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dituzte Iurretako Bibliotekan libu-
ru elektronikoak irakurtzeko hiru 
e-reader. Iñaki Totorikaguena alka-
teak eta Ziortza Onaindia liburute-
giko arduradunak asteon aurkeztu
dituzte gailuak, eta apiriletik aurre-
ra 15 egunerako maileguan ematen
hasiko direla iragarri dute.

2011ko otsailaren 11
9. urtea - 403 zk.

Ezker Abertzaleak jarri dio helegitea
Abadiñoko Independienteen egitasmoari 

Proiektuak eskaintzeko prozedura
administratiboa ez dela bete diote
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Hiri Antolamendurako Plana,
herritarren parte-hartzeagaz

••AAttxxoonnddoo
Gobernu taldeak mozio bategaz
erantzun die EAJren salaketei

••OOttxxaannddiioo
2011ko aurrekontuak aho 
batez onartu ditu udalak

••IIuurrrreettaa
Astelehenean hasiko dira ortu
ludikoetan beharrean
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Errekurtsoa kirol instalazio
berriaren lanen esleipenari

Orain autoak aparkatzeko erabiltzen duten harezko futbol-zelaian gauzatu gura du gobernuak egitasmoa. Kepa Aginako
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Sanblas jaietako egitarauak
aurrera darrai asteburuan ere
Zapatuan Burduntziko Bildots Txapelketa eta bildots bazkaria egingo dira
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HERRIRIK HERRI
ABADIÑO

Abadiñon jai giroa izango da nagu-
si asteburuan. Gerediaga elkar-
teak antolatutako mahai-inguruan
Baserriko produktuak eta kalita-
tea hartuko dute berbagai gaur,
19:00etan, Errota kultur etxean.
Eskualdeko baserritarrek produk-
tuak ekoiztu eta merkaturatzeko

dituzten arazoen inguruan berba
egingo dute. Kepa Uriarte Bizkaia
Irratiko kazetariak gidatuko duen
mahai-inguruan Iñigo Etxebarria
EHNEko kideak, Aitor Solozabal
Txarrizaleok elkarteko kideak eta

Txaro Larrinaga Amezketa txako-
linaren ekoizleak eta Bizkaiko Txa-
kolina elkarteko kideak parte har-
tuko dute. Gerediaga elkartea neka-
zaritzari zuzenduta ekimen
askoren bultzatzaile izan dela azal-
du dute. San Blas azoka berrinda-
tu eta berritzeko prozesuan bul-
tzatzaile izan zen 60ko hamarka-
daren amaieran.

Zapatuan, Burduntziko Bil-
dots Txapelketa 10:00etan martxan
jarriko dute. Bildots bazkaria pro-
balekuan egingo dute ondoren,
14:00etan. Bazkalondoa Alai tal-

deak girotuko du. Domekan,
berriz, eskola arteko Bizkaiko Kros
T x a p e l k e t a  j o k a t u k o  d u t e,
11:00etan, Astolan. 

Mendi martxa
Hamabi Harri auzo elkarteak San-
blas jaietako egitarauaren baitan
urtarrilaren 30ean antolatutako
Abadiño Auzorik auzo ibilbidean
350 pertsonak parte hartu zutela
jakitera eman dute. Antolatzai-
leek, horrenbestez, parte-hartzai-
leei eskerrak eman gura izan diz-
kiete. J.G.

Bixente Kapanaga 19, behea 
48215 IURRETA (Bizkaia)

Tel.: 946 816 673 
Faxa: 946 817 636

construcciones@zarateyelexpe.biz

Jendetza bildu zen Hamabi Harrik antolatutako ibilbidean.

‘Baserriko produktuak eta
kalitatea’ berbagai gaur,
Gerediaga elkarteak 
antolatuta, Errota kultur etxean

Jose Luis Navarro alkatea, astelehenean aurre-proiektua hedabideei aurkezten.

Herritarren eta eskolako
gurasoen “urteetako eska-
ria gauzatzea" dela esanez

aurkeztu zuen, astelehenean  pren-
tsaurrekoan, Jose Luis Navarro
alkateak egitasmoa: Traña-Matie-
nan, kirola egiteko estalitako gunea
eraikitzeko aurre-proiektua era-
kutsi zuen hedabideen aurrean.
Gobernu taldearen aurreikuspena
lanak burutuko dituen enpresa
asteon hautatzea dela azaldu zuen
Navarrok. "Auzoko jaietarako,

azpiegitura berria udaberrirako
amaituta edukitzea" itxaroten
dutela azaldu zuen.

Orain aparkaleku legez erabil-
tzen duten harezko futbol-zelaian
beheko infografian ikusten dena
lako kiroldegia eraikiko dutela
esan zuen alkateak, eta 524.890
euroko aurrekontua duela.

Hain zuzen ere, proiektuaren
finantzabideari buruzko helegitea
aurkeztu du Ezker Abertzaleak:
“Toki Adminitrazioaren araudiak

proiektuak lizitatzeko zehazten
dituen prozedura administrati-
boak ez dituzte bete”. Hau lako
proiektu bat finantzatzeko —eta
udalak aurrekonturik onartu barik
ez daukanez— beharrezkoa den
kreditu aldaketa egiteko, legez,
udalbatzarraren galbahea igaro
behar dela dio Ezker Abertzaileak;
“halako aurrekontua daukan
proiektu bat adjudikatzea ez dago
alkatearen eskumenen artean”. 

Horrelako proiektu bat buru-
tzeko beharrezkoa den “sakone-

ko eztabaidarik” ez dela sustatu ere
salatu du Ezker Abertzaleak: “Hiri-
gintza Batzordean mahaigainera-
tu zuten proiektua, aurrez gugaz
ezer landu barik”, kritikatu du
Basauri zinegotziak. 

“Operazioak juridikoki pega-
rik daukanik ez dugu uste”, esan
digu, aldiz, Axier Garate jeltza-
leak. Bere berbetan, beste kontu
bat da “gobernuaren jarrera poli-
tikoki kritikagarria” izatea: hautes-
kundeei begirako ekimena da EAJ-
ren ustez Independienteena. I.E.

Ezker Abertzaleak
errekurtsoa jarri 
dio kirolgunearen
esleipen prozesuari
Astelehenean aurkeztu zuen alkateak proiektua; 
asteon aurkeztu du Ezker Abertzaleak helegitea

Orain aparkaleku legez
erabiltzen duten harezko
futbol-zelaian gauzatu gura
du gobernuak egitasmoa

“Halako aurrekontua daukan
proiektu bat esleitzea ez dago
alkatearen eskumen artean”,
Ezker Abertzaleak dioenez
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Aurreikusitako data: 2011ko martxoaren 14tik apirilaren 7a arte

Aurreikusitako data: 2011ko maiatzaren 9tik ekainaren 2a arte

IZENA EMATEKO AZKENEKO EGUNA:

BERRIZ

DURANGO

Euskal Herrian Euskarazek mani-
festazio nazionala deitu du zapa-
turako Donostian, Sasi guztien gai-
netik euskaldun eta burujabelema-
pean. Durangoko hainbat eragile
ere atxikitu dira deialdira; besteak
beste, Durangoko EHE, Berbaro
euskara elkartea, Durangaldeko
AEK, Gazte independentistak,
Durangaldeko Ikasle Abertzaleak,

Jarki ikasle mugimendua, Zapabu-
ru gazte konpartsa, Kimuak aisial-
di elkartea, LAB sindikatua eta
Durangoko Askatasuna. Durango-
ko Madalenatik 15:30ean irtengo
da autobusa. 

Euskal Herrian Euskarazek
dokumentua plazaratu du mani-
festaziorako irakurketa eta alda-
rrikapenekin. Bertan, euskararen
kontrako "asimilazio prozesuak"
norbanakoengan eragina izan
duela "onartu" behar dela dio.
"Jokabide aldaketa hau bultzatze-
ko, euskaraz bizitzeko hautua egi-
teko, norbanakoaren determina-
zioa ezinbestekoa da". J.D.

Gaztetxearen urteurren
ospakizunean jaia eta
hausnarketa batuko dituzte
Gaztetxearen egoeraren eta funtzioen gainean 
eztabaidatzeko baliatuko dute 12. urteurrena

Sapuetxe gaztetxeak sortu zeneko
12. urteurrena ospatuko du aste-
buruan, baina jaia gaztetxearen
gaur egungo egoera aztertzeko eta
etorkizunean hartu beharreko
bidea finkatzeko ere baliatuko
dute. Horretarako, zapatuan,

11:00etan, eztabaida irekia anto-
latu dute, helburua ahal denik eta
gazte durangar gehienen iritzia
jasotzea delako.

Jaiari gaur ekingo diote gaz-
tetxeko kideek. 19:00etan luntxa
antolatu dute; 20:00etan enkarte-
lada egingo dute eta 21:00etan
AHTren izenean amen antzezlana
eskainiko dute.

Olinpiadak eta kontzertuak
Bihar, eztabaidaren ondoren herri-
bazkarian batuko dira eta bazkal-
du eta geroko olinpiadak antola-
tu dituzte. Amaitzeko, 18:30ean,
elektrotxaranga eta kontzertu bi
egongo dira: 12KM, eta Jeimon
Turk Band. J.D.

Zapatuan, 11:00etan, eztabaida
irekia egingo dute ahalik eta
gazte gehienen iritzia jasotzeko

Euskararen aldeko
manifestaziora deitu
dute hainbat eragilek

Autobusa Madalenatik irtengo da bihar, 15:30ean.

Euskal Herrian Euskarazek bihar Donostian egingo 
duen manifestazioagaz bat egin du hainbat elkartek

Besteak beste, Berbaro euskara
elkarteak eta Durangaldeko
AEK-k bat egin dute deiagaz

Rokodromoa itxita,
inauguratu eta hiru astera 
Eguazteneko ohiko udalbatzarrean, azalpenak
eskatu zituen Karmen Amezua zinegotziak

Urzabal kirol azpiegitura berria
urtarrilaren 10ean inauguratu
zuten, eta hiru astez Ateak zaba-
lik jardunaldiak izan dira bertan.
Orain, baina, itxita dago, eta Ezker
Abertzaleko zinegotzi Karmen
Amezuak egoera “ulertezina” dela

salatu zuen  ohiko osoko bilkuran.
Jabier Azpitarte alkateak esan zue-
nez, berak “momentu horretan
bertan” jakin zuen gaiaren berri,
eta “lotsatuta” zegoela aitortu zuen.

Kirol arloko zinegotzia Puri
Perez (EA) da, eta azaldu zuenez
“udalak pertsona bati kontratua
egin zion hiru asterako, gero ateak
txartela erabiliz zabalduko zirela-
ko”. Kiroldegian badago txartelak
eskatzeko aukera, baina ateko
mekanismoa ez dute oraindino
ipini, eta kontraturik ez diote luza-
tu beharginari. Ez zuen argitu noiz
konponduko den arazoa. M.O.

Txartela erabiliz atea
zabaltzeko mekanismoa ez
dute oraindino egokitu

Gobernu taldeak aurrekontu
“xumeak” proposatu ditu

San Fauston zentro zibikoa egiteko 1.472.000 milioi euro gorde dituzte. Kepa Aginako

Diru sarrerak iazkoak baino “apur bat txikiagoak” direnez, gastuak izozten
saiatu dira eta inbertsioak hainbat urterako proiektuetan kontzentratu dituzte

Gobernu taldeak 2011ko
aurrekontuen zirriborroa
aurkeztu du. Iaz 33,6

milioi eurokoak baziren, aurten
28,9 milioikoak dira (%13 gutxia-
go). “Krisiaren eragina aurten ere
nabaritu da”, azaldu du Aitziber
Irigoras alkateak. 

Beraz, zirriborro “xumeagoa”
osatzeko orduan “gastuak izozten
saiatu” dira, eta inbertsioak hain-
bat urterako luzatzen diren
proiektuetan kontzentratu dituz-
te; hain zuzen ere, San Faustoko

zentro zibikorako 1.472.000 milioi
euro gorde dituzte, eta Urki-
Hegoaldeko errepide-lotunea egi-
teko milioi bat euro.

Hitzarmenei eutsi diete
Orain arte adostutako “hitzarme-
nei eusten” saiatu direla azpima-
rratu dute, eta berri batzuk ere pro-
posatu dituzte: kirol arloan 18.000
eurokoa Durango Rugby Taldea-
ri (25. urteurreneko ekitaldietara-
ko) eta 30.000 eurokoa Tabirako-
ri (EBA mailako estreinako urtean

laguntzeko); gizarte-ekintza sai-
lean, berriz, JAEDeta Caritasi diru-
laguntza gehitu diete, %28an,
“badakigulako iaz euren gastuei
aurre egin ezinda ibili zirela”. Eko-
nomia arloari dagokionez, komer-
tzioei bideratutako laguntzak %11
igotzea proposatu dute.

Bestalde, doikuntza alkatetza
eremutik eta jaietako diru-atale-
tik (%9 gutxiago) etorri dira.

Aurreratu dutenez, proposa-
mena otsailaren 22ko udalbatza-
rrean aurkeztu gura dute. J.D. 
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DURANGALDEA

ELORRIO

Sute batek Mendraka
txakolina ekoizten den
baserriko teilatua erre du

Joan zen zapatuan sortu zen sutea Mendrakan.

Goiko solairua ere erre da, baina bodegak eta  
han gordetako txakolinak ez dute kalterik izan

300 bat elorriarrek
Gernikako Akordioari
babesa eman diote
Herritarrak eta hainbat eremutako elkarte eta 
eragileak batu dira euren babesa eskaintzeko 

Sute handia izan zen zapatu ilun-
tzean Mendraka auzoan. Hain jus-
tu ere, izen bereko txakolina ekoiz-
ten duten baserrian gertatu zen
ezbeharra, eta suhiltzaileek 20
ordutik gora eman zituzten suak
guztiz amatatu arteko lanean.
Sugarrek teilatua eta goiko solai-

rua harrapatu zituzten, baserriko
bizilekua hain zuzen.

Jabeek azaldu digutenez,
baserria hiru zatitan eraiki zen
1876an. Goian lo-lekua eta sukal-
dea egin zituzten, eta behean kor-
ta. Azken honetan egokitu zuten
bodega, eta eraikinaren berezita-
sunak salbatu du ekoizpena. "Kal-
te pertsonalik ez da izan, eta hori
da inportantea", diote. Gainera,
Mendrakako Txakolinaren zaleek
aurten ere dastatu ahal izango
dutela aurreratu dute. J.D./M.O.

Suhiltzaileek hogei ordu
inguru eman zituzten sua itzali
eta egoera bideratzen

Urtarrilaren 20an atera zuten
argazkia Elorrion. 300 elorriarre-
tik gora eta alor askotariko eragi-
leak batu ziren Gernikako Akor-
dioa izenez ezagutzen den 'Bake
bidean aterabide demokratikoa-
ren akordioa' dokumentuari atxi-
kimendua eskaintzeko asmoz:
"Gatazka konpontzeko aukera
ikusten dugu, eta horretarako

beharrezkoa eta inportantea da
guztion inplikazioa, guztion ekar-
pen txikia", adierazi dute ekime-
naren sustatzaileek.

Elorrioko Ezker Abertzalea,
Aralar eta EA ibili dira ekimena
sustatzen, eta elkarlana ere azpi-
marratu dute: "Positiboa da alder-
di bakoitzak izan ditzakeen dife-
rentziak alboratu eta elkarlanean
horrelako ekitaldi bat prestatzea".

Euren babesa eskaini dute-
nen artean daude, besteak beste,
Elorrioko Merkatarien Elkartea,
nagusien errugbi taldea eta Larra-
no parapente taldea. J.D.

Elorrioko pilotalekuan atera zuten argazkia bertaratutako guztiek. 

Elorrioko Ezker Abertzaleak,
Aralarrek eta EAk sustatu
dute ekimena

• Elorrioko ezker   
Abertzalea

• Elorrioko Aralar
• Elorrioko EA
• Amnistiaren Aldeko 

Mugimendua
• Etxerat
• LAB
• Gazte Independentistak
• Elorrioko Gaztetxea
• Elorrioko euskaltegiko 

irakasleak
• Elorrioko Merkatarien 

Elkartea (EME)
• Intxorta Asti Taldeko 

begiraleak
• Besaide dantza taldeko 

begiraleak
• Portalekua-Beldarrain 

Arrano elkartea
• Futbito taldea
• Elorrioko Rugby

Taldeko nagusien 
taldea

• Larrano parapente 
taldea

• Erdella mendizale 
elkarteko zuzendaritza 
taldea

ATXIKIMENDUAK

Nuestra Señora de Begoña ehorztetxean langile bi kaleratu izana salatu du LABek.

LABek Iurretako
ehorztetxea salatu
du, “langileekin
duen jokaeragatik”
Langile bategaz tira-bira izan eta “kasualitatez”
haren neskalaguna eta ama kaleratu ei dituzte

Durangaldeko LAB sindika-
tuak salatu duenez, Iurre-
tako Nuestra Señora de

Begoña enpresan “egoera jasaezi-
na” bizi dute. Gerenteak “langile
guztiak mehatxatzen” dabiltzala
diote, eta LABeko delegatuari “lan-
gileek hauteskunde sindikaletan
emandako ardura” kendu egin
gura diotela.

Oraintsu izandako kasu bat
ipini dute adibide modura. “Dele-
gatuekin berbarik egin barik” osa-

tutako lan egutegiagaz ados ez
zeudelako, bost langilek salaketa
aurkeztu zuten. Gerenteak horie-
tako bati “eraso” egion zion, eta
langile horrek salaketa ipini zion.
Azkenean ados jartzea lortu zuten,
eta langileak salaketa erretiratu
zuen, LABen esanetan. Ondoren,
ordea, “diziplinazko kaleratzea
aitzakia moduan hartuta, enpre-
sak langile bi kaleratu zituen;
kasualitatez, langile horren nes-
kalaguna eta ama”. 

Era berean, Amorebieta-Etxa-
noko Ormazabal Taldeko WEC
enpresan langile bat kaleratu dute,
eta “kaleratzea gezurretan” oina-
rritu dutela dio LABek. Bide horre-
tatik, “langile mugimendua akti-
batuko dugu bi enpresaburu

horien aurrean, egoera normal-
du eta eskubideen defentsa ber-
matu arte”.

Itun soziala baloratuz
Horrelako jardunbideak “egungo
lan politikek babesten” dituztela
dio LABek, eta bide horretatik
oraintsu Gobernuak CEOEk, UGTk

eta CCOOk adostu duten itun
soziala baloratu dute. LABen iri-
tziz “gezurrez beteriko paktu anti-
soziala” da: “Euskaldunoi gure
erabakitzeko eskubidea urratu
digute. Euskal Herriko gehiengo
sindikalak argi esan du ez duela
erreforma hori onartzen, eta ez
duela Estatu Espainolaren lan-
politikagaz bat egiten”. J.D.

“Egoera jasaezina da eta
gerentea langile guztiak
mehatxatzen ari da”

Bestalde, LABen ustez,
oraintsu adostu duten itun
soziala “gezurrez beteriko
itun antisoziala da”
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OTXANDIO

ATXONDO IZURTZAMAÑARIA

Andikonako plazako lanak dira
inbertsio nagusia aurrekontuetan

Udalbatzarrak aho batez
onartu ditu 2011ko aurre-
kontuak. Guztira 2.514.000

euroko aurrekontuak dira eta
horietatik 890.000 euro bideratu
dituzte inbertsioetara.

Hala ere, inbertsiorik handie-
na eskatzen duen proiektuaren
exekuzioa diru-laguntzen menpe
dago. Hain zuzen ere, 300.000
euroko atala gorde dute Iturriza-
rren disuasio parkea egin eta han-
dik hasita bolatokiko parkeraino
joango litzatekeen bidegorria egi-
teko. Jaurlaritzak, ordea, horreta-
rako ez diela laguntzarik emango
jakinarazi die eta Aldundiak zer
esango zain daude: “Osorik exe-
kutatzea ezinezkoa izango da;
Aldundiaren erantzunaren arabe-

ra, aurten zati bat egingo dugu edo
ez”, azaldu du Aritz Otxandiano
alkateak. Horiek horrela, aurten-
go inbertsio nagusia Andikonako
plazako eraberritze lanak amaitze-
ko erabiliko dute: 190.000 euro.

Aurtengo uztailean Otxandio
bonbardatu zuteneko 75.urteu-
rrena gogoratuko dute. Horreta-
rako, 100.000 euro gorde dituzte,
baina diru-atal hori ere jaso deza-
keten diru-laguntzen menpe dago.

Antzeko diru kopurua aurreikusi
dute herriko ur sareko ur-ihesak
kontrolatuko dituen sistema digi-
tala ipintzeko. 

Mainondo herri eskolan ere
konponketak egin gura dituzte,
42.000 eurogaz: besteak beste,
gimnasioko akustika hobetuko

dute. Era berean, igerileku biei
kloro kontrolagailu bana ere ipi-
ni gura diete (orain bat dago bien-
tzat), araudira egotitzeko. Azkenik,
kultur eta kirol taldeen laguntzak
mantendu egin dituzte. J.D. 

Ur-sarean ur-ihesak
kontrolatuko dituen sistema
digitala ipini gura dute
100.000 euroko atalagaz 

Iturrizarreko disuasio aparkalekuaren eta handik bolatokiko parkera joango
den bidegorriaren proiektuak diru-laguntzak jasotzearen menpe daude

Mainondo herri eskolan
hainbat lan egiteko 42.000
euroko diru-atala gorde dute 

Plazako lanak amaitzeko 190.000 euroko diru-atala gorde dute.

IINNBBEERRTTSSIIOO  NNAAGGUUSSIIAAKK

- Iturrizarreko disuasio
parkea eta bidegorria
300.000 euro

- Andikona plazako lanak:
190.000 euro

- Ur sareko lanak
100.000 euro

- Bonbardaketa 75.
urteurreneko ekitaldia
100.000 euro

- Mediku kontsultategi
berriko proiektua
75.000 euro

- Mainondo ikastetxeko
hobekuntza lanak
42.000 euro

- Argiteria hobetzea
26.000 euro

- Igerilekuko lanak
24.000 euro

Mozioagaz erantzungo die
gobernu taldeak EAJk
egindako salaketei
EAJk dio gobernu taldeak “interes partikularra eta
orokorra” nahastu dituela AHTaren erabakietan

AHTaren zundaketa berrietarako
desjabetzen auzia tartean zela,
joan zen astean Atxondoko EAJk
idatzia bidali zuen komunikabi-
deetara, gobernu taldearen jarre-
ra salatzeko. Idatzian, besteak bes-
te, honakoa zioten:  “Aurrekontu-
tik 12.000 euro inbertitu dira
AHTaren kontrako ekintzetan,
ANVren zinegotzi baten familia-
ren lurretatik tunelaren irteera
ateratzen saiatzeko”. Salaketa horri
eta beste batzuei mozioagaz eran-
tzungo die gobernu taldeak, dato-
rren eguazteneko udalbatzarrean.

Gobernu taldeak ADIFekin
kolaboratu barik  “oztopoak bai-
no ez” zituela jartzen esaten zuen
EAJk oharrean, eta horrek “herria-

rentzat ibilbide mingarriena egi-
tea” zekarrela.

Salaketei erantzuna 
Onintze Oleaga alkateorde eta AHT
gelditu! Elkarlaneko kideak EAJko
zinegotzien jarrera salatu du. “Indar
guztiak zinegotziei min pertsona-
la egitera” bideratu izana lepora-
tu die. “Diru publikoa zinegotzi
baten edo haren familiaren inte-
resen alde erabiltzea prebarika-
zioa” dela eta hori horrela izan
dela uste badute “epaitegietara
jotzea besterik ez” dutela azaldu
du. EAJk esandakoa zuzendu ezean
ez du baztertzen berak ere epaite-
gietara jotzea.

AHTaren kontrako lanagatik
EAJkoengandik “mespretxua bai-
no ez” dutela jaso salatu du Olea-
gak; ildo horretan beharrean jarrai-
tzeko asmoa agertu du, “herritar
guztiak batuz gero” trena gelditu
daitekeela uste duelako. A.U.

O.Oleaga: “Esandakoa zuzendu
ezean ez dut baztertzen
epaitegietara jotzea”

Santa Agedan batutakoa
Nikaraguara bidaliko dute
Diriamba herrian iaz abiatu zuten proiektuari 
jarraipena emateko bideratuko dute batutakoa

Otsailaren 5ean, bezperan barik
Santa Ageda egunean bertan, 22
lagun inguru ibili ziren etxerik etxe
Santa Agedako koplak kantatzen.
Goizean goiz, plazatik abiatu
zuten sasoi honetako urteroko
kantu-eskea. Herrikideek eskai-
nitako dirua (821 euro) Nikara-
guako Diriamba herrian iaz abia-

tu zuten proiektu bati jarraipena
ematera bideratuko dute. 

AMS gobernuz kanpoko era-
kundeak herri hartako auzorik
pobreeneko umeak alfabetatze-
ko dihardu lanean; ume horien
urteko matrikula ordaintzen
lagunduko dute eskainitako
laguntzagaz mañariarrek. I.E.

“Jaioberrien
diru-laguntza”
zelan banatu
zehaztu dute 
Seme-alabak erditu edo adopta-
tzen dituztenentzako udalak
diru-laguntza moduan banatze-
ko udal aurrekontuetan gorde
dituzten 2.400 euroak zer baldin-
tzaren arabera banatuko dituz-
ten zehazten duen ordenantza-
ren behin-behineko onarpena
egin zuten urtarrileko hileko
udalbatzarrean aho batez, eta
dagoeneko Bizkaiko aldizkari
ofizialean argitaratu dute. 

Udaleko alderdi biek batzor-
dean landuta osatu dute araute-
gia. Besteak beste, “diru-lagun-
tza jasotzeko eskaria egiten due-
na eskaria egin eta gero ere
gutxienez beste 24 hilabetez
herrian bizitzea” da diru-lagun-
tza jaso ahal izateko bete beha-
rreko baldintzetako bat. I.E.

Besteak beste, eskaria
egiten duena gutxienez
ondorengo 24 hilabeteetan
herrian bizitzea da baldintza

Kantuan jardun zuen mañariar lagun-taldea.
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Durangaldean labur

GARAI

MALLABIA

ZALDIBAR

IURRETA

Amaitzear da Ibur-erreka indus-
trialdeko erretenaren konponke-
ta. URA agentziatik azaldu dute-
nez, “azken ukituak bakarrik falta
dira”; joan zen urtean, urtarrilean,
hasi zituzten lanak. 

Industria-pabilioien azpitik
eta sekzio hidrauliko eskasagaz
zihoan erreka, trazadura berri
batetik desbideratu dute. Estali
bako trazadura berriak 620 metro-
ko luzera dauka, eta poligonoko

bi bideen artean kokatuta dago.
2,60 metro zabalerakoa da, eta
ertz bietan egokitutako hormek
3,10 eta 4,50 metro bitarteko altue-
ra daukate. Hainbat puntutan,
errekaren gaineko pasabideak ere
eraiki dituzte.

Kolektorea
Hondakin-urak Elgoibarko arazte-
gira bideratzen dituen hodi-biltzai-
lera konektatutako kolektore oro-
korrean bilduko dira; kolektore
hau luzatzeko lanetan ere murgil-
duko dira laster. M.O.

Ibur-errekako ubidearen
konponketak amaitzear
Jaurlaritzak hartu du bere gain 2007an onartu 
zuten proiektuaren gastua: 3,3 milioi euro

Abadiñoko Txanporta kultur etxean osasuna eta
nutrizioa landuko dituen ikastaroa antolatu du
Landa Inguruko Emakume Elkarteak. Eskolak aste-
lehen eta eguaztenetan izango dira, 17:00etatik
19:30era. Izena honako helbidean eman daiteke: 
emakumeak@landa21.com. Izen-ematea 50 euro da
eta euskaraz zein gazteleraz aukeratu ahalko da. Ira-
kaslea Oihane Unzalu izango da.

Osasunari eta nutrizioari
buruzko ikastaroa Abadiñon

Mallabiko Jasokunde eta Mendibil
abesbatzek urtero egiten duten erri-
faren zozketa egin dute oraintsu.
Zenbaki irabazleak 1.710 eta 543 dira
eta saridunek 20 eguneko epea dau-
kate jakinarazteko. Saria eurek gura
duten landetxean asteburuko ego-
naldi bat egitea izango da. 

Errifaren zozketa
egin dute Mallabian

Durangoko lehenengo petanka gunea Bruno
Mauricio Zabala kalean inauguratu dute, Zir-
kin gimnasioaren ondoan eta Joxe Miel Baran-
diaran eguneko egoitzaren atzealdean . Petan-
kara jokatzeko gune biak 15 metro luze eta lau
zabal dira. "Aisialdirako ez ezik, besoen mugi-
kortasuna lantzeko ere joko aproposa ei da",
azaldu du Aitziber Irigoras alkateak.

Petankara jokatzeko gunea
inauguratu dute Durangon

Kultur etxeko lanak azken
fasean sartuta daude
Kultur etxea izango dena egoki-
tzeko lanak amaitzear daude.
Asteon, bertan ipini beharreko
altzariak erosi ditu udalak, eta
martxoaren 14tik 18ra bitarteko
astean eroango dituzte hara
beharginek. Aurreikuspenen ara-
bera, martxoaren amaiera aldera
zabaldu ahal izango dute kultur
etxe berria.

Falta diren azken lanotarako
19.000 euroko aurrekontua du
udalak. Lanon artean, kultur
etxearen kontrola eta segurtasu-
na mantentzeko, wifia ipiniko
dute. Horrela, udaletik kontrola-
tuko dute zuzenean eraikina. Gai-
nera, sarrera txartel elektroniko
bidezkoa izango da. Bideokame-
rak ere ipini dituzte jadanik. M.O.

Astelehenean
hasiko dira ortu
ludikoetan
beharrean
Iturburuko partzelek laster ortu
itxura hartuko dute. Nekazaritza
ekologikoaren gaineko ikastaroa
jaso eta gero, izena eman duten
hogeita hamar iurretarrei giltzak
eman dizkiete, eta astelehenean
hasiko dute baratzeko jarduna.

Ortuko erabiltzaileek beha-
rrerako erremintak eta abonua
elkarbanatuko dituzte, eta
Ramon Zearreta injineru agro-
nomoaren laguntza izango dute
edozein zalantza argitzeko. Zea-
rretak berak eman die nekazari-
tza ekologikoaren gaineko ikas-
taroa ortuen erabiltzaileei.

Hamar partzela hutsik
Iturburun 40 partzela ipini dituz-
te, 75 metro karratutan produk-
tu ekologikoak ereiteko. Hamar
lursail gelditzen dira oraindino
betetzeko eta gura duenak mar-
txoan izango du izena emateko
aukera. A.U.Plan orokorra osatzen dabiltza Mallabian. Judit Fernández

Mallabiko Udalak Hiri Anto-
lamendurako Plan Oro-
korra herritarren parte-

hartzeagaz osatu gura izan du.
2008an herri mailan hainbat iriz-
pide landu zituzten. Orain dela
urtebete aholkulari batzordea sor-
tu zuten. Parte-hartzea bultzatu
guran bilgune honetan udalean
ordezkaritza duten alderdiak (Ezker
Abertzalea eta EAJ), LAB eta EHNE
sindikatuetako kideak, herriko
elkarteen bi ordezkari, alkatea, hiri-
gintzako zinegotzia, udaleko tek-
nikariak eta aholkulari juridikoa
elkartzen dira. Aitor Loiola Malla-
biko alkatearen berbetan, “aholku-
lari batzordea jendeak oso gustu-
ra hartu du. Egindako lana oso
aberatsa izan da”.

Planaren garapenean hainbat
urrats eman dituzte. Debabarrene-
ko LZPak Mallabiari zer alternati-
ba ematen dizkion , zonalde urba-
nizagarriak zeintzuk izango diren
eta beste hainbat gai landu dituz-
te. Herritarren artean inkesta egin
zuten, eta azterketaren balorazioa
ere egin dute. Talde erredaktorea
zirriborroa osatzen dabil eta dato-
rren hilean herritarrei aurkeztea da
asmoa. Alegazioen epea zabaldu-
ko dute gero. J.G.

Hiri Antolamendu
Plana, herritarren
parte-hartzeagaz
Plan Orokorraren talde erredaktoreak zirriborroa
osatzen duenean herritarrei aurkeztuko die

Aitor Loiola: “Aholkulari
batzordea jendeak oso gustura
hartu du. Egindako lana oso
aberasgarria izan da”
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BERBAZ
“Proiektuak garestitu izana 430 euro
karuago ordaindu du durangar bakoitzak”
Legegintzaldi hau udalean bizi izan duen korapilatsuena izan dela azaldu du Pilar Rios PSE-EEko zinegotziak

Pilar Rios •

Durangoko PSE-EE

12 urte daramatza
zinegotzi

Bizkaiko batzarkidea da
azken lau urteetan

Etxebizitza arloari begira,zer nolako pau-
soak eman beharko lituzke udalak?
Iazko aurrekontuen akordioan esan
genuen babeseko etxebizitza gaindi-
t u  b a k o  i k a s g a i a  z e l a ;  a z k e n e k o
hamar urteotan 70 etxebizitza ingu-
r u  b a k a r r i k  z o z k e t a t u  d i r a .  Ho r i
Durangon gutxi da. Akordioari eske-
rrak, Faustegoienan eta Arripausue-
tan 250 etxebizitza eraikitzen hasiko
dira aurten. Hortik 50 alokairukoak
i z a n g o  d i ra ,  l e h e n e n g oz .  Eg i t e k o
a s k o  d a g o,  b a i n a ;  g a z t e e n t z a k o
apartamentuak, nagusientzako pisu
t u t e l a t u a k . . .  b e h a r k o  g e n i t u z k e
D u r a n g o n .  E s k a r i  a s k o  d i t u g u ;
momentu honetan 3.222 pertsona
daude zerrendetan.

Epe laburrera, zer beste premiak dauka
lehentasuna PSE-EErentzat?
Trena lurperatzea oso garrantzitsua
da guretzat. Durangoko mugikorta-
suna guztiz aldatuko du, hoberako.
Orain gobernu taldeak Eusko Jaurla-
ritzagaz hitzarmena sinatzeko beha-
rrean gabi l tza .  Hitzar mena lanak
hasi  aurret ik  s inatu  behar  zuten.
Garrantzitsua da sinatzea libre gera-
tzen diren lurrak egokitzeko. Beste
premia  batzuen ar tean daudenak
aparkalekuak eta lan enplegu politi-
kak dira.

Ezker abertzaleak asteon eman duen pau-
soari buruz, zer iritzi daukazu?
Hauteskudeei begira,  nik ezin dut
gauza handirik esan, zinegotzi xume
bat naizelako, baina oso berri ona
izan da niretzat.  180 graduko bira
e m a n  d u t e ,  e t a  h e r r i t a r r e k  g u r a
dutena dela uste dut. A.Ugalde 

Elkarrizketa politikoen erron-
da honetan, eskualdeko alka-
teez gainera, alkatetzarik ez

duten alderdi politikoak ere gonbi-
datu ditugu. Pilar Riosek esperien-
tzia handia dauka Durangoko Uda-
lean; azkeneko 12 urtean da PSE-
EEko zinegotzia.

Zelan joan da azkeneko legegintzaldia?
Udalean daramatzadan hiru lege-
gintzaldietatik, zalantza barik, hau
i z a n  d a  k o n p l i k a t u e n a .  L e h e n
u r t e a n  a l k a t e a  h i l  z e n ,  b i g a r r e n
u r t e a n  E z k e r  Ba t u k o  z i n e g o t z i a k
dimititu egin zuen eta bere postua
ez zuen inork bete... eta horri guz-
tiari zera gehitu behar zaio: gobernu
t a l d e a k  e g o e r a  e k o n o m i k o a r e n
aurrean izan duen kudeaketa txarra;
lidergotza eta inplikazio eza. Udala-
ren jarduna gelditu egin du horrek;
ezin  da  ahaztu 2010ean izan ezik
beste urteetan aurrekontuak onartu
barik egon direla. 

Iaz zuekin egindako akordioagaz onar-
tu ziren aurrekontuak. Urtea pasatuta,
zelan baloratzen duzu akordio hura?
Durangorentzat oso ona izan dela
uste dut, eta alderdi sozialistaren-
tzat ere bai, giltzarriak diren proiek-
tuak hastea lortu dugulako. Euren
a r t e a n ,  Ur k i - He g o a l d e  e r a z t u n a
amaitzea; Durangoko mugikortasu-
na asko hobetuko duen proiektua
d a ,  e t a  a u r t e n  h a s i k o  l i t z a t e k e .
Akordio haren beste atal garrantzi-
tsu bat enplegu politikak dira. Gure
eskualdea krisiak zigortutakoenen
artean dago, eta Durangoko Udalak
enplegua sustatzea beharrezkoa da.

Alderdiek izan duzuen zinegotzien bana-
keta dela-eta, akordioak lortzea beha-
rrezkoa izan da legegintzaldian.
Ko n p o s i z i o  h o r i  o n a  d a ,  g o b e r n u
taldea derrigortu egin duelako akor-
d i o a k  l o r t z e r a ,  b a i n a  i k u s i  d u g u
egoerak ez duela bere jarrera aldatu;
gehiengo absolutua balute moduan
jokatu dute batzuetan.

Krisia da udalen arazo nagusietako bat
orain. Zer egoeratan dago Durangokoa?
Dauzkagun baldintzekin kudeaketa
hobea egin  daitekeela  uste  dugu,
herritarrengan krisiaren eragina txi-

kitzeko. Gizarte eta enplegu politi-
ken momentua dela uste dugu, bai-
na gobernu taldea badirudi ardura-
tuago dagoela  i r udi  kanpainekin.
B e s t a l d e,  m e r k a t a r i t z a  i n d a r t z e a
beharrezkoa da, eta neurri zehatzak
p e n t s a t z e k o  e s p a z i o  b a t  – P E RC O
izan daitekeena– eta baliabide eko-
nomikoak behar ditugu.

Proiektu batzuk atzeratu eta garestitu
egin direla salatu izan duzue.
Datua daukagu; obrak garestitzeaga-
t i k  d u r a n g a r  b a k o i t z a k  4 3 0  e u r o

e m a n  b e h a r  i z a n  d i t u .  Hi z k u n t z a
e s k o l a ,  l i b u r u t e g i a ,  i g e r i l e k u a k ,
Veracruzeko ermita...  legegintzaldi
honetan zabaldutako zerbitzu guz-
t ien obrak garest i tu  dira.  Iger i le-
kuen kasuan, 19 hiletan ia 9 milioiko
aurrekontuaz egin behar zena lau
ur tean eta  15  mi l io igaz  egin  zen.
Zerbitzu horiek guztiak beharrez-
koak ir uditzen zaizkigu,  baina ez
edozein preziotan. Igerilekuek prak-
tikoak izan behar dute, garbiketa eta
mantentze-lana erraza eta merkea
izan behar da... eta ez da horrela. 

“Urki-Hegoalde eraztunak eta trena lurperatzeak
asko hobetuko dute Durangoko mugikortasuna.

Funtsezkoa proiektuak dira guretzat” 

“Ezker abertzalearen
azken pausua oso

albiste ona izan da”

“Krisi garaiotan gizarte
eta enplegu politikak
sustatu behar ditugu” 

Bideoa: www.anboto.org
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Jose Luis Zubillaga
EB-Berdeak

Sei hankako mahaia

Jaurlaritzaren
dekretazoa GLLei
Espainiako Gobernuak azkene-
ko hileotan egin dituen eta jubi-
lazio adina 67 urtera luzatu eta
pentsio sistema aldatzeko auke-
ra ekarri duen dekretu famatuak
gauzatu dituen mehatxuekin
ahozabalik geundela, hara non
jakin dugun, isilean eta zarata-
rik atera barik, Eusko Jaurlari-
tzak, Gemma Zabaleta Gizarte
Gaietarako kontseilariaren
eskutik, “dekretazo” bategaz,
Gizarte-larrialdietarako Lagun-
tzen onuradunak murriztu
dituela, beharrizanik larriena
daukatenak itoz, aurrekontua
6,7 milioi euro txikituz eta
horrekin Jaurlaritzaren kon-
tuak berdinduz krisiarekin txar-
toen pasazten ari direnen lepo-
tik.

Joan zen urtarrilaren 18an.
gobernu kontseiluak GLL-en
dekretu berria onartu zuen,
8.000 euroko patrimonioa gain-
ditzen dutenak laguntza horie-
tatik kanpora utziz. Neurri
murriztaile horrekin Jaurlari-
tzak urrats bat gehiago egin du
ongizate estatua ahultzeko aha-
leginean, diru-sarrerak berma-
tzeko euskal sistemari beste
kolpe bat emanez.

Gizarte-larrialdietarako
Laguntzak premiak asetzeko
gastuei aurre egiteko erabil-
tzen dira: alokairua, hipoteka
eta janztea edo sistema publi-
koak bere gain hartzen ez dituen
osasun gastuak bezalakoak.

Joan zen urtean helburu
horrekin 24 milioi ziren eta aur-
ten 17,3 aurreikusi dituzte, kri-
si ekonomiko handiko egoera
honetan, hainbeste lanpostu
galdu eta gero, langabeziako
prestazioa amaitu zaien asko-
ren azkeneko errekurtsoa
GLLak direnean.

Beste behin ere, premiarik
gehien daukatenei ordainara-
zi gura diete egoera.
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Langabeziako prestazioa
agortu zaienen azkeneko
errekurtsoa diren GLLak
murriztu dituzte, dekretuz

Klik batean

Zakarrontzi erabilgarriak 
Eskerrak eman nahi dizkiot Durangoko Udalari hain zakarron-
tzi erabilgarriak jartzeagatik. Bejondaizuela.  Maite Agirre 

@

Gutunak @

✑

Sasi guztien gainetik, euskaldun eta
burujabe (I) 
Sarri sasi artean ibiltzera ohituta gaude euskaldunok. Gaztelera eta fran-
tsesa direnez hizkuntza nagusiak Euskal Herrian, bigarren mailako
herritarrak gara euskaraz bizi nahi dugunok. Euskal Herria eta euskal-
dunak mendean hartzea helburu duen asimilazio prozesuaren oina-
rrian hizkuntza-ordezkapena bera dago eta egon da beti. Frantziak eta
Espainiak, euren marko juridiko eta konstituzioen bidez, sasi ugari erein
dituzte herri euskaldunaren inguruan, eta nazio hizkuntza den euska-
ra menpeko bilakatu da bere herrian. Badugu garaia sasi guztien gaine-
tik gailendu eta Euskal Herrian euskarari zein euskaldunoi dagokigun
lekua berreskuratzeko.

Euskal Herriak bizi duen gatazkaren muina dugu hizkuntza gataz-
ka. Euskaraz bizi nahi dugunean, gatazka bera bizi dugu. Hala ere, azke-
neko urteetan, gatazka gainditzearen inguruko jardun eta diskurtso gehie-
nak, herria bera eta euskaldunak askatzean baino, Euskal Herria lurral-
de moduan askatzean kokatu izan dira. Badakigu edozein hizkuntza
komunitatek nagusi izango den lurraldea behar duela bizirik manten-
du ahal izateko, eta horregatik duela garrantzia handia lurraldea aska-
tzeak. Gainera, espainiar eta frantziar konstituzioek euskarak lurralde
hegemonikoa eraikitzeari jartzen dizkieten oztopoak kontuan hartuta,
lurraldea askatzea eguneroko jardunean kokatzea garrantzitsua da. Bai-
na lurraldea askatzea herri euskalduna askatzeko tresna moduan uler-
tuta. Euskaldunak gara norbanako zein herri gisa askatu beharrekoak.

Herri euskalduna menperatzeko tresnak martxan diren artean ez
du etenik izango asimilazio prozesuak, horregatik da garrantzizkoa eus-
kara, euskalduna zein hizkuntza komunitatea lehentasunezko izaeraz
lantzea.  Eta zer bide egin dezakegu horretarako?

Hasteko, asimilazio prozesuak gugan izan duen eragina onartzea
dagokigu. Kontzienteki edo inkontzienteki, euskaldunon eguneroko hiz-
kuntza-praktika sumisoa bilakatu da. Hau gainditzeko “zazpi euskaldun
+ erdaldun bat = zortzi” erdaldun ekuazioarekin amaitu eta praktika buru-
jabearen aldeko hautua indartzea dagokigu. Jokabide aldaketa hau bul-
tzatzeko, euskaraz bizitzeko hautua egiteko, norbanakoaren determi-
nazioa ezinbestekoa izango bada ere, erabakia kolektiboa da; egin deza-
gun bada herri moduan euskaldun burujabe bizitzearen alde.  Euskaldun
izatearen harrotasuna egunerokoaren erdigunean kokatuz, euskaraz bizi
den herria nabarmentzea lortuko genuke. 

Era berean, lege zein prestigioa egoki landuz lehentasunezko esta-
tusa eskuratu behar dugu euskararentzat bere lurralde osoan. Hizkun-
tza-politikaren bitartez euskara nagusi izateko neurriak hartu behar dira,
ezagutu beharrekoa zein funtzio guztietarako hizkuntza izendatuz. Bai-
na aldaketa hauek ez daude gure esku, frantziar eta espainiar konstitu-
zioek ez digute horretarako aukerarik ematen. Horregatik, herriak men-
peko izateari laga eta erabakiak bertatik bertara erabakitzeko aukera izan
dezagun, burujabetza behar du Euskal Herriak.

Guri dagokigu euskaldun eta burujabe izateko bidea egitea. Oina-
rri horretatik euskararen, herri euskaldunaren auzia eguneroko agenda
politikoan egoki kokatzeko indar egitea dagokigun bezala. Euskal gataz-
kaz asko hitz egingo den garaiak datoz, eta garrantzitsua izango da gataz-
ka termino egokietan koka dadin eragitea. Baina herri honek bizi duen
hizkuntza gatazka lehentasunez jorra dadin nahi badugu, aktibatu
beharra daukagu euskaldunok. 

Ideia hauen alde indar egiten hasteko deitu dugu EHEtik, otsaila-
ren 12an, mobilizazioa Donostian. Ahalik eta bidelagun gehienen ekar-
pena ezinbestekoa izango da, beraz, euskaldun bihotzeko guztiei ber-
taratzeko deia luzatzen dizuegu.  Euskaldun eta burujabe izateko deter-
minazioari beste bultzada bat eman diezaiogun, sasi guztien gainetik
euskaldunak eta libreak izateko Euskal Herrian.

Durangaldeko Euskal Herrian Euskaraz

Uno, dos, tres, cuatro, cinco…
Modu honetan ematen diot hasiera, zuri zuzendua doan eskutitz
honi. Ez dira zenbaki huts batzuk soilik. Ez dira, ez, esku batean
dauden atzamar batzuen zenbakiak.Eta gutxiago erdarazko kantu
baten letra  (ez dakit gogoratuko duzun, gainera, zure garaikoa
izango da“y nos diron las diez y las once y las doce...”.). Abañar
askoren barrenean dagoen ezinegon baten eta ahaleginen zenbaki
handi batzuk bai. Zenbatetan izan ote gara zurekin, euskararen
zaintzaren inguruan hitzegiten. Zenbatetan egunerokotasun
batean gure hizkuntzak behar duen eta Abadiñok beti eman dion
eta izan behar duen errespetuaren inguruan eztabaidan.Zurekin
alperrik! Jada kokoteraino gaude, hizkuntzari diozun errespetu
ezaz. Kokoteraino, beti zerbait egin baino lehen abisatzen
zaitugun arren, euskarari egiten dizkiozun mespretxuez. Azkena
Sanblasetan ere egin diozu. Udalean, egun hau iritsi orduko,
abisatu zitzaizun karteletan euskara ongi zaintzeko, baina zuk ez.
60 kartel inguru erdara hutsean. ‘Venta’: saltzea edo saltzera
zuzendua zegoen lekuaren ingurua adierazi nahi zenuen. Hori ez
da despistea ez, larregitan eta mila gauzekin justifikatzen duzun
moduan. Horrela ezin dugu jarraitu, badakit zure aldetik ez dela
inongo aldaketarik izango gai honen zein beste edozein gairen
inguruan, baina herriak aldatuko duen esperantzaz nago. 

Agur t’erdi. 

Endika Zarrabeitia - Abadiño
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Platerueneko gau elektronikoen
II. urteurreneko jaia prest daukate

J ai berezia antolatu dute
otsailaren 18rako Platerue-
nean: Gau Elektronikoa

antolatzen hasi zirela bi urte igaro
dira, eta “ospakizun berezia” egin-
go dutela aurreratu digute jaiaren
antolatzaile eta musika-jartzaile
diren Iker eta Rubenek. Azken urte
bietan Plateruenean hilean behin
egin duten legez, Costasek eta
Undersoundek jarriko dute musi-
ka, eta jaia berezi egiteko “nazioar-
tean oso ezaguna den Diynamic
zigiluko Uner gonbidatu dugu”. 

Gaueko hamarretan hasi eta
06:00etara arteko jaia da datorren
barikuan Plateruenean ehunka
gazte bilduko dituena. Inoiz, San
Fausto jaien ordutegi bereziak
ahalbidetu izan duelako, 08:00ak
arte egon izan dira musika ipin-
tzen, baina “zoramena da hori,
ordu larregi”, gazteek diotenez.

helbidean, esaterako, eta horrekin
jokatzen dugu set-etan; emanal-
dietan”. Bietako bakoitzak hauta-
tzen duen musikaren ezaugarriez
galdetuta, gutxi gorabehera biek
“estilo” bera jarraitzen dutela azal-
du digute Ikerrek eta Rubenek;
euren nahasketen oinarria house
eta tech-housedoinuak direla azal-

du digute. “Musika afrikarra kan-
tatzen duen emakume baten aho-
tsa”, ipini digute adibide, “erritmo
base batekin nahasten dugu”. Azal-
du digutenez, Plateruenean gehie-
netan bakarkako emanaldi bana
egiten dute lehenengo; ordu betez
bakoitza aritzen da bakarka, eta
“behin ikuslegoa berotu denean”,
01:00ak aldera, artista gonbidatua
igotzen da oholtzara. Geroago,
03:00etatik aurrera, biek elkarre-
kin ipintzen dute musika; “back
to back”, eurek esaten dutenez. 

“Plateruena oso estresagarria
izaten da guretzat”, onartu digu-
te, “ekimenaren sustatzaileak gare-
lako, arduratuta egoten gara dena
ondo ateratzen ote dabilen: une-
rik onena lasaitzea lortzen dugu-
nekoa da, gauzak bide honetik
doazela seguru gaudenean”.

Jai hauetara gerturatzen dena
Gau Elektronikoan lehenago ere
egona den jendea izaten dela azal-
du digute: 17 eta 20 urte bitarte-
ko gazteak gehienak. Iker eta
Ruben eurak ere gazteak dira oso;
20 eta 25 urte dauzkate.

Beste hainbat lokaletan ere
egiten dituzte emanaldiak Ikerrek
eta Rubenek;  Image-n, Txitxarro-
n... Platerueneko emanaldien
berezitasunagatik galdetuta, bai-
na, “Plateruenekoa ez da musika
elektroniko hain serioa izaten,
dantzagarriagoa eta dibertigarria-
goa izan dadin saiatzen gara”. 

Egiten dutena “musika fina,
oso landua” azpimarratzen dute,
askok aurreiritzi askogaz begira-
tzen dion arren; entzun barik baz-
tertzen ei du zenbait jendek. I.E.

“Bisuala eta musikala” izaten
da Gau Elektronikoetako ikuski-
zuna, gazte biek azaldu dutenez:
“Kontua musika ipintzen ari denak
entzuleari zeozer trasmititzea da”. 

“Emanaldietan eskainiko
dugun musika Interneten eskura-
tzen dugu”, azaldu digute Ikerrek
eta Rubenek, “www.beatport.com

Iker Undersound berriztar eta Ruben Costas durangar gazteak dira orain urte bitik, hilean behin, Gau
Elektronikoa antolatzen dutenak Durangoko Plateruenean. Durangoko kafe antzokiko musika
elektronikoaren jaien sustatzaile eta antolatzaileek eurek azaldu digute zertan datzan otsailaren 18ko jaia

Musika talde batean gitarra jotakoa
da Iker, eta urte askoan Durango-
ko Lurpe diskotekan ipini du Rube-
nek musika. Azaldu digutenez, Txi-
txarro diskotekan DJ den Patt eza-
gutu zutenean hasi ziren musikaren
gaia serioago hartzen. 

Lehenengoko urteetan, musi-
ka asko entzutea eta ikastea dela
oinarria nabarmendu digute: “Hasi
ginenean hori zen oinarrizkoena;
musika asko entzutea, gero horre-
tatik zeozer sortu ahal izateko”. 

Unea ailegatu zenean, iaz,  “gau-
zak ondo eginez gerobizimodua
honetatik ateratzea posible dela”
ohartu ziren. Eta horretan dabiltza
ordutik: “Lan asko egiten”. Esfortzua,

gogoa eta seriotasuna nahasten
dute eguneroko lanean: emanaldiez
eta sorkuntzaz gainera, internete-
ko sare-sozialak elikatzen, kartelen
diseinuan... lan handia daukatela
kontatu digute.  

Besteak beste, Interneteko sare-
sozialei eskerrak, musika elektroni-
koaren munduan diharduten pro-
motoreekin, zigiluetako jendeare-
kin, harreman-sare indartsua
sortzea lortu dute. 

Musika mota honen osasuna
Euskal Herrian primerakoa dela
diote Ikerrek eta Rubenek; hemen-
goaz gainera, joera berrienak eza-
gutzeko, besteak beste, Eivissan egi-
ten dutenari begiratzen diote.   

“Gogor lan eginda, atera
daiteke bizimodua honetatik”

“22:00etan hasi eta

06:00ak arteko jaia

izango da urteurrenekoa”

“House eta tech-house

doinuak dira normalean

ipintzen ditugunak”

Oso entzule gazteak

biltzen dira jaiotan: 17

eta 20 urte bitartekoak 

“Ardurak ahaztea lortzen

dugun unean gozatzen

dugu emanaldian gehien”
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PINTURA ERAKUSKETA

LITERATURA TEKNOLOGIA

Liburu elektronikoak irakurtzeko hiru gailu
mailegatzeko aukera Iurretako Bibliotekan
Apirila arte proban izango dituzte aparatuak, eta ordutik aurrera 15 egunetarako hasiko dira erabiltzaileei mailegatzen

E usko Jaurlaritzak teknolo-
gia berriak eskuratzeko
eskaintzen duen diru-

laguntza baliatuta, liburu elektro-
nikoak irakurtzeko hiru euskarri
erosi dituzte Iurretako Herri Biblio-
tekan. Apirileko Liburuaren egu-
nerako aurreikusten dute liburu-
tegiko kudeatzaileek aparatuak
erabiltzaileen mailegurako auke-
ran ipintzen hastea.

Ziortza Onaindia Biblioteka-
ko kudeatzaileak eta Iñaki Totori-
kaguena alkateak egin dute eus-
karri berrien aurkezpena. Apirilean
irakurleentzako aukeran ipiniko
dituzten irakurgailu elektronikoe-
tako (e-reader edo e-book) bakoi-
tzean, "euskal literaturako eta lite-
ratura espainiarreko mila klasiko"
eskainiko dituzte. Bibliotekak
herritarren eskura ipintzen dituz-
ten baliabideei (orotariko libu-

ruak, ordenagailuak, aldizkariak
eta egunkariak...) "beste aukera bat
gehitzea" da bilatu dutena. 

Ukipen-pantaila daukaten
aparatuak dira Bibliotekan esku-
ratu dituztenak; besteak beste,
Interneterako kable bako kone-
xioa, azpimarratu eta oharrak idaz-
teko aukera, irakurri bitartean
audioa erreproduzitzekoa, eta abar
eskaintzen dute. Autonomia han-
diko bateria daukatela nabarmen-
du dute aurkezpenean: kargatu
beharrik barik, 10.000 orrialde iga-
rotzeko autonomia daukate. 

Liburu baten papera balitz
lako efektua egiten duen pantai-
lan, bestalde, testuaren tamaina
handitu eta txikitzeko baliabideak
eskaintzen dituzte irakurgailu elek-
tronikook. “Ikusmen arazoak
dituen jendearentzat oso baliaga-
rria izan daiteke aplikazio hau",

azpimarratu du Onaindia liburu-
tegiko arduradunak. Letrei pape-
rekoen itxura handia ematen die
tinta elektronikoaren teknologiak.

Bibliotekako kudeatzaileek
proban izango dituzte aparatuak
apirila arte, eta ordutik aurrera apa-

ratuaren erabilera arauak onartzen
dituzten 18 urtetik gorako lagun
guztiek hartu ahalko dituzte mai-
leguan, 15 egunerako.

Egile eskubideen arautegiak
agintzen duenez, gutxienez, orain
70 urte hildako autoreen obrak
bakarrik zabaldu daitezke irakur-
gailu elektronikoon bitartez. 

Beraz, eta aurkezpenean azpi-
marratu dutenez, irakurleek ez
dituzte berritasun literarioak topa-
tuko euskarri hauetan: irakurgaien
zerrendan, gutxienez orain 70 urte
argitaratutako obrak izango dira
erabiltzaileentzat aukeran. I.E.

Euskal literaturako eta

literatura espainiarreko

mila irakurgai bilduta

Interneterako kode bako

konexioa eta oharrak

hartzeko aukera eskura

Adinez nagusiek eroan

ahalko diztute aparatuak

etxera maileguan 

Ismael Iglesias artista durangarraren
hamarkada bateko lana Eibarren 

My way, no way, no way izeneko
erakusketa da, urtarrilaren 14tik
domeka honetara arte (otsailaren
13a arte), Ismael Iglesias duran-
garraren obraren azkeneko hamar
urteetako ibilbidearen zati bat
erakusten duena. 

Eibarko Bista Eder 10eko Por-
talea erakusketa aretoan, 18:30etik
20:30 arte egongo da erakusketa
zabalik. Lehenengo begiratuan
irudi abstraktuz osaturikoak dira
erakusketarako Iglesiasek bildu-
tako koadroak: gehiago begiratu-
ta, baina, irudi orokor horretatik
erreferentzia zehatzagoak ere
identifikatu daitezke.

Erakusketarako bildu dituzten
bere margolanen ibilbidea jarraia-
tuta, azken hamar urteotan artis-
ta durangarrak landu dituen espe-
rruak ezagutu genitzake. Aipatu-
tako 2000 eta 2010 urteen artean
burututako lanekin batera, Prac-
ticas Bastardas izeneko proiektu
berria eta RGBy Dancing with your
eyes lanen argitalpen berriak ere
bildu ditu 2011 urte hasierako era-
kusketa horretan Iglesiasek.

Arte Ederretan lizentziatua,
pintura eta ikus-entzunezkoetan
espezializatutakoa da Ismael Igle-
sias. Hainbat sari jaso izan du bere
lanengatik, eta hainbat erakuske-
tatan hartu izan du parte. I.E.

Portalea aretoan, domeka arte daude Iglesias margolari durangarraren lanak erakusketan

‘Prácticas bastardas’

izeneko proiektu berria

eta argitalpen berri bi

Urtarrilean inauguratu

zuten, eta domeka arte

egongo da ikusgaiDavid Maeztu
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ARTEA BERBALDIAK

Arte garaikidearen inguruko
gogoeta eta praktika zikloa
EHUko Arte Ederretako Rekalde dekanoa, Lopez artista eta Artetxe kritikaria hizlari

A tzo iluntzean burutu
zuten Artearen Ezaupi-
dea zikloaren VIII. edi-

zioaren lehenengo hitzordua, eta
Josu Rekalde EHUko Arte Ederre-
tako dekano eta artista izan zen
saioa gidatu zuen hizlaria. Arte
garaideari buruzko gogoetak eta

artista da otsailaren 17ko hitzor-
durako gonbidatu dutena: El artis-
ta:ubicuidad y mirada nueva ber-
baldia eskainiko du Maider López
donostiarrak. Otsailaren 24an,
berriz, Banalización y arte actual
izenburuko hitzaldia eskainiko du
José Angel Artetxe arte kritikari eta
komisario independenteak.

Teknologia berriek arte-prak-
tiketan duten eraginari buruzko
gaiak jorratzea ipini dute zortzi-
garren edizioaren helburu legez:
besteak beste, Internetek edo
argazkigintza digitalak  ekarri
dituzten aldaketek artistengan eta
artean duten eragina landuko dute.
Arte garaikidearen inguruan sor-
tzen zaizkigun galdera eta zalan-
tzak erantzuten saiatzeko, edo
gutxienez hitzaldietan eskainita-
ko arrasto horietatik abiatuta
gogoeta bideratzeko gogoz  anto-
latzen dute Artea Ezaupide.

Parte-hartzaileei, artearen
inguruko gaiei buruzko iritzi eta
diskurtso landu eta kritikoa erai-
kitzeko baliabideak eskaintzea da
asmo nagusia, zikloaren antola-
tzaileen hitzetan.  I.E.

praktikak da aurtengo edizioaren
izenburua, eta atzokoaren ondo-
ren beste berbadi bi ere jasoko ditu
zikloaren egitarauak. Durangoko
Kurutzesantu Museoan, 19:00etan
hasita izango dira otsailaren 17ko
eta 24ko berbaldiak ere. Perfor-
mance ekintzak burutzen dituen

Joan zen mendeko 70eko hamar-
kadan sortu zuten margolari aban-
goardisten taldeko kide izan zen
Rosa Valverde donostiarra; talde-
ko emakume bakarra eta gaztee-
na zen Valverde, eta, besteak bes-
te, Sistiaga, Goenaga, Zurriarain
edo Ameztoy zeuden taldean. 

Margotzen Academia libre de
los jueves izeneko eskolan hasi zen
emakumeak bere ibilbidean zehar
osatutako hainbat lanen bilduma
da Durangoko Arte eta Historia
Museoan otsailaren 27a arte ikus-
gai izango duguna. Lehenengo
bakarkako erakusketa 1976an
burutu zuen artistak. Bere ibilbi-
de oparoaren erakusle den bildu-
ma dago Museoan. I.E.

FILMA EMANALDIA ARTEA ERAKUSKETA

Rosa Valverderen lana
Durangoko Museoan
Margolari abangoardistan taldekide izan zen artistaren
lana daukagu otsail amaierara arte Durangoko Museoan

Margolari abangoardisten

taldean jardundakoa da

Valverde donostiarra

Teknologia berriek arte

garaikidean duten eragina

aztertuko dute

Arte garaikideaz sarri

sortzen diren zalantzen

eta galderen inguruan

Jon Ander Urkiaga 
Ikaslea

GEURE
DURANGALDEA

Euria ari du leihoetatik beste
aldera. Kristal zati garden batek
baino ez zaitu babesten. Entzun
daitezke autoak ur putzuetatik
igarotzen; baina, inork ez ditu
momentu batez oinak gelditu, eta
inork ez die mendi elurtuei so
egin. Hotz dago kalean. Otsaila
ere aitzinera joan arren, dezen-
te falta da udaberrira heltzeko (eta
iritsitakoan ere ezer gutxi izan-
go du berritik), eta berdin da
Izurtza, Gasteiz, Tafalla, Baigorri
edo Pasaian egon.  Etxe barruan,
aldiz, berogailua aspaldian dago
isiotua. Alferrik da, ordea. Izotzak
jantzi du dena. 

Musika jartzerakoan F.M.-
ren kimikoki alteratu gabeko
hasiera hartako disko bat jartze-
ko eskatu dizu buruak; eskuek,
ostera, X.L.-ren ahots urratuaren
alde egin dute. Patua. 

Pianoa ikus daiteke harria
baino are gogorragoa den zerbait
harrabotsez zizelkatzen, kolpe-
tik kolpera intentsitatea ugaritu-
ko bailitzan. 

Telefonoak behin eta berriz
dihardu joka, sakelakoan mila eta
bat mezu... baina mundu alu
horretatik kanpo bizitzea nahia-
go duzu. Loturarik gabe, katerik
barik; libre.  

Kafesnea da bero dagoen
gauza bakarra (mikrouhin-labea-
ren mirariak; aurrerapena deitzen
diote batzuek), alabaina, gaur
kafe hutsa gura zenuen –beran-
du-, garratza, mingotsa. Azukre-
rik ez. Dagoeneko hotzitu da.

Euria ari du leihoetatik bes-
te aldera. Mendi goietan elurra.
Egun hitsa, egun hotza. Berogai-
lurik ez. Beste liburu bat aldamio-
tik behera. 

Eta, agian, nork edo nork
galde egin dezake (zilegitasun
osoz) iritzi artikulu honek zer
egiten duen astekari bateko kul-
tura orrialdeetan. Bada, B.U.-k
E.J.-n K.S. moduan egiten duen
gauza berbera. (Hau da, ezer ez). 

Euria ari du

Saharako egoera
‘El problema’
dokumentalean
Jordi Ferrer eta Pablo Vidalek ekoi-
tziriko lana da, otsailaren 16an,
Elorrioko Iturri kultur etxean eman
eta ondoren berbaldian landuko
duten El problema dokumentala.
Eguaztenean, 18:30ean eskainiko
dute filma, izan ere, egun horre-
tantxe beteko baitira 35 urte  Saha-
rako Errepublika Arabe Demokra-
tikoa aldarrikatu zutenetik. 

“Zer gertatuko litzateke kame-
ra txiki bat daraman norbaitek
lurralde hartara sartzeko saiake-
ra egingo balu?”,da egileek mahai-
gaineratzen duten egoera. Maro-
koko gobernuak ‘el problema’ dei-
tzen duen eta “munduak ezagutu
dezan gura ez duenari” buruzko
irudiak eta berbak biltzen ditu
dokumentalak. I.E.

SSAAIIOOAAKK

Otsailak 17 
El artista: Ubicuidad y
mirada nueva, Maider

Lopez artista eta
performance-a 

Otsailak 24
Banalización y Arte actual,

Jose Angel Artetxe arte
kritikari eta komisario

independentea

Berbaldi guztiak,
19:00etan, Durangoko
Kurutzesantu museoan
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Aurten laugarren aldia egingo
du Mallabiko frontenis txapel-
ketak. Herrian kirola sustatze-
ko helburuagaz sortutako txa-
pelketak arrakasta handia izan
du lehenengo alditik, eta herri-
ko bikoteak ez eze Durangalde
osokoek eta handik kanpoko-
ek ere parte hartu izan dute.

Aurtengo aldian parte har-
tu gura duenak martxoaren 3a
arte dauka izena emateko
aukera, 669 028 718 telefo-
nora deituta.

Parte-hartzaile guztiek
gutxienez hiru partidu jokatuko
dituzte, antolatzaileen esane-
tan. Izen ematea 2,5 euro
izango da bazkide direnentzat
eta bazkide ez direnentzat,
berriz, 12,5 euro. J.D.

Frontenis
txapelketa hasiko
dute Mallabian

Abadiño sokatira taldeak ia 10
urte zeramatzan zortziko goma
gaineko txapelketa denak ira-
bazten. Marka ikaragarri hori
joan zen astean hautsi zen.
640 kilora arteko finalean
hirugarren amaitu zuen Soka-
rriren eta Ibarraren atzetik. Iba-
rraren kontra desenpatean
galdu zuen Abadiñok. “Galtze-
ak pena ematen du, baina
bagenekien errekorra noizbait
apurtu behar zela”, adierazi du
Edu Mendizabal entrenatzaile-
ak. Laster 600 kilora artekoa
hasiko dute. Bestalde, hilaren
25etik 27ra Herbehereetara
joango dira, hango txapelketa
batean parte hartzeko. J.D.

Hamar urte eta
gero, galdu egin
du Abadiñok
sokatiran

Asteburuan Araba, Bizkaia eta
Kantabriako errugbi eskolek
kontzentrazioa egingo dute.
Guztira, 300 gaztek parte har-
tuko dute biharko kontzentra-
zioan. Hainbat mailatako nes-
ka-mutilak batuko dira; gazte-
enak Arripausuetan egongo
dira; infantilak, ostera, Elorrion
batuko dira 10:30etik aurrera.
Durangoko Sukia Rugby
Eskolak antolatu du kontzen-
trazioa, Elorrioko Rugby talde-
aren laguntzagaz. Bestalde,
DRTk Estatuko Kopako parti-
dua jokatuko du bihar, Herna-
niren aurka. Partidua 16:00tan
hasiko da Arrasaten. A.M.

Errugbi eskolen
kontzentrazioa
egingo dute

“Aurten etxeko talde baten arituko
naiz, baina helburu berberak ditut”

LLeessiioo  bbaatteettiikk  iirrtteenn  bbeerrrrii  zzaarraa..
GGuuzzttiizz  oossaattuu  zzaarraa??
Lesioa maiatzean izan zen;
lepauztaia eta trokiterra apurtu
nituen. Guztira, birritan operatu
naute, eta 6 hilabete behar izan
ditut osatzeko. Urtarrilean laster-
ketetan parte hartzeko baimena
eman zidaten. Gorputzak ondo
erantzun du, eta burua ere kon-
petiziorako prest daukat. Lesioa
atzean utzi dut, eta pozik nago,
beraz. 

AAzzkkeenn  uurrtteeeettaann  hhaaiinnbbaatt  lleessiioo  iizzaann
ddiittuuzzuu..  NNoollaa  eerraaggiinn  ddiizzuu  hhoorrrreekk??
Bigarren operazioa eta gero,
nahiko baxu egon nintzen psiko-

logikoki. Oso gogorra egin zitzai-
dan bi hiletan bakarrik lehiatzea.
Aurreko lesioak denboraldi
erdian gertatu zitzaizkidan, eta
denboraldi erdian aritzeko zortea
izaten nuen, behintzat. Jada ez
ditut lehengo 20 urteak, eta zai-
lagoa da osatzea. Etxean egote-
ak asko lagundu dit, baina. Min
hartzen dudan lehenengo aldia
ez izan arren, azkeneko hau oso
gogorra egin zait. 

DDeennbboorraallddii  bbeerrrriiaa  hhaasstteerraa  ddooaa..
ZZeerr  hheellbbuurruu  ddaauuzzkkaazzuu??
Aurten etxeko talde batean aritu-
ko naiz, baina helburu berak
dauzkat. Munduko Txapelketan
parte hartzea eskatu nuen, Olin-

piar Jokoetara sailkatzeko. Mar-
txoan klasikoekin ere hasiko
gara.  Munduko Txapelketan,
lehenengo hamabosten artean
sailkatzea gustatuko litzaidake.
Ondoren, uda aldean, Emakume-
en Biran eta Espainiako Txapel-
ketetan parte hartuko dut. 

ZZeellaakkooaa  iizzaann  ddaa  IIttaalliiaattiikk  iittzzuullttzzeekkoo
pprroozzeessuuaa??
Prozesua baino, lesioaren ondo-
rio izan da. Italian ondo egon naiz,
baina lesioak gogorragoak egi-
ten dira etxetik kanpora; han ere
babestuta egon naiz, taldeak han
jarraitu nezan gura zuen, baina ez
dut indarrik izan Italian jarraitze-
ko. Horrez gainera, han lesio
asko izan ditut, eta hona itzultze-
ko beste arrazoi bat hori izan da. 

LLooiinntteekk  ttaallddeeaann  hhaassii  zzaarraa  aauurrtteenn..
NNoollaa  hhaarrttuu  zzaaiittuuzzttee??
Nahiko berria da guztia niretzat.
Lehendik ere ezagutzen dut jen-
dea; bistaz bakarrik, ordea. Urta-
rrilean, ostera, kontzentratuta
egon gara, eta nahiko ondo egon
gara. Ilusioa somatzen da. Eurak
gustura daude nigaz, baita neu
be eurekin.

ZZeerr  rrooll  bbeetteekkoo  dduuzzuu  ttaallddeeaann??
Argi utzi didate hori lehenengo
egunetik. Gazteagoei nire espe-
rientzia helarazi behar diet; urte
asko daroat txirrindularitzan, eta

esperientzia hori helaraziko diet
gazteagoei. Horrez gainera,
nazioartean dudan eskarmentua
baliagarria izango zaio taldeari.
Ibiltzea garrantzitsua da, baina
baita burua erabiltzen jakitea ere;
ezberdina da 30 lagunek osaturi-
ko pelotoian joatea, edo 150
pertsonako batean joatea.

LLuucciiaa  GGoonnzzaalleezz  ((EEssppaaiinniiaakkoo  2233
uurrttee  aazzppiikkoo  ttxxaappeelldduunnaa))  ttaallddeekkii--
ddeeaa  dduuzzuu..  ZZeellaann  iikkuusstteenn  dduuzzuu  
ttaallddeeaa??
Taldea Estatuko onena dela uste
dut. Espainiako Txapelketa ez
irabazi arren, hainbat lasterketa
irabazi dituzte. Taldeko beste
kide bat ere, Belen Lopez,  Mun-
duko Txapelketan aritu da. Nazio-
artera jauzia ematea da helburua;
Italiako Giroan parte hartzeko
gonbidapenaren zain gaude
orain, adibidez. Asmoa datozen
urteetan gonbidapenen zain ez
egotea da; hau da, nazioarteko
txapelketetan zuzenean parte
hartu ahal izatea.

ZZeellaann  iikkuusstteenn  dduuzzuu  eemmaakkuummeezz--
kkooeenn  ttxxiirrrriinndduullaarriittzzaa??  
Orokorrean, oinarri-kirola nahiko
alboraturik dagoela uste dut.
Lana egiten da, baina ez dago
garapenik. Euskal Herri zein
Estatu mailan lehiatu eta irabaz-
teagaz konformatzen gara.

Nazioartean nabarmentzeko,
ostera, beste maila batean egon
behar da. Horregatik joan nintzen
ni Italiara. Hala ere, asko ikasi dut
hemen ere.

AAllddee  hhaannddiiaa  ddaaggoo  IIttaalliiaarreenn  eettaa
EEuusskkaall  HHeerrrriiaarreenn  aarrtteeaann??
Bai. Hasteko, mentalitate aldetik.
Hemen hobbytzat hartzen da txi-
rrindularitza; ikasketekin edo
lanagaz uztartu behar da txirrin-
dularitza. Italian ez, ordea. Lehen
mailako talde batean ibiliz gero,
24 orduak eskaini behar dizkiozu.

HHaassii  zziinneenneettiikk  hhoonnaa,,  aasskkoo  aallddaattuu
ddaa  eemmaakkuummeezzkkooeenn  ttxxiirrrriinndduullaarrii--
ttzzaa  EEuusskkaall  HHeerrrriiaann??
Nire ustez, nahiko antzera jarrai-
tzen du. Hala ere, kontuan hartu
behar da bederatzi urte darama-
tzadala hemendik kanpora lehia-
tzen. Hala ere, anbizio falta
somatzen dela uste dut. A.M.

Lehenengo denboraldia du Iturriagak Lointek taldean.

Hainbat urtean kanpoan ibili eta gero, etxe-
ra itzuli da Eneritz Iturriaga (Abadiño, 30
urte). Lointek taldean, “Estatuko talde one-
nean”, arituko da. Lesioak atzean utzi eta
lehengo maila berreskuratzea du helburu.

Gorputzak ondo
erantzun du, eta

burua ere lehiarako 
prest daukat

Hemen hobbytzat
hartzen da

txirrindularitza;
ikasketa edo lanagaz

uztartu behar da

Orokorrean,
oinarri-kirola nahiko

alboraturik dago. Lana
egiten da, baina ez

dago garapenik
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Binakako Txapelketako une erabakigarrian gaude;
bost jardunaldiren faltan, finalerdietara igaroko
diren bikoteak zeintzuk diren erabakitzen ari da.
Haimar Olaizola - Begino eta Xala - Barriola bikote-
ek ziurtaturik dute hurrengo faserako txartela; beste
bi postuetarako bost bikotek dituzte aukera errea-
lak. Horietako bat Pablo Berasaluzek eta Alexis
Apraizek osatzen dutena da. Gaur partidu erabaki-
garria jokatuko dute Gonzalez eta Laskurainen aur-
ka. Partidu borrokatua izango da, baina konfiantza
dut bikote bizkaitarrarengan; irabazi eta finalerdie-
tara gehiago hurbilduko direla uste dut. Partidu era-
bakigarria da, gainera; puntua poltsikoratzeaz gain,
bikote galtzaileak puntu hori ez irabaztea lortuko du
partidua irabazten duenak.

Bestalde, aro berria hasi du Frontisek. Karmelo
Ariznabarretak eta Carlos Armendarizek zuzenduri-
ko enpresak Bizkaiko Irekia antolatu du. Txapelketa
Zornotzatik igaroko da. Horrez gain, txapela Abadi-
ñora etorriko dela uste dut, Alberto del Reyren bai-
menarekin, behintzat. Antxia da faborito nagusia,
baina ziur naiz Rober Uriartek eta Egoitz Amantegik
ere txapelketa ona egingo dutena.

Amaitzeko, otsaila hile garrantzitsua da Master
Jairentzat. Datozen asteetan Master Jai proiektua-
ren etorkizuna definituko da. Enpresaren taldea
Imanol Agirrek ikuskatuko du, eta Axier Berasaluze,
Xabi Galarza, Mikel Gonzalez eta Rober Uriartek
osatuko dute, besteak beste. Guztia aurreikusi
bezala badoa, otsailean zehar aurkeztuko da taldea.
* Erredakzioan itzulia
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Mikel Bilbao
• Radio Euskadiko kazetaria

Egiaren ordua

FUTBOLA
OHOREZKO MAILA
BBeerrrriizz  --  AAppuurrttuuaarrttee
Zapatuan, 17:30ean,
Berrizburun
GOREN MAILA
EElloorrrriioo  --  MMuunnggiiaa
Zapatuan, 16:00etan,
Eleizalden
LEHENENGO ERREGIONALA
IIuurrrreettaakkoo  --  EEttxxeebbaarrrrii
Zapatuan, 17:00etan,
Larrakozelain
BIGARREN ERREGIONALA
AAbbaaddiiññoo  --  GGeerrnniikkaa
Zapatuan, 16:00etan, Astolan
HIRUGARREN ERREGIONALA
EEzzkkuurrddii  --  EErraannddiioo  BB
Zapatuan, 16:00etan,
Arripausuetan
EElloorrrriioo  BB  --  ZZaalldduuaa  BB
Zapatuan, 18:00etan,
Eleizalden
BBeerrrriizz  BB  --  EExxttrreemmeeññoo
Domekan, 11:30ean,
Berrizburun

ARETO FUTBOLA
NAZIONAL A MAILA
SSaassiikkooaa  --  BBuurrllaaddeess
Zapatuan, 19:30ean,
Landako kiroldegian
NAZIONAL B MAILA
EElloorrrriiookkoo  --  IIrriisshh  PPuubb  
Domekan, 12:00etan,
Elorrioko kiroldegian
EUSKAL LIGA
KKuurruuttzziiaaggaa  --  MMaallllaabbiiaa
Domekan, 12:00etan,
Landako kiroldegian
SSaassiikkooaa  BB--EEsskkoorriiaattzzaa
Zapatuan, 17:15ean,
Landako kiroldegian

SASKIBALOIA
BIGARREN ERREGIONALA
ZZaalldduuaa  --  BBeeggooññaazzppii
Zapatuan, 16:30ean,
Zaldibarko kiroldegian

Agenda

Iaz parte hartu zuen lasterketan, zazpigarren amaitu zuen Jon Agirrebeitia berriztarrak. 

Agirrebeitia Italian,
munduko onenen artean

Enduroko Munduko Txapel-
keta hasiko da asteburu
honetan. Lehenengo pro-

ba bihar ospatuko da, Lucan (Ita-
lia); Hell´s Gate proba gogorrak
emango dio hasiera txapelketari.
Jon Agirrebeitia berriztarra da
bertan lehiatuko denetako bat; iaz
parte hartu zuen lehenengoz horre-
lako proba batean.

2010. urteko lasterketan 7.
amaitzea lortu zuen Agirrebei-
tiak (denboraz kanpo izan bazen
ere), eta aurten ere emaitza hori
lortzea edo hobetzea du helbu-
ru. Berriztarra atzo abiatu zen
Italiara, “gogoagaz eta ilusioa-
gaz”. Iazko emaitzak lortzea gai-
tza izango dela aurreikusten du,
hala ere: “Lasterketa oso gogo-

Bihar, Enduro Munduko Txapelketa abiatuko da. Jon Agirrebeitia
Euskal Herriko parte-hartzaile bakarra izango da lehia horretan.  

rra da, iaz bik bakarrik amaitu
ahal izan zuten”. Iazko proba,
Dougey Lampkim eta Graham
Jarvis motoristek bakarrik amai-
tu zuten kontrolaren barruan.
Goizean hasita, hainbat orduan
jarduten dute motor gainean;
teknikoki trebeak izateaz gaine-
ra, motoristak fisikoki egoera
onean egon behar dira, beraz.

Esan bezala, Agirrebeitiak
iaz parte hartu zuen estreinakoz

Enduroko Munduko Txapelke-
tan. Bi probatan aritu zen, Italia-
ko Hell´s Gaten eta Austriako
Erzberg Rodeon, hain zuzen ere.
Bi probetan lorturiko emaitzekin
gustura geratu zen Jon Agirre-
beitia; Austriako proban 18.
amaitu zuen. Aurten, ostera, hiru
probatan parte hartzeko asmoa
azaldu du motoristak: “Ekainean
Austrian ospatuko den proban
aritzeko asmoa daukat. Ondo-
ren, uztailean Errumaniakoan
jarduten ahaleginduko naiz”.
Guztira, bost lasterketek osa-
tzen dute Enduroko Munduko
Txapelketa; Hegoafrikako Roof
of Africa eta Erresuma Batuko
The Though One probek osa-
tzen dute txapelketa. A.M.

Domekan derbia jokatuko dute
Kurutziaga ikastolak eta Malla-
biak. Partidura alde ederreko
egoeran helduko dira taldeak;
Gernikari 8-3 irabazi ondoren,
lehenengo postura igotzea lortu
du Mallabiak. 17 jardunaldi
jokatu ondoren, Mallabiak 35

puntu lortu ditu, eta 2 puntuko
aldea du Inter taldearekiko.
Kurutziaga, ostera, ez dabil hain
fin. Tolosalaren aurkako parti-
dua 3-6 galdu zuen, eta behe-
ko postuetan jarraitzen du; 9.
postuan dago Kurutziaga.

Partidua domekan jokatu-
ko dute, Landako kiroldegian,
12:00etan. Bestalde, Nazional
A mailan, Sasikoak Burlades
taldea hartuko du. Biak ala
biak,  beheko postuetan daude,
eta beharrezko dute puntu
horiek poltsikoratzea. A.M.

Lidergoa estreinatuko
du derbian Mallabiak
Kurutziagak liderra hartuko du Landakon.
Mallabia sasoi onean heldu da derbira.  

Kurutziagak beheko
postuetan jarraitzen
du; 9. da orain

Txapelketako hiru
probatan aritzeko
asmoa du berriztarrak

Gonzalez-Martin,
modako bikotea
trinketean
Mikel Gonzalez berriztarrak eta
Ander Martin mallabitarrak
bikote sendoa osatzen dute
pilotan, eta parte hartu duten
azkeneko txapelketak horren
lekuko dira. Iazko maiatzean
GRAVN txapelketa irabazi
zuten; ondoren, uztailean, Eus-
kal Herriko Kluben Arteko Txa-
pelketan nagusitu ziren, eta,
joan zen asteburuan San Blas
txapelketa ere euren palmare-
sera gehitu dute.

Finalean 40-31 mendera-
tu zituzten Gandiaga II.a eta
Antxia. Berriztarrak erritmo
bizia ezarri zuen aurrean, eta
Martinek bikain bete zuen biz-
kartzain lana. Galtzaileak, ondo
jokatu arren, gehienetan
defentsa lanean aritu ziren.

Bestalde, Hegoaldeko eta
Iparraldeko pilotariak neurtu
zituen desafioan, lehenengoek
irabazi zuten. Aspuruk 40-22
menderatu zuen Camino, eta
Arabio eta Larrazabalek gutxi-
gatik galdu zuten (37-40)
Anchordoki eta Garateren 
kontra. J.D.

GRAVN-en, kluben
artekoan eta San Blas
txapelketan nagusitu dira

Elorriok lidertza
defendatuko du
Urduñan
Emakumeen arteko lehian Elo-
rriok lider dela egingo dio bisita,
etzi, Urduñari. Joan zen astebu-
rua biribila izan zen Elorrioren-
tzat. Pauldarrak B arerio zuzena-
ri 5-4 irabazi zioten eta, hori
gutxi balitz, Sestaotarrak era
Berrio-Otxoa Bk ezin izan zituz-
ten euren neurketak irabazi.

Ondorioz, Elorriok puntu
biko aldea ateratzen dio Sestao-
tarrak taldeari eta zortzikoa
Berrio-Otxoa B eta Pauldarrak
Bri. Elorrio bigarren erregionale-
ko talderik golegileena da; 17
partidutan 48 gol egin dituzte,
batez beste, ia hiru gol nor-
gehiagoka bakoitzeko. J.D.
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Garai Jatetxea
San Migel, 17 Garai.
Tel.: 94 681 35 95

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

i J
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LAUHANKA

Katua bainatzeko, gauza bat baino
gehiago izan behar dugu kontuan
Etxekoa izan arren, momentu askotan distantzia hartzera behartzen
duen animalia da katua. Bere garbiketa arazo bihurtu daiteke, kontu
handiz eta kontrolpean egiten ez badugu; hemen doaz aholku batzuk.

gehitzea ere ez da soberan
egongo. Xanpuak, garbitzeaz
aparte zorriak kentzeko ere
balio badu askoz hobeto. Ile
luzeko katua baldin badugu,
korapiloak askatzeko beren
beregi egindako krema ematea
eskertuko digu.

Bestalde, urak belarrietan
minik ez eragiteko kotoizko
tapoiak ipintzea da aukeretako
bat, baina hori lortzeko hartu-
eman bikaina izan beharko dugu
katuagaz; bestela, jai daukagu.

Lehortu beharra
Behin garbiketa burututa, lehe-
nengo toalla bategaz sikatuko
dugu, eta ondoren ile-lehorgai-
lua erabiliko dugu.

izan daiteke, baina uda sasoian,
egokiagoa da asteroko aldizka-
kotasunari eustea. 

Dutxa bat hartzeko, adituen
arabera komenigarria da bi edo
hiru hilabete egin arte itxarotea.

Bainuontzia
Katua ahalik eta erosoen sentitu
behar da bainuontzian. Horrega-
tik, ez dator batere txarto bai-
nuontziaren behealdean toalla
bat ipintzea. Horretara, bere
azazkalekin heldu eta labaintze-
ko arriskua txikiagoa izango da. 

Ur epela
Bainua emateko erabi l iko
dugun ura epela izango da.
Horretaz gainera, xanpuren bat

Katua animalia berezia da. Bere
bizitza misterio bat izan ohi da
sarritan; hain da urrunekoa,
bakartia, isilekoa... Batek baino
gehiagok esan izan du katua ez
dela parte onekoa. Baina egia
esan, maskota moduan hartuta
familiako beste kide bat bilaka-
tzen da normalean. Hori bai,
kontuz eskaintzen diogun tra-
tuagaz; bainatzerako orduan
ere, arazoak saihesteko hobe da
neurriak aurretik hartzea.

Zenbatero bainatu?
Katua berez oso animalia garbia
da. Baina, zelan ez, ez zaio txarto
etorriko lantzean behin garbitu
bat hartzea. Negu partean, hile-
an behin bainatzeagaz nahikoa

Sikatzeko, toalla
erabiliko dugu
lehenengo, eta gero
ile-lehorgailua

Ur epela ipiniko
dugu, eta xanpuak
zorriak kentzeko
balio badu, hobeto

Neguan, hilean behin
garbituta nahikoa
izan daiteke; udan,
astero egin behar da
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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 

Abadiño. Muntsaratz auzo-
an. 2 logela, 2 komun, egon-
gela, sukaldea eskegitokiare-
kin, balkoia, garajea eta tras-
telekua. Ia berria. Oso polita.
Deitu eta ikusi. 615 007 216

Durango. 98 m2-ko etxebi-
zitza oso eguzkitsua, 3 logela,
sukaldea-jangela, bainugela
eta komun leihodunak, 2 te-
rraza partikular (12 m2 eta 8
m2-koak) eta baita terraza
komunitarioak ere. Altzariz
betea eta guztiz jantzia, bero-
gailuaren galdara jarri berria,
lau armairu enpotratu, alumi-
niozko leihoak, ateak eta zo-
rua aldatuta. Garaje eta igeri-
lekuarekin. Tel.: 655 704 684

Durango. Alde Zaharra. 71
m2. Kanpoaldera begira. Al-
tzariz hornituta. 2 logela.
Egongela. Sukaldea. Komun
bat. Guztiz berriztuta. Kanpo-
tik (2006): fatxada, atalon-
doa, eskailera eta teilatua.
Barrutik (2007): parketa
(elondoa), sukaldea (fagor
elektrotresnak eta junkers
galdara ), gresa, berokuntza
(gas naturala), kristal bikoi-
tzeko leihoak, ate blindatua.
Berehala bizitzera joateko.
199.000 euro. 607 715 353 

Durango. Kalebarrian, 74
m2. 3 logela, despentsa,
egongela, sukaldea eta ko-
muna. Erreformatuta, oso
polita. Ganbara. Ikusi gura
baduzu deitu inongo konpro-
miso barik. Tel.: 696 397 387

Durango. 94 m2-ko etxea
salgai, Herriko Gudarien pla-
zan (osasun etxe zaharraren
aurrean). 3 logela, 2 komun,
sukaldea eskegitokiarekin,
egongela ederra, ganbara eta
garajea. Kokapen oso ona,
etxe eguzkitsua eta bista ede-
rrekoa. Prezioa: 343.000
euro. Tel.: 615 760 801.

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

Durango. Sasikoa kalean. 71
m2-ko pisua. 3 logela, komu-
na, egongela-jangela eta su-
kaldea. 2 balkoi. Kalefakzioa
ere badauka. Ganbara eta ga-
rajea. Prezio oso ona. 
Tel.: 679 382 369. Sorkunde

Durango. Martxoaren 8ko
kalean. 3 urte ere ez ditu eta
oso polita dago jarrita. 80 m2
ditu, bi logela, bi komun, oso
polita den sukalde berria eta
saloi ederra. Pisu osoa ingu-
ratzen 90m2-ko terraza itze-
la. Kanpora ematen du eta
orientazioa paregabea da.
Berarekin batera 30m2-ko
garajea saltzen da. Harrema-
netan jartzeko telefono 
zenbakia: 637 416 438

Elorrio. 65 m2-ko etxe berri
bat salgai buzkantz kalean. 2
logela, komun bat, sukalde-
egongela eta ganbara ederra.
Igogailua dauka eta prest
dago bizitzera sartzeko. Ko-
kapen oneko etxe polita eta
eguzkitsua. Prezio ona. 
Tel.: 94 682 12 34 

Iurreta. Etxea salgai askon-
do kalean. 210.000 euro. 78
m2, 3 logela, sukaldea, egon-
gela eta komuna. Igogailua
badago. Garajea ere bai, gura
bada. Tel.:94 681 19 48.

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

Mañaria. Bi logela handi,
balkoia duen egongela eta su-
kalde handia duen pisua.
Eguzkitsua. Aluminiozko
leihoak, elondo egurra. Men-
dira ematen du. Toki lasaian
kokatua. Garaje itxia. Bi solai-
ru ditu; ez dago igogailurik.
Sukaldea guztiz hornitua, bi-
troarekin. Etxea guztiz horni-
tua. Tel: 615 765 646 (jabi).

Zaldibar. 300 m2-ko base-
rria berriztuta. 28.000 m2-
ko lursaila. Oso eguzkitsua.
Tel.: 625 705 997

ERRENTAN EMAN

Atxondo. Bi logela alokagai,
komunareko eta sukalderako
eskubidearekin. 
Telefonoa: 666 829 510

Elorrio. 50 m2-ko atiko be-
rria alokagai. Logela, komuna
eta sukalde-egongela. Igo-
gailua ere badu eta prest dago
bizitzera sartzeko... 
Oso polita. Tel: 606 043 835

ERRENTAN HARTU

Bilbo. Neska langilea  Bilbon
edo inguruan pixu bila, apar-
tamentua, atikoa, estudioa....
Oso oso ondo zainduko dut!
eraitz@gmail.com 
Telefonoa: 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. Pisukide bila ga-
biltza. Pisua egoera onean
dago. Leku lasaian eta alde
zaharretik bi minututara, du-
rangon. Tel.: 679 620 447
edo 646 654 744

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

Durango. Pisua konparti-
tzeko bi lagun behar dira. Etxe
berria eta jantzia. 
Tel.: 656 771 662.

LOKALAK

ERRENTAN EMAN

Abadiño. Lokal ekipatua, al-
tzariekin alokagai, Matiena
eta Durango bitarteko errepi-
dean.120 m2.
Telefonoa: 619 790 053.

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

Durango. Biltegi modura

erabili daitekeen lokal bat alo-
kagai dago kalebarrian. 20
m2. 200 euro hilean. 
Tel.: 665 700 461.

Iurreta. Pabiloia alokagai
Arriaundiko industrialdean.
150 m2 beheko solairua. 120
m2 goiko solairua. 
Tel.: 657 79 45 52.

GARAJEAK

SALDU

Berriz. Itxita. Argia eta ura
(azpiegitura berriak). Ate au-
tomatikoa, bainua, txokoa eta
bodega txiki bat. 41 m2. 2 edo
3 kotxe. Tel.: 615 752 136

Elorrio. Garaje itxia salgai
Berrio-Otxoa kalean. 
Tel.: 658 759 264

ERRENTAN EMAN

Durango. San Inazio auzu-
nean, Produsan. 
Tel.: 635 743 624. Iñaki.

Durango. Azoka plazaren
ondoan, Durango erdian. In-
teresa izanez gero, deitu, me-
sedez. 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.
65 euro hileko. 
Tel.: 635 735 759 (Josu)

ERRENTAN HARTU

Elorrio. Furgoneta bat sar-
tzen den garaje baten bila na-
bil elorrion, alokatzeko. 
Tel.: 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. Prest nago porta-
lak garbitzeko Durangaldean.
Tel: 665 717 458 

Durango. Neska gazte bat
arratsaldetan garbiketa lanak
egiteko prest dago. Interesa-
tuek deitu 615 716 232 ra.

PERTSONAK ZAINDU

Atxondo. Neska gaztea eta
euskalduna aste barruan
arratsaldez umeak zaintzeko
prest. Haur hezkuntza ikasten
nabil. Umeekin esperientzia
badaukat, eta autoa ere ba-
daukat. Lanerako prest nago.
Tel.: 626 196 885

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

Durango. Goizez umeak edo
pertsona nagusiak zaintzeko
prest. Tel.: 665 7174 58 edo
mai_egidazu@hotmail.com

Durango. Pertsona nagu-
sien zainketan interna modu-
ra, gauetan edo asteburutan
lan egiteko prest. Garbiketa
lanetarako edo beste edozein
lanetarako ere prest. Espe-
rientzia eta erreferentziekin.
Tel.: 679 769 921

Durango. Pertsona nagu-
siak eta umeak zaintzen lan
egingo nuke, interna edo ex-
terna modura. Baita sukaldari
moduan ere, jatetxeetan. 
Tel.: 628 002 217

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

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

Durango. Garbiketan, ume
edo 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.

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

Elorrio. Neska euskalduna
eta esperientziaduna arra-
tsaldetan edo orduka (astele-
henetik ostiralera) haurrak
zaintzeko prest. Haur hez-
kuntzako tituluduna naiz eta
gaur egun hezkuntza berezia
ikasten dihardut. Interesa ba-
duzu, deitu: 688 640 604
(arratsaldez).

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

IRAKASKUNTZA

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 

Elorrio. Arratsaldetan klase
partikularrak ematen ditut.
Interesa baduzu, deitu: 
688 640 604

GAINERAKOAK

Durango. Inprenta baten in-
primaketa ondorengo laneta-
rako (tolestu, moztu, kola-
tu,...) lan bila nabilen mutil
gaztea. 4 urteko esperientzia.
Tel.: 620 087 594 

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.  
Telefonoa: 600 666 417

Durango. Asteburuetarako
lan bila nabil durangon edo
bilbon. Erreferentzia onak.
Tel.: 699 77 57 21.

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

Durango. Masajeak etxez
etxe, durangaldean. Etxetik
mugitu gabe zure gustuko
hanketako igurtziak (hanke-
tako erreflexologia), masaje
lasaigarriak zein terapeutiko-
ak emango dizkizut. Sesioa:
10 euro (40 min gutxi gorabe-
hera). Sesio berezia (buru eta
aurpegiko masajetxoak bar-
ne): 15 euro (ordu bete gutxi
gora behera). Luis mari. 606
266 244. Mesedez, aurretiaz
deitu (egun bat lehenago, 
gutxienez)

Durango. Igeltserotza la-
nak, almazen lanak, mendiko
lanak, lorategi lanak, etab.
Egiteko prest nago. Edozein
egunetan hasteko prest. Inte-
resatuak deitu: 638 320 345
(Elmer)

LAN ESKAINTZAK

OSTALARITZA

Eibar. Zerbitzaria. Ezinbes-
tekoa: zerbitzari bezala espe-
rientzia izatea eta Deba behe-
an bizitzea. Lanaldia eta or-
dutegia zehaztu gabe (ordu
aldetik disponibilitatea iza-
tea). Kontratua: aldibatera-
koa. Berehala hasteko. 
Sartu. Erref.: 1003. 
Telefonoa: 94 620 04 49

Eibar. Sukaldari laguntzai-
lea. Ezinbestekoa: esperien-
tzia edota formakuntza su-
kaldari laguntzaile bezala eta
Deba behean bizitzea. Lanal-
dia eta ordutegia zehaztu
gabe (ordu aldetik disponobi-
litatea izatea). Kontratua: al-
dibaterakoa. Berehala haste-
ko. Sartu. Erref.: 1001. 
Telefonoa: 94 620 04 49

ETXEKO LANAK

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

PERTSONAK ZAINDU

Elorrio. Haur hezkuntza bu-
katu duen neska euskalduna,
astelehenetik ostiralera etxe-
ko lanak egiteko edota umeak
zaintzeko prest. 
Tel.: 666 197 568. 

IRAKASKUNTZA

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

GAINERAKOAK

Abadiño. Administrari la-
guntzailea. Ezinbestekoa:
lan-harremanetan diploma-
tua (azkenengo 4 urtetan bu-
katua), esperientzia, kotxea
eta durangaldean bizitzea.
Egokia den lanaldi eta ordute-
gia. Praktikak. Berehala has-
teko. Urteko soldata gordina,
gutxi gora-behera: 12.400 le-
henengo urtean. Sartu. Erref.:
1027. Tel.: 94 620 04 49

Durango. Aseguru-merka-
tari bat. Ezinbestekoa: diplo-
maduna izatea, esperientzia
izatea eta inguruan bizitzea.
Lanaldi osoa. Kontratua:
merkantila. Berehala haste-
ko. Urteko soldata gordina,
gutxi gorabehera: 24.000
euro. Sartu. Erref.: 10477.
Tel.: 94 620 04 49.

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

Durango. Telekomunikabi-
deen instalatzailea. Ezinbes-
tekoa: esperientzia izatea eta
Durangaldean bizitzea. La-
naldi osoa; zatitua. Kontra-
tua: egonkorra. Berehala has-
teko. Soldata: ezagutzak eta
esperientzia kontutan hartu-
ta erabakiko da. Sartu. 
Erref.: 10163. 
Telefonoa: 94 620 04 49

Eibar. Merkataritzako agen-
tea. Ezinbestekoa: esperien-
tzia, Bigarren Hezkuntza eta
zonaldean bizitzea. Lanaldia:
osoa zatitua, astelehenetik
ostiralera. Kontratua: mer-
kantila. Berehala hasteko.
Sartu. Erref.: 236. 
Telefonoa: 94 620 04 49

Eibar. Gelazaina. Gelak eta
guztiontzako diren guneak
garbitu. Ezinbesekoa: espe-
rientzia gelazain lanetan eta
deba behean bizitzea. Lanal-
dia eta ordutegia zehaztu
gabe (ordu aldetik disponibi-
litatea izatea). Kontratua: al-
dibaterakoa. Berehala haste-
ko. Sartu. Erref.: 1022. 
Telefonoa: 94 620 04 49

Elorrio. Etxeko elektrizitate
konponketak egiten dira. 
Tel.: 606 043 835

Iurreta. Mekanikoa. Ezin-
bestekoa: formakuntza, es-
perientzia eta durangaldean
bizitzea. Lanaldi osoa zatitua.
Kontratua: aldi baterako, bai-
na luzatu daiteke. Berehala
hasteko. Sartu. Erref.: 1010. 
Telefonoa: 94 620 04 49

Iurreta. Elektrikaria. Ezin-
bestekoa: formakuntza, es-
perientzia eta Durangaldean
bizitzea. Lanaldi osoa zatitua.
Kontratua: aldi baterako, bai-
na luzatu daiteke. Berehala
hasteko. Sartu. Erref.: 996.
Tel.: 94 620 04 49

Zornotza. Ileapaintzailea.
Ezinbestekoa: formakuntza,
esperientzia eta zonaldean bi-
zitzea. Lanaldi osoa. Kontra-
tua: aldi baterako, baina luza-
tu daiteke. Berehala hasteko.
Sartu. Erref.: 1048. 
Telefonoa: 94 620 04 49

Zornotza. Merkataritzako
agentea. Ezinbestekoa: gu-
txienez %33ko minusbaliota-
suna, diplomatura edo lizen-
tziatura, informatikako eza-
gutzak, gidabaimena eta
autoa. Lanaldi osoa. Ordute-
gia: 08:30-14:30 eta 16:00-
18:00. Kontratua: enplegua
sustatzeko (12 hilabete). Be-
rehala hasteko. Urteko solda-
ta gordina: 18.000-21.000
euro. Sartu. Erref.: 10097.
Tel.: 94 620 04 49

Zornotza. Estetizista. Ezin-
bestekoa: esperientzia izatea,
euskara menperatzea eta in-
guruan bizitzea. Lanaldi erdi-
koa, goizez edo arratsaldez.

Kontratua: merkantila (auto-
nomoa). Hasteko data: apiri-
la. 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.
Telefonoa: 659 425 890. 
Ainara.

Baserria berriztatzeko
material bila. Baserrietako
biga, ate eta lehio zaharrak
erosiko genituzke. Ezkina-ha-
rri eta lozak ere bai. 
Telefonoa: 657 776 198 
edo 685 77 24 68

Egurra eta teilak. Alerce
egurrezko bigak eta teilak en-
paketaturik saltzen ditut.
Egoera onean daude. Berriz-
tatutako baserri batetik ate-
rata daude. Teilatuaren neu-
rriak 16x16 metro. 
Telefonoa: 615 704 269

Haritzezko oholak salgai.
Berriak eta sikuak. Ertz bizi-
koak. Neurria: lodiera 8 edo 5
zm, zabalera 20 zm-tik aurre-
ra eta luzera 3 m-tik aurrera.
Arotzentzako egokiak dira,
baita teilatu edo zoruak be-
rriztatzeko ere. 
Telefonoa: 605 720 725

GALDU/AURKITU
Pesa bizkaia txartela. Be-
rrizen otsailaren 4an pesa
bizkaia txartel bat agertu zen
izaro ziarsoloren izenean, be-
rrizko kiroldegian dago.

Ibilgailuak
AUTOAK

SALDU

Citroen xsara. 2000 hdi
90cv, jabe bakarra, abs,
120.000km, 2001 urtekoa,
gorria, 3.200 euro. 
Telefonoa: 656 791 027

Kotxea salgai. Egoera one-
an, interesatuak 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

FURGONETAK

SALDU

Opel vivaro. Lo egiteko
prestatuta. Gutxi erabilita eta
extra ugarirekin (berokuntza,
2. Bateria, toldoa, bizikletak
eramatekoa, isotermoak, 3
pertsonendako ohea, eserle-
ku-giratorioa, komuna,...).
Telefonoa: 665 70 75 35

MOTORRAK

SALDU

Suzuki intruder 250cc
salgai. Extrak ditu, beti ga-
rajean egon da. Onena ikus-
tea da. Tel.: 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
285stratokaster@gmail.com

GAINERAKOAK

SALDU

Kotxeko lau gurpil salgai.
185/60r14 82h. G. Grip, erdi
prezioan. 1000km. 
Telefonoa: 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.
Oso gutxi erabilia. Erabiltzen
ez dutelako salgai. Oso ondo
zainduta. Koadroa: r800 alu-
minio. Gorria. Neurria: 57
(m). Direkzioa: dia-compe.
Shimano 105 osorik 8v (fre-
noaren heldulekuak, frenoak,
aldagailua, ...). Buxiak: mavic.
Gurpilak: mavic sup. Kubier-
tak: spezialized-michelin. Si-
llina: selle italia turbomatic 4.
Berria: kambio/freno mane-
tak, fundak eta kableak. 500
euro. Tel.: 600 959 741. 

ANIMALIAK

SALDU

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

MUSIKA

GAINERAKOAK

Gitarra eskola partikula-
rrak durangon. Elektrikoa,
akustikoa, rocka, bluesa eta
abar. Eskalak, akordeak, errit-
moa, teknikak, ... 
Tel.: 650 172 285

Familia/etxea
ETXERAKO TRESNAK

SALDU

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

ETXEBIZITZAK SALGAI
• ASKATASUN ETORBIDEA: 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: 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.
• LANDAKO: 3 logela, egongela, sukalde jantzia eta 
2 komun. Garajea eta ganbara.
• 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.
• ASKATASUN ETORBIDEA: 115 m2. 3 logela,
egongela, sukalde jantzia eta 2 komun. Garajea 
eta ganbara.
• ARKOTXA: 4 logela, egongela, sukalde jantzia 
eta 2 komun.
• HERRIKO GUDARIEN: 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

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.
• OTXANDIO: Adosatuak. Eraikuntza berriak.

ETXEBIZITZAK SALGAI
• 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 BIDEA: 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 edo 4 logela eta komuna. 2 despentsa/trasteleku
eta sotoa. 
• KALEBARRIA: Halla, egongela, sukaldea, 3 logela
eta komuna. Despentsa. ( Guztiz berriztuta).
• KALEBARRIA: Halla, sukaldea, egongela-jangela, 
2 logela eta komuna. ( Guztiz barriztuta ).
• KOMENTU KALEA: Halla, egongela-jangela,
sukaldea, 2 logela horma-armairuekin eta komuna.
Ganbara. ( Guztiz barriztuta eta erdi jantzia ). 
• KOMENTU KALEA: 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, suakldea, 2 logela,
egongela eta komuna. Lorategia. Garajea eta
trastelekua.
• ABADIÑO-MATIENA: Halla, sukaldea, egongela, 
2 logela eta komuna. Ganbara.
• ABADIÑO-MATIENA: Halla, sukaldea, 3 logela,
egongela eta komuna. 
• ABADIÑO-MUNTSARATZ: Halla, egongela-jangela,
sukalde jantzia, 3 logela eta 2 komun. Balkoia.
Ganbara. Egoeran onean dagoen etxebizitza.
Igogailua. Eguzkitsua.
• ABADIÑO-MUNTSARATZ: Halla, egongela jangela,
sukalde jantzia, 2 logela eta 2 komun. Balkoia.
Garajea eta ganbara. Berria. Egoera onean.
• BEDIA: Halla, egongela-jangela, sukalde jantzia, 
3 logela eta 2 komun. Balkoia. Berrikuntzekin.
• BERRIZ: Halla, sukalde jantzia, egongela-jangela, 
2 logela eta komuna. Balkoia. Jantzia. Garajea eta
trastelekua.

AUKERA
• SASIKOA: 3 logela eta 2 terraza. Berogailua.
Igogailua. Ganbara eta garajea. 240.000€  baino
gutxiago.
• J.A. AGUIRRE: 95 m2. 3 logela, egongela handia eta
2 komun. Terrazak. Ganbara eta garajea. 294.500€

• ERRETENTXU: 90 m2. 3 logela, egongela eta 2
komun. Garaje itxia. Eguzkitsua. Ikuspegi ederra.

ETXEBIZITZAK SALGAI
DURANGO
• KOMENTUKALEA: 3 logela eta egongela. Igogailua.
Polita.
• OIZ: 3 logela eta egongela. 2 terraza. Igogailua.
• ERROTARITXUENA: ESTREINATZEKO. ATIKOA. 
20 m2-ko 2 terraza. Garaje itxia.
• ASTARLOA: 3 logela eta egongela. Terraza.
Ganbara. 198.000€.
• MURUETA TORRE: 90 m2. 3 logela eta 2 komun.
Garaje aeta trastelekua.
• HERRIKO GUDARIEN KALEA: 110 m2. 3 logela,
egongela terrazarekin eta 2 komun. Eskegitokia.
Ganbara eta garajea.
• ZEHARKALEA: 70 m2. 3 logela eta egongela,
Igogailua. 198.300€.
• MADALENA: 105 m2. 4 logela eta 2 komun. 
2 terraza. Berogailua. Igogailua. 234.400€.
• MADALENOSTE: 100 m2. 3 logela eta 2 komun.
Terraza. Etxe osoak kanpora ematen du. Ia berria.
• SASIKOA: 70 m2. 2 logela eta egongela. Eguzki-
tsua. Hegoaldea.
• DURANGO: 4 logela. Terraza. 154.500€.
• TABIRA: 4 logela. 2 terraza. Igogailua. Berogailua.
Ikuspegi polita 222.300€. 
• EZKURDI: 138 m2. 4 logela eta 2 komun. 2 terraza.
342.600€.
• SAN IGNAZIO: 90 m2. Terraza. Ganbara eta garajea.
Etxe osoak kanpora ematen du. BERRIA.  
• ANTSO EZTEGIZ: 2logela. Igogailua. 179.000€.
• ZUMARPARKEA (TABIRA): Erdi berria. 2 logela eta
2 komun. Eguzkitsua. Garajea eta trastelekua.
• DURANGO: 2 logela. BErogailua. 156.300€.
• EZKURDI: 70 m2. 1.go solairua. 180.000€.
• MENDIZABAL: 2 logela eta egongela. Egiuzkitsua.
Hegoaldea. Ganbara eta garaje itxia.
• PLATERUEN PLAZA: Etxebizitza altuak. 2 eta 
3 logela. 2 komun. Garajea eta trastelekua.
• ATXONDO: Landa etxea. 100 m2-ko lorategia.
• MAÑARIA: ESTREINATZEKO. 80 m2. 3 logela,
sukalde jantzia eta 2 komun. 25 m2-ko ganbara.
Garajea.

IURRETA
• BIXENTE KAPANAGA: Etxebizitza altua. 90 m2. 
3 logela. Igogailua. Bizitzen sartzeko moduan.
• BIXENTE KAPANAGA: Berria. 210.000€.
• DANTZARI: 3 logela eta egongela. 192.000€.
• MASPE: 3 LOGELA. Berria. Igogailua.

ABADIÑO
• TXALETA: Bifamiliarra. 310 m2. 3 solairu. 350 m2-
ko lorategia eta txokoa. 3 kotxerentzako garajea.

NEGOZIOAK
• OLLERIA (LANDAKO): 100 m2. Erakuslehio handia.
• IURRETA: Baserri jatetxea. Alokairuan.
• TABERNA-JATETXEA: 230 m2. Funtzionamenduan.
70 komensal. Alokairuan edo salgai.
• OKINDEGI-GOZOTEGI-DELIKATESSEN: 160m2.
Funtzionamenduan. Labearekin.
• EZKURDI: 65 m2. BUlego izateko egokia. Alokairuan
edo salgai. 450€.

LOKAL KOMERTZIALAK
• TRONPERRI: 70 m2. Alokairuan edo salgai.
• MATXINESTARTA: 56 m2. 650€.
• IURRETA: MASPE: autobús geltoki ondoan. 400€.
• IBAIZABAL: 120 m2. 2 kale hartzen dituen
erakuslehioa.

PABILIOI INDUSTRIALAK
• MALLABIENA: Autopista eta nazionalaren artean.
400 m2. Sarrerako 2 ate.

ETXEBIZITZAK SALGAI
DURANGO
• ASKATASUN ETORBIDEA: 3 logela, egongela,
eskegitokia 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: 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.
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ELORRIO
›› Otsailaren 12an, Maite Sánchez

Pinuaga, Orígenes y prevención
de la violencia, Iturri kultur
etxean, 11:00etan (Habixe
elkarteak gonbidatuta).

MAÑARIA
›› Otsailaren 17an, Energiaren

kontsumo arduratsua eta
birziklatzea, 17:00etan,
Jubilatuen Egoitzan.

ERAKUSKETA
BERRIZ
›› Otsailaren 11tik otsailaren 28a
arte, Julen Uriberen Euskal Jazz
argazki erakusketa, Kultur Etxean.

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.

IURRETA
›› Otsailaren 14tik 25a ar te,

Welcome to Palestine argazki
erakusketa Ibarretxen, Biladi
kultur elkar teak antolatuta.

ZORNOTZA
›› Otsailaren 28a ar te, Sergio

Sáez-en Orfeo y Eurídice
erakusketa, Zelaieta zentroan.

IKASTAROA
BERRIZ
›› Otsailaren 16 eta 17an, Berriz
Maite Dugulako taldeak antolatu-
tako Konpostaje ikastaroa. Izen-
ematea eta informazioa: berriz-
maitedugulako@gmail.com
helbide elektronikoan edo
94-6824036 (Julen) zenbakian. 

KONTALARIA
ELORRIO
›› Otsailaren 11n, Ines Bengoa
ipuin kontalariaren  Kamishibai
saioa, Iturri kultur etxeko umeen
liburutegian.

IRTEERA
BERRIZ
›› Otsailaren 19an, Udalak
antolaturiko  ir teera Valdezcaray-
ra eskiatzera. Otsailaren 15a ar te
kiroldegia eman daiteke izena.

DURANGALDEA
›› Otsailaren 18, 19 eta 20an,
Kimuak aisialdi elkar teak antolatu-
ta, Artteko pistetara eskiatzera
irteera. Izen-ematea eta informa-
zioa, 665728213 telefonoan edo
kimuak@kimuak-elkartea.com
helbidean.

JAIAK
ABADIÑO (San Blas)
›› Otsailaren 11n, 19:00etan

mahai-ingurua Errota kultur
etxean: Baserriko produktuak
eta kalitatea. 

›› Otsailaren 12an, 10:00etan
XXIII. Burduntziko bildots
txapelketa. Txakolin erakuske-
ta. 14:00etan, Bildots bazkaria
probalekuan. Bazkalondoa Alai
taldeak girotuko du. 

›› Otsailaren 13an, Eskolarteko
krossa (Bizkaiko txapelketa),
Astola auzoan.

LEHIAKETA
ABADIÑO
›› Otsailaren 21a arte, aurkeztu
daitezke martxoaren 8a iragarriko
duen kartela aukeratzeko udaleko
Berdintasun Sailak antolatu duen
lehiaketan. 

MUSIKA
DURANGO
›› Otsailaren 11n, Jabier Muguruza

22:00etan Plateruenean.

›› Otsailaren 18an, Gau elektroni-
koa, Uner Dynamic + Iker
Undersound + Ruben Costas,
22:00etan Plateruenean.

ZINEFORUMA
BERRIZ
›› Otsailaren 13an, Los viajes de

Gulliver filmaren emanaldia,
17:00etan Berrizko Kultur Etxean.

ANTZERKIA

BERRIZ
›› Otsailaren 12an, Organik

taldearen Maniatic@s antzezla-
na, 20:00etan Kultur Etxean.

›› Otsailaren 18an, Logela Multime-
diaren Anaki umeentzako lana,
18:00etan Kultur Etxean.

DURANGO
›› Otsailaren 13an, Tanttaka Teatroa

taldearen No me hagas daño,
19:00etan San Agustinen.

ELORRIO
›› Otsailaren 11n, La Cantera

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

ZORNOTZA
›› Otsailaren 12an, Markeliñe

taldearen Kartoibiraka,
18:00etan Zornotza Aretoan.

›› Otsailaren 18an, Organik
taldearen Maniatic@s,
21:00etan Zornotza Aretoan.

BERBALDIA

DURANGO
›› Otsailaren 15ean, Euskadiko

Esnearen Ligaren bilera: Bularra
ematea eta lana, 18:30ean
Pinondo Etxean.

›› Otsailaren 17an, El artista:
Ubicuidad y mirada nueva,
Maider Lopez artista eta per-
formance-a, 19:00etan 
Kurutzesantu museoan.

›› Otsailaren 17an, Amets Arzallus
Jon Sarasua elkarrizketatzen,
Berbertan ekimenaren barruan,
20:00etan Plateruenean.

›› Otsailaren 24an, Banalización y
Arte actual, Jose Angel Artetxe
arte kritikari eta komisario
independentea, 19:00etan
Kurutzesantu museoan.

Otsailaren 12an, Durangoko Plateruenean

NASHVILLE PUSSY
Rock gogorra eta punk doinuak jorratzen dituen Nashville Pussy
taldearen kontzertua jasotzen du Durangoko Platerueneko asteburu-
rako egitarauak. Kontzertu energiaz bete eta harrigarria eskainiko
dute estatubatuarrek. Positiva talde bilbotarrak joko du lehenengo.

ELORRIO
›› Otsailaren 16an, Jordi Ferrer eta

Pablo Vidalek ekoitzitako El
problema dokumentaren
emanaldia, eta ondoren berbal-
dia, 18:30ean Iturri kultur etxean.

ZINEMA
DURANGO

Zugaza

Valor de ley
Zuzendaria: Joel eta Ethan Coen

barikua 11: 19:00/22:00 
zapatua 12: 19:30/22:30
domeka 13: 19:30/22:30
astelehena 14: 19:00/22:00
martitzena 15: (ikuslearen
eguna): 20:00

Umeen zinema

Enredados 3D
zapatua 12: 17:00 
domeka 13: 17:00 

Zineforuma

Bon Apetit
Zuzendaria: David Pinillos

eguena 17: 20:30

ELORRIO
Arriola

No controles
Zuzendaria: Borja Cobeaga

zapatua 12: 22:30
domeka 13: 20:00
astelehena 14: 20:00

Umeen zinema

Los viajes de
Gulliver          
Zuzendaria: Rob Letterman

domeka 13: 17:00 

ZORNOTZA
Zornotza Aretoa

La llave de Sarah
Zuzendaria: Gilles Paquet-

Brenner

domeka 13: 20:00 
astelehena 14: 20:00

Umeen zinema

Harry Potter y las
relíquias de la
muerte
Zuzendaria: David Yates 

domeka 13: 17:30

Zinekluba

Flamenco,
flamenco
Zuzendaria: Carlos Saura 

martitzena 15: 20:00

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

Otsailaren 18an, 22:30ean
Elorrioko Arriolan

ALBERT PLA
Euskal Herriko oholtzetan izan dugun
azken aldietan, La diferencia ikuskizu-
na aurkeztu du Albert Pla katalunia-
rrak: gitarra elektrikoa eta Pla bera
bakarrik egon dira eszenan. Datorren
barikuan, baina, gitarra flamenkoa
jotzen maisua den Diego Cortések
lagunduta dator Elorriora musikari,
filosofo, antzerkilari eta ipuin kontalari
ere baden Albert Pla. Ironiaz jantzitako
letrak gitarraren doinu dotoreenagaz
uztartuko dituzte Arriolan. 

AGENDA
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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, 11
09:00-09:00 
• Unamunzaga (Murueta Torre 2C -
Durango)
Zapatua, 12
09:00-09:00
• Bartolome (Gabiola 2 - Berriz)
• Etxebarria (Montebideo 2 - Durango) 
09:00-13:30 
• SanRoma (Uribarri 5 - Durango)
• Mugica (Andra Mari 9 - Durango)
• Sagastizabal (Askatasun Et. 19 -
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) 
•  Larrañaga (Berriotxoa 6 - Elorrio) 
09:00-14:00
• Irigoien (Bixente Kapanaga 3 - Iurreta)
Domeka, 13
09:00-09:00
• Mugica (Andra Mari 9 - Durango)
Astelehena, 14
09:00-09:00
• Balenciaga (Ezkurdi 8 - Durango)
09:00-22:00
•  Larrañaga (Berriotxoa 6 - Elorrio) 
Martitzena, 15
09:00-09:00
• Balenciaga (Ezkurdi 8 - Durango)
Eguaztena, 16
09:00-09:00
• Sagastizabal (Askatasun etorb. 9 -
Durango)
Eguena, 17
09:00-09:00
• SanRoma (Uribarri 5 - Durango)
09:00-22:00
•  Eguren, Isabel (Trañabarren 15 -
Abadiño) 

EGURALDIA

2

7o

6

16o DOMEKA

2

8o ASTELEHENA

7

12o ZAPATUA

7

14o BARIKUA

MARTITZENA

AARRIIEESS (martxoak 21 - apirilak 20)
Kezkatuta zaude zure ingurukoak triste ikusten ditu-
zulako. Baina ez dago zure esku denak pozik egotea.

TTAAUURRUUSS (apirilak 21 - maiatzak 20)
Gezurra esan nuen Getarian… Kontuz ibili, harra-
patzen bazaituzte gorriak ikusiko dituzu.

GGEEMMIINNII (maiatzak 21 - ekainak 20)
Lanak denbora gehiegi kentzen dizu. Oporrak har-
tu eta bizitza gehiago gozatu beharko zenuke.

CCAANNCCEERR (ekainak 21 - uztailak 20)
Egin kasu Monty Python-i: “Always look on the
bright side of life”. Pozago biziko zara.

LLEEOO (uztailak 21 - abuztuak 23)
Mundu guztiari gustatzen zaio irabaztea, baina zu
lehiakorregia zara eta arazoak ekar diezaizkizuke. 

VVIIRRGGOO (abuztuak 24 - irailak 23)
Arazo txikiei garrantzia handia ematen diezu. Gau-
zak lasaiago hartu behar zenituzke.

LLIIBBRRAA (irailak 24 - urriak 23)
Kontu guztiei punta ateratzen zabiltza beti. Inten-
tzio onagaz egin arren, haserreak sortu ditzake.

SSCCOORRPPIIUUSS (urriak 24 - azaroak 23)
Hamaika bider esanda ere alperrik zabiltza: inork
ez dizu kasurik egingo kontu horretan.

SSAAGGIITTAARRIIUUSS (azaroak 24 - abenduak 23)
Besteen hutsak erraz kritikatzen dituzu, baina nor-
berenak onartzen ere jakin egin behar da.

CCAAPPRRIICCOORRNNUUSS (abenduak 24 - urtarrilak 20)
Zure antsietatea baretzeko kirol gehiago egitea kome-
ni zaizu. Beraz, altxatu sofatik eta mugitu ipurdia!

AAQQUUAARRIIUUSS (urtarrilak 21 - otsailak 21)
Zure burua maitatzen ikasi eta gero ingurukoak mai-
tatzen ikasiko duzu. Eutsi goiari! 

PPIISSCCIISS (otsailak 22 - martiak 20)
Zergatik ez diozu aukera bat ematen? Sekula ez
da jakiten norekin maitemindu zaitezkeen.

S
O

LU
Z

IO
A

K

MA
GALDE

LEAR
AIKARA

ADINARI
IBARRAK

USARRAI
KIRATSA

ZIZAIA
DASORO

NEBAKDI
TAMALEZ

GULALA

zorionak@anboto.org•Bixente Kapanaga 9,  48215 IurretaZORION AGURRAK

Datorren asteartean Araitzek 4 urte
egiten ditu. Zorionak eta musu eta
besarkada handi bat etxeko guztien
partez. Ondo pasatu txokolatadan!

Datorren otsailaren 13an Iratik 6
urte egingo ditu. Zorionak eta musu
handi bat aita, ama eta Olatzen
partez! Jarraitu beti bezain alai!

Zorionak Urko! Martitzenean 3 urte
egingo dituzu. Helenek belarritik
tirakada bat! Etxekoek musu bana!
Ia zaldiren bat oparitzen deutsuen!

Zorionak Intza! Urtetxo bat bete
dozu jada. Zer arin pasatu den,
laztana! Jarraitu beti bezain alaia eta
bizkorra izaten. Mila musu eta mila
zorion, etxeko guztien partez!

Enekok urte bat egingo dau
domekan, ospatzeko aita Rafak
familiakoei bazkaria prestatuko
deuskula dino. Zorionak etxekoen
partez, batez be, sorginaren partez!

Zorionak Isabel! 50 urte Durangon
bizitzen. Biharko bazkaria zure
omenez. Musu erraldoi bat!

DENBORAPASAK

Zorionak, bikote! Bi anaia
hauek urteak egin dituzte.
Haitzek 3 urte otsailaren
1ean, eta Liherrek 5 urte
gaur. Bariku honetan
ospatuko dute familia eta
lagun artean txokolotada
gozo bategaz. Musu potolo
bat Iurretatik!

Hamabostero, jasotako zorion-agur
guztien artean tarta bat zotz egingo dugu.
Horretarako beharrezkoa da bialdutako
mezuagaz batera telefono zenbakia
emotea. Zorion agurrak jasotzeko azken
eguna eguaztena izango da

Argazkiko neska polit honek urteak
bete zituen otsailaren 10ean. Urteak
pasatu dira argazkitik, baita 3 seme-
alaba ere, baina orduan bezain
guapa zaude gaur egun ere!
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Shakespear
eren errege

Argi
izpia

Dardara

*Irudiko
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Urteen
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ibaia
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mendia

Musika
nota

Larre

Sortu
zintuena

Kasik

Musika
moldea

501

L birritan

Zoritxarrez

Sabelkoi-
keria



403zk. 2011ko otsailaren 11anboto
komunikabideak

Egoitza: Bixente Kapanaga kalea, 9 48215-Iurreta (Bizkaia) Tel.: 94 681 65 58  Erredakzioa: 94 623 25 23
Publizitatea: 94 621 79 02 publi@anboto.org  Lege gordailua: BI-2268/01 ISSN: 1578-7028 Tirada: 10.150 ale

AKUILUAN Amaia Ugalde LAUHORTZA

Joxe Garaizabal
Irakaslea

Anboto puntan
zurdaia

Hilabete pasatxo da lehenda-
kariak euskara askatu ebala.
Gaztelania baino ez dakiee-
nak baztertu barik bi
hizkuntzetako hizlarientzat
askatasuna aldarrikatuz.

Berak dinonez, hizkun-
tza bi daukaguz, “komuna”
bakarra izan arren.
Euskal kultura be ikuspegi
moderno eta zabaletik
begiratuta, gauza guztien
gainetik aske eta demokrati-
koa behar ei dogu, ETAren
ideologia eta helburu
totalitarioetatik aparte.

Horrela, berez-berez, gaur
arteko moduan, inolako
aldaketa barik: gaztelaniaduna
baskoa izango da eta euskaldu-
na espainola.  

Euskara ezin ei da
politizatu. Baina non gelditzen
dira alkate izateko edo
Gernikako batzarretako
partaide izateko gaztelera jakin
beharreko garaia, gerra osteko
eskoletako “eraztunaren
zigorra”-rena edo gaur egungo
bi hizkuntzak maila berean
jakin beharra derrigorrezko
irakaskuntza amaitzerakoan?
Hau da marka hau!  
Adi-adi dabil saia!
Hamaika entzuteko jaio gara!
Zaindu maite duzun hori!

Euskara askatu ostean,
herriari jatorko txanda.

Euskara eta euskal kultura
ez ei dagoz ideologia bati
lotuta, eta gauza guztien
gainetik aske behar ei dira. 

Zer gutxiago herria eta
Euskal Herriarentzat. 

Honeek be ez dagoz
inongo ideologiari lotuta,
ondorioz honeek be gauza
guztien gainetik aske eta
demokratiko behar doguz,
Madril eta Parisen ideologia eta
esku-hartze totalitarioetatik
aske.
“Anboto puntan zurdaia,
adi-adi dabil saia,
sekula baino hurrau daukagu
askatasunaren laia”

“Sukaldean ibiltzeak mendira joateak
edo footingak daukan efektua dauka”

EEzz  ddiigguu  bbeerree  llaassaaggnnaarreenn
eeddoo   ppoo rr rr uu --ppaass tt ee ll aa rreenn
eerrrreezzeettaa  eemmaann,,  nnaahhiizz  eettaa

PPaattxxii   MMaarriinnaarr ii   aasskkoo  gguussttaattuu
ssuukkaa llddaarr ii tt zzaa   bbeeggeettaarr ii aannooaarr ii
bbuurruuzz  ddaakkiieennaa  kkoonnppaarrttiittzzeeaa..  PPaass--
ttoorr  ddeell  GGoorrbbeeaa  jjaatteettxxeekkoo  eezzkkaa--
rraattzzeeaann  iibbiillttzzeenn  ddaa  bbeehhaarrrreeaann;;
iiaa  hhaammaarr  uurrttee  ddaarraammaattzzaa  bbaarraazz--
kkiieekkiinn  eessppeerriimmeennttaattzzeenn..

Noiztik zabiltza sukaldaritza
begetarianoan?
Ni ez naiz begetarianoa,
baina Iñaki nire lanki-
dea bai. Orain ia hamar
urte, jatetxea ipini
genuenean, jatetxea-
ren ideiaren ondoren
etorri zen janari bege-
tarianoan espezializa-
tzea. Ez genekien
leku ona izango
ote zen, Berrizen,
txuletoiaren
habian... bai-
na denbora-
g a z  g u re
lekutxoa
egin dugu.

Zerk dau-
ka arra-
k a s t a
gehien zue-
nean?
Porru pastelak eta lasagnak.
Karta moldatzen joan gara
urteotan, baina plater bi
horiek ezin ditut kendu! 

Menuaz gainera, jardunal-
di begetarianoak ere antola-
tzen dituzue.
Bere garaian, Loiun lan egiten
nuenean hiru sukaldarigaz harre-

man ona egin nuen. Orduan jate-
txe onetan beha-

rrean zebiltzan
eta erronka
bota nien: nik
jatetxea bete
egingo niela
eurek menu
begetarianoa

prestatzen

bazuten. Degustazio lako bat anto-
latu genuen, eta jendeak oso gus-
tura hartu zuen. Begetariano
batzuek esan ziguten lehenengo
aldia zela horrelako bankete bege-
tariano bat egiten zutena. Ordu-
tik, urtero bi jardunaldi antolatu
ditugu, bat neguan eta bestea
udan. Laurok elkartzen gara; musi-
ka talde bat jam session bat egi-
teko elkartzea legez da. Jardunal-
di bat postreen gainean egin
genuen, beste bat produktu eko-
logikoekin, eta monografikoak ere
egin ditugu; Andaluziako produk-
tuekin, Italiakoekin...

Zelan hasi zinen janari mota
horregaz espezializatzen?
Denboragaz egin dudan zer edo
zer da. Jatetxeak eragin dit ikas-
tea eta sakontzea. Jardunaldie-
tan parte hartzen duten sukal-
dariak ere jardunaldiekin hasi

dira espezializatzen. Liburu bat
kaleratu genuen, eta ordutik ikas-
taroak ematen-eta ibili gara.

Mañarian ikastaro bat antolatze-
kotan zaudete, Atxondon eman
zenuen bat...
Bai. Atxondoko Lamiak-ekoek dei-
tu zidaten. Maiatzean egitea pen-
tsatu genuen, eta berrogei pertso-
na baino gehiagok eman zuen ize-
na! Azkenean beste data batzuk ere
ipini behar izan genituen. Bost
eguneko ikastaroak izaten dira,
eta egun bakoitzean monografi-
koak egiten ditugu.

Egun bakoitzean plater bat?
Ez. Bost plater egiten ditugu bi

ordutan! Jendeak ez du sinisten,
baina horrela da. Egun bakoi-
tzean barazki baten inguruan ibil-
tzen gara; kipula, adibidez, eta
kipulagaz bost plater egiten ditu-
gu. Bezeroak gu bagina moduan
lan egiten dugu, gero denon
artean afaltzeko. Inoiz afari
horiek 12:00ak arte luzatzen
dira! Tuperrak ekarri litezke,

baina niretzako bertan afal-
tzea garrantzitsua da. Atxon-

don, ikastaroa hasi aurretik pres-
tatzen zuten afaritarako mahaia!

Ikastaroek arrakasta daukate.
Uste dut sukaldean ibiltzen den
jendea arin nekatzen dela gauza
berdinak egiteaz. Aurretiaz pres-
tatutako janaria geroago eta gehia-
go dago, baina horregaz ere neka-
tu egiten gara. Jendeari oroko-
rrean sukaldaritzaz ikastea gustatu
egiten zaiola esango nuke. Sukal-
daritza ikastaro batek beti eduki-
ko du arrakasta; eta begetaria-
noak, ez dakit zergatik, baina, gan-
txoa dauka.  Sukaldar itzak,
mendira joateak edo footing egi-
teak daukaten efektua dauka.

Terapia moduko bat da?
Bai. Gustura etortzen dira, eta
gero ikasitakoak egin egiten dituz-
te. Martitzenean ikasitakoa zapa-
tuan zelan egin duten kontatzen
didate, eta horrek asko betetzen
nau. Gustura jan duen bezeroak
baino gehiago. Eta hori errezeta-
rik ez dudala ematen... Orriak
banatzen ditut plateraren izena-
gaz, eta apunteak hartuta, bakoi-
tzak bere errezeten liburuxka egi-
ten du. Inprobisazioak mugitzen
nau asko: etxean  tomate heldu
bigaz zer egin dezakegu? Horre-
lako kontuei soluzioa ematen aha-
legintzea da kontua.

Tomate heldu bigaz zer egin deza-
kegu?
Pizza bat, adibidez. Eta ikasta-
roan masa egiten ikasiko dugu.
Masa egiten ikasita, edozegaz egin
dezakezu pizza bat. Tomate beteak
ere egin ditzakegu, eta barrukoa-
gaz gazpatxoa, tomate zopa edo
tomate mermelada... 

Orain dela hamar urte baino
barazki gehiago jaten duzu?
Bai. Adibidez, gaur babarrunak
okelagaz eta okela barik egin ditut,
eta txorizo barik jango ditut.
Batzuentzat txorizoa kenduta ez
da berdin, baina babak dira elika-
gaia, eta oso gozoak daude!

Martitzen baten sukaldaritza begetarianoaren ikastaroan ikasitakoa zapatuan prestatzen dute Patxi Marinaren ikasleek

Durangarra

Sukaldaria da El Pastor del
Gorbea-n

Patxi Marina •


