
Zubiaurrea, 1 (DURANGO) • Tel.: 94 681 66 45 - 94 620 33 42

MATRIKULA LIBREA
2010-2011

EUSKARA, FRANTSESA, INGELESA,
ALEMANA

MATRIKULA ON-LINE  EGINGO DA:
Matrikula egin nahi dutenek Internetez bakarrik egin ahal
izango dute, honako webgunearen bidez:

www.eoidurango.net

MATRIKULA EPEA:

Otsailaren 11tik
martxoaren 4ra

2011ko otsailaren 4a
9. urtea - 402 zk.

Abadiño, Berriz, Elorrio eta Durangoko
udalek koordinazio protokoloa sinatu dute

Amankomunazgoak, Ertzaintzak eta
Osakidetzak ere ekimenagaz bat egin dute

anboto
Ostalariak eta udala terrazen araudia-
ren aldaketak adosten Durangon

Herririk Herri 3
Aurrekoaren arrakasta ikusita, otsailean
beste konpostaje ikastaro bat Berrizen

Amalurra 18
J.Arteaga: “Hauteskundeetan aukera
politiko denak egotea gustatuko litzaidake”

Berbaz 8

www.anboto.orgdurangaldeko astekaria

Sexu-indarkeriari aurre
egiteko protokoloa   

Sinadura ekitaldian lau udaletako alkateak eta ekimenean parte hartu duten erakundeetako ordezkariak batu ziren. 

Gurasoak kezkatuta
Maisuen Etxea dela-eta 
ZZaallddiibbaarr•• Zaldibarko Herri Ikaste-
txeko guraso elkarteak salatu due-
nez, Maisuen Etxea egoera txarrean
dago, “zatika jausten”. Udalak ez die-
la kasurik egiten diote, eta urte asko
daramatela etxea botatzeko proiek-
tua gauzatu barik. Udalak erantzun
duenez, eraikina saneatuko dute
orain, eta ekainean jolas-gunea egi-
teko proiektuari ekingo diote.

••DDuurraannggaallddeeaa
AHTaren desjabetzak sinatu barik
Abadiño, Atxondo eta Elorrion 

••EElloorrrriioo
Hiri Antolamendurako Plan Orokorra
onartu du Eusko Jaurlaritzak

••IIzzuurrttzzaa
Hiru aisialdi gune egiteko asmoa

“Erretiroa Elorrion
hartzea nahiko nuke”
KKIIRROOLLAA  •• Euskal Kirol Federazioen
Batasunak antolatutako III. Euskal
Sarietan Oskar Astarloa elorriarrak
jaso zuen errugbiari dagokion oroi-
garria. Horrela, 20 urteko ibilbide
oparoa aintzatetsi gura izan diote.
Ohorezko mailako talde askotan
jokatu du, eta Euskadiko zein Espai-
niako selekzioagaz ere gomuta onak
ditu. Hala ere, erretiroa Elorrion har-
tzea gustatuko litzaioke.

‘Berbertan’ ekimen
berriaren hiru saio
Plateruenean
KKUULLTTUURRAA•• Euskal Herriko kultur-
gintzari buruz zeresan handikoak
diren sei lagun batu dituzte Duran-
goko Plateruenean lehenengoz egin-
go duten Berbertanelkarrizketa ziklo-
ra. Otsailaren 10ean 20:00etan da
lehenengo hitzordua: Benito Ler-
txundi musikaria elkarrizketatuko
du Pako Aristi idazleak.
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AHTaren desjabetza
aktak ez dituzte sinatu

Udaletxeetan hamarnaka lagun batu ziren trenaren kontra.

Zundaketak egiteko desjabetzak sinatzera etorri 
dira ADIFekoak Abadiño, Atxondo eta Elorriora
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HERRIRIK HERRI
DURANGALDEA

Durangoko Elkartegian sinatu zuten dagoeneko indarrean dagoen protokoloa.

Durango, Abadiño, Berriz
eta Elorrioko udalek,
Ertzaintzak, Osakidetzak

eta Durangaldeko Amankomu-
nazgoak sexu-indarkeria jasaten
duten biktimei zuzendutako arre-
ta zerbitzua eraginkorrago egin-
go duen I. Koordinazio Protoko-
loa sinatu eta indarrean ipini dute.
Aurkezpen ekitaldira Maria Silves-
tre Emakundeko zuzendaria ere
etorri zen. 

Protokoloaren bitartez, sexu-
indarkeria kasuak kudeatzeaz
arduratzen diren askotariko era-
kundeen arteko koordinazioa
hobetu gura dute, salaketei eran-
tzun hobea, azkarragoa eta eragin-
korragoa eskaintzeko helburua-
gaz. Izan ere, arlo horretako gabe-
ziak identif ikatzeko asmoz
egindako diagnostikoan azalera-
tu zenez, “berez latza den gertae-

ra sarri eta toki askotan kontatu
beharrean aurkitzen ziren emaku-
meak, ez zegoelako salaketak edo
kasuak erakundeen artean lotuko
zituen protokolorik”, dio Berrizko
Berdintasun teknikari Naiara Gara-
tek. Hemendik aurrera, aldiz, sexu-
indarkeria salatu duenaren baime-
na lortuta, jasotako datuak proto-
koloa sinatu duten erakundeei
banatuko zaizkie eta, ondoren,
erakundeak eurak ipiniko dira
kontaktuan biktimagaz, aukeran
dituzten zerbitzuei buruz argibi-
deak emateko.

Egoeraren ezagutza hobea
Era berean, sexu-indarkeriaren
biktimen “soslai osatuagoa” lan-
tzea eta “egoera orokorraren ikus-
pegi zehatzagoa” izatea ahalbide-
tuko du informazio trukeak eta,
oro har, protokoloak. J.D.

Lau udal batu zarete protokoloan.
Berdintasunaren alde eta emaku-
meen aurkako biolentziaren kon-
tra udalen arteko lankidetza sus-
tatzea helburu duen Berdinsarean
(Eudelek eta Emakundek bultza-
tutakoa) sartuta gauden Durangal-
deko lau herriak batu gara. Eskual-
dean aitzindariak gara, eta Euskal
Autonomia Erkidegoan ez dago
hainbeste herri eta erakunde batu
dituen horrelako beste adibiderik.

Gaitza izan da akordioa lortzea?
Prozesu luzea izan da, bai, baina

oso aberasgarria ere. Azken batean,
erakunde bakoitzak zer baliabide
zituen eta horiekin zer egin gene-
zakeen erabaki dugu, beti ere,
koordinaziorik egokiena bilatzeko
asmoagaz. 

Protokoloaren garapena zelan
zainduko duzue?
Hiru batzorde eratu ditugu ezar-
penaren jarraipena egiteko. Horie-
tako batean emakumeekin tratu
zuzena duten eragileak batuko
gara, eta prokoloaren gabeziak
identifikatzen ahaleginduko gara.

Sexu-indarkeriaren
biktimei arreta
hobea eskaintzeko
protokoloa indarrean
Eskualdeko lau udalek, Amankomunazgoak, 
Osakidetzak eta Ertzaintzak sinatu dute 

Naiara Garate Mantzizidor
Berrizko Berdintasun
Teknikaria

Santa Ageda koplak
kantatzera irtengo du
hainbatek egunotan

“Aterik ate ohitura zaharra aurten
berritzeko asmoz” dio Santa Age-
da kopletako batek. Halaxe irten-
go dute bihar eta etzi eskualdeko
hainbat herri eta auzotan, kopla
zaharrak kantatuz. 

Durangon ikasleak ikusi ahal
izango ditugu asteburuan zehar,
eta Elorrion Iturrizoro elkarteak
bultzatuko du ekimena, 19:00etan
Lagun-Tokin elkartuta. Batutako
dirua Caritasi emango diote. Aba-

diñon Done Zezili abesbatzak
hartuko du lekukoa, 19:30etik
aurrera. Iurretan 16:00etan  pla-
zan elkartu eta baserrietara joko
dute. 18:30 bueltan hurreratuko
dira Montoira. Zaldibarren
19:00etan ipini dute hitzordua
koralaren egoitzan, eta ohiturari
eutsiz alkatearen etxean hasiko
dute ibilaldia. Berrizen ikasleak
ibiliko dira goizean; herritarrek
18:00etan irtengo dute komentu-
tik, eta 21:00etan afaria egingo
dute Pedro Juan jatetxean. Otxan-
d i o n  O i h a n d i  a b e s b a t z a k
10:00etan ekingo dio kantatzea-
ri, eta Mainondo ikastetxekoak ere
batuko dira 14:30ean.

Atxondon, Mañarian, eta
Mallabian zapatuan ospatuko
dute Santa Ageda. 14:00etan hasi-
ko dira Apatan, eta Mañarian
09:00etan. Mallabian Jasokunde
eta Mendibil abesbatzak joango
dira auzorik auzo. M.O.

Durangaldeko hainbat herritan mantentzen den
ohitura da bezperan edo egunean kantatzekoa

Elorrion Iturrizoro elkarteak
bultzatu du ekimena,
19:00etan hasita

Iurretan 16:00etan plazan
elkartu ondoren baserririk
baserri ibiliko dira 

Asteon AHTaren dejabetza akta
berrien sinadura bertan behera
geratu da  Abadiño, Atxondo eta
Elorrion. Lurrak behin-behinean
desjabetzeko aktak dira oraingoan,
eta trenaren lanek dirauten bitar-
tean hainbat azpiegitura egongo
lirateke lur horietan. Aktak udale-
txeetan sinatu ez direnez, hurren-
go pausua lurjabeak eta udalak Bil-
bora deitzea izan daiteke.

Abadiñoko alkateak ezin izan
zuen udaletxean egon eguazte-
nean ADIFekoak etorri zirenean,
eta Elorrion ez zieten udaletxea
zabaldu. Atxondon, udal ordezka-
riak udaletxean egon ziren, eta
uko egin zioten aktak sinatzeari. 

Atxondoko kasua
David Cobos Atxondoko alka-

teak salatu du lurjabeei bidalita-
ko idatzietan “akats legalak” egon
direla: “formetan eta edukietan
ez dituzte arauak bete, eta legea
bete ezean ez dugula ezer sinatu-
ko esan diegu". 

Trenaren ibilbide posibleak
direla-eta, ezinegona dago Atxon-
don. Joan zen astean EAJk pren-
tsa ohar batean zera salatu zuen;
gobernu taldeak, “trabak ipinita”,
ibilbidea “bizilagunentzat kaltega-
rriena izatea" lortuko duela. Cobo-
sen iritziz, "Eusko Jaurlaritzaren
eta Espainiako Gobernuaren bete-
beharra da kalte gutxien egiten
duen ibilbidea aukeratzea". A.U.
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DURANGO

Torturari buruzko
hitzaldia emango
dute San Agustin
kulturgunean
Datorren eguenean, otsailaren
10ean, torturari buruzko hitzal-
dia eskainiko dute Durangoko
San Agustin kulturgunean, arra-
tsaldeko 19:00etatik aurrera.

Ekimenean tortura hainbat
ikuspuntutatik bizi izan dute-
nen testigantza ezagutu ahal
izango da.  Horrela, Unai Roma-
nok, berak lehen pertsonan bizi-
tako esperientzia kontatuko du;
torturatua izan zen  Durangal-
deko pertsona baten senideek
beste ikuspuntu bat eskainiko
dute; azkenik, Torturaren Aurka-
ko Taldeak gaiaren inguruko
hainbat datu eta xehetasun
emango ditu hitzaldiaren tes-
tuingurua osatuz.

Hurrengo egunean, otsaila-
ren 11n, Durangoko Andra
Marian elkarretaratzea egingo
dute Torturarik ez lelopean eta,
otsailaren 14an, berriz, protesta
Bilbora tokialdatuko dute,
12:00etan hasiko den manifes-
tazioagaz. J.D.

Unai Romano eta Torturaren
Aurkako Taldeko ordezkariak
egongo dira, besteak beste

Terrazen araudia aldatu
gura dute, Tabakoaren
Legearen eraginez

Ostalaritza establezimen-
duetan kalean terrazak
ipintzea arautzen duen

ordenantza 2005ean ipini zuten
indarrean. Tabakoaren Legeak,
baina egoera aldatzea eragin du.
Taberna askok bezeroek kanpoal-
dean erre ahal izateko terraza
berriak jarri gura dituzte berogai-
luagaz edo aterpeagaz. 

Terrazen araudia egoera berri
horretara egokitu guran, ostalariak
eta udala hartu-emanean jarri dira.
Iñigo Carreto + Dendak elkarteko
ostalarien arduradunak azaldu due-
nez, “Durangoko Udalak ordenan-
tzaren aldaketak gurekin egin gura
ditu”. Gaia merkataritza bultzatzea
helburu duen PERCO mahaian
aztertzen dabiltza. Bilgune horre-
tan +Dendak eta Durango Bai elkar-
teetako ordezkariak eta Durango-
ko udal arduradunak biltzen dira.
Udaleko teknikariak hasi dira terra-
zen gaia aztertzen. Hirigintza
Batzordearena da azken erabakia.

Kuoten ordainketa
Indarrean dagoen ordenantzagaz
beharrezkoa da urtero terrazak ipin-
tzeko baimena eskatzea eta baldin-
tza batzuk betetzea. Baina, Pilar Rios
PSE-EEko zinegotziak prentsaurre-
koan azaldu duenez, "ostalari askok
euren eskaera eta txostena urtero-

urtero udalean aurkeztu arren, uda-
laren partetik ez dute erantzunik ere
jaso oraintsu arte, euren egoera
alegala bihurtu delarik". Ondorioz,
"ordutik udalak ez du terrazen gai-
neko zergarik kobratu, eta udale-
ko diru-kutxak 300.000 euro ingu-
ru jasotzeari utzi dio". Egoera horren
aurrean, gobernu taldearen "kudea-
keta negargarria" salatu dute sozia-
listek.

Gainera, sozialisten arabera
oraintsu hasi dira espedienteak
aztertu eta erantzuten: "Zergak lau
urteko atzeraeraginezko izaeragaz
kobratzeko aukera ahalbidetzen
dio ordenantzak udalari, eta horrek
esan gura du ostalari askok, bat-
batean, faktura handiak jasoko
dituztela. Bizi dugun egoera eko-
nomikoan, erabaki horrek kalte
handia eragingo dio enpresari txi-
kiari". Udalak, karga hori errazte-
ko, ordainketa zatikatua eta antze-
ko aukerak eskaini dituela diote,
“baina ez dira nahikoa" euren
ustez.Ordainketa ordenantza
"zuzen bete dutenek bakarrik" egin
beharko dutela kritikatu du Pilar
Riosek. 

+Dendakeko ostalariei terrazen
kuoten ordainketaz galdetuta, uda-
lagaz negoziatzen dabiltzala azal-
du dute urteotako ordainketak zati-
ka egin ahal izateko. J.D. / J.G

Durangoko ostalari askok ipintzen dituzte terrazak.

Ostalarien aholkularia
udalagaz araudiaren
aldaketak aztertzen dabilela
dio +Dendak elkarteak

PSE-EE:“Lau urtean aurkeztu
diren proiektuei udalak ez die
erantzun. Orain, aldi berean
batu gura ditu kuota guztiak”

Ostalariak eta Durangoko Udala araudiaren
aldaketak aztertzen dabiltza PERCO mahaian 
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ABADIÑODURANGO

ELORRIO

Argiñetaren etorkizunari
buruzko hausnarketan,
lehenengo ondorioak 

Argiñetaren etorkizunari buruz hausnartu dute. Judit Fernandez

Lehenengo bi batzarrak egin dituzte jadanik, 
eta 30 bat lagunek parte hartu du batzarreko 

Herritarrek Argiñetako proiektua-
ri buruz daukaten iritziak jasotze-
ko asmoz bi batzar egin dituzte
jadanik. Argiñetaz gainera, proiek-
tuak herriagaz eta eskualdeagaz
izan beharreko hartu-emana ere
aztertu dute. Bi batzar horiek pro-
posamenak botatzeko erabili dira
gehienbat, eta hainbat iritzi entzun
ahal izan dira bertan. Ondorio
nagusi bat atera dute bertan: aha-
lik eta proiektu naturalena egitea,
horretarako, ingurunea eta natu-
ra babestuz. Esaterako, bertan
Interpretazio Zentrorik ez egitea
eskatu dute; egitekotan, herrigu-

koa “proiektuaren abiapuntua”
baino ez dela. Pauso guztiak ema-
ten ditugun heinean herritarrei
informazioa helaraziko zaiela ere
eman du jakitera. A.M.

biltzeko ibilaldia erraztuko luke.
Horrez gainera, eskaintza Aman-
komunazgoagaz batera egiteko
eskatu dute.Bestalde, Kristina Sie-
rra zinegotziak adierazi du hona-

nean egiteko esan dute. Aparka-
lekua ere herrian egitea hobe litza-
tekeela da batzarkideen iritzia.
Gainera, egitasmoa ondo joanez
gero, herritik taxi, bizikleta edo
autobus zerbitzua ipintzea propo-
satu dute. Errepidetik espaloia
atontzea ere aipatu da; batzarki-
deen iritziz, honek Argiñetara hur-

Ahalik eta proiektu naturalena
egin behar dela ondorioztatu
dute batzarkideek

Jaurlaritzaren
baietza du Hiri
Antolamendurako
Plan Orokorrak
Oraintsu jaso du Elorrioko Hiri
Antolamendurako Plan Oroko-
rrak Eusko Jaurlaritzaren baietza.
Udalbatzarrean onartu ondoren
–Ezker Abertzaleak, EAJk eta PSE-
EEk alde bozkatu zuten eta EHAk
kontra– Jaurlaritzako Lurralde
Antolamendurako Batzordeak
ere aldeko jarrera erakutsi du.
“Zuzenketa batzuk egin behar
ditugu, baina zehaztapen tekni-
ko txikiak dira”, azaldu du Niko
Moreno alkateak.

Orain testu orokorra eta
zuzenketak txosten bakarrean
batu behar dituzte. Lan hori mar-
txorako amaitzea itxaroten dute
eta ondoren udalbatzarrak behin
betirako onartu behar du.

Errekurtsoa auzitegian
Bitartean planaren harira sortu-
tako Aholkulari Batzordeko kide
bik, plan orokorra geldiarazteko
asmoz, azaroan Auzitegi Gore-
nean aurkeztutako errekurtsoak
oraindik ez du ebazpenik jaso.
CCOOko ordezkari legez zegoen
Jose Luis Zubillagaren esanetan,
“bozketan berdinketa eman zen,
eta alkateak ez zuen kalitatezko
botoa erabili, nahiz eta gero aktan
horrela jaso zuten”. J.D.

Testu bateratua martxorako
amaitu eta udalbatzarrak behin
betiko onartu beharko du

Durangarren
iritziz, trena
lurperatzea  da
premia handiena 
Durangoko Udalak herriko beha-
rrizan, arazo eta bestelako gaien
inguruko inkesta egin du. Alde
Zaharra, Madalena, Landako,
Askatasun etorbidea, Alluitz kalea,
Tabira, San Fausto eta Larrinaga-
txuko 557 durangarren artean egin
zuten inkesta 2010eko azaroaren
24tik abenduaren 1era. Udal ardu-
radunek azaldu dutenez, ondorio
nagusi moduan Durangok duen
beharrizan handiena trenaren lur-
peratzea da (%9,7). Inkestaren
arabera, herritarren %97,3k eza-
gutzen du proiektua eta 9,12ko
puntuazioa eman diote. Beste
beharrizan batzuk aparkaleku fal-
ta (%8,1) eta gazteendako aisial-
dia (%6,1) dira. 

Durangoko Udalaren irudia-
ri buruz, %46,1ek iritzi ona dau-
ka eta %38,1ek ez ona ez txarra.
Alderdi politikoen inguruan ere
galdetu dute. Azterketak dioenez,
puntu gehien EAJk eskuratu ditu
(5,85); jeltzaleen ondoren letozke,
Aralar (5,74), Ezker Batua (5,21),
Ezker Abertzalea (5,11), PSE-EE
(4,06) eta PP (3,23). J.G.

Otsailaren 3ko azokan hartutako argazkia.

Jaiaz gozatzera
bertaratu zen
jendetzak berotu
zuen azoka eguna
Egitarau oparoa osatu dute San Blas jaietarako: 
gustu guztiak asetzeko proposamenak ditu

Jai-giroa islatzen duen irudi
berezienaren bila San Blas-
etako argazki lehiaketara

euren lanak aurkeztu zituztenak,
azokan erosketak egitera joanda-
koak, erakusmahaiaren barruko
aldean beharrean hainbat, egita-
rauko tradizioko hainbat ekime-
netan parte hartzen edo produk-
tuak dastatu eta erosten beste
asko... ehunka lagun izan ziren eta
atzo, otsailaren 3an, San Blas egu-
neko jai-giro paregabea bizitzen.

Urteko sasoiari dagokionez,
hotz samar eta lanbrotsu hasi zen
atzoko eguna, baina urteroko arti-
sautza eta nekazal azokak eta
abereen erakusketa eta salmen-
ta postuen inguruko jendetzak
epeldu zuen giroa. Durangalde-
tik eta hainbat tokitatik etorrita-
ko baserritarren postuak eta  bisi-
tariak jaso zituen atzo Zelaieta
auzoak. 

Stand eta ganadu onenak
Azokako postu eta ganadu one-
nak ere saritu zituzten atzo: Maria
Teresa Monasteriok sari bi iraba-
zi zituen: feriako behi talderik 
eta herriko behirik onenak. Herri-
ko bigantxarik eta zekorrik one-
naren sariak Jacinto Iturriagaetxe-

barriak eta Aitor Bilbaok irabazi
zituzten. Fruituen postuetan Jose
Etxebarria gatikarrarena hautatu
zuten eta nekazal produktuen
arloan Adela Andietxera urduliz-
tarrarena. I.E./J.D.

Maria Teresa Monasterio
abadiñarrak sari bi irabazi
zituen: behi talderik onena
eta herriko bigantxarik onena

Fruituen eta nekazal produktuen
alorrean Jose Etxebarria
gatikarra eta Adela Andikoetxea
urduliztarra saritu zituzten

Maite Leanizbarrutiak
irabazi du EMEren errifa
Gabonetako erosketak herrian egi-
tera bultzatzeko Elorrioko Merka-
tarien Elkarteak zozketa bat egin
ohi du urtero. Aurtengo saritua
Maite Leanizbarrutia elorriarra
izan da; 2.100 euro irabazi ditu.
Zenbaki saritua Sagastizabal den-
dan banatu zuten. Aurtengoa eki-
men hori ospatzen den hamarga-
rren aldia izan da. EMEren esane-
tan, aurtengo Gabonak iazkoak
baino eskasagoak izan dira: atera

dituzten 35.000 zenbakietatik
30.000 saldu dituzte; iaz baino
gutxiago saldu dira. Elorrioko 63
saltokik parte hartu dute ekime-
nean; taberna eta dendak dira,
batez ere. Gehien saltzen den urte-
ko sasoia dira Gabonak, eta eros-
keta horiek Elorrion egitera bul-
tzatzeko sortu zuen EMEk ekime-
na. Iazko zenbaki saritua Parra
tabernan banatu zen, baina ordu-
ko irabazlea ez zen agertu. A.M.Maite Leanizbarrutia eta Ana Descarga sari banaketan.

Bideoa: www.anboto.org
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BERRIZ ATXONDO

IURRETA MAÑARIA

IZURTZA MALLABIA

Aste bi barru, eskiatzera
eta sagardotegira irteerak
Kimuak aisialdi elkarteak asteburu pasa antolatu
du, eta Anderebidek sagardotegirako irteera

DBHko lehenengo mailatik 18 urte
bitarteko gazteentzat irteera anto-
latu du Kimuak aisialdi elkarteak,
otsailaren 18, 19 eta 20ko astebu-
rurako. Aretteko pistetara joango
dira eskiatzera, eta Belagua eta

Irunberri ere bisitatuko dituzte. 
Izena emateko azkeneko egu-

na otsailaren 15a izango da eta
kimuak@kimuak-elkartea.com
helbidera idatzi daiteke horreta-
rako; bestela, 665728213 telefono-
ra deitu.

Anderebide emakumeen
elkarteak, bere aldetik, hilaren
19rako Astigarragara irteera anto-
latu du, sagardotegira. 10:30ean
Iurretatik irtengo dute. Datorren
eguena da izena emateko azken
eguna eta 616490506 telefonora
deituta apuntatu daiteke. A.U.

Aretteko pistetara eskiatzen
joateko hilaren 15a aurretik
eman behar da izena

Aisialdi guneak sortu
eta egokitzeko hiru
egitasmo landu dituzte
Abadetxearen aldameneko lursaila jolas-gune 
bilakatzea jasotzen du proiektuetako batek 

Tokiko Agenda 21 ekimenaren bai-
tan diru-laguntza eskaera egiteko,
herrian aisialdi guneak eraiki edo
egokitzeko proiektuak aurkeztea
onartu zuten joan zen barikuko ple-
noan. Abstenitu egin ziren EAJko
zinegotziak, eta alde bozkatu zuen,
aldiz, gobernu taldeak. 

Ezker Abertzaleko Ballarin
zinegotziak azaldu zuenez, diru-
laguntza eskaera egiteko “hiru
interbentzio” aurkeztea proposa-
tuko dute. Batetik, eliza inguruan
iaz burutu zituzten urbanizazio
lanen zelanbaiteko jarraipen
moduan, Abadetxearen jabetza-
koa den eliza aldameneko lursai-
lean umeentzako jolasak eta hel-
duendako ariketa fisikorako maki-
nak ipintzea da gobernuaren
egitasmoa. Hain zuzen ere, lursai-
laren jabe den Bizkaiko Gotzain-
goagaz lotutako akordioaren gai-

nean egin zituzten jeltzaleek euren
kritikak. Zarrabeitia zinegotzia-
ren berbetan, “hitzarmen bat lotu
behar genuke elizagaz, orain egin
diguten lagapena oso zehazgabea
eta unean uneko borondatearen
araberakoa delako; ez dakigu zer
eragin juridiko dauzkan”.

Lursaila erabilera publikora-
ko lagatzea sinatu du Gotzain-
goak, gobernuko ordezkariek eran-
tzun zutenez, eta proiektuaren
zehaztasunak ezagutzen ez badi-
tuzte ere, “borondate argia dute
aurrera jarraitzeko”. Gotzaingoa-
gaz hartu-emanetan jarraituko
dutela iragarri dute. Gainera,
berrizten diharduten plan oroko-
rrean espazio hori aisialdi gune
moduan jasoa geratuko dela azpi-
marratu zuen Muñoz alkateak.

Eliza aldameneko aisialdi
guneaz gainera, Santo Tomaseko
parkea konpontzea eta herrita-
rrak paseoan ibiltzen diren zen-
bait gunetan bankuak ipintzea
jasotzen du proiektuak. I.E.

Santo Tomaseko parkea
konpontzea eta hainbat
gunetan eserlekuak ipintzea
ere jasotzen du proiektuak

Gaztezulo eta
udala elkarrekin,
irakurzaletasuna
sustatzeko
Berrizko Udalak eta Gaztezulo
aldizkariak gazteen artean euska-
razko irakurzaletasuna bultzatze-
ko Irakurriz gozatuekimena gara-
tuko dute bost hilabetez, otsaile-
tik ekainera bitartean. Elkarlanaren
ondorioz, DBHko laugarren mai-
lako eta Batxilergoko lehenengo
mailako ikasleen artean Gaztezu-
lo aldizkaria doan banatuko da.

Berrizko Udala hirugarrenez
murgilduko da ekimen horretan.
Iaz Euskal Herriko 35 herritan egin
zen kanpaina, eta 7.000 ikaslek par-
te hartu zuten. Kanpainak aurrez
emandako emaitzak “ontzat” jo eta
azpimarratu gura izan dituzte uda-
letik: %76k aitortzen du euskaraz
gehiago irakurtzen duela, eta %65k
Gaztezuloflashbuletinaren harpi-
detza egin zuten euskaraz gaz-
teen intereseko albisteak jasotze-
ko, besteak beste. M.O.

Irakurriz gozatu ekimenean
Gaztezulo aldizkaria doan
banatuko dute

Xaker kirol zerbitzuak
enpresari esleitu diote 
udal frontoiaren kudeaketa
Abenduaren amaieran Mallabiko Udalak Xaker
enpresari esleitu zion frontoiaren kudeaketa 

Mallabiko udal frontoia kudea-
tzeko Xaker Kirol Zerbitzuak enpre-
sa aukeratu du udalak. Abendua-
ren amaieran hartu zuen udal
frontoiaren kudeaketaren eraba-
kia. Udal arduradunek jakitera
eman dutenez, 35.282 euroan egin
dute adjudikazioa.

Mallabiko udal frontoian
herritarrendako deneriko kirol
zerbitzuak eskaintzen dituzte.
Gimnasioan parte hartzeko auke-

ra egoteaz gainera, spinning ikas-
taroetan eta mantenuko soinke-
ta ikastaroetan parte hartu daite-
ke. Frontoia eta muskulazio gela
ere erabilgarri daude. J.G.

Udal arduradunek jakitera
eman dutenez, 35.282 euroan
adjudikatu dute zerbitzua

Mallabiko udal frontoian
deneriko kirol zerbitzuak
eskaintzen dituzte

Eskola handitzeko
lehenengo pausoak
ematen hasi dira

Kamioien sarbideagaz hasi
dituzte asteon eskola han-
ditzeko beharrak. Futbito

zelaia hesiz inguratu dute, eta
apurka-apurka obra materiala ber-
tara eroaten dabiltza. 18 hilabe-
teko exekuzio epea daukate lanok,
eta 2012-2013 ikasturterako 1.580
metro karratuko eraikina prest
izango dute.

Obraren arduradunek azaldu
dutenez, datorren astean hasiko
dira eraikin berria egiteko lurra
mugitzen. Txin-txaunak dauden
lursailean egingo dute eraikina.
Lanek irauten duten bitartean,
futbito zelai albotik sartuko dira

kamioiak, eta zelaian bertan egon-
go da obretarako materiala. Hori
dela-eta, umeek frontoira jo
beharko dute jolas-orduan. 

Eraikin berriak hiru solairu
izango ditu, eta bertan eskolako
jantokia, 180 metro karratu bai-
no gehiagoko gimnasioa, aldage-
lak, liburutegia, ikasgelak eta era-

bilera anitzeko gelak ipiniko dituz-
te. Gaur egungo eraikinean,
besteak beste, haur hezkuntzako
gelak geratuko lirateke.

Geroago eta ikasle gehiago
dagoela-eta, txiki geratzen dabil
eskola. Ikasturte honetan 79 ikas-
le daude. A.U. Obren ingurua hesitu eta materiala ekartzen hasi dira asteon.

Jolas-orduan frontoira joan
beharko dute umeek, futbito
zelaian obrentzako materiala
egongo da-eta

Eraikin berria 18 hile barru amaituta egon dadin
itxaroten dute, 2012-2013 ikasturterako prest

Txintxaunak kendu eta lurra
mugitzen datorren astean
hastea itxaroten dute

Sukaldaritza begetarianoa
lantzeko ikastaroa aukeran
Sukaldaritza begetarianoaren gai-
neko ikastaroa antolatzeko, par-
te hartzeko prest leudekeen herri-
tarren kopurua jakiteko deialdia
luzatu dute udal arduradunek;
ikastaroan parte hartzeko intere-
sa daukanari, interneteko kultu-
ra.manaria@bizkaia.org helbi-
dean edo liburutegira zein uda-
letxera deituta (94 681 8998) izena

emateko eskatu diote. Udaletik
luzatu duten aukera, bost astegu-
netan izango liratekeen saioetan,
Berrizko Pastor del Gorbea jate-
txeko sukaldariaren gomendioak
bertatik bertara ezagutu eta prak-
tikan jarri ahal izatea da. Intere-
sa daukaten herritarrek otsaila-
ren 28a baino lehenago izena
eman dezatela eskatu dute. I.E.
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Durangaldean labur

OTXANDIO

ZALDIBAR

Astikurutzeko Nebera edo elur-
tegiaren gainean 2001ean egin
zuten Orbelaren soinua doku-
mentalaren 2.000 kopia egin ditu
Otxandioko Udalak, eta herrita-
rren artean eskuragarri ipiniko

ditu. Dokumentala egiteko sasoi
hartan sortu zen lantaldeak “sarri-
tan aipatu izan digu dokumetal
hark merezi zuela beste aupada-
txo bat” adierazi du Txomin Ben-
goa udaleko kultura zinegotziak.

Eskaera aintzat hartu eta lantalde
hartako kideak izan dira DVDa
jasotzen lehenengoak; aste hone-
tan bertan izan da hori.

Erakusketa bolatokian
Horrez gainera, hil honen amaie-
ran, Udalak elurtegiaren gaineko
argazki erakusketa antolatzeko
asmoa dauka bolatokiko aretoan;
dokumentala bera ikusteko auke-
ra ere egongo da bideo emanaldi
baten bitartez. Bertaratzen diren
herritarrek dokumentala DVDan
doan jaso ahal izango dute. J.D.

Bixente Kapanaga 19, behea 
48215 IURRETA (Bizkaia)

Tel.: 946 816 673 
Faxa: 946 817 636

construcciones@zarateyelexpe.biz

Astikurutzeko Neberaren
historia ezagutzeko aukera
Neberaren gaineko ‘Orbelaren soinua’ dokumentalaren  
2.000 kopia herritarren eskura ipiniko dituzte

GARAI

Jolastokiko etxe zaharra botatzea eskatu dute gurasoek.

Udaletxeko teilatua
konpontzeko diru-laguntza
Bizkaiko Foru Aldundiari diru-
laguntza eskatuko dio Garaiko
Udalak, udaletxearen teilatua kon-
pondu ahal izateko. Udaletik azal-
du digute proiektuaren diseinua
amaitzen dabiltzala, eta 100.000
euro inguruko aurrekontua izan-
go duela pentsatzen dute. 

Egitasmoaren baitan, teilak
aldatuko dituzte, eta horretaz gai-

nera, isolatzailea ere ipiniko dute.
Berrikuntza sakona izango du,
beraz, udaletxeko teilatuak.

Bestalde, proiektuari lotuta
azken solairuan ere aldaketak izan-
go direla azaldu dute. Orain arte
KZgunea egon izan da bertan, bai-
na zerbitzu hori kultur etxera pasa-
tuko denez, udal artxiboa solairu
horretan egokituko dute. M.O.

Zaldibarko Herri Ikastetxeko
guraso elkarteak “kezka
larria” adierazi du ohar

bidez. Dioenez, jolastokian dagoen
Maisuen Etxea “zaharkiturik” dago,
eta azken boladan eraikin zatiak
jausten hasi dira. Umeei gertatu
dakiekeenaren beldur dira; “bene-
tako arriskua dago Zaldibarko
eskoletan, eta ez digute kasurik egi-
ten”, diote. “Berandu izan baino
lehenago” neurriak hartzeko eska-
tu dute gurasoek.

Maisuen Etxea botatzeko
proiektua ez dela bete salatu dute:
“Urteak daroatzagu udalagaz ber-
ba egiten, eta urte asko daroate
etxea botatzeko proiektuagaz, bai-
na hasieran ez ei zuen lehentasu-
nik eta orain ez ei dago dirurik”,
salatu dute. Kexu dira irailetik
udalak ez duelako eurekin hartu-
emanik izan. 

Udalak jakitera eman due-
nez, urtarrilaren 20an jolastokia
handitzeko proiektua onartu zuen
gobernu batzordeak. Maisuaren
Etxea saneatu egingo dute orain.
“Arriskua ekidin gura dugu”, azal-
du dute. Obrak ekainetik irailera
egingo dituzte, Jaurlaritzaren
101.000 euroko diru-laguntzagaz.
Bertan zeuden elkarteei beste leku
bat topatu eta eraikina botatzea
litzateke asmoa, gaineratu dute-
nez. “Eskolako ume kopurua kon-
tuan hartuta jolastokiak ez ditu
neurriak betetzen”, udalaren ber-
betan. 

Haurreskola
Zalduzubieta haur eskolako gura-
soen elkarteak, bere aldetik, 667
sinadura batu ditu gabon bueltan
hasitako kanpainan, udal aginta-
riekin batzartzeko aukera izatea

aldarrikatzeko asmoz. Martitze-
nean erregistratu zituzten sina-
durok udaletxean; kanpaina amai-
tuta, balorazio “oso ona” egin dute.
Euren kezkei –jolastokiaren egoe-
ra, hezetasuna eta instalazio elek-
trikoak, besteak beste– “entzungor”
egitea leporatu zion elkarteak uda-
lari. Azaroan batzarra eskatu eta
erantzunik oraindik ez dietela
eman diote. Sinadurekin, “15 egu-
neko epean batzarra egitea” eska-
tu dute; bestela, “orain arteko bide-
tik jarraituko” dute. Hala ere, uda-
lagaz batzeko “esperantzaz”
daudela diote. M.O. / J.G.

Gurasoak kezkatuta daude
Maisuen Etxearen egoeragatik
Herri ikastetxeko gurasoek “kezka larria” dute Maisuen Etxearen zatiak
jausten dabiltzalako; udalak eraikina saneatu eta ekainean bota egingo du

Ikastetxeko gurasoak kexu dira,
eta irailetik udalak ez duela
eurekin hartu-emanik izan
azaldu dute bidalitako oharrean

Otsailaren 26an egun osorako egitaraua
antolatu du Euskara Elkarteen Topagu-
neak. Goizean kongresua egingo dute Bil-
boko Alondegian; ondoren, bazkaria egon-
go da Bilboko Kafe Antzokian. Arratsaldean,
amaitzeko, ekitaldia egingo dute. Bertara
joateko, Berbaro elkartean eman daiteke
izena; azken eguna otsailaren 11 izango da. 

Euskara elkarteen
kongresura joateko deia

Bihar Landako Guneko Txikiguneak ateak
irekiko ditu. Bertan, txikienek hainbat jolas
izango dituzte aukeran. Azken urteetan
bezala 17:00tik 20:00etara egongo da zaba-
lik Txikigunea. Landako Gunean ezer anto-
laturik ez dagoen asteburuetan etxeko txi-
kienek Txikigunea izango dute bertan elka-
rrekin ezagutu ahal izateko.

Landako Guneko
Txikigunea zabalik

Internetek eta teknologia berriek artean era-
gin dituzten aldaketa eta erronka berriei
buruz hausnarketa egiteko, hiru hitzaldi
eskainiko dituzte Kurutzesantu museoan.
Otsailean zehar izango dira hitzaldi horiek,
eta  Josu Rekalde, Maider Lopez eta Jose
Angel Artetxe izango dira hizlariak. Artea-
ren ezaupidea ekimenaren 8. edizioa da.

Arte garaikideari
buruzko hitzaldi sorta

Eguaztenetik eguenerako gauean 21 urte-
ko gizon bat atxilotu zuen Ertzaintzak
emakume bati sexu-erasoa egiten saiatzea-
gatik. Mintzaleku bateko behargina da
atxilotua, eta bezeroa, ukipenak jaso eta-
mehatxua sentitu ondoren, komunean
sartu zen. Bertatik deitu zion poliziari, eta
hauek heltzean, behargina atxilotu zuten.

Gizon bat atxilotu dute
sexu-eraso saiakeragatik
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“Udalean alderdi bakarra egotea baino
hobe da erabakiak eztabaidatzea”
Zorrei dagokienez, udalaren egoera ekonomikoa duela urte bikoa baino hobea dela dio Mañariko alkateak

rako izatea.  Arau subsidia-
rioetan horrela dago onartu-
t a .  E u r e n  l e g e a k  d i r a ,  e t a
horregatik errekurritu dugu
e p a i l e e n  s e n t e n t z i a ;  l e g e a
a l d a t u  b e h a r  b a d a  E u s k o
Jaurlaritzak aldatu beharko
duelako.  Kendu egin behar
badira, kendu egingo ditugu
eta kitto.

Hamasei urte daroatzazu alkate.
Zer ikasi duzu urteotan?
Nik pentsatzen dut sekula ez
d e l a  i k a s t e n  d e n a .  L e g e a k
e g u n  b a t e t i k  b e s t e ra  a l d a -
tzen dira... Oztopo arkitekto-
nikoen kontuagaz, adibidez,
o r a i n  d e l a  e z  h o r re n b e s t e
egindako espaloiak konpon-
du behar dira. Gauza txikiak
dira batzuk, baina gauza txi-
ki asko.

Zelan ikusten dituzu maiatzeko
hauteskundeak?
Beti esan dut gurago nukeela
denok joango bagina hautes-
kundeetara. Bakoitzak berea
d e f e n d a t z e k o  e s k u b i d e a
eduki behar du. Gu egonda
gaude oposizioan, eta ezta-
baidak egoten ziren,  baina
aurrera! Orain udalean baka-
rrik gaude, eta iruditzen zait
hobeto dela eztabaidatu eta
gauzak aurrera denon artean
a t e r a t z e a ;  g a r b i a g o a  d a .
Onartu ditzatela hauteskun-
deetan, eta datozela udale-
txera botoekin irtetzen duten
denak. Ikusiko dugu zer ger-
t a t z e n  d e n ,  b a i n a  t x a r t o
ikusten dut egoera: Madrilen
interes asko dituzte ilegali-
zazioaren gaiagaz. A.Ugalde

Ondo ezagutzen duen
bulegoan batu gara
J a b i e r  Ar t e a g a

Mañariko alkateagaz. Maña-
riko azken lau urteetaz eta
etorkizunaz egin dugu ber-
ba beragaz.

Azaroan onartu zenituzten aur-
tengo aurrekontuak. Zelan hasi
du urtea Mañariko Udalak?
In b e r t s i o  g u t x i g a z .  Au r t e n
i n b e r t s i o  n a g u s i a  k u l t u r
etxea amaitzeko izango da.
Diru-laguntza beharko dugu
horretarako, ia 180.000 euro
k o s t a t u k o  d u - e t a .  B e s t e
inbertsioren bat egiteko ere
diru-laguntzak beharko ditu-
gu. Gastu arruntak manten-
duta dauzkagun zerbitzuei
eustea izango da kontua.

Zelakoa da udalaren egoera eko-
nomikoa?
Iaz baino aurrekontu txikia-
goa daukagu,  baina zorrari
d a g o k i o n e z ,  d u e l a  u r t e  b i
b a i n o  h o b e t o  g a u d e.  E s a n
zuten Espainian zor gehien
zeukan udala zela gurea, bai-
n a  n i k  e z  n u e n  s i n i s t u .
Espainian egongo da hemen-
g o a  b a i n o  z o r  h a n d i a g o a

d a u k a n  u d a l i k .  De n a  d e l a ,
zorra kultur etxerako eraiki-
na erosterakoan igo zen. Ia
milioi bat ordaindu genuen.
Horrek  Mañar ian,  biztanle
b a k o i t z a re n t z a k o  i a  2 . 0 0 0
euro suposatzen ditu. 

Azken lau urteotan egindakotik
zer nabarmenduko zenuke?
Azpiegitura ugari egin ditu-
g u .  Ku l t u r  e t x e a  e r o s i  e t a
beharrekin hasi gara. Urkule-
ta auzora ur-hoditeria eroan
d u g u ,  e t a  h o r i  e r e  g a s t u
n a h i k o  h a n d i a  i z a n  z e n .
Haur eskola ere egin genuen,
e t a  e r r o t o n d a  e re  b a i .  Ni k
uste dut inbertsio gogorrak
egin ditugula herrian.

Etxebizitza tasatuak egiteko
asmoa agertu duzue. Aurrera-
pausorik eman duzue?
Ba g a b i l t z a  z e r  e d o  z e r t a n .
Iturrietan harrobi bat geldi-
rik dago joan den urteetan,
e t a  h a n  i n g u r u k o  l u r re t a n
etxeak egin gurako genituz-
ke. Foru Aldundian, Inguru-
giro  Sailean, eskaria eginda
daukagu ea han eraiki daite-
keen jakiteko. Leku polita da;
a r t a d i  b a t  d a g o  a l b o a n ,
b a b e s t u t a  d a g o e n a  e t a  e z

g e n u k e e n a  u k i t u k o.  E a  ze r
d i o t e n .  O n a r t z e n  b a d u t e ,
h u r r e n g o  l e g e g i n t z a l d i a n
hasteko asmoa daukagu.

Etxebizitzak herriko premietako
bat dira?
B a i .  G a z t e e k  e t x e b i z i t z a k
hartzeko etxeak egitea gura
dugu, prezio ez oso karuekin.
Behar dugu, nahiz eta Maña-
r i t i k ,  e g i a  e s a n ,  a s p a l d i
b a t e n  j e n d e a  e z  d e n  j o a n .
Biztanle kopurua hazi  egin
da azken bi urteotan; duela
urte bi 460 inguru ginen eta
o r a i n  5 2 0  g a u d e .  G a z t e e k
etxebizitzei heltzeko etxeak
egitea gura dugu.

Gorabehera askoren ondoren,
Zalloventa harrobia zarratu dute.
Ho r re l a  a g i n d u  d u  l e g e a k ,
eta udalak ezin du ezer egin.
Guretzako baimen guztiekin
e g o n  z e n  m a r t x a n ,  b a i n a

Eusko Jaurlar itzak ez bazi-
t u e n  o n a r t u ,  e z  d a g o  e z e r
gure esku. Orain Eusko Jaur-
laritzari laster batzarra egi-
teko eskatu behar diogu, ze
ez  dakigu ezer  eta  ingur ua
lehengora ekar tzeko beha-
rrak egin beharko dituzte. 

Arruetako antenen auziak ere
hautsak harrotu ditu.Zer konpon-
bide ikusten diozu arazoari?
Guk han ipini genituen ante-
nak Eusko Jaurlaritzak agin-
du zigulako lur hori teleko-
munikazioen azpiegitureta-

Jabier Arteaga •

Mañariko alkatea (EAJ) 

16 urte daramatza alkate

“Kultur etxea egiteko eraikina erosi
genuenean asko hazi zen udalaren zorra,

baina orain hobeto gaude” 

“Azken urte biotan
460 biztanletik 520
izatera pasatu gara

Mañarian”

“Eusko Jaurlaritzako
legeengatik ipini
genituen antenak

Arruetan” 
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Mikel Basabe
Aralar

Sei hankako mahaia

Euskara eta 
askatasuna 

Lehendakaria, ohikoa duen
arinkeriarekin, berriz ere nabar-
men geratu da. Iazko apirilean
bota zituen batzuk: Ezkerral-
dean inoiz ez da euskaraz egin;
euskara oso gaitza da, funtzio-
nario izateko profesionaltasu-
na baino gehiago baloratu izan
da euskara jakitea, eta antze-
koak. Oraingoan, Eta desager-
tzean euskara behin betiko lotu-
ko dela askatasunarekin esan
du, batere lotsa barik esan ere.

Behin betiko lotze hori
askotxo ez ote den alde batera
utzita (batek daki ehun urte
barru zer egoeratan izango
diren euskara eta euskaldunak,
baldin eta batere badira), his-
toria hurbila ezagutzen ez due-
la erakutsi digu lehendakariak:
hemen, debekaturik izan den
hizkuntza euskara izan da, eta
horren lekuko dira gutako asko-
ren gurasoak eta aitaita-ama-
mak; hemen, derrigorra den
hizkuntza gaztelania da.
Hemen, askatasunean edonon
erabiltzerik ez dagoen hizkun-
tza ofiziala euskara da.

Baina kaltegarriena da, nire
iritziz, Patxi Lopezek zabaltzen
duen mezua: euskara abertza-
leen kontua da, eurena baino
ez. “Benetan hala balitz, gaitz
erdi” pentsatuko du norbaitek,
abertzale euskaldun askoren
jardun erdaltzalea gogoan, bai-
na kontua da hizkuntza sendo
batek ideologia guztietako hiz-
tunak behar dituela. Katalanak
bezala, esate baterako. Horixe
da XXI. mendeko euskarak
berreskuratu behar duena. Eta
lan horren zama lehenengoa ez
dago abertzaleongan.

Lehendakariak, arinkeriaz,
horren kontra egin du. Asko
eskatzea ote da hanka sartu
zuela onar dezala? Iazko apiri-
lean ez zuen egin. Nago, orain-
goan ere egingo ez duelakoan.

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, Aritz Maldonado. 
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 otsailaren 4a - 9. urtea - 402 zk.

durangaldeko astekaria

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

IRITZIA gutunak@anboto.org

Asko eskatzea da hanka
sartu zuela onar dezala
eskatzea Lehendakariari?
Iazko apirilean ez zuen egin

Euskarazko hedabideen historia jarraitu due-
nak, badaki azken 30 urteetako abaroan egin
dela biderik emankorrena. Eta badaki den-
bora horretan emandako aurrerapausoa itze-
la dela. Gaur egun 400.000tik gora biztanlek
kontsumitzen ditu euskarazko hedabideak,
2008ko Eusko Jaurlaritzaren ikerketa baten
arabera.

Komunikazioa da gure ardatza, inguratzen
gaituen mundua nola ikusten dugun konta-
tzea, ikusmolde eta euskarri anitzez. Elkarren
lehian eta elkarren osagarri. Hori da lokaletik
globalera egiten dugun ekarpen nagusia, hiz-
kuntza, euskaraz egiten duguna. Harro gau-
de egindako bide horrekin, pozik egiten dugu-
narekin, euskal kulturaren isla eta hauspo
gara, eta gure euskaltasunetik munduaren
ikuskera ugari eskaintzen ditugu. Albistea eta
informazioaren haritik, entretenimendutik,
gertukotik, sakonetik, zientziatik…

Baina ez da nahiko, ibilbide horretan
sakondu behar dugu, orain artekoa hobetuz
eta zabalduz. Hiztun komunitateak bere burua
euskaraz islatua ikusteko eskubideaz ari gara,
beharraz, nahiaz. Edozelako gizarte moder-
noren orainean, edozein kulturaren geroan,
giltzarri da hedabideen zeregina. Ez da hau
ukatuko duenik eta hala ebazten da behin eta

berriz erakunde publiko eta alderdi politiko
gehienen euskarari buruzko gogoeta eta plan
estrategikoetan. Printzipio eta helburutan
letra larriz aitortzen dute  garrantzi hori, bai-
na sostengu ekonomikoan ez, ez behintzat
hedabide ez publikoei dagokienez.

Ezagun da EAE, Nafarroa eta Ipar Euskal
Herrian oso egoera desberdinak bizi direla:
Nafarroan eta Iparraldean erakundeen sosten-
gua hutsala da; EAEn oso bestelakoa da, bai-
na ez da nahikoa, aurrean ditugun erronkei
begira eusteko adinakoa ez bederen.

Euskarazko hedabideok ohituta gaude
zailtasunean jarduten, gure hizkuntzaren iza-
era ez normalizatuak horretara bultzatzen
gaitu, eta agian horrek ere laguntzen digu bizi
dugun krisiari aurre egiten. Baina egoera gorria
da eta hainbatetan larria. Hedabide ugari ari
dira ixten munduan, hedabide historikoak,
ospetsuak, gureen aldean handi eta indar-
tsuak…  Eta guk ere enbataren erdian dihar-
dugu. Publizitatea behera, salmentak ere bai,
diru-laguntzak urritzeko joeran… Noiz arte
eutsi ahal izango diogu?

Bankuen, autoen, altzari eta elektratres-
nen salbamendu garaian, guk ere sostengu sen-
doagoa aldarrikatzen dugu. Maiz aurpegira-
tu zaigu diru publikotik bizi garela, bai euskal

kultura, bai euskarazko hedabideak, konple-
xua sortzeraino ere bai agian. Orain, ostera,
inoiz baino argiago ikusten da nola giltzarri-
tzat jotzen diren esparru eta proiektuetan, era-
kunde publikoek dirutzak bideratzen dituz-
ten, izan hauek eremu publiko edo pribatu-
koak. 

Eta ekonomikoki ere sektore garrantzitsua
da euskarazko hedabide ez publikoena: 600
langiletik gora ari gara bertan, hilero soldata
etxera eramanez eta euskal gizartearen abe-
rastasunean gure alea jarriz.

Azken 30 urteetan ibilbide oparoa egin
dugu, baina bada ordua beste jauzi bat ema-
teko. Gure konpromisoa hemen dago, egune-
rokoan ikusgai. Eta instituzioen konpromiso
sendoagoa ere egunerokoan ikusi nahi dugu.
Herri erakunde publikoen sostengu eta babes
handiagoa aldarrikatzera gatoz. 

Gure gizartearen garapena ezin delako por-
lana eta azpiegitura handien garapenari lotu.
Adibidez, Euskal Y tren proiektuaren kilome-
tro bakar batek, erakunde publikoetatik eus-
karazko hedabide ez publiko guztietara lau
urtetan bideratzen dena balio du. Errepide,
trenbide edo eraikuntza handien zati txiki
batek gure etorkizuna berma dezake. Euska-
razko komunikazioak merezi du tamainako
apustua eta euskal kulturak ere bai.

“...mahai baten gainean eseri eta gorputzaren goi-
ko aldea altzari baten kontra ipintzera behartu
ninduten; bitartean, gorputza  atzeko aldetik soka
batekin inguratu eta ur hotza botatzen zidaten
hankartean. Horrela nengoela, bortxatu egingo
ninduten itxurak egiten zituzten etengabe...”

“...Madrilerantz abiatu bezain laster, ‘poltsa’
egiten hasi zitzaizkidan kotxean bertan, arnasa
hartu ezinik utzi arte... nire senideen kontrako
mehatxuak etengabeak izan ziren... mediku
forentseari torturak jasaten ari nintzela esan
nion eta habeas corpus-a aplikatzeko eskatu nuen,
baina, Auzitegi Nazionalak eskubide hori ukatu
egin zidan, beraien ustez ez baitzegoen torturak
jasaten ari nintzela erakutsiko zukeen froga nahi-
korik...”

“...galdeketetan biluztu egin naute eta bula-
rretan eta aluan igurtziak egin dizkidate...”

“...manta eta koltxoi batean bildu eta hiru
guardia zibilek salto egiten zuten nire gainean;
batek barrabilen gainean, besteak buru gainean
eta hirugarrenak hanketan...” 

“...‘poltsa’ birritan jarri didate eta etengabe
jo naute. Kolpeen ondorioz herren nabil...”

“...oso latza izan da...”
Ez dira duela 20-30 urte atxilotutako euskal

herritarren baten hitzak. Ez. Azken hilabeteota-
ko tortura testigantza larriak dira, komunikabi-
de handietan lekurik izan ez duten bizipen latzak,

pertsonen duintasuna suntsitzeko ondo kalku-
latutako estrategiaren ondorio direnak. 

Irailetik hona, 9 polizia operazio burutu
dituzte Euskal Herrian diharduten poliziek. 70
pertsonatik gora atxilotu dituzte, eta tortura sala-
ketak 32 izan dira. Nazioartean giza eskubideen
alde diharduten erakundeek sarritan salatu dituz-
ten tratu txarrok ondo ezagutzen ditugu Euskal
Herrian, azken hamarkadetan 10.000 herritar bai-
no gehiagok bizi izan baitute egoera hori. Nazio-
artetik, behin eta berriro tortura ahalbidetzeko
funtsezko neurria den inkomunikazioa bertan
behera uzteko eskatu diote Madrili, baina Espai-
niak bere label demokratikoa zalantzan jartzen
dutenen aurrean tortura erabiltzen jarraitu du.
Espainiar jarrera petoa.

Arartekoak berak ere, torturak saihesteko
neurri zehatzak har daitezela eskatu du orain-
tsu; nahiz eta, tamalez, inkomunikazioa aipatu
ez duen, ziurrenik, neurri anker eta antidemo-
kratiko hori babesten dutenak gehiegi aztora ez
daitezen. Gernikako Akordioa sinatu duten alder-
di eta eragileek ere argi azaldu dute komisalde-
gietako biolentzia eten egin behar dela. Azken
sarekadetan polizia-etxeetan erabilitako terrore
fisiko eta psikologikoa denon artean eraiki behar
dugun jokaleku berria oztopatzeko helburuare-
kin erabili dute, eta autoinkulpazioak bilatzeaz
gain, tortura probokazio modura ere erabili dute,

lotsarik gabe eta inpunitate osoz.  Adarkada erre-
presibo hauek, halaber, aldaketarako berme
nagusia den ezker abertzalea ahultzea dute hel-
buru. Inkomunikazioa eta tortura ezinbesteko
tresnak baitira “kuarentenak” galdegin eta armaz
josita ordu txikitan gure etxeetan sartzen diren
horientzat.  Euskal herritarrok irrikaz espero
dugun sasoi berriari ateak zabalduko badizkio-
gu, faxista hauek gelditu behar ditugu.  Beharrez-
koa da errepresioa gelditzea, atxiloketak eta tor-
turak iraganeko kontu bilakatzea. Eta hori denoi
dagokigu. Norbanakoek zein eragile politiko,
sindikal eta sozialek egindako presioak soilik gel-
dituko baitu estatuen mozkorraldi errepresiboa.
Ildo horretan, otsailaren 13an torturaren aurka-
ko eguna dela-eta antolatu diren mobilizazio eta
ekimenetan parte hartzera dei egin nahi dizue-
gu:

- Otsailaren 10ean, 19:00etan, hitzaldia San
Agustin Kulturgunean. Bertan, Unai Romano,
basatiki torturatutako gaztea, Durangaldean tor-
turatu duten gazte baten senidea eta Torturaren
Aurkako Taldeko kide bat izango dira.

- Otsailaren 11n, 20:00etan, elkarretaratzea
Andra Marian ‘Torturarik ez!’ lemapean

-Otsailaren 13an, 12:00etan, manifestazioa
Bilboko Areatzatik abiatuta ‘Torturarik ez!’ lema-
pean

Torturarik ez! Inkomunikaziorik ez! Estatu
indarkeriarik ez! 

Amnistiaren Aldeko Mugimendua

Euskarazko hedabideak, beste jauzi baterako ordua

Inkomunikazioak eta torturak ez daukate lekurik aro berrian;
estatu indarkeria geldi dezagun!

Anboto eta euskarazko beste 78 hedabideren editoriala:
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KULTURA

++  OOttssaaiillaarreenn  1100eeaann,,      
2200::0000eettaann
· Pako Aristi
· Benito Lertxundi

++  OOttssaaiillaarreenn  1177aann,,  
2200::0000eettaann
· Amets Arzallus
· Jon Sarasua

++  MMaarrttxxooaarreenn  33aann,,  
2200::0000eettaann
· Maddalen Iriarte
· Edurne Brouard

DATAK

EKIMENA PLATERUENEAN

Berbertan: elkarrizketzaile
zorrotzak eta zeresan handiko
elkarrizketatuak Plateruenean 

K ulturgintza izango du
ardatz Plateruena kafe
antzokian aurten lehe-

nengoz antolatu duten Berbertan
ekimenak. Antolatzaileen berbe-
tan, datozen urteetan ere “negu
partean egiteko bokazioz sortu”
den elkarrizketa zikloa da berau.

Estreinako edizio honetan,
zeresan handiko hiru sortzaile
ekarriko dituzte Durangora, kul-
turgintzaren hainbat alderdi jorra-
tzeko helburuagaz: Benito Ler-
txundi musikaria, Jon Sarasua
idazle eta irakaslea, eta Edurne
Brouard AEK-ko kidea dira edizio
honetako gonbidatuak. 

Hiru gonbidatuek Euskal
Herriko kulturgintzaren gainean
euren esperientziatik jardun deza-
ten, euskarazko komunikabidee-
tan diharduten beste hiru elkarriz-

ketatzaile deitu dituzte; kazetariak
eta herri-kulturgintzaren hainbat
esparru barrutik ezagutzen dituz-
tenak dira: Pako Aristik, Amets
Arzallusek eta Maddalen Iriartek
bideratuko dituzte saioak. 

Azken urteetan egiten dihar-
duten eran, euskarazko herri-kul-
turgintza sustatzeko asmoagaz
abiatuko du ekimen berri hau Pla-
teruenak; kulturgileak euren espe-
rientzia eta iritziei buruz kafe
antzokian bertan, bertatik berta-
ra izan eta eskaintzeko.

Berbertan saioak gidatuko
dituzten elkarrizketatzaileek pro-
posatuko duten bidetik, besteak
beste, euskarazko kulturgintzari
lotuta beti, sorkuntzaren, zabal-
kundearen, herri-mugimenduen
eta abarren gaineko gogoetak
mahai-gaineratu ahal izango
dituzte elkarrizketatu, parte-har-
tzaile zein entzuleek eurek ere. 

Otsailaren 10ean da ekimena-
ren lehenengo hitzordua, eta otsai-
laren 17an eta martxoaren 3an
dira hurengo biak. Saio guztiak Pla-
teruenean, 20:00etan hasita. I.E.

Euskal Herriko kulturgintzari dagokionez eskarmentu eta zeresan handikoak diren
sei lagun bilduko dituzte Plateruenean lehenengoz antolatu duten ‘Berbertan’
ekimenerako. Benito Lertxundi eta Pako Aristi dira lehenengo gonbidatuak

Kulturgileak euren iritzi

eta esperientziei buruz,

Plateruenean bertan

Otsailaren 10ekoa da Berber-
tan ekimenaren estreinako
hitzordua. Bertan, Pako Aristi
idazle eta kazetari gipuzkoarrak
Euskal Herriko musikagintzan
murgilduta lau hamarkada
daramatzan Benito Lertxundi
musikari oriotarra elkarrizke-
tatuko du. Bere ibilbide artis-
tiko zein pertsonal oparoan

bildutako esperientziak eta
gogoetak konpartituko ditu
Benito Lertxundik Plateruene-
ko entzuleen aurrean. Pako Aris-
tik proposatu ditu lehenengo
elkarrizketako gaiak. I.E.

Edurne Brouard
eta Maddalen
Iriarte parez pare
Apirilean 17. edizioa duen eta
arduradun Edurne Brouard duen
Korrika baino hilabete lehenago
izango dugu AEK-ko kide bilbo-
tarra Platerueneko Berbertan
ekimenean. Maddalen Iriarte
kazetari durangarrak gidaturiko
elkarrizketan izango da astirik
Edurneren bestelako bizipen
batzuentzat ere.  I.E.

Amets Arzallus
Jon Sarasuari
puntuak jartzen  
Otsailaren 17an, Berbertan
zikloaren bigarren zitan jarriko
dira Jon Sarasua bertsolari, idaz-
le eta irakaslea eta Amets Arza-
llus bertsolari eta kazetaria Pla-
teruenean aurrez aurre. Amets
Arzallus hendaiarrak emandako
puntuak erantzuten jardungo du
Jon Sarasuak, kulturgintzaz nahiz
bestelako esperientziez.

Pako Aristik
Benito Lertxundi
elkarrizketatuko
du lehenengoan
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GEURE DURANGALDEA

Jose Julian Bakedano 
Zinegilea

Bruce Chatwin eta euskaldunak
1940ko maiatzaren 13an jaio zen Chatwin Sheffield-en, Yorkshire-
n. Wiltshire-ko Marlborough College-n burutu zituen lehenengo
ikasketak, eta Edinburgoko unibertsitatean ikasi zuen gero.

1958an, Sotheby’s enkante konpainian hasi zen lanean, eta kon-
painiaren zuzendari izatera iritsi zen geroago. Bere ikusmen gaita-
sun zorrotzarri esker, aditu bilakatu zen arte inpresionistan. Baina,
ikusmen arazoak edukitzen hasi zen. Sudanera joan zen. Bidaia har-
tatik bueltan, arte munduagaz desengainatuta, arkeologiara bide-
ratu zuen bere interesa.

Urte horretan bertan, arkeologia ikasketetan matrikulatu zen
Edinburgoko unibertsitatean.

1972an, Sunday Times Magazine-ek arte eta arkitektura gaie-
tarako aholkulari izateko kontratatu zuen Chatwin. Aldizkariko lana-
ri esker, nazioarteko hainbat gai jorratu eta André Malraux eta Nadezh-
da Mandelshtam bezalako jendea elkarrizketatu ahal izan zuen.

Parisko bere egongelan elkarrizketatu zuen Chatwin-ek 93
urteko Eileen Gray arkitektu eta diseinatzailea. Orduan jakinarazi
zuen berak margotutako Patagoniako mapa baten existentzia. “Beti
gura izan dut bertara joan”, esan omen zion Brucek. “Nik ere bai”,
erantzun zion emakumeak, “zoaz hara nire bila”.

Sei hilabetez egon zen han, eta bidaia haren emaitza den En la
Patagonia (1977) liburuak ezagutarazi zuen bidaia liburuen idazle
bezala. Bere idazkera lehorrak eta istorioak kontatzeko daukan talen-
tuak bilakatu du  Chatwin idazle mirestu. Nizan, 48 urte zituela hil
zen Chatwin, 1989an. 

Euskaldunei buruzko erreferentzia hauxe irakur daiteke En la
Patagonia liburuan: “Bere furgoneta zaharrean joan ginen herritik.
Bidaiarien eserleku ondoko atea trabatuta zegoen. Baserrian hain-
bat lan burutzen zituen eta hare koloreko ilea zeukan euskaldun
tentel eta zimurtu bati igotzen uzteko jaitsi behar izan genuen txa-
bola herdoildu batean”.

MUSIKA ELKARRIZKETA

‘Taxirik ez’ lana aurkeztera dator
Jabier Muguruza otsailaren 11n
Txema Garces baxuan eta Angel Unzu gitarran izango ditu lagun Muguruzak Plateruenean

Urteko lehenengo emanaldia
duzu Durangokoa? Zelan joan
dira ‘Taxirik ez ‘diskoaren aur-
kezpen kontzertuak?
Durangokoa aurtengo bigarrena
izango da. Lehenengoa TVEko
Página 2 saiorako izan zen. Kon-
tzertuak orain arte ondo joan dira.
Krisiarekin, kontratazio kopurua
jaitsi egin da, baina pozik gaude
egindakoekin. Nik uste aurreran-
tzean musikariok beste modu
batera planteatu beharko ditugu-
la gauzak; oraingo egoera ekono-
mikora egokitu, alegia, izan ere,
obra berria zuzenean aurkezteko
irrikitan egoten gara.

Datozen hilabeteetan Parisera,
Zaragozara, Baionara, Cuenca-
ra… zoaz,itxura batean elkarren-
gandik oso desberdinak ematen
duten publikoen aurrean kanta-
tzera. Zelakoa da hain entzule-
go anitzarentzat jardutea? 
Oso aberasgarria da. Hemendik
kanpora, beti saiatzen naiz kanta
artean testuak azaltzen, eta publi-
koarekiko komunikazioa bultza-

tzen. Esaterako, Taxirik ez Fran-
tzian hasi da banatzen, eta Paris-
ko eta Bordeleko kontzertuei begi-
ra frantsesa berreskuratzen nabil.
Cuencan, Sound Track jaialdian,
gazteleraz ariko naiz publikoare-
kin, eta hemen Durangon, esate-
rako, euskeraz. Hizkuntzak asko
markatzen du emanaldiaren
tonua, eta jendearen izaerak eta
kultura-tradizioak ere bai. 

Hemen inguruan,Durangon eta
Abadiñon jo zenuen 2009an.
Zuzeneko haien zer oroitzapen
daukazu?
Elkarrengandik oso desberdinak
izan ziren. Durangokoa, bertako
Azokaren testuinguruan izan zen,

Gerard Quintanarekin batera. Aba-
diñokoa, berriz, ohiko zirkuituan
eman genuen, nolabait esateko.  Bi
emanaldien oroitzapen oso onak
gordetzen ditut, hala ere.

‘Aitarekin bidaian’ antzerki
obran musika zuzenean jotzen
ere ikusi zaitugu duela gutxi.
Zelakoa izan da esperientzia?
Lehendik ere konposatua nuen
musika dezente antzerkirako, bai-
na oraingoan, konposatzeaz gain,
zuzenean aritzea ere tokatu zait,
eskusoinuaz. Luxu bat da Soroiz
eta Apaolazarekin eszenatokia
partekatzea, Agurtzane Intxaurra-
garen zuzendaritzapean. Profe-
sional bikainak dira hirurak, eta
asko ikas daiteke eurengandik.
Gainera, obra arrakastatsua suer-
tatu da oso gai gogorra jorratu
arren, eta hori ere oso eskertze-
koa da garai hauetan. 

‘Taxirik ez’diskorako,idazle lagu-
nen kolaborazioa eduki duzu.
Zelan sortzen da idazleekin har-
tu-eman hori?
Harremana aspalditik dator, aspal-
ditik ezagutzen ditut. Nire “sinto-
nian” dauden idazleak dira; soka-
koak-edo. Munduan kokatzeko
euren moduak eta nireak zeriku-
si handia dutela esango nuke.
Bikain idazten dute, gainera.

Zer musikari izango dituzu Pla-
teruenean laguntzen?
Bi maisu handi joango dira nire-
kin Plateruenera: Txema Garces
(baxua) eta Angel Unzu (gitarra
akustikoa). Bi musikari horien ibil-
bidea jarraituta, euskal kantagin-
tzaren azken hamarkadetako his-
toria idatz daiteke ia-ia.

Zer proiektu dauzkazu eskuar-
tean une honetan?
Batetik, jarraitzen dut Taxirik ez
zuzenean defendatzen. Bestetik,
Bernardo Atxagarekin batera,
Paradisuaz errezitaldia ari naiz
eskaintzen,eta Aitarekin bidaian
antzerki obra ere ari gara ematen
oraindik ere. Apirilean, bestalde,
Encuentros con alma elkarrizke-
ta-liburua kaleratuko dut. I.E.

Lehenengo maketa
lehiaketa Rock Izar eskolan

Bakarlari eta musika taldeei zabal-
dua dagoen lehiaketa da Duran-
goko Rock Izar eskolan lehenen-
goz antolatu dutena. Otsailaren
15a arte eman ahalko dute lehia-
ketan izena interesa daukaten eta
aurretik disko bat baino gehiago
kaleratua ez duten musikariek.

Bost kanta biltzen dituen gra-
bazioa aurkeztu beharko dute
lehiaketan parte hartu gura dute-

nek, otsailaren 15a baino lehena-
go: Rock Izar eskolaren Alluitz
kaleko egoitzan jasoko dituzte
lehiaketarako proposamenak.

Epaimahaiak hautatzen
dituen zortzi taldeek martxoan eta
apirilean izango diren zuzenekoe-
tan defendatuko dituzte euren
kantak. Apirilean burutuko dute
finala, eta bertan erabakiko da ira-
bazlearen izena. I.E.

Disko grabazio bi, kontratu diskografiko bat eta zuzeneko 
emanaldiak jasoko dituzte sari moduan aukeratuek

MUSIKA LEHIAKETA

“Musikariok beste
modu batera planteatu
beharko ditugu gauzak

aurrerantzean”
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ARGAZKIGINTZA LEHIAKETA

Anbotoren 2012ko egutegirako
argazkiak hautatzeko lehiaketa
‘12 hile, 12 herri’ izenagaz antolatu du Anbotok 2012ko egutegirako argazkien lehiaketa

A zkeneko urteetan legez,
Durangaldeko herrietan
hartutako argazkiekin

egutegia osatuko du Anboto
Komunikabideak taldeak. Berri-
kuntza moduan, baina, 2012ko
egutegian agertuko diren argazkiak
hautatzeko lehiaketarako deial-
dia burutu du lehenengoz. 

Hamasei urtetik gorako par-
te-hartzaile bakoitzak Durangal-
deko herri bakoitzeko argazki bat
aurkeztu beharko du: Abadiñon,
Atxondon, Berrizen, Durangon,
Elorrion, Garain, Iurretan, Izur-
tzan, Mallabian, Mañarian, Otxan-
dion eta Zaldibarren hartutako
argazki bana bidali beharko du;
hamabi argazki, beraz, guztira. 

Aurtengo urriaren 1a arteko
tartea izango dute hala gura dute-
nek euren proposamenak e-pos-
taz edoCDbatean lehiaketara aur-
kezteko (lehiaketako oinarriak

www.anboto.org-n). Urriaren 30a
baino lehenago jakinaraziko du
Anboto Komunikabideek osatuta-
ko epaimahaiak hautatutako
argazki irabazlea zein den. 

500 euroko saria
Argazkizale bakoitzak lehiaketa-
ra aurkezten duen argazki doze-
na horretatik bat aukeratuko du
epaimahaiak, eta onentzat auke-
ratutako argazki horren egileak
jasoko du 500 euroko saria. 

Irabazle hautaturiko argaz-
kiagaz batera, lehiaketara aurkez-
ten diren argazki guztien artetik
Durangaldeko herri bakoitzeko
argazki bana ere aukeratuko du
Anboto Komunikabideak taldeak,
hilabete bakoitzaren orrian argi-
taratzeko: horrela, orain arteko
moduan, Durangaldeko hamabi
herrietan hartutako argazki bana-
gaz osatuko da datorren urteko
egutegiaren orri bakoitza. I.E.

16 urtetik gorako 

argazkizaleek hartu

dezakete parte

2012ko urriaren 1a

arteko epea dago 

argazkiak bidaltzeko 

Durangoko Bartolome Ertzilla
musika eskolaren sortzaileetako
bat izandakoa da bihar, astelehe-
nean, martitzenean eta eguazte-
nean estreinatuko duten obraren
egile ere baden Jesús Egiguren. 

Gasteizen eskainiko du Eus-
kadiko Orkestra Sinfonikoak bihar
Kindly symphony lehenengoz, eta
Donostian eta Iruñean eskaini eta
gero, otsailaren 9an, 20:00etan,
Bilboko Euskalduna jauregian
interpretatuko dute. 

Egigurenek Euskadiko Orkes-
trarentzat sorturikoa da aste hone-
tan estreinatuko duten Kindly

Symphony izeneko lana, eta orkes-
tra horrexek eskainiko du datozen
egunetako emanaldietan.

Ibilbide oparoa
Bilboko J.C. Arriaga kontserbato-
rioan burutu zituen goi mailako
piano eta konposizio ikasketak
Egigurenek, eta hainbat sari ira-
bazi ditu konpositore lanean.

Nazioarteko hainbat jaialdi-
tan interpretatu dituzte lehena-
go ere Egigurenen lanak: besteak
beste, Frankfurt, Cagliari, Madril,
Santander, Sevilla eta Granadako
jaialdietan estreinatu dituzte bere
lanak, eta diskoan ere argitaratu
izan ditu bere sorkuntzak. 

Durangoko Bartolome Ertzi-
lla kontserbatorioa sortu zutene-
tako bat da Egiguren, eta bertan
ibili da iazko ikasturtera arte ira-
kasle lanetan. Orain zenbait urte,
2006an, musikagintzan egindako
lana goraipatzen zuen Durango
Hiria saria ere eman zioten. I.E.

MUSIKA EMANALDIAK

‘Kindly symphony’:
Egigurenen azken lana 
Hego Euskal Herriko lau hiriburutan estreinatuko dute
Jesus Egiguren durangarrak konposatutako obra musikala 

Durango Hiria saria jaso

zuen 2006an; musika

eskolako irakasle izan da

Nazioarteko hainbat

jaialditan interpretatu

dituzte Egigurenen lanak

Epaimahaiak argazki bat

aukeratuko du, eta saria

500 eurokoa izango da 

Argazki bana bidali behar

da Durangaldeko herri

bakoitzeko: 12 argazki



anboto 2011ko otsailaren 4a, barikua 15 Ki

KIROLAK

Torrelavega taldearen kontra
75-65 galdu zuten duranga-
rrek. Azken bi neurketak galdu
egin ditu Tabirakok eta, ondo-
rioz, EBA mailako azken pos-
tuan jarraitzen du. Bigarren
itzulia hasi denetik, hiru neur-
keta jokatu ditu Tabirakok, eta
bakarra irabazi du; Zornotzaren
aurkako jokatutakoa, hain
zuzen. Bihar Universidad de
Valladolid taldea hartuko du
Tabirakok etxean; 19:30ean
hasiko da partidu hori. Aurreko
jardunaldian, Zornotzak bere
aldetik irabazi egin zion Valla-
dolideko taldeari. 

Emakumezkoek, berriz,
sai lkapenean azkenengo
dagoen Obenasaren kontra
jokatuko dute etxean. A.M.

Esku-hutsik
itzuli da Tabirako
Kantabriatik

Emakumezkoen gomazko
paleta txapelketa iaz amaitu
zen moduan hasi da. Lehenen-
go jardunaldian iazko txapel-
dunek garaipena lortu zuten.
Itsaso Praderak eta Laura
Saezek, 30-19 irabazi zieten
Goikoetxea eta Semperri. Par-
tidu ona ez egin arren, neke
handirik barik irabazi ahal izan
zuten Pradera eta Saezek
Abetxukon.

Txapelketako bigarren jar-
dunaldia zapatuan jokatuko da.
Lehenengo mailako partidu
horiek Mallabian, Zarautzen
eta Abetxukon jokatuko dira.
16:00etan hasita, hainbat par-
tidu jokatuko dituzte. A.M.

Irabazten hasi
du liga Itsaso
Pradera
mallabitarrak

Gonzalez-Martin eta Gandiaga
I I-Antxia bikoteek jokatuko
dute 2011ko San Blas Sariko
finala. Domekan jokatuko dute
finala, 11:00etan, Abadiñoko
Tornosolo trinketean.

Lehenengo finalerdian,
Gonzalezek eta Martinek 40-
16 hartu zituzten mendean
Gordon eta Ugarte. Bigarren
finalerdia berdinduago joan
zen, ostera. Gandiaga II.ak eta
Antxiak tanto bateko aldeagaz
(40-39) lortu zuten garaipena
Uriarte eta Etxeberriaren aur-
ka jokatutako partidan. Gan-
diagaren pilotakada batek era-
baki zuen partida. A.M.

San Blas Sariko
finala domekan
jokatuko dute 

“20 urteko ibilbidean sekula ez naiz
jokatzeko ilusiorik barik zelairatu”

HHoorrrreellaakkoo  ssaarrii  bbaatt  jjaassoottzzeeaa  bbeettii
ddaa  ppoozzggaarrrriiaa..
Halaxe da. Beste hainbatek ere
merezi dute, baina oso pozik
nago. Gainera, jende askok
zoriondu nau, eta horiei ere asko
eskertzen dizkiet animoak.

GGaazztteerriikk,,  1155  uurrtteeggaazz,,  hhaassii  zziinneenn
EElloorrrriioo  rruuggbbyy  ttaallddeeaann  jjookkaattzzeenn..
Gazteok frai leen eskolako
harezko zelaian entrenatzen
genuen. Hutsetik hasi ginen;
hasieran jipoi galantak hartzen
genituen Mungian, Hernanin…
Baina apurka hobetzen joan
ginen, eta Bizkaiko Kopa irabazi
genuen, Kakarraldoren kontra.

1199  uurrtteeggaazz  XXeerrooxx  GGeettxxoo  ttaallddeeaakk
ffiittxxaattuu  zziinnttuueenn..
Bai. Gaztetan Getxoren parti-
duak ikustera joaten nintzen
lagunekin; gaur egun, futbolean

Bartzelonaren partiduak ikustea
lakoxea zen. Beraz, imajinatu
nire ilusioa deitu zidatenean.

BBeessttee  eesskkaaiinnttzzaa  tteennttaaggaarrrrii  bbii  eettoo--
rrrrii  zziittzzaaiizzkkiizzuunn  hhaannddiikk  uurrttee  bbiirraa..
Bai, Baionatik eta Miarritzetik.
Baiona bigarren mailan zebilen;
Miarritz lehenengoan. Orduan,
Getxotik bueltan Elorrion nenbi-
len, eta Miarritzera joatea salto
handiegia zela pentsatu eta
Baionan probatzea erabaki
nuen. Hiru urtez segidan igoera
fasea jokatu nuen, igoera lortu
barik. Azken urtean, entrena-
menduak areagotu zituzten eta
bidaia denak ez z izkidaten
ordaintzen. Orain eta hemen
pentsatzen ipinita, beharbada
hara bizitzen ez joatea hutsegi-
tea izan zen. 

MMiiaarrrriittzzeerraa  eezz  jjooaatteeaa  eerree  eerraabbaakkii
zzeennuueenn..  OOrraaiinn  bbeessttee  eerraabbaakkii
bbaattzzuukk  hhaarrttuukkoo  zzeenniittuuzzkkee??  
Ez,  ez dut bat ere damurik .
Beharbada, batzuetan, eraba-
kiak hartzeko orduan talde-giro-
ari  eta horrelako faktoreei
gehiago erreparatu izan diet, ira-
bazi nezakeenari baino. Alde
horretatik bigun jokatu dudala?
Beharbada. Baina hartutako
erabakien damurik ez daukat.

OOnnddoorreenn,, DDoonniibbaannee--LLoohhiittzzuunneenn
hhiirruu  uurrttee  eemmaann  zzeenniittuueenn..
Bai, hirugarren mailan. Nire ibil-
bideko hiru urte onenak izan
ziren. Ez ginen indartsuenak,
baina taldeko giroa benetan ona
izan zen. Handik, Baionara buel-
tatu nintzen, eta ondoren Ordi-
ziara, biekin lehen mailan.

IIbbiillbbiiddee  ooppaarrooaa,,  bbaaiinnaa  eezziinn  iizzaann
dduuzzuu  lliiggaarriikk  eeddoo  iiggooeerraarriikk  lloorrttuu..
Arantzatxoa geratzen zait. Hain-
beste bider hain gertu egon-
da… Baina Euskadigaz sei
bider irabazi dut lurraldekako
txapelketa,  eta Espainiako
Selekzioagaz mundial bi jokatu
ditut. Ezin naiz kexatu.

EEssppaaiinniiaaggaazz,,  77kkoo  eerrrruuggbbiiaann,,
AArrggeennttiinnaann  iizzaann  zzeenn  mmuunnddiiaallaa..
Besteak beste, Ingalaterrari ira-
bazi genion, eta Japoni irabaziz
gero Urrezko Koparako sailka-
tuko ginen, baina… partidu hark
amaiera polemikoa izan zuen.
Azken unean, entsegu bat lortu

genuen, garaipenarena behar
zuena, partidu amaiera iragar-
tzen zuen sirena joa zegoelako.
Eztabaida luzeen ondoren, epai-
leak beste jokaldi bat eman
zuen, eta Japonek entsegua lor-
tu eta kanporatu egin gintuen.

GGaauurr  eegguunn,,  BBeerraa  BBeerraann  zzaabbiillttzzaa..
3366  uurrtteeggaazz  eerrrruuggbbiiaa  ggaazztteeaaggoo--
ttaann  lleeggeezz  bbiizzii  dduuzzuu??
Berdin-berdin; ilusio handiz.
Batzuetan beste jokalari batzuek
esan izan didate: “Gaur ez dut
jokatzeko gogorik”. Partidua hasi
aurretik sekula ez dut sentzazio
hori eduki. Hobeto edo txarrago
jokatu nezake, baina beti jokatze-
ko gogoz zelairatu naiz.

EElloorrrriioo  3300..  uurrtteeuurrrreennaa  oossppaattzzeenn
ddaabbiill..
Izan dira urteak, esaterako, jaie-
tan batu eta taldea sortuko zen,
ez zen, dudak azaleratzen zire-
nak: “14 jokalari bakarrik gau-
de…” eta antzekoak. Aurten,
aldiz, jokalariak badaude, gustura
entrenatzen dira… Giro ona
dago eta igarri egiten da. 

ZZuurree  iibbiillbbiiddeeaa  EElloorrrriioonn  aammaaiittuukkoo
dduuzzuu??
Hori da asmoa. 19 urtegaz joan
nintzenean 23gaz bueltatuko
nintzela uste nuen. 26, 28, 30…
Urteak joan dira, ia konturatu
barik, baina sasoiak laguntzen
badit bueltatuko naiz. J.D.

Gaur egun, Bera Bera taldeagaz ohorezko mailan jokatzen dihardu Astarloak.

Euskal Kirol Federazioen Batasunak duela
gutxi banatu zituen III. Euskal Kirola Sariak.
Euskadiko Errugbi Federazioak horrela
proposatuta, Oskar Astarloak (Elorrio, 36
urte) jaso zuen errugbiari dagokion saria.

Elorriora itzuliko
naizen? Sasoiak

laguntzen badit hori
da asmoa, ibilbidea

etxean amaitzea

PPRROOIIEEKKTTUUAAKK

Taldeak: Elorrio rugby
taldea, Xerox Getxo
(ohorezko mailan), Aviron
Bayonnais (ohorezko
mailan), Donibane
Lohitzune, Ordizia
(ohorezko mailan) eta Bera
Bera (ohorezko mailan)
Euskadiko Selekzioa:
Sei bider irabazi du
Lurraldekako Selekzioen
Txapelketa.
Espainiako Selekzioa:
23 neurketa jokatu ditu
eta 7 jokalariko eta 14
jokalariko mundial bana
jokatu du.

Bideoa: www.anboto.org
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Batzuetan epailea, besteetan zigorkaria, baina
gutxitan maitatua. Areto-futbolak euren beharra du,
baina gero eta gutxiago dira euren denbora eta
gogoa areto-futbol partiduak gidatzeko jartzen
dituztenak. Horren ondorioak denok ordaindu
beharko ditugu (gero eta maila gutxiago geratzen
direnen artean: partiden atzerapenak arbitroen pre-
miagatik, haien lanagatik gehiago ordaintzeko
beharra…), baina areto-futbolaren inguruan gabil-
tzanak gutxi egiten dugu epaileen irudia hobetzeko.

Arbitroen batzordekoek ikastaro berria antolatu
dute (dohainik), eta dagoeneko 11 lagunek hasi
dute euren prestakuntza; hauei beste 3 pertsona
gehitu behar dizkiegu, denboraldiaren hasieran ize-
na eman zutenak. Beraz, datorren urterako 14 epai-
le berri lortuko dira, gaur egun daudenekin aldera-
tuta, ehuneko hogei handituz.

Areto-futbola ez dago egunkarietan egunero
irakurtzen dugun “krisialdi” hitzetik salbu, baina
kasu honetan ez dira langileak soberan, alderantziz,
areto-futbolak jende langilea, konprometitua eta
zintzoa behar du lehiaketa indartzeko. Hau ez da
lanpostua lortzeko iragarkia, ordaintzen dutenarekin
ezin delako bizi, baina aukera polita da kirola gustu-
ko duten pertsonentzat.

Nire aldetik, nahiz eta askotan epaileak kritika-
tu, esan beharrean nago haien partaidetzarik gabe
areto-futbola ez litzatekeela areto-futbola izango.
Irakurleok epaile izatera animatzen zaituztet, eta
epaileoi nire eskerrik beroena ematen dizuet. A

di
tu

ar
en

tx
ok

oa

Iker Saenz de la Cuesta
•Areto futbol entrenatzailea

Epaileen egoera

FUTBOLA
HIRUGARREN MAILA
KKuullttuurraallaa  --  SSeessttaaoo
Domekan, 17:00etan, Tabiran
LEHENENGO ERREGIONALA
(gizonak)
ZZaalldduuaa  --  LLeekkeeiittiioo
Zapatuan, 17:45ean,
Solobarrian
HIRUGARREN ERREGIONALA
EExxttrreemmeeññoo  --  SSoonnddiikkaa
Zapatuan, 18:00etan, Tabiran
ZZaalldduuaa  BB  --  EEzzkkuurrddii
Zapatuan, 15:30ean,
Solobarrian
BBeerrrriizz  BB  --  EElloorrrriioo  BB
Domekan, 11:30ean,
Berrizburun
LEHENENGO ERREGIONALA
(emakumeak)
IIuurrrreettaakkoo  --  AArrrraattiiaa
Domekan, 16:30ean,
Larrakozelain
BIGARREN ERREGIONALA
(emakumeak)
EElloorrrriioo  --  PPaauullddaarrrraakk  BB
Zapatuan, 18:00etan,
Eleizalden

ARETO FUTBOLA
EUSKAL LIGA
MMaallllaabbiiaa  --  GGeerrnniikkaa
Domekan, 17:30ean,
Zaldibarko kiroldegian
KKuurruuttzziiaaggaa  --  TToolloossaallaa
Zapatuan, 19:15ean,
Landako kiroldegian

SASKIBALOIA
EBA MAILA
TTaabbiirraakkoo  --  UUnniivveerrssii--
ddaadd  ddee  VVaallllaaddoolliidd
Zapatuan, 19:30ean,
Landako kiroldegian
LEHEN MAILA (emakumeak)
TTaabbiirraakkoo  --  OObbeennaassaa
Zapatuan, 17:00etan,
Landako kiroldegians

Agenda

Partidu lehiatua jokatu zuten Kulturalak eta Santurtzik. Kepa Aginako

Lehenengo postuetan
mantentzeko borrokan

Domekan partidu erakar-
garria ikusi dezake Tabi-
rara hurbiltzen denak. Kul-

turalak ligako bigarren sailkatua
hartuko du etxean; Sestao River,
hain zuzen ere. Ikuskizun ona iza-
teaz gainera, partida erabakiga-
rria ere izan daiteke, beraz. Dome-
kan irabaziz gero, bigarren pos-
tutik puntu bakarrera geratuko da
Kulturala. Joaneko partiduan Kul-
turalak 1-2 irabazi zuen; Sestao
River mendeku gosez etorriko
dela aurreikusi liteke. Orain arte-
an, etxean baino hobeto moldatu
dira Tabiratik urrun Intxaurraga-
ren mutilak. Izan ere, jokoan egon
diren 33 puntuetatik 26 lortu
dituzte; etxetik kanpora ligako tal-
derik onena da Durangokoa. Ezin
daiteke esan etxean txarto dabi-
lenik taldea, baina jasandako bost
porrotetatik lau etxean jaso dituz-
te. Argi dago, beraz, non dabilen
sendoago Kulturala.  

Lau partida galdu ditu Kulturalak Tabiran. Sestao Riverren aurkako
partida zaletuen berotasuna eskertzeko aukera polita izan daiteke 

Durangoko Kulturalaren
azken biktima Santurtzi izan da.
23. jardunaldian jokaturiko parti-
duan 0-1 gailendu zen talde
durangarra. Lehenengo zatia
amaitzear zela, Eneko Gorroñok
sarturiko golari esker Durango-
ko Kulturalak hiru puntuak lortu
zituen. Bigarren zatian aurrera
egin zuen Santurtzik eta berdin-

keta lortzen saiatu zen; 62.
minutuan Basauri atezainak
bere trebezia erakutsi behar
izan zuen. Kulturalak 10 jokala-
rirekin amaitu behar izan zuen
partidua, gainera; 86.minutuan
Muxik bigarren txartel horia iku-
si zuen. Hala ere, emaitzari eutsi
eta hiru puntuak ekartzea lortu
zuen Kulturalak.

Bestalde, gainerako mailei
dagokienez, denetarik egon da.
Ohorezko mai lan, Berr izek
porrot latza (0-4) jaso zuen
etxean San Pedroren aurka;
azken postuan jarraitzen dute
berriztarrek. Goren mailan, oste-
ra, Elorriok 5-2 irabazi zion
Ortuellari; garaipen horri esker,
lehenengo postuetan jarraitzen
du Elorrioko taldeak. Lehenen-
go erregionalean, berriz, Iurreta-
kok 2-1 irabazi zion Berriatuko-
ri; Zalduak husna berdindu zuen
Ibarsusirekin. A.M.

Domekan irabaziz gero,
puntu bakarrera izango
du bigarren postua

Bihar 640 kilora arteko txapel-
ketako finala jokatuko da Zebe-
rion. Abadiño sokatira taldeak.
txapelketako sailkapen fasean
hirugarren amaitu ondoren lortu
du finalerako txartela. Abadiño-
gaz batera,  Arr igorr iagako
Sokarri eta Ibarra taldeak ikus-
ten ditu faborito Edu Mendiza-
bal entrenatzai leak. Pisurik

astunenaren txapelketan, 680
kilora artekoan, hiru talde hauek
osatu zuten podiuma. Hirurak
momentu onean daudela esan
daiteke, beraz. 

Ezpeletan jokatu zen sailka-
pen faseko lehenengo jardunal-
dia. Bertan, 5. postuan amaitu
zuen Abadiñok. Bigarren jardu-
naldia, berriz, hobea izan zen
Mendizabalen taldearentzat. Iba-
rran jokatu zen kanporaketa
honetan, lehenengo postuan
amaitzea lortu zuen Abadiñok.
Honenbestez, hirugarren pos-
tuan sailkatzea lortu zuten.

Zeberion tiraldi gehien ira-
bazten dituen taldea izango da
txapelketako garailea. A.M.

640 kilora arteko finala
jokatuko du Abadiñok
Edu Mendizabal entrenatzaileak Abadiño,
Sokarri eta Ibarra ditu irabazteko faboritotzat

Abadiñarrek hirugarren
txartela lortu zuten
finalean lehiatzeko

Egoitz Murgoitio
munduko
onenen artean 
Hirumet taldeko Egoitz Murgoi-
tio 21. postuan geratu zen Ale-
maniako Sankt Wendel hirian
jokatutako Munduko Kopan. 20
onenen artean sailkatzea zuen
helburu; emaitza ona da, beraz.
Urtarrilaren 30ean jokatu zen
proba garrantzitsu hori, zirkuitu
bizkor eta deseroso batean;
izotzak proba zaildu zuen, gai-
nera. Hirumetekoaren ekinaldia
oso erregularra izan zen, hala
ere, izan zuen oztoporik ere:
zazpigarren itzulian zela, erori
eta postu batzuk atzera egin
zuen Murgoitio abadiñarrak.
Lasterketa Stybar txekiarrak
irabazi zuen.

Bestalde, Dani Ruizek ere
emaitza polita lortu zuen; 23
urtez azpikoetan 38. postua lor-
tu zuen. Hamar postutan hobe-
tu du bere iazko marka. Azke-
neko emaitza horiek eta taldea-
ren sasoi ona ikusita, denboral-
dia luzatzea erabaki du Hirume-
tek; Belgikako Ekloo eta Vorse-
elareko Superprestigioan aritu-
ko dira otsaileko bigarren aste-
buruan. A.M.

Emaitza onak ikusita,
Hirumetek denboraldia
luzatzea erabaki du

Gorroñoren golari
esker, 3 puntuak ekarri
zituzten Santurtzitik
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AMALURRA

Udaletxeko lorategian
ipinitako konposta-ontziak

zabaldu eta irailetik sortutako
konposta ikusiko dute

Berriz Maite Dugulako
taldearen ekimenez eta

udalaren laguntzaz antolatu
dute ikastaroa 

Konpostaje ikastaroa antolatu dute
berriro Berrizen, otsailerako

Iraileko ikastaroan taldeak bete egin zirenez, kanpoan geratu
zen jendearentzat beste ikastaro bat antolatzea erabaki dute
Otsailaren 16an eta 17an kon-
postaje ikastaroa egingo dute
Berrizen, Berriz Maite Dugulako
taldeak eta Berrizko Udalak
antolatuta. Iazko irailean ere
antolatu zuten ikastaroa, eta 36
lagunek parte hartu zuten. Tal-
deak bete zirenez, jendea ezin
parte hartuta geratu zen, eta
orain bigarren ikastaroa antola-
tzea erabaki dute.

Lehen ikastaroko partaide-
ek hileotan konposta egiten jar-
dun dute udaletxeko lorategiko
konposta-ontzietan eta etxe
partikularretan. Iraileko ikastaro
hartan Paco Sainz EHNEko
teknikariak gidatu zuen ikastaro
teoriko-praktikoa, eta oraingoan
ere bera izango da gidari.

Irailean, lehen ikastaroa
egin zutenean, udaletxeko lora-
tegian konposta-ontzi bi ipini
zituzten. Otsai leko ikastaro
honetan konposterak zabaldu
eta hileotan sortu den ongarria
ikusteko aukera izango dute

bigarren ikastarokoek; baita
lehenengo txandakoek ere. 

Izena emateko 
Antolatzaileek ikastaroa talde
bitan emateko asmoa dute. Goi-
zekoa 10:00etatik 13:00etara
izango litzateke, eta arratsalde-
koa 16:00etatik 19:00etara.
Izena emateko udaletxean gal-
detu edo berrizmaitedugula-
ko@gmail.com helbidera idatzi
daiteke. 

Herriko hondakinak, nora?
Berriz Maite Dugulako taldea
zaborraren kudeaketaren gaine-
ko hausnarketa herrian zabal-
tzen dabil iazko maiatzetik. Kon-
postatze ikastaro hauek haus-
narketa prozesu horren barruan
daude.

Gorka Camara ezker aber-
tzaleko zinegotziak hondakinen
inguruko arduraren arrazoia
azaldu du: “Berrizen eta inguru-
ko herrietan zaborraren inguru-

ko ikuspuntu zaharkitua dauka-
gula konturatu ginen”. Hondaki-
nen kudeaketari buruzko infor-
mazioa eta alternatiben gaine-
koa zabaltzen hasi ziren orduan:
“Sistema egokiena zein den
hausnartzeko informazioa eman
dugu. Berriztarren nahietatik
abiatuta, astiro-astiro pausuak
ematea da asmoa”. 

Herri bakoitzak bere zabo-
rra kudeatzea da Berriz Maite
Dugulako taldearentzat siste-
marik egokiena. Gipuzkoako
hainbat herritako atez ateko bil-
keta lako sistemak eredugarriak
dira, Camararen ustez: “Ikasta-
roko parte-hartzaileei eta herri-
tarrei hondakinen bestelako
kudeaketa egingarria dela azal-
du gura diegu; ez dela utopia
bat”. Konpostatze ikastaroaren
ondoren, martxoa hasieran, atez
ateko zabor bilketa bertatik ber-
tara ezagutzeko Usurbilerako
irteera antolatuko du Berriz Mai-
te Dugulako taldeak. A.U.
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Higiezinak
ETXEBIZITZAK

SALDU

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. Oso eguz-
kitsua, 3 logela, sukalde-jan-
gela, bainugela eta komun
leihodunak, 2 terraza partiku-
lar eta komunitarioak. Guztiz
jantzia, berogailuaren galdara
berria, lau armairu enpotratu,
aluminiozko leihoak, ateak
eta zorua aldatuta. Garaje eta
igerilekuarekin. 655 704 684

Durango. Alde zaharra. 71
m2. Kanpoaldera begira. Al-
tzariz hornituta. 2 logela.
Egongela. Sukaldea. Komun
bat. Guztiz berriztuta. Fatxa-
da, teilatua... Parketa, sukal-
dea, ate blindatua...  215.000
euro. Tel: 607 715 353 

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

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

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

Durango. Sasikoa. 3 logela,
komuna, egongela-jangela,
sukaldea eta ganbara. Prezio
onean. Garajea ere bai, nahi
bada. 679 38 23 69

Durango. Sasikoa. 71 m2. 
3 logela, komuna, egongela-
jangela eta sukaldea. 2 balkoi.
Kalefakzioa. Ganbara. Gara-
jea. Prezio oso ona. 
Tel.: 679 382 369. Sorkunde

Durango. Pisu ederra. Mar-
txoaren 8an. 3 urte. Oso poli-
ta. 80 m2. 2 logela, 2 komun,
oso polita den sukalde berria
eta saloi ederra. Pisua ingura-
tzen 90m2-ko terraza. Kan-
pora ematen du. Orientazio
paregabea. Batera 30m2-ko
garajea saltzen da. Telefono
zenbakia: 637 416 438

Elorrio. 65 m2-ko etxe be-
rria buzkantz kalean. 2 logela,
komun bat, sukalde-egonge-
la eta ganbara ederra. Igogai-
lua. Kokapen oneko etxe poli-
ta eta eguzkitsua. Prezio ona.
Tel.: 94 682 12 34 

Iurreta. Askondo kalea.
210.000 euro. 78 m2, 3 loge-
la, sukaldea, egongela eta ko-
muna. Igogailua. Garajea ere
bai, gura bada. 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. Bi logela alokagai,
komunareko eta sukalderako
eskubidearekin. 666 829 510

Elorrio. 50 m2-ko atiko be-
rria. Logela, komuna eta su-
kalde-egongela. Igogailua.
Oso polita. Tel: 606 043 835

Zaldibar. Logela bat ematen
dut errentan. 655 739 792

ERRENTAN HARTU

Bilbo. Neska langilea Bilbon
edo inguruan pisu bila, apar-
tamentua, atikoa, estudioa....
Oso oso ondo zainduko dut!!  
Tel.: 626 86 67 36

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 ETXEA

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. Pisua egoera one-
an dago. Leku lasaian eta alde
zaharretik bi minututara. Tel.:
679 620 447/646 654 744

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.

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

Durango. Biltegi modura
erabili daitekeen lokala kale-
barrian. 20 m2. 200 euro hi-
lean. Tel.: 665 700 461.

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

GARAJEAK

SALDU

Berriz. Itxita. Argia eta ura.
Ate automatikoa, bainua,
txokoa eta bodega txiki bat.
41 m2. 2 edo 3 kotxe. 
Tel.: 615 752 136

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 bat alokagai,
25 euroan. Erdigunean koka-
tuta. Saltzeko aukera, 9.000
euroan. Tel.: 665 700 461.

Durango. Plateruen plazan
garajea alokagai. 65 euro hi-
leko. Tel.: 635 735 759 (josu)

ERRENTAN HARTU

Elorrio. Furgoneta bat sar-
tzen den garaje baten bila na-
bil alokatzeko. 679 66 63 31

Teknologia
INFORMATIKA

GAINERAKOAK

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
dut. Telefonoa: 946 81 71 74

Durango. Neska gazte bat
arratsaldetan garbiketa lanak
egiteko prest. 615 716 232

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

Elorrio. Haur hezkuntza bu-
katu duen 20 urteko neska
euskaldun bat, aste barruan
etxeko lanak egiteko eta ume-
ak zaintzeko prest. Harrema-
netan jarri nahi izanez gero,
deitu: 666 197 568. 

PERTSONAK ZAINDU

Atxondo. Neska gaztea eta
euskalduna aste barruan
arratsaldez umeak zaintzeko
prest. Haur hezkuntza ikas-
ten. Umeekin esperientzia eta
autoa. Lanerako prest. 
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
edota portalak garbitzeko
prest. Tel.: 665 7174 58 edo
mai_egidazu@hotmail.com

Durango. Pertsona nagu-
siak eta umeak zaintzen lan

egingo nuke, interna edo ex-
terna. Baita sukaldari mo-
duan. Tel.: 628 002 217

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

Durango. Neska euskaldun
bat arratsaldeetan haurrak
zaindu eta eskola partikula-
rrak emateko prest. 
Tel.: 680 274 327

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

Durango. Garbiketan, ume
edo nagusiak zaintzen aritze-
ko lan bila nabil. Goizetan
09:30-14:00 eta 18:00-
21:00. Erreferentzia onak.
Tel.: 681-21 82 30

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 gaur
egun hezkuntza bereziko
ikaslea. Tel.: 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
deitu) 

IRAKASKUNTZA

Atxondo. Eskola partikula-
rrak emateko prest nago.
Hezkuntza berezian diploma-
duna naiz, eta ega daukat.
Hiru urteko esperientzia dau-
kat, eta 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? ingelees irakaslea
partikularrak emateko prest.
Durango. Tel.: 625 70 98 46 

GAINERAKOAK

Durango. Neska gazte eus-
kalduna, arratsaldez orduka
lan egiteko eskaintzen da as-
telenetik 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 izan daiteke (astelehe-

netik ostiralera). Autoa eta
gidabaimena. 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. Zure
gustuko hanketako igurtziak
(hanketako erreflexologia),
masaje lasaigarriak zein tera-
peutikoak emango dizkizut.
Sesioa: 10 euro (40 min). Se-
sio berezia (buru eta aurpegi-
ko masajetxoak barne): 15
euro (ordu bete). Luis mari.
606 266 244. Mesedez, au-
rretiaz deitu.

Durango. Igeltserotza la-
nak, almazen lanak, mendiko
lanak, lorategi lanak, etab.
egiteko prest. Edozein egune-
tan hasteko. Interesatuak
deitu: 638 320 345 (Elmer)

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, B gidabaimena, au-
toa eta Durangaldean bizi-
tzea. Lan aldi osoa.
Kontratua: aldi baterakoa.
Sartu. Erref.: 471. 
Tel.: 94 620 04 49

Abadiño. Sukaldaria. Ezin-
bestekoa: urtebeteko espe-
rientzia, B klaseko gidabai-
mena, autoa eta Durangalde-
an bizitzea. Lanaldi osoa.
Sartu. Erref.: 472. 
Tel.: 94 620 04 49

ETXEKO LANAK

Durango. Neska bat behar
dugu 8 urteko alaba goizean
eskolara eramateko astearte-
etan eta ostegunetan. Tel:
625 709 846 

IRAKASKUNTZA

Bilbo. Frantseseko irakaslea.
Ezinbestekoa: frantseseko
irakasle moduan esperientzia
eta inguruan bizitzea. Zatika-
ko lanaldia, goizez. Obra kon-
tratua.  Orduko soldata gordi-
na: 12,50 euro. Sartu. Erref.:
845. Tel.: 94 620 04 49

Durango. Aleman irakaslea.
Ezinbestekoa: aleman irakas-
le moduan esperientzia eta
Durangaldean bizitzea. Zati-
kako lan aldia goizez. Obra
kontratua. Orduko soldata
gordina: 12,50 euro. Sartu.
Erref.: 565. 94 620 04 49

Zaldibar. Frantses eskola

partikularrak hartuko nituzke,
0 nibela. Tel.: 659 990 911.

GAINERAKOAK

Abadiño. Tornularia. Ezin-
bestekoa: esperientzia eta
Durangaldean bizitzea. La-
naldia: osoa zatitua. Kontra-
tua: aldibaterako baina luzatu
daiteke. 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. Kontratua: aldibatera-
ko baina luzatu daiteke. Sar-
tu. Erref.: 405. 
Tel.: 94 620 04 49

Durango. Aseguru-merka-
taria. Ezinbestekoa: esperien-
tzia izatea komertzial lanetan
eta Durangaldean bizitzea.
Lanaldia: osoa zein erdia.
Kontratua: merkantila. Hileko
soldata, gutxi gorabehera:
500 euro (lanaldi osoarenga-
tik) + komisioak. Sartu. Erref.:
113. Tel.: 94 620 04 49.

Durango. Telekomunikabi-
deen instalatzailea. Ezinbes-
tekoa: esperientzia izatea eta
Durangaldean bizitzea. La-
naldi osoa; zatitua. Kontra-
tua: egonkorra. Berehala has-
teko. Soldata: ezagutzak eta
esperientzia kontutan hartu-
ta erabakiko da. 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, B gidabaimena eta
autoa izatea. Lanaldi osoa za-
titua. Kontratua: enplegua
sustatzeko (12 hilabete). Ur-
teko soldata gordina:
18.000-21.000 euro. Sartu.
Erref.: 10097. 94-620 04 49

Zornotza. Estetizista. Ezin-
bestekoa: esperientzia, eus-
kara menperatzea eta ingu-
ruan bizitzea. Lanaldi erdikoa,
goizez edo arratsaldez. Kon-
tratua: merkantila (autono-
moa). Sartu. Erref.: 802. Tel.:
94 620 04 49

NEGOZIOAK

ERRENTAN EMAN

Abadiño. Oregi taberna alo-
kagai Matienan. Tel.: 94-682
76 32

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.
Haritz egurrezko ohol berriak
eta sikuak saltzen ditut. Ertz
bizikoak. Neurria: lodiera 8
edo 5 zm, zabalera 20 zm-tik
aurrera eta luzera 3 m-tik au-
rrera. Arotzentzako egokiak
dira, baita teilatu edo zoruak
berriztatzeko ere. Tel.: 605
720 725

Ibilgailuak
AUTOAK

SALDU

Citroen xsara. Xsara, 2000
hdi 90cv, jabe bakarra, a. A.,
abs, 120.000km, 2001 urte-
koa, gorria, 3.200 euro. Tel.:
656 791 027

Kotxea salgai. Kotxea sal-
gai. Egoera onean, interesa-
tuak deitu zenbaki honetara:
661 974 353

Peugeot 206 xs hdi 2.0.
Gehigarri guztiak ditu, ekipa-
mendu guztia, gris metaliza-
tua, aluminiozko hagunak
ditu... Lehen eskukoa da, kol-
pe gabekoa eta oso ondo
zaindua. Interesa badaukazu,
deitu: 650 274 880.

Wolswagen passat bat
salgai.190.000 km. Bi-cp.
5.000 euro. Kotxea ikusteko
Elorrioko Besaide autoetan.
Telefonoa: 617 35 88 05

Opel zafira salgai. Aire-gi-
rogailua, 2.0 dti, 100 zaldi
potentzia, 4 airbag, llantak, 4
kristal-jasogailu elektriko,
itxiera bateratua, lagunduta-
ko direkzioa, atzerako ispilu
elektrikoak, irrati-cd-a, ba-
rruko ordenagailua, abs, tcs,
lainoaren aurkako argiak,
kristal tindatuak, 7 toki, ma-
trikulatuta: 5/02/2005.
100.000km.  prezioa 6500
euro.  tlf.: 663936026

FURGONETAK

SALDU

Opel vivaro. Lo egiteko
prestatuta dagoen opel vivaro
furgoneta salgai. Gutxi erabi-
lita eta extra ugarirekin (bero-
kuntza, 2. Bateria, toldoa, bi-
zikletak eramatekoa, isoter-
moak, 3 pertsonendako ohea,
eserleku-giratorioa, komu-
na,...). Tel.: 665 70 75 35

MOTORRAK

SALDU

Suzuki intruder 250cc
salgai. Extrak ditu, beti ga-
rajean. Onena ikustea da. 
Telefonoa: 630 681 890 

Yamaha jog scooter bat
salgai.2.000 km. IATa pa-
satuta. Ezer aldatu barik,
dena originala. Beti egon da
garajean. Tel.: 650 172 285 

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. Tel.: 600 044 023

Aisia/kirola
KIROLAK

SALDU

Cannondale r800. 5 urte
ditu. Oso gutxi erabilia. Oso
ondo zainduta. Koadroa:
r800 aluminio. Gorria. Neu-
rria: 57 (m). Direkzioa: dia-
compe. Shimano 105 osorik
8v. Buxiak: mavic. Gurpilak:
mavic sup. Kubiertak: spezia-
lized-michelin. Sillina: selle
italia turbomatic 4. 500 euro.
Tel.: 600 959 741. 

ANIMALIAK

SALDU

Astoa salgai. Etxean jaio
eta hazitako urte biko arra.
Txipa jarrita. 656 772 994

MUSIKA

GAINERAKOAK

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

Familia/etxea
ETXERAKO TRES-
NAK/ALTZARIAK

SALDU

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

Lora sikuekin egindako
koadroak. Teca egurraz
egindako piramidea ere
(85x50x20zm). Deitu 672
400 418 telefono zenbakira
edo idatzi mezua agostino-
kargo@yahoo.es helbide
elektrnikora.

OSASUNA

SALDU

Invacare dragon gurpil-
aulki elektrikoa salgai. Bi
hilabetean erabilita; garantia
dauka. Oso ondo zainduta.
Estrenatu gabeko dutxarako
aulkia opari. Prezioa: 1.500
euro. Telefonoa: 656 773
604 (arratsaldez).



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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INMOBILIARIAK

ERAIKUNTZA BERRIA
• Iurreta:  Maspe: ERAIKUNTZA BERRIA. 1,2,3 eta 4
logelako etxebizitzak. 210.500 -tik hasita. 
• Durango: ETXEBIZITZAK SALGAI TERRAZAREKIN.
1,2,3 eta 4 logelakoak.
• Abadiño: 2 eta 3 logela. 30 m2-ko terraza. Garajea
eta trastelekua. Sukalde jantzia. 265.000 .
• Zaldibar: 138.000 -tik hasita. Garajea eta
trastelekua. Berehalako banaketa. 
• Mañaria: Erdi berria. 97 m2. 3 logela eta 2 komun.
Trastelekua eta garajea.

ETXEBIZITZAK SALGAI
DURANGO
• Durango: Apartamentua. Jantzia. 210.500 .
• Astxiki: 115 m2. 3 logela. Garajea eta ganbara. 
• Olleria: Erdi berria. 95 m2. 3 logela, egongela eta 2
komun. Ganbara eta garajea. Eguzkitsua. Etxe osoak
kanpora ematen du.
• Sasikoa: 3 logela. 2 terraza. Berogailua. Igogailua.
Ganbara eta garajea. 240.000 .
• Franzisko Ibarra: Erdi berria. 90 m2. 2 logela,
egongela eta sukaldea. Terraza. Eskegitokia. Ganbara
eta garajea.
• Aramotz: 3 logela eta egongela. Balkoia. Despentsa.
Eguzkitsua. 165.000 .
• Anboto: 3 logela, egongela eta komuna. Berriztatua.
• Erdialdean: 3 logela. Igogailua. Guztiz jantzia.
210.400 . 
• Juan Olazaran: 100 m2. 3 logela eta 2 komun. 2
terraza. Ganbara eta garaje itxia.
• Lehendakari Agirre: 90 m2. 3 logela eta 2 komun.
Terraza. Eskegitokia. Ganbara eta garajea.
• San Ignazio: 95 m2. 3 logela eta 2 komun. 12 m2
eta 8 m2-ko terrazak. Ganbara eta garajea. 
• Artekale: Berria. 80 m2. 2 logela. Polita.
• Landako: ( Polikiroldegia ): Apartamentua. 185.700 
• Franzisko Ibarra: Erdi berria. 75 m2. 2 logela,
egongela eta eskegitokia. Ganbara eta garajea.
• Madalena auzoa: 2 logelako atikoa. Terraza.
Ikuspegiak.
• Murueta Torre: 75 m2. 2 logela, 2 komun eta
sukaldea balkoiarekin. Trastelekua. Garajea.
Eguzkitsua. 
• Andra Mari: Apartamentua. Guztiz jantzia. 162.000 
• Tabira: Apartamentua. Garajea. 237.400 .
• Erretentxu: 85 m2. 3 logela eta 2 komun. Ganbara
eta garaje itxia aukeran. Eguzkitsua. Ikuspegiekin.
• Landako: 90 m2. 3 logela eta 2 komun. 2 terraza.
Ganbara eta garajea. Polita.
• Juan de Itziar: Zonalde lasaia. 4 logela, egongela eta
despentsa. Terraza. 150.000 .
• Plateruen Plaza: Berria. Estreinatzeko. Atikoa. 2
logela eta 2 komun. 40 m2-ko terraza. Duplexa
egiteko aukerarekin. 2 ganbara. Garajea. 
• San Fausto: 1º solairua. 3 logela. Berria. 150.000 
• Kirikiño: 60 m2. 3 logela. 138.500 .
• Durango: Txaleta. 400 m2. Garajea. Lorategia.
• Elorrio: 2 logela, egongela eta sukalde-jangela.
Trastelekua. Garaje handia. 182.600 .

IURRETA
• Bidebarrieta ( Postetxea). 3 logela. Igogailua eta
berogailua. Terraza. Ganbara. 232.000 .
• Bixente Kapanaga: 90 m2. 3 logela eta egongela.
Terraza. Eguzkitsua. Polita. Berriztatua. Pisu altua.
Ikuspegiekin.
• Uralde: 3 logela. Igogailua. Trastelekua. 186.800 .
• Askondo: 80 m2. 3 logela. 
• Maspe: 2 logela, egongela eta komuna. 185.000 .
• Uralde: 2 logela eta egongela. Terraza. 155.000 . 
ABADIÑO – MATIENA
• Astola: 70 m2. 3 logela eta egongela. Berria.
Ikuspegi politak.
• Trañabarren: 90 m2. 3 logela eta 2 komun. Terraza.
Ganbara eta garaje itxia. Eguzkitsua.
• Matiena: 2 logela eta egongela. Trasteleku-txokoa.
Polita. Eguzkitsua. Berogailua. Guztiz jantzia. Etxe
osoak kanpora ematen du. 144.300 .
• Ferialeku: 90 m2. 3 logela eta egongela. Ganbara.
Ikuspegiekin. 171.300 .
• Abadiño: Berria. 2 logela eta 2 komun. Trastelekua
eta garajea. 65 m2-ko lorategia. 

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
• Andra Mari: Halla, sukaldea, jangela, egongela, 2/4
logela, 2 komun, egongelatxoa. ( 135 m2 ).
• Antso Eztegiz: Halla, egongela, sukaldea, 2 logela
eta komuna.
• Antso Eztegiz: Halla, sukaldea, egongela-jangela, 3
logela eta 2 komun. Ganbara eta garajea. Guztiz
berriztatua. Estreinatzeko.
• Aramotz: Halla, egongela, sukaldea, 3 logela,
komuna eta balkoia. 
• 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. 
• Undatorre: Halla, sukaldea, 3 logela eta komuna. 
• Zubiaurrea: Halla, sukaldea, 4 logela, egongela eta
2 komun. Garajea eta trastelekua.
• Martxoaren 8a: Halla, sukaldea, 2 logela, egongela
eta 2 komun. Terraza handia.
• Errotaritxuena: Halla, sukalde jantzia, logela bakarra
edo 2 logela, egongela, 2 komun eta eskegitokia.
Terraza. Garajea. Prezio interesgarria. Berriak
estreinatzeko.
• Gallanda: Halla, sukaldea, egongela, logela bakarra
edo 3 logela, komun bakarra edo 2 komun eta
balkoia. Ganbara eta garajea. Prezio interesgarria.
Berriak estreinatzeko.
• 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.
• 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 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. 
• Plateruen plaza: Halla, egongela, jangela, sukalde
jantzia, 4 logela eta 2 komun. Garajea eta trastelekua.
• San Ignazio: Halla, sukaldea, egongela-jangela, 3
logela eta komun bakarra edo 2 komun. Balkoia.
Garajea aukeran eta trastelekua.
• San Fausto: Halla, sukalde.jangela, 2 logela eta
komuna.
• Sasikoa: Halla, sukaldea, egongela-jangela, 3 logela
eta 2 komun. Ganbara eta garajea.
• Tabira: Halla, egongela-jangela, logela, komuna eta
eskegitokia.
• Txibitena: Halla, egongela-jangela, sukalde jantzia
eskegitokiarekin, 3 logela eta 2 komun. Ganbara eta
garajea. Erdi jantzia. Ikuspegiekin.
• Abadiño - Iturritxo: Halla, sukaldea, egongela, 2
logela eta 2 komun. Eskegitokia. Garajea eta
trastelekua.
• Abadiño - San Trokaz: Halla, sukaldea, 2 logela,
egongela eta komuna. Lorategia. Garajea eta
trastelekua.
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zioa, 665728213 telefonoan edo
kimuak@kimuak-elkartea.com
helbidean.

JAIAK
ABADIÑO (San Blas)
›› 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. 

›› Otsailaren 5ean, 14:00etan
Emakume baserriar eta
artisauen bazkaria Soloa
jatetxean.  17:00etan idi-
probak. 17:00etan IV. Eskola
Igeriketa Liga udal igerilekue-
tan. 18:00etan Sol-La-Si-La-
tzen ikuskizuna (Panpin Panpox
taldea) Txanporta kultur etxean.
22:00etan idi-probak. 

›› Otsailaren 6an, 11:00etan San
Blas 2011 pilota txapelkerako
final nagusia, Tornosolo
trinketean. 18:00etan idi-
probak.

›› Otsailaren 7an, 17:00etan idi-
probak. 22:00etan idi-probak.
Ondoren, sari banaketa.

›› Otsailaren 11n, 19:00etan
Baserriko produktuak vs.
kalitatea mahai-ingurua Errota
kultur etxean. 

MUSIKA
DURANGO
›› Otsailaren 11n, Jabier Muguruza

musikariaren kontzertua,
22:00etan Plateruenean.

ZORNOTZA
›› Otsailaren 4an, Alos Quartet

taldearen kontzertua, 21:00etan
Zornotza Aretoan.

ZINEFORUMA
BERRIZ
›› Otsailaren 6an, Alejandro

González Iñarrituren Biutiful
filmaren emanaldia, 19:00etan
Berrizko kultur etxean.

ELORRIO
›› Otsailaren 10ean, Quimio,

momentos de vida dokumenta-
laren emanaldia, Hilean Behin
ekimenaren barruan, 19:30ean
Iturri kultur etxean.

ANTZERKIA

BERRIZ
›› Otsailaren 4an, Malaspulgas

taldearen Tormes-ko Lazaro
Txikia umeentzako antzezlana,
18:00etan Kultur Etxean.

DURANGO
›› Otsailaren 4an, Banarte taldearen

Vuelve bigotillo vuelve lana,
20:00etan San Agustinen.

ELORRIO
›› Otsailaren 11n, La Cantera

Producciones Teatrales taldearen
Naranjas exprimidas lana,
22:00etan Arriolan.

BERBALDIA

DURANGO
›› Otsailaren 9an, Maite Sánchez

Pinuagaren Biolentziaren
jatorria eta prebentzioa,
18:00etan Pinondo Etxean
(Habixe elkarteak gonbidatuta).

›› Otsailaren 10ean, Torturari
buruz berbetan, Unai Romano
eta TAT-eko ordezkariak,
19:00etan San Agustinen.

ELORRIO
›› Otsailaren 5ean, Arantxa

Irastorzaren Abordaje emocio-
nal desde la psicomotricidad
relacional, Iturri kultur etxean,
11:00etan (Habixe elkarteak
gonbidatuta).

ERAKUSKETA
BERRIZ
›› Otsailaren 6a ar te, Peio
Agirreren Rock & Fotos erakuske-
ta, Kultur Etxeko sarreran.

DURANGO
›› Otsailaren 3tik 27a ar te, Rosa

Valverderen Retrospectiva,
Ar te eta Historia Museoan.

ELORRIO
›› Otsailaren 8tik 27a ar te,

Munduko hari musika tresnak
Iturri kultur etxean ikusgai.

IRTEERA
DURANGALDEA
›› Otsailaren 18, 19 eta 20an,
Kimuak aisialdi elkar teak antolatu-
ta, Artteko pistetara eskiatzera
irteera. Izen-ematea eta informa-

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

Otsailaren 5ean, 20:00etan
San Agustin kulturgunean

VUELVE BIGOTILLO
VUELVE 
Apirilean Bilbon estreinatu zuten
antzezlanagaz burutu duten biraren
azkeneko emanaldia da bihar
Durangoko San Agustin kulturgunean
Abadiñoko Banarte antzerki taldeak
eskainiko duena. Kabaret satiriko legez
dago ikuskizuna pentsatuta, eta 
kanta tradizionalak, dramatizazioak eta
umorea uztartzen ditu gaur-gaurko
gizarte eta politika gaiak jorratzeko.
Anbizioa eta botere-nahia dira euren
satiraren jo-puntu nagusiak.

AGENDA

ZINEMA

DURANGO

Zugaza

Enredados 3D
Zuzendaria: Byron Howard eta

Nathan Greno

barikua 4: 18:00/20:30 
zapatua 5: 17:00/19:45/22:30
domeka 6: 17:00/19:45/22:30
martitzena 8: (ikuslearen
eguna): 20:00

Opera HD

Haendel-en 
Giulio Cesare
astelehena 7: 19:00 

Zineforuma

La llave de Sarah
Zuzendaria: Gilles Paquet-

Brenner

eguena 10: 20:30

ELORRIO
Arriola

Balada triste de
trompeta
Zuzendaria: Alex de la Iglesia

zapatua 5: 22:30
domeka 6: 20:00
astelehena 7: 20:00

Umeen zinema

La montaña
mágica          
Zuzendaria: Roar Uthaug,

Katarina Launing

domeka 6: 17:00 

ZORNOTZA
Zornotza Aretoa

Biutiful
Zuzendaria: Alejandro González

Iñárritu

domeka 6: 20:00 
astelehena 7: 20:00

Umeen zinema

El aprendiz de
brujo
Zuzendaria: Jon Turteltaub 

domeka 6: 17:30

Otsailaren 4an, Berrizko Kultur Etxean

TORMES-KO LAZARO TXIKIA
Kutxa zahar bat, oihal bat eta ogi zati bat dira Malaspulgas taldeak
Tormes-ko Lazaro Txikiaren bertsioa sortzeko baliatzen dituen
elementuak. Bost urtetik gorako umeentzat sortutako lana da, baina
egileen berbetan, txikiagoek eta helduek ere gustuko izango dute. 

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.
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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, 4
09:00-09:00 
• Etxebarria (Montebideo 2 - Durango)
09:00-22:00 
• Egaña (Bekoetxe 4 - Zaldibar)
Zapatua, 5
09:00-09:00
• Sagastizabal 
(Askatasun Et. 19 - Durango)
09:00-13:30 
• SanRoma (Uribarri 5 - Durango)
• Etxebarria (Montebideo 2 - Durango)
• Unamunzaga 
(Murueta Torre 2C - Durango)
• De Diego (Intxaurrondo 22 - Durango) 
• Campillo (Montebideo 24- Durango)
• Balenciaga (Ezkurdi 8 - Durango) 
• Bartolome (Gabiola 2 - Berriz) 
• Jaio-Olabarrieta (Erreka 6 - Elorrio) 
09:00-14:00
• Irigoien (Bixente Kapanaga 3 - Iurreta)
Domeka, 6
09:00-09:00
• SanRoma (Uribarri 5 - Durango)
Astelehena, 7
09:00-09:00
• De Diego (Intxaurrondo 22 - Durango)
09:00-22:00
• Bengoa 
(Jose Antonio Agirre 1 - Atxondo) 
Martitzena, 8
09:00-09:00
• Campillo (Montebideo 24- Durango)
Eguaztena, 9
09:00-09:00
• Irigoien (Bixente Kapanaga 3 - Iurreta)
09:00-22:00
• Jaio-Olabarrieta (Erreka 6 - Elorrio) 
Eguena, 10
09:00-09:00
• Gaztelumendi 
(F.J. Abasolo 2 -Durango) 

EGURALDIA

6

17o

8

22o DOMEKA

7

18o ASTELEHENA

8

21o ZAPATUA

7

13o BARIKUA

MARTITZENA

AARRIIEESS (martxoak 21 - apirilak 20)
Zapalduko zaituzten beldur zara. Beldurrak bazter-
tu behar dituzu. Zu haiek baino gehiago zara.

TTAAUURRUUSS (apirilak 21 - maiatzak 20)
Kostatu zaizu, baina bizitzak berriro norabide bat
markatzen dizu. Jarraitu egiozu.

GGEEMMIINNII (maiatzak 21 - ekainak 20)
Ez zaitez munduagaz haserretu. Ez du merezi. Egu-
raldi txarrari aurpegi alaia ipini behar diozu.

CCAANNCCEERR (ekainak 21 - uztailak 20)
Maitasunak zure bihotzeko atea joko du laster. Atea
zabaltzeko desiatzen zaude, ezta?

LLEEOO (uztailak 21 - abuztuak 23)
Bizitza topera bizitzea erabaki zenuenetik sekula
pentsatu bako hamaika abentura bizi dituzu. 

VVIIRRGGOO (abuztuak 24 - irailak 23)
Nekatuta oheratu eta nekatuta itzartzen zara.
Atsedenik hartu ezinda zabiltza aspaldian.

LLIIBBRRAA (irailak 24 - urriak 23)
Datorren astea aspaldiko onena izango duzu. Gau-
za asko egin eta gehienek ondo irtengo dizute.

SSCCOORRPPIIUUSS (urriak 24 - azaroak 23)
Kirola egiten hasi zinen, eta bat-batean utzi egin
zenuen. Berriro hasi behar zenuke.

SSAAGGIITTAARRIIUUSS (azaroak 24 - abenduak 23)
Bakarrik egoteko joera duzula esaten dizute. Egia
da, baina zeuk aukeratutako bakardadea da.

CCAAPPRRIICCOORRNNUUSS (abenduak 24 - urtarrilak 20)
Zenbat bider egin duzu gehiengoaren erabakiagaz
bat. Zeure iritzi propioa sortu behar duzu.

AAQQUUAARRIIUUSS (urtarrilak 21 - otsailak 21)
Zeure sentimenduak azaldu beharko zenizkioke mai-
te duzun horri. Ahalegindu barik, ezin jakin. 

PPIISSCCIISS (otsailak 22 - martiak 20)
Urte berriagaz batera hasitako proiektu guztiak gau-
zatzeko kapaz bazara, ez zara makala!
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Zorionak Eihar! Zapatuan 3 urte egingo dituzu. Amatxo Alaitzek eta
aitatxo Igorrek musu potolo bat, Maierrek marrubizko bi eta etxekoek
hiru tirakada belarritik. Ondo pasatu txokolatadan, mutil haundi!

Gaur, otsailaren 4an, Kimetz
Barrena Etxaburuk 3 urte bete
ditu. Segitu horrelako alaia
izaten. Musu handi bat, aita,
ama eta Anderren partez!

Astelehenean, otsailaren 7an,
Gaizkak 10 urte egingo ditu.
Zorionak, mutiko! Musu handi
bat, zure familiaren partez.
Aurrera txapeldun! Ondo pasa!

Zorionak Garaziri
15 egunero zotz egin dugun
tarta zuri egokitu zaizu. Oparia
eskuratzeko txartela gura
duzunean jaso dezakezu,
Iurretako Bixente Kapanaga 9an.

Txorien
etxeak

Alferra

Sasikume

Gizon
izena

Doinua

Aritzea

Hitzen
etorkia

Pl., danbor
mota

Zabaldu

Xume

... egin,
goitik ari
Europako
estatua

Enea

*Irudiko
hondartza

Ogi, hitz
elkarketan
Bizkaieraz,

igo

Mendi-
ateak

Bokala

Ukitzeko
ahalmena

Zaren
horrek

Yankien
osaba

Potasioa

Kolore
askotako

Adi ezak!
Sufrea

1000

Funts

Galdetzaile
bat

Zerga
ezaguna
Infusio
mota

Ipar-
orratza
Kontso-
nantea

1

Ateak

HN
NAGIA

BORT
EAIREA

ATABALAK
IREKIA

UMILZUK
OKSK

ALEMANIA
OTMAMI

IGANBEZ
IOTANA

SARRERAK
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AKUILUAN Amaia Ugalde LAUHORTZA

Julen Orbegozo
Kazetaria

Mutiloaren planeta
Patxi Mutiloa Jaurlaritzako
kirol zuzendariak txirrindula-
ritza proben antolatzaileei
esan zien, diru publikoaz
harago, beste finantzazio
formulak aurreikusten hasteko
garaia heldu dela. Ondoren,
Jaurlaritzak Mutiloaren
neoliberalismo oldarkorra
zuritzeko saiakera eginez,
hurrengoa utzi zigun: “Muti-
loaren hitzek ez dute oinarririk
Jaurlaritzaren inongo plane-
tan; kirol-enpresei zuzenduta-
ko gogoetarako deia da,
negozio-bide errealista eta
jasangarriak abiatu ditzaten”. 

Esaldiak, berez, badu bere
puntu xelebrea. “Jaurlaritzaren
inongo planetan” esaldia
irakurtzearekin batera
pentsatu nuelako, “Mutiloa
bera bai ez dela planeta
honetakoa!”. Baina ez da
batere barregarria “kirol
enpresei” zuzendutako
mezua: negozio-bide errealis-
ta eta jasangarriak abiatzeko
gonbita, alegia. Norbaitek
esan beharko lioke txirrindula-
ritza probak ez direla negozioa
egiteagatik antolatzen.
Galdetu, bestela, iurretarrei.
Jakinarazi beharko genieke,
baita ere, herri honetan
ekimen ugari dagoela musu-
truk antolatu eta  herriarentzat
aberasgarriak direlako egiten
direnak. Diru publikoa,
gainera, ez da bakarrik
negozio-bide errealista eta
jasangarriak abiatzeko
erabiltzen. AHTa eredu. 

Asteon Anbotok eta
euskarazko beste 78 hedabi-
dek editoriala argitara eman
dute, erakundeengandik
konpromiso handiagoa
eskatuz. Jakin dezatela
agintariek, gutariko askok
“negozio” legez ikusi ez arren,
“errealista eta jasangarri”
ikusten ditugula euskarazko
hedabideak eta txirrindulari-
tza probak; beharrezkoak.
Galdetuz gero, jakingo dute
gure planetako biztanleek
zertara bideratu gura dugun
zergetatik biltzen den dirua.  

“Polita da lurralde bakoitzak ardo
mota bat izatea; kulturen ispilu dira”

TTxxaakkooll iinnaaggaazz  eessppeerriimmeenn--
ttuuaakk  eeggiitteeaa  gguussttaattzzeenn
zzaaiioo  GGaarrii  RRiiooss  nneekkaazzaa--

rriittzzaa  iinnjjiinneerruuaarrii ..  IIttssaassmmeennddii
uuppaatteeggiiaann  ddaabbiill  llaanneeaann  aazzkkeenn
2222  uurrtteeoottaann..  LLuurr  mmoottaa  bbaakkooii--
ttzzeettiikk  ttxxaakkoolliinn  ddeessbbeerrddiinnaa  iirrttee--
ttzzeenn  ddeellaa  aazzaalldduu  ddiigguu..  

Zelan sartu zinen txakoli-
naren mundura?
Nekazaritza arloko inji-
neritza teknikoa ikasi
nuen, eta ikerketa
batzuk egin nituen
mahastiaren ingu-
ruan. Gustua hartzen
joan nintzaion, eta
1989an 1.500 metro
karratuko mahastia
ipini nuen. Proiektua-
ren inguruan jendea
batzen hasi nintzen, eta
gaur egun zazpi bazkide
gara. 30 hektarea dauzka-
gu Bizkaia osoan.

Non dituzue mahastiak?
Nahiko proiektu berezia da;
lurrak ez dira gureak, lursail
guztiak alokatuta ditugu. Guk
eduki gura dugun lur mota
bilatzen joan gara, hori da
niretzat garrantzitsuena. Den-
bora asko eman dugu lurrak
topatzen, eta orain ere lana da,
baina  momentu honetan nor-
baitek esango balit 30 hektarea
emango dizkidala lursail baka-
rrean, ez nuke aldatuko. Diber-
tsitate ikaragarria dago lur motan,
mikrokliman, topografian...
Hamabi herr itan dauzkagu
mahastiak; Gernikan, Muxikan,
Bakion, Mendatan, Leioan... eta
ikertzeko aukera hor dugu.

Garrantzitsuena,
orduan, lurra da?

Jendeak ez dio
horrenbesteko
g a r r a n t z i r i k
ematen, baina
ardo kontuan
oso garrantzi-

tsua da lurra.
Ez da

herri

bateko txakolina beste batekoa
baino hobea; partzela bakoitza
hartu behar da kontutan. 

Zer begiratzen duzue mahastia
ipintzeko?
Beti begiratzen dugu hegoaldera
begira egotea, eguzkiak ahalik eta
gehien emateko; malda edukitzea
ura bajatzeko... eta badaude bere-
zitasun gehiago. Adibidez, kostal-
deko lurra aproposa da mahatsa-
rentzat, oso sikua eta sakonera
gutxikoa delako. Bost urte pasatu
ditugu lur motak aztertzen, zen-
tro teknologiko bategaz. Orain lur
berriak askoz informazio gehia-

gogaz aukeratzen ditugu. Txako-
lin desberdinak egitea lortu
dugu. Orain, esaterako, txako-
lin beltzagaz zerikusia daukan

proiektu bategaz gabiltza.

Txakolinarentzat zela-
koa izan da azkeneko

urtea?
Nahiko gogorra; ekainean
hotza egin zuen, eta 30 egu-
netik 28tan euria. Produk-

zioaren zati handi bat galdu
zen. Hala ere, azkeneko hilee-

tan nahiko eguraldi ona egin
zuen. Txakolina ona dago, usain-

tsua eta erakargarria da, baina
kantitate gutxi.

Zer desberdintasun dago Bizkai-
ko txakolinaren, Getarikoaren
eta Arabakoaren artean?
Izendapen bakoitzak bere bere-
zitasunak dauzka. Getarikoak
Bizkaikoak baino graduazio
baxuagoa dauka; karbonikoa iza-
teak bere garrantzia dauka han...
Saiatzen gara bakoitza bere nor-
tasuna mantentzen. Jendeak

pentsatzen du txakolina karbo-
nikoa izan behar dela, baina ez

da beharrezkoa; Bizkaikoak ez
dauka. Durangaldean ohitura dago
karbonikoagaz egiteko, baina...

Zer pasatzen da Burgosekin?
Nekazaritzaren bideak kur-

ba askokoak dira, eta

batzuk denbora gutxian autopis-
taz egin gura dute bidea. Guk ia
20 urte daramatzagu beharrean
mahastietan, eta izendapenerako
arauak eta kontrolak lantzen. Txa-
kolina ezaguna da orain, eta batzuk
pentsatzen dute egun batetik bes-
tera lortu dezaketela. Txakolina
legez da Euskal Herrian egiten
den produktu bat. Lege hori Euro-
pan eta Madrilen egin da, eta hori
aldatu behar badute, Europan eta
Madrilen egin beharko dute. Guk
urte askoko beharra egin dugu, eta
eurek ere karta berdinekin jokatu
beharko dute. Ez badago kontro-
lik min handia egin dezakete; kon-
trol barik, txakolina izena erabili
dezakete, mahatsa edozein leku-
tatik ekarrita eta edaria prezio
baxuan salduta. Apur bat kezka-
tuta gaude, baina beharrean jarrai-
tzea besterik ez dugu! Azkeneko
urteotan kalitatezko produktuak
lortu ditugula uste dut.

Txakolin zalea zara?
Mundu honetan hasi nintzenean
ez nuen ezer edaten. Lehenengo
ekoizlea izan naiz, eta gero, pro-
duktuaren berezitasunak ikasita,
hasi naiz ardoa edaten. Txakolina
edaten dut, eta lortu dut etxean
ardo zuria edatea, ze lehenago ez
zen bat ere edaten! Ez dakit etxe-
koa delako edaten ote den... Bai-
na apurka-apurka lortu dugu jator-
duetarako jendeak ardo zuria
aukeratzea. Polita izaten da gure
txakolina jatetxe bateko mahaian
ikustea. Polita da lurralde bakoi-
tzak bere ardoa izatea ere;  kultu-
ra bakoitzaren ispilua da. Kanpo-
ra noanean gustatzen zait berta-
ko produktuak eskatzea. Bakoitzak
berea eginda, ekoizle txikiek kola-
borazioak mantendu behar ditu-
gu; gauza desberdinak egiten ditu-
gu, baina filosofia antzerakoa dau-
kagu. Nire etxean Frantziako
ardoa, Txilekoa... denetik dago,
baina beti upategi txikietako
ardoak. Ez zaizkit gustatzen filo-
sofia ekonomikoa duten  upategi
handiak. 

Mahastien mundua ezagutu ahala joan zen ardozale bihurtzen Gari Rios; Itsasmendi upategiaren zuzendari teknikoa da.

Nekazaritza injinerua 

Durangon bizi da

Gari Rios •


