 666 417

Durango. Asteburuetarako
lan bila nabil Durangon edo
Bilbon. Erreferentzia onak.
Tel.: 699  77 57 21.

Durango. Asteburuetarako
lan bila nabil, tabernan lan
egiteko edo beste edozein la-
nerako. Kotxea daukat. 
Tel.: 656 750 534

Durango. Masajeak etxez
etxe, durangaldean. Etxetik
mugitu gabe zure gustuko
hanketako igurtziak (hanke-
tako erreflexologia), masaje
lasaigarriak zein terapeutiko-
ak. Sesioa: 10 euro (40 min).
Sesio berezia (buru eta aur-
pegiko masajetxoak barne):
15 euro (ordu bete). Luis mari.
606 266 244. Mesedez, au-
rretiaz deitu.

LAN ESKAINTZAK

OSTALARITZA

Abadiño. Pertsona bat be-
har dute, asteburuetan txan-
daka sukaldean lan egiteko.
Tel.: 620 45 96 92.

Abadiño. Zerbitzaria. Ezin-
bestekoa: urtebeteko espe-
rientzia , gidabaimena, autoa
eta Durangaldean bizitzea.
Lanaldi osoa.  Sartu. Erref.:
471. Tel.: 94 620 04 49

Abadiño. Sukaldaria. Ezin-
bestekoa: urtebeteko espe-
rientzia, gidabaimena, autoa
eta Durangaldean bizitzea.
Lanaldi osoa. Enpresak ze-
haztutako ordutegia.  Bere-
hala hasteko. Sartu. Erref.:
472. Tel.: 94 620 04 49

ETXEKO LANAK

Durango. Etxeak eta bule-
goak garbitzeko eta umeak
zaintzeko prest. Manuela lo-
pez. Tel.: 94 681 92 01 edo
664 253 978.

IRAKASKUNTZA

Bilbo. Txinera irakaslea. En-
presetan txinerako klaseak
eman. Ezinbestekoa: espe-
rientzia izatea eta zonaldean
bizitzea. Zatikako lanaldia
goizez. Berehala hasteko. Or-
duko soldata gordina: 12,50
euro. Sartu. Erref.: 564. 
Tel.: 94 620 04 49

Durango. Italiera irakaslea.
Enpresetan italierako klaseak
eman. Ezinbestekoa: bertako
irakaslea eta durangaldean

bizitzea. Lanaldia goizez. Be-
rehala hasteko. Orduko sol-
data gordina: 12,50 euro.
Sartu. Erref.: 561. 
Tel.: 94 620 04 49

Durango. Aleman irakaslea.
Durangaldeko enpresetan
alemanierako klaseak eman.
Ezinbestekoa: aleman irakas-
le bezala esperientzia eta Du-
rangaldean bizitzea.Lanaldia
goizez. Berehala hasteko. Or-
duko soldata gordina: 12,50
euro. Sartu. Erref.: 565.
Tel.: 94 620 04 49

GAINERAKOAK

Abadiño. Tornularia. Lan-
postuari dagozkion lanak egi-
teko. Aleko piezak. Ezinbeste-
koa: esperientzia eta Duran-
galdean bizitzea. Lanaldia:
osoa zatitua, astelehenetik
ostiralera. Berehala hasteko.
Sartu. Erref.: 239. 
Tel.: 94 620 04 49

Durango. Aseguru-merka-
tari bat. Ezinbestekoa: diplo-
maduna izatea, komertzial la-
netan esperientzia izatea eta
inguruan bizitzea. Lanaldi
osoa. Berehala hasteko. Urte-
ko soldata gordina: 24.000
euro. Sartu. Erref.: 10477.
Tel.: 94 620 04 49.

Durango. Merkataritzako
agentea. Musika espezializa-
tuko handizkaria. Ezinbeste-
koa: ingelesa menperatzea,
gida baimena eta durangal-
dean bizitzea. Lanaldi erdikoa
goizez.  Sartu. Erref.: 405. 
Tel.: 94 620 04 49

Durango. Aseguru-merka-
taria. Ezinbestekoa: esperien-
tzia komertzial lanetan eta
Durangaldean bizitzea. La-
naldia: osoa zein erdia. Bere-
hala hasteko. Hileko soldata,
gutxi gorabehera: 500 euro
(lanaldi osoarengatik) + ko-
misioak. Sartu. Erref.: 113.
Tel.: 94 620 04 49.

Durango. Telekomunikabi-
deen instalatzailea. Ezinbes-
tekoa: esperientzia izatea eta
Durangaldean bizitzea. La-
naldi osoa; zatitua. Berehala
hasteko. Sartu. Erref.: 10163.
Tel.: 94 620 04 49

Eibar. Merkataritzako agen-
tea. Ezinbestekoa: esperien-
tzia, bigarren hezkuntza eta
zonaldean bizitzea. Lanaldia:
osoa zatitua, astelehenetik
ostiralera. Sartu. Erref.: 236. 
Telefonoa: 94 620 04 49

Zornotza. Merkataritzako
agentea. Ezinbestekoa: gu-
txienez %33ko minusbaliota-
suna, diplomatura edo lizen-
tziatura, informatikako eza-
gutzak, gidabaimena eta
autoa. Ordutegia: 08:30-
14:30 eta 16:00-18:00. Kon-
tratua: enplegua sustatzeko
(12 hilabete). Urteko soldata
gordina: 18.000-21.000
euro. Sartu. Erref.: 10097. 
Tel.: 94 620 04 49

NEGOZIOAK

ERRENTAN EMAN

Abadiño. Oregi taberna alo-

kagai Matienan. 
Tel.: 94 682 76 32

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

Denetarik
SALDU/EROSI

4 erradiadore elektriko
salgai. (igorle termoelektri-
koak)junkers markakoak.
Hauetako bat komuneko toa-
lla-euskarria da. Denak pro-
gramatu daitezke. 3 erradia-
dorek 2 urte dituzte, eta bes-
teak urtebete. Egora onean
daude. Eskaintza paregabea.
Tel.: 659 425 890. Ainara.

Egurra eta teilak. Alerce
egurrezko bigak eta teilak en-
paketaturik saltzen ditut,
egoera onean. Berriztatutako
baserri batetik aterata daude.
Teilatuaren neurriak 16x16
metro. Tel.: 615 704 269

Haritzezko oholak salgai.
Ertz bizikoak. Lodiera 8 edo 5
zm, zabalera 20 zm-tik aurre-
ra eta luzera 3 m-tik aurrera.
Arotzentzako egokiak , baita
teilatu edo zoruak berrizta-
tzeko ere. Tel.: 605 720 725

Ibilgailuak
AUTOAK

SALDU

Opel zafira salgai. Aire-gi-
rogailua, 2.0 dti, 100 zaldi
potentzia, 4 airbags, llantak,
4 kristal-jasogailu elektriko,
itxiera bateratua, irrati-cd-a,
barruko ordenagailua, abs,
kristal tintatuak, 7 plaza,...
5/02/2005. 100000km.
7000 euro.  663936026.
alanda@mondragon.edu

Citroen xsara. 2000 hdi
90cv, jabe bakarra, gorria,
120.000km, 2001. 3500e.
Tel.: 656 791 027

Kotxea salgai. Egoera one-
an, interesatuak deitu zenbaki
honetara: 661 974 353

Wolswagen passat bat
salgai. 190.000 km. Bi-cp.
5.000 euro. Kotxea ikusteko
elorrioko autos besaiden. Te-
lefonoa: 617 358 805

FURGONETAK

SALDU

Opel vivaro. Lo egiteko
prestatuta. Gutxi erabilita.
Extra ugarirekin (berokuntza,
2. bateria, bizikletak erama-
tekoa, ...). Tel.: 665 707 535

Opel vivaro. 1.9. Cdti. Egoe-
ra onean. Ohea, mahaia, ar-
mairuak eta kortinak. 2005.
115 zaldi, 5 plaza.120.000
km. Tel.: 665 737 605

MOTORRAK

SALDU

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

tea da. Telefonoa: 630 681
890 

Yamaha jog scooter bat
salgai. 2.000 km. Dena ori-
ginala. Beti garajean. 
Tel.: 650 172 285
stratokaster@gmail.com. 

GAINERAKOAK

SALDU

Kotxeko lau gurpil salgai.
185/60r14 82h. G. Grip, erdi
prezioan. 1000km. Telefo-
noa: 627 102 512

Llantak eta erruberak
salgai. 16 pulgadako llantak
eta euren gurpilak salgai:
195x50x16. Aukerazkoa llan-
tak bakarrik edo gurpil osoa
erostea. Telefonoa: 600 044
023

Aisia/kirola
KIROLAK

SALDU

Cannondale r800. 5 urte.
Erabiltzen ez dutelako dago
saltzeko. Oso ondo zainduta.
Koadroa: r800 aluminio. Ko-
lorea: gorria. Neurria: 57 (m).
Direkzioa: dia-compe. Shi-
mano 105 osorik 8v (frenoa-
ren heldulekuak, frenoak, al-
dagailua, desbideragailua eta
bielak). Buxiak: mavic. Gurpi-
lak: mavic sup. Kubiertak:
spezialized-michelin. Sillina:
selle italia turbomatic 4. Pre-
zioa: 500 euro. Tel.: 600 959
741. 

ANIMALIAK

SALDU

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

Baserriko oilaskoak sal-
gai. 4,50 eurotan (osoa). Te-
lefonoa: 655 99 84 02

EMAN

Txakurkumeak. Arratoi
txakurkumeak gura badituzu,
deitu gaueko zortzietatik au-
rrera.  94 682 73 69.

MUSIKA
Gitarra eskola partikula-
rrak durangon. Elektrikoa,
akustikoa, rocka, bluesa,...
Eskalak, akordeak, erritmoa,
teknikak, ... Tel.: 650 172 285

Familia/etxea
ALTZARIAK

Izozkailu bertikala salgai.
125 euro. Tel.: 679 382 369

Lora sikuekin egindako
koadroak. Teca egurraz
egindako piramidea ere
(85x50x20). 672 400 418 

OSASUNA
Invacare dragon gurpil-
aulki elektrikoa salgai. Bi
hilabetean erabilita; garantia.
Oso ondo zainduta. Estrenatu
barik dagoen dutxarako aul-
kia opari. Prezioa: 1.500 euro.
Telefonoa: 656 773 604
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IIlleeaappaaiinnddeeggiiaa

EEsstteettiikkaa
ZZeennttrruuaakk

EDERTASUN GIDA

ZZeerr  aallddee  ddaaggoo  ddeennddaa  bbaatteeaann  eeddoo  iilleeaa--
ppaaiinnddeeggii  bbaatteeaann  eerroossii  ddeezzaakkeegguunn
ttxxaannppuu  eeddoo  kkoossmmeettiikkoo--ggeerruuzzaa  bbaatteenn
aarrtteeaann??
Gaur egun konpetentzia handia dau-
kagu komertzioetan saltzen diren pro-
duktuekin; batez ere, prezio aldetik.
Hala ere, esan beharra dago leku
horietan saltzen diren txanpu eta kos-
metiko-geruzek ez dutela profesiona-
lekin alderatuta zerikusirik.

ZZeerr  eezzbbeerrddiinnttaassuunn  ddiittuuzzttee  pprrooffeessiioonnaa--
lleekkiinn  aallddeerraattuuttaa??
Adibidez, leku horietan saltzen dituzte-
nek parafina moduko osagai bat dau-
kate; horregatik ematen du ilea leun
gelditzen dela eta koloreak gehiago
irauten duela. Arazoa da parafina
horrek azal bat egiten duela ilean,
beraz, ileko barrualdea ez du tratatzen.
Txanpu edo kosmetiko-geruza hori
erabiltzeari uzten diotenean, ilea
lehengo egoerara bueltatzen da eta
diru hori ez dugu ezertarako gastatu. 

PPrroodduukkttuu  pprrooffeessiioonnaalleekk  zzeerr  oossaaggaaii
ddiittuuzzttee??
Profesionalek, aldiz, osagai naturalak
eta molekula txikikoak dituzte, eta
horregatik ilean sartzen dira eta ara-
zoa barrutik kanpora konpontzen dute. 

TTiinnddaaggaaiieenn  kkaassuuaann  bbeessttee  hhoorrrreennbbeessttee
ggeerrttaattzzeenn  aall  ddaa??
Hainbat kalitatetakoak daude, baina
supermerkatuetan saltzen direnek
kolorea finkatzeko amoniako kantita-
tea handitzen diote, “para” deitzen den
osagai bat ez botatzeagatik alergiak
sortzen baititu. Beraz, ilea gehiago
apurtzen du, eta gutxiago irauten du.
Begibistakoa denez, batzutan hobeto
da diru gehiago gastatzea emaitza
hobeak izateko. 

Produktuen
aukeraketa

• Amaia Salazar

• Nukleo ileapaindegia
dauka Elorrion
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AUKERA
• Sasikoa: 3 logela. 2 terraza. Berogailua. Igogailua.
Ganbara eta garajea. 240.000€  baino gutxiago.
• J.A.Aguirre: 95 m2. 3 logela, egongela handia eta 2
komun. Terrazak. Ganbara eta garajea. 294.500€.

ETXEBIZITZAK SALGAI
DURANGO
• Oiz: 3 logela eta egongela. 2 terraza. Igogailua. 
• Errotaritxuena: ESTREINATZEKO. 88 m2. 2 logela.
20 m2-ko 2 terraza. Garaje itxia.
• Erretentxu: 75 m2. 3 logela, egongela eta 2 komun.
Berria. Garaje itxia.
• Astarloa: 3 logela eta egongela. Terraza. Ganbara.
198.000€.
• Murueta Torre: 90 m2. 3 logela eta 2 komun.
Garajea eta trastelekua.
• Herriko Gudarien kalea: 110 m2. 3 logela eta 2
komun, egongela terrazarekin eta eskegitokia.
Ganbara eta garajea. 
• Zeharkalea: 70 m2. 3 logela eta egongela.
Igogailua. 198.300€.
• Intxaurrondo: 105 m2. 3 logela eta 2 komun.
Terraza handia. Garaje itxia. Etxe osoak kanpora
ematen du. Eguzkitsua. 
Haur parkearekin.
• Madalena: 105 m2. 4 logela eta 2 komun. 2 terraza.
Berogailua. Igogailua. 234.400€.
• Madalenoste: 100 m2. 3 logela eta 2 komun.
Terraza. Etxe osoak kanpora ematen du. Erdi berria.
• Durango: 4 logela. 154.500€. 
• Tabira: 4 logela. 2 terraza. Igogailua. Berogailua.
Ikusoegi politak. 222.300€.
• Ezkurdi: 138 m2. 4 logela eta 2 komun. 2 terraza. 
• San Ignazio: 90 m2. Terraza. Ganbara. Garajea. Etxe
osoak kanpora ematen du. BERRIZTATUA. 
• Antso Eztegiz: 2 logela. Igogailua. 179.000€.
• Zumarparkea: Tabira. Erdi berria. 2 logela eta 2
komun. Eguzkitsua. Trastelekua eta garajea.
• Durango: 2 logela. Berogailua. 156.300€. 
• Ezkurdi: 70 m2. 1. solairua.
• Mendizabal: 2 logela eta egongela. Eguzkitsua.
Ganbara. Garaje itxia. 
• Plateruen Plaza: 2 eta 3 logela. 2 komun.
Trastelekua eta garajea.
• Atxondo: Landa etxea. 100 m2-ko lorategia.
• Mañaria: ESTREINATZEKO. 80 m2. 3 logela,
sukalde jantzia eta 2 komun. 25 m2-ko ganbara.
Garajea.

IURRETA
• Bixente Kapanaga: Pisu altua. 90 m2. 3 logela.
Igogailua. Bizitzen sartzeko prest.
• Bixente Kapanaga: 75 m2. Berria. 210.000€.
• Dantzari: 3 logela eta egongela. 192.000€.
• Maspe: 70 m2. 3 logela. Berriztatua. Igogailua. 

NEGOZIOAK
• Olleria ( Landako ): 100 m. Erakusleiho handia.
• Iurreta: Baserri jatetxea. Alokairuan. 
• Taberna – jatetxea: 230 m2. 70 pertsona.
Alokairuan edo salgai. Funtzionamenduan.

LOKAL KOMERTZIALAK
• Matxinestarta: 56 m2. Guztiz egokitua. 650€.
• Iurreta: Maspe. Autobus geltoki ondoan. Egokitua.
400€.
• Ibaizabal: 60 m2-tik 150 m2-ra.
• Kalebarria: 68 m2. 480€.
• Artekalea: 100 m2. Alokairuan.
• Oñiturri: Ezkurdi. 90 m2.
• Zabale: 60 m2. 86.000€.
• Oiz: 58 m2. Salgai.
• Iparraguirre: 35 m2. Salgai.

PABILIOI INDUSTRIALAK
• Mallabiena ind.: Autopista eta errepide nazionalaren
artean. 400 m2. 2 sarrera.
• Matiena: 400 m2. Eroski ondoan.
• Matiena: 400 m2. 1.000€.

ETXEBIZITZA BERRIAK
• Zaldibar: Eraikitzen dauden etxebizitzak salgai. 
• Atxondo: Adosatua lursailarekin salgai.
• Abadiño: Txalet bifamiliarra lursailarekin salgai.
• Durango - Erretentxu: Salgai. Adosatuak eraikitzen.
• Bernagoitia: Zornotza. Unifamiliarra lursailarekin.
• Otxandion: Adosatuak. Eraikuntza berriak.

ETXEBIZITZAK SALGAI
• 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. 
• 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 kotxerentza-
ko 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 ). 
• Komentu kalean: Halla, sukaldea, egongela-
jantokia, 4 logela eta komuna. Ganbara.
• Laubideta: Halla, sukalde-jantokia, egongela, 
2 logela eta komuna. Terraza.
• Montebideo: Halla, egongela-jangela, sukaldea, 
5 logela eta 3 komun. Terraza. Ganbara. 150 m2. 
• SALMENTAN BASERRIA LUR EREMUAREKIN
ZORNOTZAN.
• SALMENTAN BASERRIA LUR EREMUAREKIN
MENDATAN.
• SALMENTAN TXALET ADOSATUA LUR 
EREMUAREKIN MAÑARIAN.

BESTE ESKAINTZA BATZUK 
BULEGOAN. 

• ETXEBIZITZAK ALOKAGAI.

• LOKAL KOMERTZIALAK, INDUSTRIALAK ETA
BULEGOAK  SALDU ETA ALOKATZEN DITUGU.

• TABERNA ETA OILASKO-ERRETEGIA  
TRASPASATZEN DITUGU ZALDIBARREN.

• HIGIEZINEN ARLOKO DENERIKO KUDEAKETAK 
( LURREN SALMENTA, TRASPASOAK, INFORMEKA,
BALORAZIOAK,ETAB.)

ETXEBIZITZAK SALGAI
DURANGO
• Askatasun Etorbidea: 3 logela, egongela, eskegito-
kia eta 2 komun. 2 balkoi. Ganbara eta garajea. Zatoz
ikustera.
• Apartamentu berriak eraikitzen.700€ hilero. EZ
GALDU AUKERA HAU.
• Erdialdea: AZKENEKO APARTAMENTUA. Logela bat
edo bikoak, sukalde jantzia, komuna eta horma-
armairuak. Edo nahiago baduzu alokatzen dizugu.
• Herriko Gudarien kalea: 3 logela, 2 komun,
sukaldea eskegitokiarekin eta egongela balkoiarekin.
Ganbara eta garajea.
• Erdialdean. 123 m2. Etxe osoak kanpora ematen
du. Berriztatzeko. Zonalde onean kokatua.
• 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 berriztatua. 2 logela,
sukaldea, egongela – jangela eta komuna.
• Andra Mari: 110 m2. 3 logela, komuna, egongela
eta sukaldea. Leku onean.
• Barrenkale: AZKENEKO DUPLEXA. Eraiki berriak.
Berehalako banaketa.

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.

TXALETAK SALGAI

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

DIMA
• Baserria salgai. 4.000 m2-ko lursaila. Balzolako
kobetatik gertu. 
• Baserria salgai. Hektarea bateko lursaila. Indusi
zonaldean.  

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

OTXANDIO
• Guztiz berriztuta dagoen baserria. 3 solairu,
sukaldea, egongela – jangela, 2 komun, 3 logela,
egongela eta atikoa.

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

ELORRIO
• Jaral de Bedoya. 240 m2-ko txaleta eta 200 m2-ko
lorategia. Garaje bikoitza, txokoa, sukalde eta
egongela handiak, 4 komun, 4 logela bikoitz eta
terraza. Banaketa. Sotoa: Bi kotxerentzako garajea  eta
txokoa jantzia. Beheko solairua: Sukalde handia
estreinatzeko, egongela handia eta bainugela.
Lehenengo solairua: 3 logela bikoitz eta 2 komun.
Bigarren solairua: Komuna hidromasajearekin,egon-
gela printzipala ( suite ) eta terraza.

GARAI
• Adosatua salgai. Estreinatzeko. Leku ezin hobean
kokatuta.

ETXEBIZITZAK SALGAI
• Askatasun etorbidean: Promozio berriak. 1,2,3 eta 4
logelakoak.

- Logela bakarra garajea eta ganbararekin   
185.000€+ BEZ

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

• Durango: Atikoa. 2 logela, egongela, sukalde jantzia
eta 2 komun. 20 m2-ko 2 terraza. Garaje itxia. 
• Pagasarri kalea: Azkeneko etxebizitzak salgai. Eraiki
berriak. 2 eta 3 logela. Garaje itxia.
• Askatasun Etorbidea: 81 m2. 3 logela, egongela,
sukalde jantzia eta komuna. Igogailua. Gas naturaleko
berogaiua.
• San Fausto: Ekonomikoa.
• 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. 
• Arkotza: 4 logela, egongela, sukalde jantzia,
komuna eta bainugela. Balkoia eta ganbara.
• Aramotz: 62 m2. 3 logela. Guztiz berriztatua eta
jantzia.
• Mendizabal: 63 m2. 2 logela. Etxe osoak kanpora
ematen du. Eguzkitsua. Ganbara.
• Alluitz – Fray Juan de Zumarraga: 50 m2. Erdi
berria. Logela bakarra.
• Txibitena - Landako: Erdi berria. Logela bakarra.
Ganbaran beste logela bat. Garajea.
• Txibitena: Etxebizitza handia. 3 logela, egongela,
sukaldea, bainugela eta 2 komun. Garajea.
• Zumalakarregi - Ezkurdi: 130 m2. 4 logela. Garajea.
Handia. Orientazio ona.
• Ezkurdi: 100 m2. 3 logela, egongela, sukaldea eta 
2 komun. Ganbara. 
• Fray Juan de Zumarraga: 108 m2. 4 logela. Altuera
ona. Garajea.
• Murueta Torre: 120 m2. 4 logela. Garajea eta
trastelekua. Balkoia. 
• Juan de Itziar: 4 logela, egongela, sukaldea eta
komuna. Bizitzen sartzeko moduan.
• Askatasun Etorbidea: 75 m2.  3 logela, egongela,
sukaldea eta komuna.
• Herriko Gudarien kalea: 105 m2. 3 logela. Garaje
itxia. Balkoi handia.
• Frantzisko Ibarra: 95 m2. 3 logela, egongela,
sukaldea eta 2 komun. Garajea eta trastelekua.
• San Ignazio: 104 m2. 3 logela. Garajea eta ganbara.
Erdi berria. Altuera ona. Etxe osoak kanpora ematen
du. Eguzkitsua.
• San Franzisko: 75 m2. 3 logela, egongela, sukaldea
eta komuna. 2 balkoi.
• San Fausto: 2 logela, egongela, sukalde jantzia eta
komuna. Guztiz berriztatua. Prezio interesgarria.
• Zeharkalea: 70 m2. 2 logela.
• Arriandi auzoa: 76 m2-ko baserria salgai.
Trastelekua eta garajea guztiz barriztatua.
• Zeanuri: Baserri ikusgarria paraje zoragarrian
kokatua. Ikuspegi ederrak.
• Zeanuri: Lursaila salgai. Unifamiliarra egiteko
aukerarekin. Zonalde lasaia. 
• Matiena: Lebario auzoa. Baserria salgai. 
3.000 m2-ko lursaila.
• Noja: Deneriko etxebizitzak dauzkagu aukeran
• Elorrio: Pabilioia salgai. 500 m2. 60 m2-ko
bulegoak erdiko solairuan kokatuak aire egokituarekin.
Aukera! Prezio negoziagarria!

AUKERA GEHIAGO:

www.inmoduranguesado.com
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MUSIKA
BERRIZ
›› Urtarrilaren 29an, Iñaki Salvado-

rren Lilurarik ez-Mikel Laboare-
kin solasean emanaldia,
20:00etan Kultur Etxean.

DURANGO
›› Urtarrilaren 28an, Ulannah

taldearen kontzertua, 22:00etan
Plateruena kafe antzokian.

›› Urtarrilaren 29an (20:00), eta
30ean (19:00etan), De Norte a
Sur & Tabira musika banda San
Agustin kulturgunean.

›› Urtarrilaren 29an, Doinuzahar
Kamera Abesbatzaren emanaldia,
20:00etan, S. Frantzisko eliza.

ZORNOTZA
›› Otsailaren 4an, Alos Quartet

taldearen kontzertua, 21:00etan
Zornotza Aretoan.

ZINEFORUMA
ABADIÑO
›› Urtarrilaren 28an, Helena

Tabernak zuzenduriko Nagore
filmaren emanaldia, 19:30ean
Errota kultur etxean. 

BERRIZ
›› Urtarrilaren 30ean, umeentzako

zinema Kultur Etxean: Las
crónicas de Narnia filmaren
emanaldia, 17:00etan.

DURANGO
›› Otsailaren 4an, Zinegoak 2011

jaialdian aurkezturiko film
laburren emanaldia (La cita,
D’une vive a l’autre, Dinero fácil,
Fuckbuddies, Fodelsedag),
20:30ean, San Agustinen.

ZORNOTZA
›› Urtarrilaren 28an, Kimuak 2009-

ko euskal film laburren bilduma-

ANTZERKIA

BERRIZ
›› Urtarrilaren 28an, Gorakada

taldearen Ogro txikia umeentza-
ko lana, 18:00etan Kultur Etxean.

›› Urtarrilaren 30ean, Berbaro
elkarteak antolatuta, Upo,
Totopin eta Bartolina pailazoak,
17:30ean Plateruenean.

DANTZA

ELORRIO
›› Urtarrilaren 28an, Cia. Otra

Danza taldearen El gran
banquete ikuskizuna,
22:00etan Arriola antzokian.

›› Urtarrilaren 29an, Aka Dantz kale
dantza lehiaketa, 18:00etan
Arriola antzokian.

ERAKUSKETA
ABADIÑO
›› Urtarrilaren 29a ar te, Monica

Aldana argazkilariaren lanak,
Errota kultur etxean.

BERRIZ
›› Urtarrilaren 21etik, Peio

Agirreren argazkiak, Kultur
Etxeko sarreran ikusgai.

ELORRIO
›› Otsailaren 4a ar te, Iñigo

Gabiriak parapentetik egindako
argazkiak Iturri kultur etxean.

ZORNOTZA
›› Urtarrilaren 31 ar te, Juanjo

Baron margolariaren Karikatu-
rak, Zornotza Aretoan.

IKASTAROA
DURANGO
›› Otsailaren 21etik 24a ar te, Pep

Vilak gidatutako clown
ikastaroa San Agustinen. Izen
ematea eta informazioa,
info@ganso.info helbidean.

MAÑARIA
›› Urtarrilaren 31 ar te eman

daiteke izena, Kontserbak
egiten ikastaroan (udaletxean,
liburutegian; 94 681 89 98).  

JAIAK
ABADIÑO (San Blas)
›› Urtarrilaren 28an, 21:00etan,

bertso afaria Arkaitz Estiballes
eta Beñat Ugartetxeagaz,
Gaztetxean. 

›› Urtarrilaren 30ean, 09:00etan
Abadiño auzorik auzo ibilaldia
Gerediagako baselizatik.
11:00etan San Blas pilota
txapelketako final aurrekoak,
eskuz, Tornosolo trinketean.

›› Otsailaren 3an, (San Blas
Eguna), 09:00etan txistularien
kalejira, 10:30ean umeentzako
tailerrak Txanportako arku-
pean. 11:00etan meza nagusia
San Trokaz elizan. 12:00etan
bertsolariak Ferialeku plazan:
Gogaikarri bertso eskolakoak,
Xabier Amuriza, Garikoitz
Sarriugarte eta Eñaut Uruburu.
12:30ean herri-kirolak Probale-
kuan, eta ondoren nekazaritza
azokako sari banaketa.
16:30ean Lotxo taldeagaz
erromeria Ferialeku plazan.
17:00/22:00etara idi probak.

›› Otsailaren 4an, (San Blas Txiki
Eguna), 19:30ean Santa
Agedaren koplak kalerik kale
kantatuko ditu Done Zezili
abesbatzak. 19:30ean
desafioa. 22:00etan idi probak.
23:00etan Durangaldeko
Disorders, Zain eta Edan
taldeen kontzertuak. 

KONTALARIA
IURRETA
›› Urtarrilaren 28an, Susana Fú

kontalariaren umeentzako saioa,
20:00etan Ibarretxen.

DURANGO
›› Urtarrilaren 29an, Oihana

Etxegibel ipuin-kontalariaren
umeentzako saioak (12:00etan,
3-5 urte bitartekoentzat, eta
12:30ean 5 urtetik gorakoentzat).

ELORRIO
›› Urtarrilaren 28an, Lur Korta

ipuin-kontalariaren saioa
Elorrioko Iturri kultur etxean
ume-liburutegian (17:00etan 3
eta 5 urte bitartekoentzat, eta
17:30ean 6 eta 9 urte bitarte-
koentzat).

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

Urtarrilaren 29an, 22:00etan
Durangoko Plateruenean

AMA SAY +
GORA JAPON + R
90eko hamarkadan Ortuellan sortu eta
hamarkada berean desegin zen Ama
Say rock taldearen berpizkunde biraren
barrukoa da Durangoko Platerueneko
biharko kontzertua: orain urte bi
elkartu ziren berriro. Ortuellarrekin
oholtza konpartitzen, rock musika eta
inprobisazioa uztartzen dituen Gora
Japon bikote bilbotarra eta hastapenak
90eko hamarkada erdialdean izan
zituen eta orain gutxi Uneak diskoa
kaleratu duen R taldea izango dira.         

AGENDA

ZINEMA

DURANGO

Zugaza

R.E.D.
Zuzendaria: Robert Schwentke

barikua 28: 19:00/22:00 
zapatua 29: 19:30/22:30
domeka 30: 19:30/22:30
astelehena 31: 19:00/22:00
martitzena 1: (ikuslearen
eguna): 20:00

Umeen zinema

Cazadores de
dragones
Zuzendaria: Arthur Qwak,

Guillaume Ivernel

zapatua 29: 17:00 
domeka 30: 17:00

Zineforuma

Los próximos
tres días
Zuzendaria: Paul Haggis

eguena 3: 20:30

ELORRIO
Arriola

Bon Appétit
Zuzendaria: David Pinillos

zapatua 29: 22:30
domeka 30: 20:00
astelehena 31: 20:00

Umeen zinema

Mystikal (euskaraz)
Zuzendaria: Ángel Alonso

domeka 30: 17:00 

ZORNOTZA
Zornotza Aretoa

Entre lobos
Zuzendaria: Gerardo Olivares

domeka 30: 20:00 
astelehena 31: 20:00

Umeen zinema

Adele y el misterio
de la momia
Zuzendaria: Luc Besson

astelehena 31: 17:30

Zineforuma

Mi refugio
Zuzendaria: François Ozon

martitzena 1: 20:00

Otsailaren 4an, Abadiñoko San Blas jaietan

DISORDERS + ZAIN + EDAN

Zaldibar, Berriz eta Iurretako taldeen emanaldia dator jasota San Blas
jaien aurtengo egitarauan, otsailaren 4rako. Punka, rocka eta doinu
alai eta dantzagarriak, guztiak Durangaldeko musika taldeen eskutik
jasotzeko aukera izango dugu datorren barikuan, San Blas Txiki
egunean, 23:00etan hasita, Abadiñoko txosnagunean. 

ko lanen (5 recuerdos, Ahate
pasa, Amona putz, Dirty Martini,
Él nunca lo haría, Los que lloran
solos, Marisa eta La presa)
emanaldia, 21:00etan Zornotza
Aretoan.
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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, 28
09:00-09:00 
• Campillo (Montebideo 24- Durango)
Zapatua, 29
09:00-09:00
• Irigoien (Bixente Kapanaga 3 - Iurreta)
09:00-13:30 
• Campillo (Montebideo 24- Durango)
• Gaztelumendi (F.J. Abasolo 2 -Durango) 
• SanRoma (Uribarri 5 - Durango)
• Balenciaga (Ezkurdi 8 - Durango) 
• Unamunzaga 
(Murueta Torre 2C - Durango)
• Sagastizabal (Askatasun Et. 19 -
Durango)
• De Diego (Intxaurrondo 22 - Durango)
• Bartolome (Gabiola 2 - Berriz) 
• Larrañaga-Balentziaga 
(Berrio Otxoa 6 - Elorrio) 
Domeka, 30
09:00-09:00
• Gaztelumendi (F.J. Abasolo 2 -Durango)
09:00-22:00
• Eguren, Isabel 
(Trañabarren 15 - Abadiño)
Astelehena, 31
09:00-09:00
• Unamunzaga 
(Murueta Torre 2C - Durango)
Martitzena, 1
09:00-09:00
• Balenciaga (Ezkurdi 8 - Durango) 
09:00-22:00
• Lopez de Aretxaga 
(Torresolo, nº 4-Abadiño)
Eguaztena, 2
09:00-09:00
• Mugica (Andra Mari 9 - Durango)
Eguena, 3
09:00-09:00
• Navarro (Artekale 6 - Durango)

EGURALDIA

6

12o

3

7o DOMEKA

1

8o ASTELEHENA

5

7o ZAPATUA

6

6o BARIKUA

MARTITZENA

AARRIIEESS (martxoak 21 - apirilak 20)
Bidezidorrak hartzea errazagoa da, baina batzue-
tan bide luzeek ikuspegi hobea ematen dute.

TTAAUURRUUSS (apirilak 21 - maiatzak 20)
Erabakiak hartzea kostatu egiten zaizu. Batzuetan
zirt edo zart egin beharra dago, beste barik.

GGEEMMIINNII (maiatzak 21 - ekainak 20)
Besteen musikagaz dantzan egiten ohituta zau-
de. Zuk hori baino nortasun sendoagoa daukazu.

CCAANNCCEERR (ekainak 21 - uztailak 20)
Dirua beharrezkoa da, baina zoriontsu izateko bes-
te alderdi batzuk ere zaindu beharko zenituzke.

LLEEOO (uztailak 21 - abuztuak 23)
Oroitzapen batzuek ez dizute lorik egiten uzten.
Nolabait txokoren batera baztertu behar dituzu.

VVIIRRGGOO (abuztuak 24 - irailak 23)
Aspaldi ikusi bako lagun baten telefonoa aurkitu
duzu. Deitu egin beharko zenioke.

LLIIBBRRAA (irailak 24 - urriak 23)
Jarrera harroa darabilzu aspaldian. Kontuz ibili eze-
an, apurka etsai asko egingo dituzu.

SSCCOORRPPIIUUSS (urriak 24 - azaroak 23)
Urte berrirako zenituen asmoen erdiak bertan
behera utzi dituzu. Arin hasi zara etsitzen!

SSAAGGIITTAARRIIUUSS (azaroak 24 - abenduak 23)
Aholkuekin datorrenari ez bizkarrik eman. Gutxie-
nez, entzun. Gero erabakiko duzu kasu egin ala ez.

CCAAPPRRIICCOORRNNUUSS (abenduak 24 - urtarrilak 20)
Triste zaude eta ematen du inori ez zaiola inporta.
Baina maite zaituen jende asko duzu inguruan.

AAQQUUAARRIIUUSS (urtarrilak 21 - otsailak 21)
Batzuetan sarritan erori beharra dago ikasteko. 
Ez arduratu, denoi gertatzen zaigu. 

PPIISSCCIISS (otsailak 22 - martiak 20)
Erretzeari utziko diozu. Oraingoan bai. Badakizu las-
ter Amankomunazgoaren ikastaroa hasiko dela?
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Atzo, urtarrilaren 27an, Josebak
11 urte egin zituen. Zorionak,
txiki! Zer handia dagoen gure
etxeko pilotaria. Musu handi bat,
aita, ama eta Ametsen partez!

Inhar Lizundia gure etxeko
erregeak gaur, urtarrilaren 28an,
4 urte beteko ditu. Musu handi
bat, zure arreba Eider eta zure
aitatxo eta amatxoren partez!

Hodei Puente Zubillaga
abadiñarrak 8 urte egingo ditu
urtarrilaren 30ean. Zorionak eta
musu handi bat, aita eta amaren
partez. Aurrera txapeldun! 

Argazkiko neskatxa polit honek
Haizea du izena. Urtarrilaren
20an jaio zen. Zorionak eta
musu handi bat hiruroi, etxeko
guztion partez! 

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

Lerroak

Semearen
arreba

Pozik

Unatu,
nekatu

Ipar EH-n,
erak
Ardi 

taldeak

* Irudiko
hondartza
Delibera-
mendua

Moduak

Puska

Ez 
irabaztea

Gabetua

Moztua

Gabarra
txikiak

Daukat

Burdinola

Otx!

Galdere-
tan

Gabezia

EH-ko
ibaia

Musika
nota

Kontso.
bustia

Aurrizkia

Röntgen

Kontso-
nantea

Potasioa

Bokala

Bokala

Nafarroako
hiria

Kontso-
nantea

Diru, bo-
kalik gabe

Handi

Makeakoa

Atorra

Bibliako
pertsonaia

IE
ALABA

ALAI
EARAK

ERABAKIA
ERAKAL

ZATIEK
GALTZEA

GALDUAN
DUTDD

NOEEBRO
LARRIR

MAKEARRA
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AKUILUAN Amaia Ugalde LAUHORTZA

Iñaki Sánchez
Irakaslea

Sisifo
Greziar mitologiako
pertsonaietariko bat Sisifo
dugu. Corintoko erregea
izan zen, eta, dirudienez,
gizon argia eta azkarra.
Sarri, jainkoekin problemak
eta arazoak izaten zituen,
hain zen gizaki ausarta.
Behinola, jainkoak guztiz
haserrarazi ondoren,
infernura bidali zuten. Han,
penitentzia betezina jarri
zioten: harritzar bat mendi
baten tontorreraino igo
behar zuen, baina, zigor
moduan, gailurrera iristear
zegoela, harritzarra jausten
zitzaion beti, behe-beherai-
no joanez. Eta horrela behin
eta berriro, eternitatea
“amaitu” arte.

Itxuraz, Sisifok ez zuen inoiz
etsi, pisu madarikatua
behera joan beste aldiz gora
eramaten ahalegindu
baitzen. Geure bizitzan ere,
zerbait konpondu dugula
uste dugunean, zast!, beste
buruhauste bat etortzen
zaigu, eta horrela, behin eta
berriro. Jausi beste bider
altxatzea da kontua, aurrera
jarraituko badugu. Halakoe-
tan, Zelanda Berriko B. A.
Makearetoine psikologoak
egiaztatu duenez, garrantzi-
tsua ez da ez “pisua” ez
“mendia”; baizik eta, erori
eta altxatzen garenean
nolako jarrera daukagun.
Bere ikasleekin era zientifi-
koan egindako ikerketa
baten arabera, jarrera
positiboak luzera emaitza
positiboak ekartzen dituela
baieztatu du, nahiz eta
prozesuan, batzuetan
zenbait emaitza negatibo
tartekatzen diren. Gainera,
menditik behera joaten zen
bakoitzean, Sisifok atsedena
hartuko zuen, ezta?

Jarrera positiboak luzera
emaitza positiboak
ekartzen ditu

“Baserritarra baserritik bizi dena da;
horrelako gutxi geratzen da Bizkaian”

AAzzkkeenneekkoo  uurrtteeoottaakkoo
SSaannbb llaasseettaann  AAbbaa --
dd ii ññ oo kk oo   ee mm aa kk uu mm ee

bbaasseerrrriittaarrrreekk  bbaazzkkaarriiaa  eeggii--
tteenn  dduuttee..  DDuueellaa  3388  uurrttee,,
AAssuunn  IIbbaarrgguurreenn  AAbbaaddiiññoorraa
eezzkkoonndduu  zzeenneeaann,,  bbaasseerrrriittaarr
ggeehhiiaaggoo  bbaattuukkoo  zziirreenn  bbaazz--
kkaarriittaarraakkoo,,  bbaaiinnaa  ddeennbboorraakk
aallddaattuu  eeggiinn  ddiirreellaa  aazzaalldduu
ddiigguu  AAssuunneekk..

Zenbat emakume inguru
batuko zarete hilaren
5eko bazkarian?
Zortzi-bederatzi. Eta
kostata. Kostatu egiten
delako animatzea, eta

geroago eta baserri-
t a r  g u t x i a g o

d a g o e l a k o
hemen ingu-
ruan. Orain
dela 38 urte,
hona bizi-
tzera etorri
n i n t z e -
n e a n ,
Zelaieta
d e n a
baserria
zen. Ikui-
luak-eta
h e m e n
z e u d e n
o r d u a n ,

h e r r i
erdian. 90eko

h a m a r k a d a n
etxeak eraikitzen
hasi ziren, eta
orduantxe hasi
ziren baserriak
gutxitzen. 

G u t x i , b a i n a
b a t z e n  z a r e t e  
urtero.
Bai. Hasieran ome-
naldiak egitea zen
asmoa. Otxandioko
artzain bati omenal-
dia egin genion... bai-

na, zentzu gutxi har-
tzen diot nik, ze, omenal-

dia nori egingo diozu? Ez dago-
eta baserritarrik! Ni neu ez naiz
sentitzen baserritarra! 

Ez?
Baserritar-baserritarra ez. Base-
rritarra da baserritik bakarrik
bizi dena. Lehenago bai eta orain
ere bai. Bizkaia aldean asko ez
daude. Gipuzkoan gehiago; Aia
aldean eta Asteasun-eta... ikusi
ditut baserri handiak. Baina pena
handia ematen dit 500-700 txahal
zaintzen 27 urteko gaztea ikus-
teak... Harek mutilak ezin ditu
ordu bi libre atera! Eta oporrak...
egun bi! Eta hori kanpotik eka-
rritako jendea daukatela... 

Beti izan da gogorra baserriko
beharra...
Bai, baina lehenago ez zegoen
horrenbeste inspekzio eta erre-
bisio... Orain ganadu guztiak
bere fitxa dauka, pertsonen
moduan. Lehen baserritarrak
lasaiago bizi ziren. Orain horren-
beste gaixotasun eta kontrol...

Urtero etxe albo-alboan izaten
duzue Sanblasetako azoka...
Aurten zurrumurrua egon da ez
dela feriarik egongo. Entzun
nuen alkateak-eta esposiziora-
ko ganadua bakarrik ekarri gura
zutela, eta azkenean ez da horre-
la izango! Esposizioko ganadua
baino ez bazen etorriko, hori ez
zen feria izango. Abadiñon urte
askoan Bizkaiko feriarik onena
egin da, eta hori kentzea pena
izango zen; orain baserria galdu-
ta badago, gehiago galtzeko bidea
izango zen. 

Salerosketako saltsa gustatzen
zaizu orduan...
Bai, horrek dauka grazia! Gero
diote Sanblasetan behi batzuk
pasioan ibiltzen direla. Ferian
ikusi egin behar da behia zelan
ibiltzen den, errapeak ukitu,
mantsoa edo ostikalaria den iku-
si, tratulariekin berba egin...
horrek ematen dio giroa feriari. 

Baserritarren etorkizuna zelan
ikusten duzu?
Ilun. Gazteak animatu egin behar
dira, baina ez dago etorkizunik.
Haragia orain dela 30 urteko
prezioan pagatzen dute, eta pen-
tzua ikaragarri garestitu da. Eta
baten batek zerotik hasi nahi
badu... asko kostatzen da. Hasi
behar duena ahaztu dadila jaiez,
oporrez eta arropa berriez.

Ez zenuke aldatuko bizimodua?
Ez. Egun osoan ez naiz geldirik
egoten; neguan gehiago, baina
udan, etxea zapaldu ere ez. Eta
ez zait gustatzen etxean asko
egotea. Ohean egotea ere ez zait
gustatzen. Goizetan, udan beti
seiretan jaikitzen naiz, eta orain
ere zazpiretan. Ez dakit izango
den horrela ohitu naizelako bizi-
tza guztian, baina horrela da.
Gustura nabil. Orain, lapurrete-
kin daukagu arazoa!

Lapurrak dabiltza Abadiñon?
Kortara sartu zitzaizkigun gabon
gauean. Zer sustoa goizean joan
nintzenean, ileak ere zutituta!
Ezer ez zuten eraman baina.
Kristala apurtu eta leihotik sar-
tu ziren. Dirutan etorri ziren,
kutxa batetik dena aterata utzi
zuten-eta. Hemen inguruan
baserri askotan sartu dira azke-
naldian. Orain, urte batzuetan
txarto ibili behar dugu; beharri-
zanagaz dabil jende asko, eta
lapurretak eta horrelako kon-
tuak ugaritu egingo dira. 

Txanporta plazaren ondoan bizi da Asun Ibarguren Irureta, baserrian. Sanblasak gertu-gertutik bizi ditu azken 38 urteotan

Aiarra da

Duela 38 urtetik Abadiñon 
bizi da, Txanportan

Asun Ibarguren 
Irureta •


