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Karabana Solidarioa
Tindufera bidean da

Durangaldeko udal ordezkariek eta Herria elkarteko kideek Karabanaren aurkeztu zuten atzo Mallabian. Juanra de la Cruz

Konpromisoa eskatu
dute euskarazko
hedabideek 
Anboto Komunikabideak-ek euska-
razko hedabideek martitzenean
Donostiako Koldo Mitxelena kultu-
runean egindako agerraldiagaz bat
egin zuen. Administrazioaren alde-
tik konpromiso sendoagoa eskatu
zuten. Erakunde nagusiek ez dute-
la euskarazko hedabideen indarra
kontuan hartzen salatu zuten.

••MMaallllaabbiiaa
Telebista errepikagailua jarriko 
du Bitoitan Itelazpi enpresak 

••AAttxxoonnddoo
1,4 milioi euroko aurrekontua onartu
du Atxondoko Udalak

••IIuurrrreettaa
Palestinari buruzko zikloa

Albert Pla eta Diego
Cortés Arriolara
KKUULLTTUURRAA  •• Azken urte bietan zuze-
nekoetan aurkezten jardun duen La
Diferencia lana kontzertu berezian
eskainiko du gaur Albert Pla musi-
kari katalanak Elorrioko Arriolan,
Diego Cortés lagun eta gitarrista
handiagaz joko baitu. Inprobisazio-
tik asko daukan ikuskizuna dakar-
tela aurreratu digu Plak. 

J.L.Mendilibar: “Ilusio
handiz hartu dut
erronka berria”
KKIIRROOLLAA•• Jose Luis Mendilibar zal-
dibartarra da Osasunako entrenatzai-
le berria. Hauxe du talde baten gida-
ritza liga hasita dagoela hartzen duen
lehenengo aldia, baina “ilusioz” har-
tu duen “erronka” dela dio. Talderik
izan ez duen denboran faltan gehien
bota duena “eguneroko jarduna”
izan ei da, “entrenamenduak”.
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HERRIRIK HERRI
DURANGALDEA

Konpromiso handiagoa eskatu
dute euskarazko hedabideek

Euskarazko hedabideek agerraldia
egin zuten, martitzenean Donos-
tiako Koldo Mitxelena kulturu-
nean, instituzioen aldetik sosten-
gu ekonomiko handiagoa eta kon-
promiso sendoagoak eskatzeko.
Anboto Komunikabideak-ek bat
egin zuen deialdiagaz.

Krisi ekonomikoak gogor
astindu ditu euskarazko hedabi-
deak, eta erronka berriei aurre
egiteko "sostengu erantsia" eman
beharrean "laguntzak murriztuta
ikusi ditugu", azaldu zuen Jasone

Mendizabal Topaguneko zuzenda-
riak. Euskarazko hedabideen
bokazioa ez dela "bizarautea" azal-
du zuen, "garatzea" baizik, "eus-
kal hiztunen komunitateak bere
burua euskaraz islatua ikusteko
beharrari erantzutea".

Horregatik, indarrak batu eta
sektorea garatzeko premia biziko

gai bi idenfikatu zituzten: diru-
laguntzak eta publizitatea. Lagun-
tzen atalean, "baliabide handia-
goak" eskatu zituzten, eta egun-
go laguntza deialdiaren dinamika
baino egonkorrago baten beharra
ere azpimarratu zuten: "Urteroko
zalantza egoera gainditu eta lagun-
tzaren zenbatekoa urte hasieran
ezagutzeko; egonkortasuna kopu-
ruetan eta azkartasuna prozedu-
ra eta ebazpenetan".

Publizitateari dagokionez,
Mendizabalen esanetan, "argi
dago erakunde nagusienek ez
dutela euskarazko hedabideen
indarra kontuan hartzen". Euskal-
dunen erdiak baino gehiagok kon-
tsumitzen dituzte euskarazko
hedabideak, "baina publizitate
inbertsioa ez da maila berean ema-
ten". Otsailean eta martxoan ins-
tituzio nagusietako eta alderdi
politikoetako ordezkariekin elkar-
tzeko asmoa agertu zuten.

450.000 lagunengana
Ehundik gora dira euskarazko
hedabideak prentsa, irratia, tele-
bista eta internet kontuan hartu-
ta eta 620tik gora dira horietan
lanean ari diren langileak.
2007an CIESek propio egindako
azterketa batek zioenez, euska-
razko hedabideak 450.000 lagu-
nengana heltzen dira; hau da,
euskaldunen %57 euskarazko
hedabideen jarraitzaile da. J.D.Donostiako Koldo Mitxelena kulturunean egin zuten agerraldia euskarazko hedabideek.

Azterketa batek dioenez,
450.000 lagunengana heltzen
dira euskarazko hedabideak;
euskaldunen %57rengana

Anbotok bat egin du hedabideek Donostian egindako agerraldiagaz

“Erakunde nagusiek ez dute
euskarazko hedabideen
indarra kontuan hartzen”

itsasontziz, eta handik Tinduf kan-
pamenduan errefuxiatutako saha-
rauiei helaraziko dizkiete.

Herria auzo elkarteak ekime-
naren balorazio ona egiten du:
“Nahiz eta iaz baino elikagai
gutxiago jaso, krisia dagoenla kon-
tuan hartuta, balorazio positiboa
egiten dugu”. J.D.

Bihar abiatuko da Alacantera
kamioia, eta handik Tindufera
bideratuko dituzte elikagaiak

Mallabian egindako prentsaurrekoan jakinarazi dituzte aurtengo kanpainaren datuak.

Durangoko Herria auzo
elkarteak kudeatzen du
Durangaldean Karabana

Solidarioa, eta aurten ere kamioi
bete elikagai batu dituzte Aljerian
dauden Tindufeko kanpamendue-
tara bidaltzeko. Hain zuzen ere,
Abadiño, Atxondo, Berriz, Duran-
go, Garai, Iurreta, Mallabia eta Zal-
dibarren 5.200 kilo batu dituzte
kanpainak iraun duen bitartean.
Kopuru horri aipatutako herrieta-
ko udalek emandako diruagaz ero-
sitako elikagaiak gehitu behar zaiz-
kio; beraz, azkenean, 24.450 kilo
bidaliko dituzte Tindufera.

Guztira, aurten 42.663 euro
jaso dituzte diru-laguntzetan.
Horietatik 36.663 ekimenagaz bat
egiten duten eskualdeko zortzi
udaletatik jaso dituzte; gainerako
6.000 euroak norbanako batek
dohaintzan emandakoak dira.

Elikagairik ugarienak arroza
(6.500 kilo), azukrea (4.480) eta
indabak (4.200) dira; tomatea, pas-
ta, dilistak eta bestelako jaki mor-
doa ere batu dute. Gainera, elika-
gaiekin batera, arropa, jostailu eta
ordenagailu batez beteriko 15 kaxa
ere bidaliko dituzte.

Atzo Mallabian aurkeztu zuten
elikagaiz betetako kamioia zapa-
tuan abiatuko da Alacanterantz
Euskal Herriko beste bost kamioi-
gaz batera; guztira, 200 tona elika-
gai garraiatuko dituzte. Alacante-
tik Aljeriako Oran hiriko portura
bideratuko dituzte produktuak

24.450 kilo elikagai
batu ditu Karabana
Solidarioak aurten
Durangaldean
Elikagaiekin betetako kamioia zapatuan abiatuko 
da Aljeriako Tinduf-eko kanpamenduetara

Ekimenean parte hartzen
duten Udalen partetik 36.663
euroko laguntza jaso dute 

Durangaldeko laguntza
• Arroza: 6.500 kg.
• Azukrea: 4.480 kg.
• Indabak: 4.200 kg.
• Tomatea: 2.800 kg.
• Zerealak: 2.000 kg.
• Dilistak: 1.450 kg.
• Atuna: 620 kg.

Guztira: 24.450 kg.

• Konpresak: 2.500 
• Arropaz, jostailuz eta
ordenagailu batez beteta-
ko 15 kutxa ere bidali 
dituzte.

• Udaletatik jasotako dirua:
Guztira: 36.663 euro
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DURANGO

Erraldeko langileen eta
gerentziaren ustez,
politikarien txanda da
Proiektua bideragarria dela arrazoitu dutela eta
“orain klase politikoaren ordua” dela azaldu dute

Erralderen laugarren urteurre-
nean, hiltegiko langileek eta geren-
tziak oharra kaleratu dute, proiek-
tua bideragarria dela esanez eta
hiltegi berriaren egitasmoa
"berraktibatu" behar dela aldarri-
katuz.

Zapatuan bete ziren lau urte
Erralde hiltegiak lehenengo pau-
suak eman zituenetik. 4.000 abel-
tzain inguruk ekarritako 22.000
buru baino gehiago hil dituzte
bertan, eta Bizkaiko Bildotsa izen-
dapenagaz Bizkaiko artzainen bil-
dots gehienak ere bertatik pasatu
dira. Oharrean diotenez, Erralde-
ren balantze ekonomikoak "posi-
tiboa izaten" jarraitzen du. 18 lan-
gilegaz, "produktibitatearen mar-
jina industriala 645.030 eurotan
izateak, enpresa-proiektu interes-
garri baten aurrean gaudela ondo-
rioztatzen du”. Alokairu eta man-
tentze-lanak 200.000 euroko gas-
tua daukatela-eta, proiekzioa duen
egitasmoa dela deritzote. Izan ere,

Erralde Durangon dago kokatuta,
baina denbora baterako bakarrik.
Berrizen instalazio berriak egitea
da asmoa. 

Erralderen bazkide, bazkide
ez diren Bizkaiko udalerri, Aldun-
di, Eusko Jaurlaritza eta abeltzai-
nei adierazi diete eurak direla
"Erralderen oinarrizko sostengu
ekonomikoa".

Amaitzeko, kontratuekin,
Durangoko Udalagaz, Osasun Sai-
lagaz eta auzokideekin dauden
hainbesteko "kezka eta zalantzak"
ezin direla luzatu diote. "Langile
eta gerentziak berba egin dugu,
proiektua bideragarria dela argu-
diatuz, eta orain klase politikoa-
ren ordua da". J.G.

Erralde “proiekzioa”
daukan egitasmoa dela 
irizten diotela azaldu dute

AISA euskara
ikastaroetan
izena emateko
epea hasita dago
AISA etorkinendako euskara ikas-
taroak martxoaren 2an jarriko
dituzte martxan. 16 urtetik gora-
ko etorkinei zuzendutako ikasta-
roetan otsailaren 23a arte izena
eman daiteke, Euskara Sailak
Pinondo Etxean daukan bulegoan.
Eskolak astelehen eta asteazkene-
tan izango dira 18:30etik 21:00eta-
ra. 60 orduko iraupena izango du. 

Ikastaroan, AISA programa-
ren aurreneko liburuak eta irudi-
dun hiztegia erabiliko dituzte. Eki-
menaren arduradunek azaldu
dutenez, Durangoko Udala Euska-
ra Sailaren bidez eta Inmigrazio Sai-
laren laguntzagaz 2005ean hasi
zen ikastaroa antolatzen, “udala-
ren egitekoa baita integrazio pro-
zesua erraztea, ahalik eta azka-
rren, benetako durangar sentitu
daitezen”. J.G.

AISAn otsailaren 23a arte
eman daiteke izena udaleko
Euskara Sailak Pinondo
Etxean daukan bulegoan

eta Tabirako azpiegituretan (sasoi
batean igerilekuak zeuden azpie-
giturak) rokodromoa eta skate
pista egiteko proiektuak osatze-
ko diru-atalak ere aurreikusten
zituzten 2010ko aurrekontuek,
"baina bide horretatik ere ez da
ezer egin". Muruetatorreko erai-
kinaren (Landako ikastetxearen
ondoan dagoena) erabilerak
"oraindik definitu barik" jarraitzen
duela ere salatu dute, “nahiz eta
horren gaineko eztaida egon izan
den batzordeetan”.

Beraz, legegintzaldia amaitu
arteko denboran "lanean jartze-
ko eta inbertsioak aurrera atera-
tzeko" eskatu dio Aralarrek gober-
nu taldeari. J.D.

D. Maeztu: “Gobernu taldearen
kudeaketa gabeziagatik ez dira
proiektuak betetzen”

Aralarrek salatu duenez,
“sinesgarritasuna galdu
du gobernu taldeak”
2010eko aurrekontuetan jasotako inbertsioen
“%30 bakarrik” exekutatu du gobernu taldeak

Alderdi politikoak 2011ko aurre-
kontuen eztabaidan murgilduta
dauden honetan, Dani Maeztu
Aralarreko zinegotziak salatu due-
nez, "gobernu taldeak ez du sines-
garritasunik eztabaida horretan",
iazko aurrekontuetan jasotako
inbertsioen "%30 bakarrik" exeku-
tatu duelako: "Proiektuak onartzen
dira, baina ez dira betetzen Gober-
nu Taldearen kudeaketa gabezia-
gatik".

Egikaritu ez diren proiektu
batzuk ipini dituzte adibide
moduan: Urki-Hegoaldeko erre-
pide lotuneari buruz, "lehenengo
urte bietan, udalak luzatutako
aurrekontuekin jardun zuenean,
proiektu estrategikoak oztopatzen
ari ginela zioten”, azaldu dute, “eta
orain, proiektua gauzatzeko beha-
rrezkoa zen permuta lortu dela
urtebete joan denean, ez dute ezer
exekutatu".

Zerbitzu sozialak San Agusti-
nen batzeko, Kultur Etxea egiteko

“Euskararen Udal
Araudia ez da
bete”, dio Ezker
Abertzaleak
2008ko abenduan Udaleko Eus-
kara Plana onartu zuten eta
2010eko uztailean Euskararen
Udal Araudia. Durangoko Ezker
Abertzalea abstenitu egin zen
botazioetan. Izan ere, "lehen
pausu modura ez dira guztiz txa-
rrak araudiak, baina zatiren bat
betetzen ez denerako ez dago
kontrol neurri eraginkorrik har-
tzeko modurik; araudia betetzen
ez bada, ez da ezer gertatzen".

Euskara eguneroko lan erre-
minta izateko "trabak" jartzen
dira, eta "idatziz zein ahoz sala-
tu arren osoko bilkuran edo
batzordeetan, ez da ezer gerta-
tzen". Aurrekontuetan ere "eman
beharreko informazioaren %100
gazteleraz dator; euskaraz ez,
ordea". Horrela, "euskaldunok
bigarren mailako herritartzat"
hartuak direla diote. J.D.

“Araudiko zati bat betetzen
ez denerako ez dago 
kontrol neurri eraginkorrik”

Durangoko Osasun Zentro-
ko ginekologia zerbitzuak
22 kexa jaso zituen iaz.

Zerbitzua Osakidetzak kudeatzen
du, eta Osasun eta Kontsumo Sai-
leko sailburu Rafael Bengoak
hitzorduetan izandako atzerape-
nak “oso luzeak izan ez arren,
egon egon dira”, onartu du; nola-
nahi, iaz 2009an baino 600 kon-
tsulta gehiago artatu zirela ere
adierazi du. Artatzeok kontsulta
ordutegiaren barruan egin dituz-
te; ordutegia ez da luzatu.

Iazko urtea amaitu arte, nor-
malean, astean bost kontsulta iza-
ten ziren astean; baina aste batzue-
tan lau kontsulta egon zitezkeen
eta sarritan egun bitan kontzen-
tratuta (goiz eta arratsalde). Horrez
gainera, Durangora etortzen ziren
medikuak ez ziren beti berak. Bide
horretatik, Osakidetzak goizetan
bigarren kontsulta sortzea aurrei-

kusita zeukan, urtarriletik aurre-
ra beste mediku bat ipinita, bai-
na “epe horretan aldi baterako
zenbait ezintasun izan direnez,
ezin izan da aurreikusita zegoen
laneratze  hori bete”.

Egunero kontsulta bat
Urtarriletik aurrera ginekologia
zerbitzuan hobekuntzak igarri
direla adierazi dute Osasun Zen-
troko ordezkariek. Batetik, orain
goizetan egunero dago kontsul-
ta, astelehenetik barikura. Horre-
la, astean gutxienez goizetan bost
kontsulta izatea ere bermatzen da.
Bestalde, orain beti mediku bera
dago, eta horrek pazienteekiko
hartu-emana errazten du. Arra-
tsaldetako kontsultek iaz legez
jarraitzen dute. Osakidetzatik 10
bat eguneko aurrerapenagaz jaki-
narazten dute errefortzuko kon-
tsultak noiz izango diren. J.D.

Kexak ginekologia
zerbitzuan izandako
atzerapenengatik

Lehen ez bezala, orain mediku bera egoten da beti goizetan.

Osakidetzak zerbitzuan doikuntzak egin ditu;
orain egunero dago ginekologoa Osasun Zentroan
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ATXONDO

ELORRIO BERRIZ

ZALDIBAR

Berrizko Udala herriko leku-ize-
nen azterketa egiten dabil, eta
“herritarrekin izandako hartu-
emanetan ikusitako beharrizana-
ri erantzuteko”, udalerrian eraiki-
tzen diren etxe-baserri eta eraikin
berriei izena ipintzeko laguntza

eskainiko du. Horretarako, Euskal-
tzaindiaren Onomastika batzor-
dearen aholkularitza izango due-
la aurreratu dute. 

Gogoratu dutenez, Euskal
Herriko ohituretako bat izan da
etxeek izena edukitzea. “Etxeen
izenekiko lotura hain handia iza-
nik, deiturak etxeetatik hartu izan
ditugu.” Etxe berriak eraikitzean
izen berriak sortu ziren.

Bide batez, “Berrizko mapa
toponimikoan jasota geratu dai-
tezen”, eraikin berrien izenen berri
udaletxean emateko eskaera ere
luzatuko diete. M.O.

Etxe berriei izena
ipintzeko aholkularitza
Euskaltzaindiaren laguntza izango du udalak. 
Mapa toponimikoan ere jaso gura dituzte izenak

Gogoratu dute Euskal Herriko
ohituretako bat izan dela
etxeek izena edukitzea

Lau urte dira Zaldibarren Agenda
21eko foroak egiten hasi zirela, eta
Ezker Abertzalearen iritziz, “argi
geratu da hauen helburua era-
kundeen jarduna zuritzea dela”.
Herritarrek parte hartzeko tresna
legez aurkeztu arren, “tertulia

hutsak” izan direla salatu dute, “gai
garrantzitsuez ezin izan delako
berba egin”.

Lurralde Zati Plana, Hiri Anto-
lamendurako Plana, trenbideko
obrak, aurrekontuak eta eskola
ereduaz eztabaidatzeko deia egin
dezatela eskatu du Ezker Abertza-
leak. Hain zuzen ere, “gai garran-
tzitsuak lantzen ez diren bitar-
tean”, eurek ez dutela parte har-
tuko aurreratu dute.

Ingurumenarekiko jasanga-
rritasuna aztertzen dela-eta,
“AHTaren gainean ezin eztabaida-
tzea” ere kritikatu dute. M.O.

Ezker Abertzaleak ez du
Agenda 21en parte hartuko
Oraintsu egindako foroa “kosmetika hutsa” 
dela dio, “hauteskunde aurreko kanpaina”

“Gai garrantzitsuak lantzen
ez diren bitartean”, ez dute
foroan parte hartuko

Gaztetxearen 
23. urteurrena
ospatzeko, egun
osoko jaia bihar
Goizean hasi eta goizaldera arte-
ko egitaraua prestatu du Elorrio-
ko Gaztetxeak bere 23. urteurre-
na ospatzeko. Eskalada txapelke-
tagaz hasiko dute bihar eguna,
11:00etan rokodromoan. Eguerdi
aldera, 13:00etan, hasiera ekital-
dia egingo dute, Antton&Liherre-
kin, txupinazoa botata eta luntxa
eta sagardoagaz. Ondoren, poteoa
egingo dute Elektrotxarangagaz,
eta bazkal aurretik, urtero legez,
San Josen omenaldia egingo dute,
14:30 aldera.

Bazkaria eta kontzertuak
Hirurak aldera bazkaltzeko elkar-
tuko dira herri-ikastetxean ipini
berri duten erabilera anitzeko erai-
kinean, hainbat sorpresagaz. Baz-
kalostean urteroko familia argaz-
kia egingo dute Gaztetxean.

Iluntzean kontzertuak hasiko
dira Gaztetxean. 20:30ean, lehen
taldea Split 77 izango da, eta ondo-
ren, Zea Mays, Sermond´s eta Eda-
nen emanaldiak goizaldera arte
iraungo dute. A.U.

Berdintasun
teknikariaren
lanpostua
lehiaketara
Iazko aurrekontuetan aurreiku-
sitako moduan, Elorrioko Uda-
lak berdintasun teknikari jardu-
teko lanpostu finkoa sortu du.
Lanpostuaren oinarriak onartu
dituzte asteon, eta laster lehia-
keta bidez beteko dute postua.

Lanpostua finko bihurtu ala
ez, hainbat eztabaida izan da
Elorrioko Udalean. EAJk postu
finkoa sortzeko beste lan karga
ez dagoela esan izan du, eta PSE-
EEko zinegotziak ere ez du argi
ikusi. Niko Moreno alkateak azal-
du duenez, zerbitzua egonkor-
tzearen alde daude gobernu tal-
deko kideak, eta Berdintasun
Sailean egiten den beharra gogo-
ratu du: “Sailak bideratzen dituen
ekintza ugariez gainera, berdin-
tasun gaietan aholkularitza zer-
bitzua eskaintzen du”. A.U.

Iazko aurrekontuetan postua
lanpostu zerrendan sartu
zuten, eztabaidak tarteko

1,4 milioi euroko
aurrekontua onartu
dute 2011rako, ia
inbertsiorik barik
112.000 euro aurreikusi dituzte inbertsiotarako,
eta gehiena hirigintza planerako izango da

Gobernu taldearen aldeko
botoekin eta EAJk kontra
bozkatuta onartu dituzte,

eguazten honetan, 2011ko aurre-
kontuak. Atxondoko Udalak
1.441.880 euroko aurrekontua izan-
go du. Iaz baino milioi bat euro
gutxiagogaz eta “austeritatez” ekin-
go dio urteari, David Cobos alka-
teak azaldu duenez. 

Hasita dauden beharrak
amaitu eta zorrak ordaintzen has-
teko urtea izango da aurtengoa
Atxondon. Izan ere, 100.000 euro

baino gehiago zorrak ordaintze-
ko direla azaldu du Cobosek:
“Aurreko urteetan udalak inber-
tsio handiak egin ditu, eta beti esan
dugu zorpetzeko aukera zegoela”. 

Inbertsiotarako 112.000 euro
utzi ditu udalak. Zati handiena,
100.000 euro, Hiri Antolamendu-
rako Plan Nagusia ordaintzeko
izango da. 

Talde eta elkarteentzako diru-
laguntzak mantendu egin dituz-
te, eta udaleko langileen soldatak
ere bai, laster, dekretuz, funtzio-
narioen soldata jaitsiera aplikatu
beharko badute ere. 

EAJk kontra bozkatu du
Aurrekontuen kontra bozkatu
aurretik, Migel Angel Buruagak
EAJren iritzia eman du. Murrizke-

Urteari udalak iaz baino milioi
bat gutxiagogaz eta
“austeritatez” ekingo dio Atxondon hirigintza plana eratzen dabiltza azken urteotan.

Talde eta elkarteentzako
diru-laguntzak mantendu
egingo dituzte 2011 urtean

tak “sinestezinak” direla eta “egoe-
ra lazgarri horretara zelan heldu
diren jakiteko” aditu bati azterke-
ta eskatzea gustatuko litzaiekee-
la azaldu du. A.U.

D. Cobos: “Bide
legaletik AHTa
gelditu daiteke”
Alkateak AHTaren akten sinadu-
rari uko egin eta gero, gobernu
taldeak mozioa aurkeztu du udal-
batzarrean. Mozioan AHTaren
kontrako jarrera berretsi dute,
eta proiektuen sustatzaileei “legez
kanpoko jarduerak bertan behe-
ra uzteko” eskatu diete.

EAJko zinegotziek “trenak
ingurugiroan izango duen inpak-
tuaz zalantzarik ez” dutela azal-
du dute. EAJko lehengo alkateak
ere ADIFegaz ez zuela kolabora-
tu eta “uko egite horrek bere
ondorioak izan ditzakeela” esan
dute. Alderditik ekarritako testu
bat ere aurkeztu dute aktan sar-
tzeko. Idatzia arinago komunika-
bideei bidalitako bera da. Bertan
diotenez, gobernu taldea “trena
pasatuko ez dela esanda, herri-
tarrak engainatzen dabil”, eta
“min gehien egingo duen ibilbi-
dea egitea lortuko dute”. 

David Cobos alkateak adie-
razi du “lau urtean AHTaren lanak
atzeratzea lortu” dutela. Krisia eta
udalen oztopoak aipatu ditu:
“Beste udalak bide legaletara ani-
matu gura ditugu. Hori da trena
gelditzeko bide bakarra”.  A.U.
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OTXANDIO IURRETA

GARAI ABADIÑO

Bixente Kapanaga 19, behea 
48215 IURRETA (Bizkaia)

Tel.: 946 816 673 
Faxa: 946 817 636

construcciones@zarateyelexpe.biz

Herri programa aurkeztu
du Ezker Abertzaleak

Zure hitza,gure ahotsa lemapean
batu ziren, zapatuan, ehundik
gora abadiñar Txanporta kultur
etxean. Ezker Abertzaleko zinego-
tzi izandakoak, gaur egun zinego-
tzi direnak eta hainbat herritar
batu ziren bertan. "Legalizazio-
rako bidean herri guztietan lan
egin beharra" nabarmendu zuten,
besteak beste, eta otsailaren 19ko
Bilboko manifestazioan Sortu-
ren legeztatzea aldarrikatzera dei-
tu zituzten abadiñarrak. 

Defendatzen duten udal-
kudeaketaren berri ere eman

zuten ekitaldian, eta herritarren
parte-hartzea sustatzeko bideak
bilatzeko beharra nabarmendu.
"Lan taldetan dihardugu 2011ko
hauteskundeetako herri progra-
ma prestatzen", aurreratu zuten,
eta herritarren ekarpenak jasotze-
ko, abadino2011@gmail helbide
elektronikoa zabaldu dute.

Zinegotzien berbaldia
Azkeneko legegintzaldian uda-
lean zinegotzi izan direnek ber-
baldia eskainiko dute otsailaren
26an, 11:00etan, Errotan. I.E.

Abizenen eta
izenen grafia
euskaratzeko
kanpaina 
Izenen edo abizenen grafia eus-
karara aldatu gura dutenek jarrai-
tu beharreko prozedura azaltzen
duen diptikoa zabaldu du uda-
lak etxez etxe. Argi Abad euska-
ra zinegotziaren esanetan, "herri-
tarrei euren izen osoaren grafia
ofizialki aldatu eta Euskaltzain-
diak onartutako terminoetara
egokitzeko zer prozedura jarrai-
tu behar duten ezagutzera ema-
tea” da kanpainaren helburua.

Udalak komunikabideetara
bidalitako ohar batean jasota
datorrenez, erregistro zibilera
edo auzitegira jo beharko du ize-
na edo abizenak euskaratu gura
dituen herritarrak. Familia-libu-
rua, NANaren fotokopia, errolda-
tze ziurtagiria eta jaiotza-agiria-
ren ziurtagiria aurkeztu behar-
ko ditu aldaketa egin ahal izateko.

Kanpainari eta aldaketa
burutzeko prozesuari buruzko
informazio gehiago gura due-
nak, Euskaltzaindiaren Interne-
teko www.euskaltzaindia.net
helbidean edo Udalaren Euska-
ra Zerbitzuan eskuragai dauka-
la azpimarratu dute. I.E.

Udalaren Euskara Zerbitzuan
jaso dezakete kanpainari
buruzko informazio
zehatzagoa interesdunek 

Ehundik gora abadiñar batu ziren ekitaldian. Juanra de la Cruz

Joan zen zapatuan, ‘Zure hitza, gure ahotsa’
lemapean batu ziren Txanporta kultur etxean 

Palestinaren
gaineko argazki
erakusketa eta
bideoforuma
Otsailaren 25a bitartean Iurreta-
ko Udalak Welcome deritzon
argazki erakusketa antolatuko
du. Erakusketa 18 panelek osa-
tzen dute, hainbat autoreren
argazkiak, mapak, testu laburrak
eta Palestinako olerkarien ber-
tsoak bilduz. Historia eta okupa-
zioaren ondorioak azaltzen dituz-
te, giza eskubideen eta Nazioar-
teko Zuzenbidea betetzearen
ikuspegitik. Ibarretxe kultur
etxean ikusgai dago, goizeko
09:00etatik 13:30era eta arratsal-
deko 15:00etatik 20:00etara, aste-
lehenetik barikura. Erakusketa-
gaz, Bakea eta Duintasuna elkar-
teak eta Biladi palestinar kultura
zentroak palestinar herriaren
errealitatea hurbildu gura diete
Bizkaiko herritarrei; “1948. urte-
tik okupazio militarrari eutsi eta
bizitza duina izaten ahalegin-
tzen den herri baten errealitatea”.

Bestalde, hilaren 24an, egue-
nean, arratsaldeko 18:30ean
bideoforumean Guetodokumen-
tala proiektatuko dute Eneko
Calle (Bakea eta Duintasuna)
moderatzailea dela. J.G.

Herri-ola: Otxandioren
hazkundea eta nortasuna
definitzeko egitasmoa
Etorkizuneko garapen eredua zehazten dabil 
udala, herritarren eta eragileen ekarpenekin batera

Ga r a p e n a  b a i ,  b a i n a
norantz eta zer moduta-
ra? Galdera bi horiei eran-

tzun gura die Herri-ola egitas-
moak. Hazkundeak herrialde gara-
tuen bizitza maila “nabarmen
hobetu” duen arren, eredu hori
“dimentsio anitzeko krisian”
dagoela jasotzen du udalak osatu-
tako egitasmoak, eta horregatik

eredua berrasmatu gura dute, bizi-
tza kalitateari garrantzia emanez
eta herriari ondoen egokituriko
garapena definituz.

Egitasmoa hiru oinarritatik
abiatzen da: iraunkortasuna, par-
te-hartzea eta euskalduntasuna.
Iraunkortasunaren bidea ezinbes-
tekotzat jotzen dute, “ezin dugu-
lako etengabeko hazkunde batean

ibili”, Aritz Otxandiano alkatearen
esanetan. Demokrazia ordezka-
tzailetik parte-hartzailerako bidea
ere egin gura dute “erabakiak herri-
tar guztien artean hartu behar
direla uste dugulako”. Azkenik,
garapena “euskaratik eta euskara-
rako” izatea gura dute.

Egitasmoak ez dauka epe fin-
korik: “Dauzkagun balibideen eta
gaitasunen arabera joango dira
garatzen, eta herritarrek aztertu eta
onartzen dituzten heinean. Ez
daukagu presarik, proiektu anbi-
ziotsua delako gurea lako herri txi-
kiarentzat”. Orain apurka-apurka
Herri-ola gizarteratzen dabiltza.

Hurrengo, Otxandiok erregai
fosilekiko dependentzia murriz-
teko egitasmoa aurkeztuko dute.
Otxandion 1.000 behi inguruko
abeltegi bat dagoenez, asmoa hor
sortutako hondakinak biometali-
zazio prozesu bategaz aprobetxa-
tzea da. Horregaz sortutako ener-
gia eraikin publikoak berotzeko
erabiliko lituzkete. J.D.

Egitasmoak hiru zutabe ditu:
iraunkortasuna, parte-hartzea
eta euskalduntasuna

Orain Herri-ola egitasmoa gizarteratzen dabiltza. Judit Fernandez

Laguardiara irteera
antolatu du Trumoitte
kultur elkarteak
Martxoaren 13an izango da irteera, eta upategi
batean bazkalduko dute parte-hartzaileek

Trumoitte kultur elkarteak ekital-
di berri bat prestatu du martxora-
ko: Laguardiara irteera. Herria bisi-
tatu eta Launa upategian bazkal-
tzeko aukera eskainiko dute plan
horregaz. Martxoaren 13rako ipi-
ni dute zita.

Goizeko 10:00etan elkartuko
dira plazan, bidaiari ekiteko.
Laguardiara heldu eta upategian
bertan egingo dute hamaiketa-
koa, antolatzaileek azaldu digute-
nez. Horren ondoren, herriko

kaleak ezagutu eta poteoa ere
egingo dute, tabernaz taberna.

Goiza pasatuta, eguerdian
upategira bueltatuko dira indarrak
hartzeko. Bertako ardo eta produk-
tuak izango dituzte mahaian.

Izen-ematea
Dagoeneko badago izena emate-
ko aukera, eta 40 euro ordaindu
beharko dira horretarako. Telefo-
noa eman dute zerrendan apun-
tatzeko: 649 130 052. M.O.
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Durangaldean labur

MAÑARIA

IZURTZA

MALLABIA

Galdeketari buruzko informazioa jasotzen duen triptikoa zabalduko dute herriko etxeetan. J.F.

Otsailaren 27an herri anto-
lamenduaren inguruan
burutuko duten herri gal-

deketaren gaineko informazioa
eskaini eta herritarren galdera zein
zalantzak argitzeko hitzordua dato-
rren eguenean da, otsailaren 24an
19:00etan, udaletxean. Herriko
lurralde antolamendua berrikus-
teko prozesuan beste pausu bat da
otsailaren 27koa: herri antolamen-
duagaz loturiko hainbat aukeratik

onuragarrien uste dutena hauta-
tu ahalko dute herritarrek. 

Besteak beste, datozen urtee-
tan udalak zein etxebizitza politi-
ka garatu behar lukeen adierazi
ahalko dute herritarrek euren boz-
ken bitartez; baita herriko lursai-
lak industriagune izendatzea apro-
pos ikusten duten ere. 

Asteburuan euren buzoietan
jasoko duten triptiko batean izan-
go dituzte galdeketako gaiak ira-
kurgai herritarrek, eta herriko pla-
zan ipiniko duten panel batean ere
emango dute otsailaren 27an pro-
posatuko dituzten herri ereduei
buruzko informazio zehatzagoa.

Gaur egun herrian erroldatu-
ta dauden 16 urtetik gorako izur-
tzarrek eta azken 10 urteetatik

Herri galdeketari
buruzko argibideak
emateko batzarra
Otsailaren 27an herri ordenamenduaren gainean
burutuko duten galdeketari buruzko batzarra

Azken 10 urteetatik gutxienez
5 urtean Izurtzan erroldatuta
egon direnek ere bozkatu 
ahal izango dute galdeketan

gutxienez 5 urtean herrian errol-
datuta egon direnek eman ahal-
ko dute otsailaren 27ko galdeke-
tan euren bozka. Horrela, azken
urteotan herritik kanpo bizitzera
joan behar izan duten izurtzarrek
ere izango dute etorkizuneko Izur-
tzari buruzko ikuspegia eman.

Iazko irailetik ordenamendua
berrikusteko prozesua bideratzen
jardun duen Ramiro Mendiburu
enpresako abokatu eta teknikariek
gidatuko du otsailaren 24ko batza-
rra: eurek emango dituzte galde-
ketari buruzko argibideak, eta
erantzungo dituzte galderak. I.E.

Otsailaren 27an burutuko duten
galdeketari buruzko zalantzak
eta galderak argitzeko deitu
dute otsailaren 24ko batzarra

Udaberri inguruan Bitoita gainean
dagoen telefoniako antenan jarri-
ko dute telebista errepikagailua.
Udaleko arduradunek azaldu dute-
nez, betidanik egon dira herrigunean
telebista seinalea jasotzeko arazoak,

“batez ere, Oizen parke eolikoa erai-
ki zutenetik”. Orain hiru urte Biz-
kaiko Foru Aldundiaren laguntza-
gaz udalak errepikagailua jarri zuen
Mallegoin, baina seinalea hobetu
arren arazoekin jarraitu dute. Tele-

bista digitala orain urte bi martxan
jarri zenean, “gure teilatuen gaine-
tik inoiz ikusten ez diren antena han-
diek jarraitzen dute instalatuta Kara-
kateko seinalea jaso guran”. 

Itelazpik egindako azterketak
dioenez, estatu mailako sei kate
nagusiak eta euren azpikateak
“ganoraz” ikusi ahal izango dituzte
(ETB, TVE, Cuatro, Sexta, Telecinco
eta Antena 3). Udal ordezkariek gai-
neratu dutenez, “2012ko udarako
Jaurlaritzaren eta Aldundiaren akor-
dioaren bitartez kate gehiago ikusi
ahal izango dira”. J.G.

Telebista errepikagailua
jarriko du Bitoitan Itelazpik
Herrigunean telebista seinalea jasotzeko dauden
arazoak konpondu gura ditu Itelazpik

Izar Gorri kultur elkarteak Mallabian anto-
latu duen txalaparta ikastaroa martxoaren
9an hasiko da, eta klaseak arratsaldeko
18:00etan izango dira. Mallabiko Herriko
Tabernan eman daiteke izena, martxoaren
7a arte. Jakinarazi dutenez, ikastaroaren
prezioa izena ematen duten jende kopu-
ruaren araberakoa izango da.

Txalaparta ikastaroa
antolatu dute Mallabian

Eñaut Aiartzaguena preso iurretarra aske
geratu da aste honetan; 50.000 euroko
fidantza ordaindu eta gero atera dute kar-
tzelatik. Aiartzaguena 2009ko azaroan
atxilotu zuten, Segi gazte erakundearen
aurkako sarekada batean. Beragaz bate-
ra, besteak beste, Ibai Esteibarlanda elo-
rriarra ere atxilotu zuten.

Eñaut Aiartzaguena
aske geratu da

Abadiñoko Udalak masajeen bitartez aiten
eta haurren hartu-emana sustatzeko taile-
rra antolatuko du martxoan. Aitei eta hamar
urtera arteko gaztetxoei zuzendutako tai-
lerra martxoaren 12an hasiko da Errota
kultur etxean. Otsailaren 22an, 19:00etan,
ikastaroaren berri emateko hitzaldia anto-
latu dute Errotan bertan.

Aiten eta haurren arteko
hartu-emana sustatuz

Kainabera Elorrioko gobernuz kanpoko
erakundeak uda honetan ume errusiarrak
etxean hartu gura dituzten familia berrien-
tzako kanpaina hasi du. Euren osasune-
rako onuragarria den atsedena hartzen
dute umeek Euskal Herrian. Izena ema-
teko aukera otsailaren amaierara arte
egongo da (www.kainabera.org).

Errusiako umeak Elorrion
hartzeko kanpaina

Martxora atzeratu dute
Legebiltzarrerako bisita
Hasiera batean otsailaren 25era-
ko aurreikusita zegoen Gasteizko
Legebiltzarrera irteera martxoa-
ren 11ra atzeratu dutela jakinara-
zi dute asteon udaletik. Azaldu
dutenez, hainbat herritarrek eman
du dagoeneko bisitarako izena,
baina, irteera atzeratu dutenez,
interesa daukatenek oraindik ere
eman dezakete izena: nortasun

agiriaren zenbakia eta izen-abi-
zenak aurkeztu beharko dituzte.

Eusko Legebiltzarren bilku-
rak non egiten diren eta parla-
mentuaren futzionamendua zein
den ezagutuko dute izena ema-
ten dutenek, eta Legebiltzarrean
bertan ikusgai dagoen Euskara
Ialgi adi plazara erakusketa ere
bisitatuko dute. I.E.
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BERBAZ
“Urteok aberasgarriak izan dira, baina
ez naiz berriro alkategai aurkeztuko”
Legegintzaldia amaitzear dagoela, gaurko Otxandioz eta bere etorkizunaz berba egin dugu Aritz Otxandianogaz

Aritz Otxandiano •

Otxandioko alkatea

31 urte dauzka

Batia plataformako kidea

bestela ezingo dugu. Krisi garaiotan
ez genuen gutxitu gura herriko kul-
t u r  t a l d e  e t a  e r a g i l e e k  j a s o t z e n
dituzten diru-laguntzak,  eta man-
tendu egin ditugu. 

Andikona plaza bonbardaketaren
75.urteurrenerako prest eduki gura duzue.
Zer ekitaldi zabiltzate prestatzen?
Ikerketa beka amaituta, liburua eta
bideoa aterako dira.  Lan horretan
Otxandion gerra aurretik, gerran eta
ondoren gertatutakoa kontatzen da
testigantzekin. Plaza inauguratu eta
beste ekitaldiren bat egingo dugu,
baina oraindik ez dago zehaztuta.

Zelako herri mugimendua dago herrian?
Bizitasuna dauka Otxandiok.  Apur
bat isolatuta dagoenez, ez daukagu-
nez herri  handirik hurbil. . .  nahiko
b i z i m o d u  e g i t e n  d a  b e r t a n .  He r r i
mugimenduek bere pisua daukate;
k u l t u r  t a l d e  d e z e n t e  d a g o,  g a z t e
asanbladak ere  funtzionatzen du,
kirol taldeak hor daude... Sare nahi-
ko ona daukagu parte-hartzea lan-
tzeko. Gero, egia da gizartean, oro-
korrean, bakoitza bere bizimodua-
g a z  d a b i l e l a ,  e t a  o h i t u t a  g a u d e l a
gauzak besteei delegatzen. 

Zer iritzi duzu Ezker Abertzaleak bizi duen
egoerari buruz?
Mo m e n t u  h i s t o r i k o a  b i z i  d u g u l a
pentsatzen dut.  Ezker abertzaleak
e g i n d a k o  b a r n e  h a u s n a rk e t a k  e t a
b e re  o n d o r i o e k  a u k e ra z  b e t e t a k o
eszenatokia sortu dute; aukeraz, eta,
segurutik, arriskuz ere bai.  Apustu
horri  buru-belarri  ekin behar zaio
o ra i n .  I l e g a l i z a z i o   m e h a t x u a  h o r
dago, arrazoirik ez dagoen arren sor-
tu berri den proiektu hori ilegaliza-
tzeko. Ea Espainiako gobernuak eta
auzitegiek zer egiten duten. Ilusioz
ikusten dut egoera. A.Ugalde 

Zortzi urtean alkate izan eta
gero, Aritz Otxandiano ez da
maiatzeko hauteskundeeta-

ra aurkeztuko. Urte hauek beretzat
oso intentsuak izan direla azaldu
digu. Otxandioren garapenerako
Herri-ola egitasmoa eskuetan ekin
diogu elkarrizketari.

Zortzi urte daramatzazu alkate. Zelako-
ak izan dira urte hauek zuretzat?
Oso urte intentsuak eta aberasga-
rriak izan dira. Arlo askotan. Asko
i k a s i  b e h a r  i z a n  d u t  d e n b o r a
gutxian. Herrian ere aldaketa dezen-
te egin dugu. Ikusgarriena, beharba-
da, urbanistikoa izan da. Alde zaha-
rra oinezkoentzat ipini dugu, auzo
b a t z u k  k o n p o n d u ,  h e r r i  b a r r u k o
saihesbidea egin...  Horrez gainera,
saiatu gara  udal politikagintza bes-
telako modu batean ulertzen; jen-
d e a re n  p a r t e -  h a r t z e a g a z .  Zo r t z i
urteotako lan horren fruitua Herri-
ola da. Aurrera doan ala ez, datorren
urteotan ikusiko da, eta nik ez duda-
nez jarraituko, pena apur bat ema-
ten dit ez ikusteak. Hurrengo dato-
zenek, badaukate lana.

Nondik abiatuta eratu duzue Herri-ola?
Herriaren etorkizuna irudikatzeko
prozesu parte-hartzaileetan hainbat
ideia irten dira urteotan. Asko oro-
k o r r a k  z i r e n ;  a d i b i d e z ,  “e n e r g i a
b e r r i z t a g a r r i a  a p ro b e t x a t u  b e h a r
da”... Bai, baina hori zelan gauzatu?
B u e l t a k  e m a t e n  h a s i  g i n e n  e t a
proiektu konkretu batzuk proposatu
eta handienak hamar multzotan sar-
tu ditugu. Otxandio iraunkorrago,
parte-hartzaileago eta euskalduna-
go baterako proposamena da. Orain
herrira zabaltzen gabiltza, kontraste
ariketa bat egin eta txostena ekarpe-
nekin elikatzeko. Herriaren garape-
nean, udalaz gainera, zeresan han-
dia daukate gizarte zibilak eta eragi-
l e  e k o n o m i k o e k .  H i r u r o n  a r t e a n
definitu behar dugu herriaren etor-
kizuna. 

Proiektuen gaineko erabakiak hartzeko
Herritarren Kontseilua eratu duzue, eta
lehen batzarra egin zenuten. Zer moduz?
Ondo. Uztailean egin genuen, eta 50
p e r t s o n a  i n g u r u k  p a r t e  h a r t u
genuen. Alternatiba bi aztertu geni-
tuen:  uraren kudeaketa par tzuer-
g o a k  e r o a t e a  e d o  u d a l a r e n  e s k u

j a r r a i t z e a .  B a l o r a z i o  h o b e a  i z a n
zuen udalaren kudeaketak. 

Zer abantaila ditu horrek?
E r a b a k i  g u n e a k  h e r r i a n  e g o t e n
jarraitzen du, eta prezioak, depura-
zio sistemak...  Otxandion erabaki-
tzea da kontua. Depurazio sistemari
dagokionez, proposamen bat dauka-
gu, sistema ekologikoak eta betikoak
k o n b i n a t z e n  d i t u e n a .  G o r d o b i l
inguruan ipini gurako genuke, eta
depurazio sistema urtegi muturra-
re n  e r re k u p e ra z i o  e k o l o g i k o a g a z

uztartu. Laster Eusko Jaurlaritzagaz
batzartu behar dugu proposamena
aurkezteko.

Duela gutxi onartu dituzue aurrekon-
tuak. Zelako prozesua izan da?
Dirua non gastatu nahiko finkatuta
eduki dugu iazko aurrekontuetatik.
A n d i k o n a  p l a z a  b e r r i t z e n  h a s i
ginen,  eta hori  amaitzeko izan da
diru zati garrantzitsuena. Aurrekon-
tuetan jasotako beste inbertsioak
diru-laguntzen menpe daude. Jasoz
gero,  aurrera  eroango dira,  baina

“Herri mugimenduak pisua dauka
Otxandion; parte-hartze prozesuetarako

sare ona daukagu herrian” 

“Pena emango dit
Herri-olaren garapena
hurretik ez jarraitzeak”

“Dirulaguntzen menpe
daude Andikonakoa ezik
beste proiektu denak”

Bideoa: www.anboto.org
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Juan José Gaztañazatorre
PP

Sei hankako mahaia

Durangoko 
udal kudeaketa

Duela urtebete iragarri nuen:
PNV eta PSE alderdien arteko
aurrekontu akordioa paper bus-
tia da, ezerezean geratu da.
Joan zen urtean zehar udalak
ez zuen durangarren bizi-kali-
tatea hobetu duen ekintza esan-
guratsu bakar bat bera ere
aurrera atera. Gobernu taldea-
ren iniziabita eza nabarmena
da. Aurrekontuak onartuta ego-
nik ere, onartu ziren inbertsioe-
tatik bat ere gauzatu ez den urte
bat izan da, eta beste gai batzuei
dagokienez oraindik zain gau-
de guk egin eta onartu ziren
zuzenketak errealitate bihurtu
daitezen.

Ondorio moduan esan
dezakeguna da PNVren kudea-
keta zalantzan dagoela, eta
eurekin akordioa egin zutenek
hartutako konpromisoak bete
diren zaintzeko zeukaten ardu-
ra hutsaren hurrengoa izan
dela.

Aurten gertaerak zelakoak
izango diren zain gaude. Aurre-
kontuak udalbatzarrean ezta-
baidatzeko garaiaren ateetan
gaude; aurkeztu diguten zirri-
borroa kontinuista da, auste-
roa dela diote baina ez da egia.
PPkook udalerriaren beharri-
zan sozialei hobeto erantzute-
ko apustua egiten dugu, sen ona
erabiliz. Egoera ez da gastu eta
inbertsio handiak egiteko
modukoa, udal politika ardu-
ratsu eta zuzena egitekoa bai-
zik. Ikusiko dugu gure irizpidea
kontuan hartzen duten ala ez.
Esperantza ez da inoiz galtzen,
baina ikusiak ikusi ondoren,
beste behin ere beldur gara
Durangok eta durangarrak
izango ote diren kudeaketa txar
baten ondorioak ordainduko
dituztenak.

* Erredakzioan itzulia

Zuzendaria: 
Jone Guenetxea. 
Erredakzio burua: 
Joseba Derteano.
Administrazioa: 
Itziar Belar, Miren Abasolo.
Publizitatea: 
Itziar Azula, Goretti Alonso eta 
Amaia Huarte. 
Erredakzioa: Aitziber Basauri, Itsaso
Esteban, Markel Onaindia, Amaia
Ugalde, Aritz Maldonado. 
Maketazioa: Ainhoa Arizmendiarrieta. 
Testu zuzentzailea: Igor Elortza. 
Argazkilariak: Kepa Aginako eta 
Juanra de la Cruz. 

Eta honako udal guztiak:LLaagguunnttzzaaiilleeaa::

anboto
Anboto komunikabideak Elkartea

2011ko otsailaren 18a - 9. urtea - 404 zk.

durangaldeko astekaria

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

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

zuzenduta publikatuko dira. 
DATUOK BARIK EZ DA GUTUNIK ARGITARATUKO

Zure iritzia, gutuna edo fotodenuntzia 
helarazteko helbideak:

Bixente Kapanaga 9, 48215 Iurreta - astekaria@anboto.org
Izen-abizenak, telefonoa, helbidea eta NAN

zenbakiagaz batera bialdu behar dira.

PNVren kudeaketa dudan
jartzekoa da, eta eurekin
aurrekontuak adostu
zituztenen ardura ere bai

IRITZIA gutunak@anboto.org

Gutunak @

✑

Herriaren alde lanean tinko jarraituko
dugu! 
Urtarrilaren 25ean komunikabide espainol batzuetan eta PNV-
ren web orrialdean Atxondoko PNVren batzordeak argitara ema-
niko oharra dela-eta zenbait gogoeta egin nahiko nituzke.

Idazki horretan hitzez hitz azaltzen denez, “David Cobos
alkateak, herritarrak engainatuz, bere jarrerarekin AHTa herria-
rentzat kaltegarriena den ibilbidetik eraikitzea besterik ez du
lortuko”. Lehenik herriari argitu nahi nioke AHTaren inguruko
erabakiak ez dituela Davidek bakarrik hartzen, ni ingurumen
gaietan arduraduna naizen heinean, bion artean eztabaidatu,
abokatuarekin kontsultatu eta ondoren herriarentzat onuraga-
rriena deritzoguna erabakitzen dugu.

Zentzu honetan, zehaztu nahi nuke beti defenditu izan duda-
na Atxondorentzat eta Euskal Herriarentzat, hoberena AHTa ez
eraikitzea dela; proiektu hau bertan behera uztea, alegia. Eta
udalean helburu hori lortzeko egin izan dugu lan eta aurreran-
tzean ere, zalantza gabe, bide horretan lan egingo dugu. Gaine-
ra, gure hitzak ez dira hitz soilak, arrazoiak dira: AHTa ez erai-
kitzea, proiektua bertan behera uztea hoberena dela diogune-
an, hori sostengantzen duten arrazoi sendoak ditugulako diogu
ingurumena zaintzeko grina, AHTa bultzatzen duen eredu sozio-
ekonomikoa gizartearen interesen aurkakoa delako, inposatu-
riko proiektu bat delako,...; are gehiago, AHTa gelditzeko lan egin
dugula frogatzen duten datu zehatzak ere baditugu, izan ere,
herria AHTaren inguruko gaiez ondo informatuta dugu, eta 4
urtez desjabetzak eta zundaketak atzeratzea lortu dugu. Ez da
gutxi!

Baina PNVk, beste zereginik ez eta herriaren interesen kon-
tra jardutea leporatzen digu. Herriaren interesa benetan AHTaz
ahaztea dela gogoratu nahi nieke; eurek, ordea, AHTaren alde
daude, eta, ondorioz, eurak dira zuzenean herriaren interesen
kontra dabiltzanak. Are gehiago, ez da ahaztu behar AHTaren
jatorria den Planari (PTSa) herri honen izenean oniritzia PNV-
ko alkate batek eman ziola; zergatik ez zioten orduan herriari
galdetu? Beldur zirelako. 

Ez hori bakarrik, gogoratu beharra dago AHTaren inguruko
herri galdeketa antolatzen genbiltzanean zenbait bilera egin geni-
tuela orduko alkate-ordearekin, eta honek herritarrek legeari jarrai-
ki beren sinadurekin eskatutakoari, herri galdeketa egiteari
muzin eginez, herri kontsulta burutzea ukatu zuen. Horregatik,
izugarrizko hotza egiten zuen egun hartan kalean egon ginen,

udalak herri galdeketa antolatzea ukatu, eta, gainera, udal balia-
bideak, guztionak, erabiltzen ez zigulako utzi. Herriari hitza eta
erabakia ukatu nahi izan zion, baina herritar talde baten lagun-
tzaz Atxondoko AHT Gelditu! Elkarlanako kideok eskubide hori
errealitate bihurtu genuen, eta 2007ko martxoaren 25ean argi
utzi genuen atxondarrok AHTaren kontra geundela. 

Nahikoa ez eta, Atxondoko PNVko Batzordeak bere adieraz-
penetan zera gehitzen du: ez dakitela “urtero aurrekontuetan
AHTarentzako aurrikusten diren 12.000 euroak zertarako era-
biltzen ote diren, zinegotzi baten senideen lurretatik AHTa ken-
tzeko ez bada”. 

Zuen helburua min egitea bazen ederki lortu duzue, bai niri,
baita nire guraso eta lagunari ere. Ezaguna den legez, euskal gizar-
tearen onurarako, inolako sari pertsonalik bilatu gabe, nire indar
guztiak AHTa gelditzea lortzeko borrokara bideratzen ditut,
horrek suposatzen duen kostu pertsonal eta profesionala alde
batera utziz. 

Gure AHTaren aurkako ekinaren aurrean PNVtik mespre-
txua besterik ez dugu jasotzen. Alderdi horren zinegotziek hain-
bat alditan zera galdetu izan didate, mespretxuz: “Zuk uste al
duzu AHTa zuk geldituko duzula?”. Nire erantzuna, berriz, beti
berbera izan da: Nik ez diot AHTa nik geldituko dudanik, baizik
eta herritar guztiok batuz gero, AHTa gelditzea posible dela; eta
ni horretan nabil buru-belarri.

Bi pertsonaren artean 4 urtez zundaketak atzeratzeko gai
izan bagara, ez al dugu ba herritar guztion artean AHTa geldi-
tuko? Noski baietz!

Bitartean PNVk bere indar guztiak zinegotzioi min pertso-
nala egitera bideratzen ditu. Prentsa arrosaren antza duzue. Diru
publikoa zinegotzi baten edo haren familiaren interesen alde
erabiltzea prebarikazioa da; eta uste baduzue hori egin dudala,
epaitegietara jotzea besterik ez duzue. Nire aldetik, esanikoa zuzen-
tzen ez baduzue, ez dut baztertzen epaitegietara jotzeko 
aukera.

Nik argi daukat borroka honetan tinko jarraituko dudala,
baditudalako mila arrazoi guztion artean hau gelditzea posible
dela baieztatzen didatenak; eta herritarrak ere, AHTaren aurka
ekitera animatzen zaituztet, bide onetik goaz, eta ekin diezaio-
gun!!

Bukatzeko, eskerrik asko etxekoei, Gorkari, eta David eta Mila-
ri, ohore bat da borroka honetan zuek bezalako bidelagunak iza-
tea. 

Bihar arte, bihar ere lanean ikusiko gara-eta. 

Onintze Oleaga - Atxondo
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KULTURA

“Asteburu honetan
Madrilera eta Iruñera

ere joango gara
zuzenekoa eskaintzen”

MUSIKA ELKARRIZKETA

“Gidoirik barik jarduteko gogoa
neukan, eta Cortésekin egin liteke”

‘La Diferencia’ ikuskizuna aur-
keztera zatoz Elorriora,berezita-
sun handi bategaz, gainera.
Elorriora daramadana ez da zehatz
La Diferencia diskoa aurkezteko
azken urte bietan egiten nabile-
na. Hona Diego Cortésegaz eto-
rriko naiz, eta hemengo eta han-
go kantak eskainiko ditugu. Ia zer
ateratzen den...  

Orain arte zuk bakarrik jardun
izan duzu ‘La Diferencia’aurkez-
ten eszenatokian.Zelan sortu da
Cortésegaz kolaboratzea?
Apur bat faltan botatzen nuen-
eta... Eszenara gidoirik barik ate-
ratzeko gogoa neukan berriro, eta
Diegogaz hori egin liteke: buru-
ratzen zaizkizun kantak joan zaiz-
tezke kantatzen, eta zu jarraitze-
ko gai da bera. Orain hile bi ingu-
ru hasi ginen elkarregaz. 

Zelan joan dira orain artekoak?
Diego Cortésegaz beti ateratzen da
dena ondo, ezinezkoa da beragaz
ezer txarto irtetzea. 

Sabadellekoak zarete biak.Bera-
gaz lehenago ere jo duzu?
Txikitatik ezagutzen dut, eta asko
gustatu izan zait beti gitarra zelan
jotzen duen. Orain 10-15 urte bere
taldeagaz, Jaleo taldeagaz, ikuski-
zun bat prestatu genuen. Ondoren
ere erdi inprobisatutako, erdi zelan
jakin bako kontzertuak egin izan
ditugu elkarregaz. Badaramagu
denboratxo bat elkarlanean.

Zer eskaintzen dio Cortések espek-
takuluari? 
Diegoren gitarra oso boteretsua da:
hori da ikuskizunaren ardatza.
Horren inguruan istorioak konta-
tzen joaten naiz ni. Egia esan,
oraindik ez dakit zelan egiten
dugun; publikoaren eta lekuaren
araberakoa ere izaten da emaitza... 

Zenbat dauka inprobizaziotik
egiten duzuenak?
Batzuetan ehuneko ehuna, beste
batzuetan 90, inoiz 80... Diego
Cortés apur bat ernegatzen duen
arren, asko dauka inprobisaziotik.

Bera beste era batera lan egitera
dago ohituta?
Bai eta ez... Guk egiten duguna, bai-
na, ez da lana. Elkartu egiten gara
gu, eta jo egiten dugu: kitto. Ez
dugu hori baino gehiago egiten.

Emanaldiak prestatzeko entsegu-
rik egiten duzue?
Ez, ez... Behar genukeen arren ez
dugu entsegurik egiten.

Beste proiekturik badaukazu?
Orain hilabete estreinatu genuen
Pascal Comelade musikariagaz
egin dudan Somiatruites ikuskizu-
na. Nik testuak eta berak musikak
ipini ditugu. Orain, udaberrira
arte Katalunian jardungo dugu
jotzen, eta gero Espainian zehar
erakutsiko dugu.

Azken egunetan sorkuntzarako
astirik atera duzu?
Joan zen barikuan Sorian eta zapa-
tuan Burgosen egon nintzen
jotzen, eta bueltako bidaia egin
genuen atzo. Gaur heldu naiz etxe-
ra, eta deskantsatzen egon naiz.
Asteburu honetan Madrilen eta
Iruñean ere joko dugu.  I.E.

Zuzenekoan gitarra elektrikoa
jotzen duzu orain ere?
Bai. Batzuetan plazera izaten bai-
ta Diego jotzen ari dena apur bat
zapuztea (barreka).

Lehen ere zu arduratzen zinen
ikuskizuneko argiez etab.Gehia-
go jarduten duzu horretan orain?
Bai, gehiago aritzen naiz azalpe-
nak-eta ematen, edo Diegok zer
ondo jotzen duen entzuten...

Zelan egiten duzu lan? Zelan sor-
tzen dira letra eta istorioak?
Lanik ez dut egiten: aspertzen nai-
zenean-eta bururatzen zaizkit gau-
zak. Musikak, ideiak, letrak... horre-
la etortzen zaizkit. Batzuk ahaztu
egiten dituzu gero...

Orain urte bi plazaratu zuen ‘La Diferencia’ diskoko kantak eskainiko ditu gaur Albert Plak Elorrioko Arriolan.
Duela bi hilabetetik egiten diharduen moduan, Diego Cortés gitarristagaz eskainiko du emanaldia; sortzaile
bien elkarlanaren emaitza bertatik bertara bizi beharrekoa da. Plak azaldu digunez asko dauka inprobisaziotik.

Bere proiektuak edo bere ekoiz-
penak, bere kantak edo bere
ideiak komunikabideen bitartez
hedatu gura dituzten lagunak
elkarrizketatzera ohitutako kaze-
tariarentzako esperientzia bere-
zia da Albert Pla lako pertsonak
elkarrizketatzea. 

Bere diskoetan eta espekta-
kuluetan ironiagaz eta zentzu
bikoitzekin jolasten du asko Plak;
berba egiterakoan, itxurakeria-
tik batere ez daukala ematen du.

Gauzak sinple-sinple, sentitzen
dituen moduan adierazten
dituela ematen du. 

Isiluneekin jolasten du elka-
rrizketan, edo ez du uste esan-
guratsua den ezer gehigo gehi-
tzerik daukanik. Gaitza da jaki-
ten oholtzako pertsonaiaren eta
pertsonaren artean alderik bada-
goen; zenbatekoa den. 

Arriolan zuzenean eskaini-
ko duen La Diferencia proiek-
tuko izen bereko kantan esaten

duen moduan,  elkarrizketetan
ziurtasunik eza adierazi gura
duela ematen du: “zuria eta bel-
tza”, “ona eta txarra”, edo “gor-
dina eta surrealista” desberdin-
tzen dituen muga zer lausoa
den  erakutsi gura digula. 

Bi urte hauetan aurkezten
jardun duen La Diferenciaren
emanaldietan, duela hilabete
bira arte, kantatu, bere abestie-
tetako letretan jasotako isto-
rioak azaldu, eta eszenatokiko
sabaian ipinitako koloretako
argiekin jolastu izan du, besteak
beste, Plak. Cortésen gitarrak
doinua ipinita, are “libreago”
jardungo ei du Elorrion.  

Jolasa, ironia, zentzu bikoitza,
isiluneak... ‘La Diferencia’ 

“Txikitatik ezagutzen
dut Diego, eta gitarra

zelan jotzen duen
asko gustatu zait beti”

“Aspertzen naizenean
bururatzen zaizkit

gauzak: egiten dudana
ez da lana”
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GEURE DURANGALDEA

J.M. Urrutia, ‘Txotxe’ 
Irakaslea

Sukaldeko
distirak
Etxeko sukaldean  nago zutabetxo honi hasiera ematen, irratia lagun
dudalarik.Leihotik begiratzerakoan nire auzokideen leihoetan tele-
bistek sortzen duten distirak ikusten ditut. Batzuk, oraindik, ase
gabe, futbolak utzitako arrastoak behin eta berriro ikusiz eta bes-
te batzuk Goya sarien gorabeherak ikusten, pentsatzen dut nik. Nik
ez dut ez bata ez bestea ikusiko, baina aukera izango banu Goya
sarien banaketa izango nuke gustuko telebistako ikusle bezala. Ez
dakit inoiz gertatu izan zaidan horrelakorik, baina sarietarako izen-
datu dituzten hiru film garrantzitsuenak, bakoitza bere diskurtso,
estetika zein istorioarekin bikainak iruditzen zaizkit; Balada Tris-
te de  Trompeta, Pa Negre eta También la lluvia.

Nire sukaldeko argiak ez du telebistak sortzen duen distira, eta
apaletik irratiak musikarekin alaitzen nau. Begiak itxi eta film horiek
utzi didaten arrastoa topatzen saiatzen naiz. Egia esaten badizuet
ez zait zaila egiten, denbora gutxi baita ikusi ditudala. Berriro ere
begiak zabaltzerakoan Pa Negrek utzi zizkidan sentsazioak nagu-
sitzen dira. Askotan galdetu izan dut Gerra Zibilaren ostean zerk
eraman zuen gizarte oso bat hezurretaraino beldurtzera, kikiltze-
ra, isiltzera eta kasu askotan ahaztera. Galdera horiei erantzuteko
gehienetan gizon uniformatuak ikusten nituen armak eskuetan,
eta beltzak baino beltzagoak ziren gurutzeak eskuetan zeramatza-
ten  apaiz batzuk. Baina herritarren ahotsa falta zitzaidan. Zer zen
bizi,  sentitu zutena? Nola egin zioten aurre errealitate berriari? 

Agustí Villalongaren filmak, guda lekuetatik urrunduz, errea-
litate konplexu hauetara eramaten gaitu, eta kontraesanez beteri-
ko pertsonaien bitartez argira ekartzen digu herritar hauen aho-
tsa. Ni epaimahaikide banintz Pa Negreri emango nizkioke sari garran-
tzitsuenak. Biribila iruditzen zait filma, eta eskuan dardara izpi barik
izkiriatzen dut maisuki irudikatzen dituela Gerra Zibilaren ondo-
rioak Estatu Espainiarrean.

PROGRAMAZIOA EMANALDIAK

A ntzokirako berezi eta
berritzaile diren ikuski-
zun bi dituzte Durango-

ko San Agustinen astebururako
programatuta: orain zortzi urte-
tik Euskal Telebistako bigarren
katean eman duten Vaya Semani-
ta programaren moldaketa da
bihar, otsailaren 19an, Durango-
ko antzokian, emanaldi bitan
eskainiko dutena. San Agustine-
tik asteon azaldu dutenez, sarre-
ra guztiak saldu dituzte Andoni

Agirregomezkorta, Javier Anton,
Itziar Atienza, Iker Galartza, Mañu
Elizondo eta Leire Ruiz aktoreen
b i h a r k o  e m a n a l d i e t a r a k o ;
20:00etan hasita lehenengo ema-
naldia eta 22:30ean bigarrena. 

Domekarako, familia osoa-
rentzako hari orkestra kontzertu
didaktikoa eskainiko dute San
Agustin kulturgunean: otsailaren
20an, 18:00etan da emanaldia.
Musikaren historiako sortzailerik
esanguratsuenen musika eskain-
tzen du Azer Lyutfaliev-ek zuzen-
tzen duen taldeak; besteak beste,
Mozart, Bach eta Vivaldi-ren obrak
interpretatuko dituzte, sei urtetik
gorako ikuslegoarentzako pentsa-
tutako ikuskizunean. I.E.

Asteburuan ‘Vaya Semanita’
eta hari-orkestra San Agustinen
Sarrera guztiak saldu dira ‘Vaya Semanita’ lanaren emanaldi bietarako 

Familia osoarentzako

hari orkestra kontzertu

didaktikoa domekan

Larrañagaren koadroak Durangon
eta Uriberen argazkiak Berrizen
Durangoko Ezkurdi aretoan daude ikusgai Larrañaga markinarraren
margolanak, eta Berrizko Kultur Etxean Julen Uribe argazkilariaren lanak

ERAKUSKETAK MARGOLANAK ETA ARGAZKIAK

Domeka arte izango dira Jose Agus-
tin Larrañaga margolari markina-
rraren koadroak Durangoko
Ezkurdi erakusketa aretoan ikus-
gai. Ukitu inpresionistagaz landu-
tako paisaien irudiak dira Eibarren
bizi den pintoreak erakusketara-
ko bildu dituenak; argiaren erre-
presentazioan eta kolorearen era-
bilpenean indar berezia jarrita
egindakoak dira koadroak.

Bizkaiko eta Gipuzkoako  kos-
taldeko hainbat paisaiak, eta
Durangaldeko nekazal ingurueta-
ko zenbait ikuspegi daude besteak

beste, erakusketan; Atxondoko eta
Durangoko irudiak, esaterako.

Jazz argazkiak Berrizen
Julen Uribe argazkilari berriztarrak
jazz musikariei egindako argazkien
bilduma da, bestalde, Berrizko
Kultur Etxeko sarreran otsailaren
27a arte ikusgai dagoena. Euskal
Jazz Argazkiak izeneko erakuske-
tan, argazkigintzan bestelako hain-
bat gai ere jorratzen dituen Uri-
bek zuzeneko musika emanaldie-
tan egindako argazkiak ipini
dituzte ikusgai.

Euskal Herriko hiriburuetako
uda sasoiko jazz jaialdietako kon-
tzertuetan Julen Uribek bere kame-
ragaz harrapatutako uneak dira;
saxo-jotzaileei, kontrabaxu- edo
piano-jotzaileei egindako gertu-
ko erretratuak. I.E.

Uribek jazzlariei 

zuzenekoetan egindako

argazkiak Berrizen

KORRIKA LEHIAKETAK

‘Euskalaketa ‘ bakarrizketa
lehiaketa antolatu dute

Apirilaren 7tik 17a arte Euskal
Herria zeharkatuko duen Korri-
karen 17. ediziorako AEK-k anto-
latu dituen ekimenetariko bat da
aurten lehenengo edizioa duen
Euskalaketa izeneko bakarriz-
keta lehiketa.

Antolatzaileek asteon jaki-
narazi dutenez, martxoan buru-
tuko dituzte kanporaketa saioak,
eta Korrikaren amaieragaz bat
eginda, apirilaren 17an, Donos-
tian jokatuko dute finala. 

Otsailaren 28rako, korri-
ka17@gmail.com helbidean
eman beharko dute izena lehia-
ketan parte hartu gura dutenek:
izen-abizenak, parte hartuko
duten herrialdea, telefonoa eta
posta elektronikoa jakinarazi
beharko dituzte bertan.

Guztientzako berdina izan-
go den lan bi egin beharko dituz-
te parte-hartzaileek euren baka-

rrizketan: bakoitzak gai libreko
zortzi minutuko bakarrizketa egin-
go du lehenengo; ondoren, guz-
tiek “euskalakari” berbaren ingu-
ruko bost minutukoa.

Antzerkizale Elkarteak izen-
daturiko epaimahai batek eraba-
kiko du nor den lehiaketaren ira-
bazlea, eta bi pertsonentzako Kari-
berako bidaia izango da sari
nagusia. Herrialdeetako irabaz-
leek  aste bukaerarako egonaldiak
jasoko dituzte saritzat. I.E.

Gai librean eta 

“Euskalakari” berbaren

inguruan jardungo dute

Apirilaren 17an

Donostian jokatuko

dute lehiaketaren finala

Laster gure herrietara helduko den 17. Korrikaren
egitarauaren barruan jaso dute lehiaketa
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Estetikaren filosofiari buruzko lana
kaleratu du Aitor Aurrekoetxeak 

Zelan sortu zaizu liburua argi-
taratzeko aukera?
Badaramatzat hamar urte uni-
bertsitatean Arte Teoriari buruz-
ko Filosofiaren Estetika ataleko
klaseak ematen, eta irakaskun-
tzan hasita ohartu naiz gaiari
buruzko materialik ez daukagu-
la euskaraz. Euskarazko klaseak
eman ahal izateko, itzulpengin-
tza, asmagintza eta egokitzapen
lana egin behar izan dugu. Gutxi-
naka, corpus bat osatzen joan
naiz material horrekin, eta haus-
narketa propioekin uztartuta
argitaratu dut liburuan. 

Ikasleentzako izan daiteke
bereziki erabilgarria liburua?
Bai.  Arte Historia eta Filosofia
ikasketetan dihardutenentzat
eta estetika modernoari buruz

interesa daukatenentzat izan dai-
teke bereziki erabilgarria. Liburuan
XVIII. mendetikXXI.era arteko ibil-
bidea jaso dut. Funtsezkoak diren
zenbait pentsalariri buruzko
gogoetak egin ditut, euren ezau-
garri inportanteenak azpimarra-
tuz. Lehenengo aldia da halako lan
bat euskaraz egiten dena: esteti-
kari buruzko argitalpenik ez da
aurretik euskaraz egon. 

Zeintzuk dira estetika jorratu
duten funtsezko pentsalariak?
Kant, Schiller, Baudelaire, Émile
Zola, Victor Hugo, Duchamp...
Filosofo eta pentsalari gehienek
esan dute zerbait estetikaren ingu-
ruan; antzinakoek ere bai: Plato-
nek, Aristotelesek.... Estetika, filo-
sofiako disziplina gisa, baina, XVIII.
mendean jaio zen: horrek baldin-

behar dugu gure buruan. Hori
guztia da estetika. Ezin daitekee-
na egin, estetika kosmetikarekin
nahastea da: gure eremu geogra-
fikoan sarri nahasten dira este-
tika eta ile-apaindegia...   

Zein da estetikaren filosofiaren
egiteko zehatza?
Estetikak kontzeptualizatu egi-
ten du artea, hainbat gogoeta-
ren bitartez: “Zergatik daukagu
esperientzia estetikoa?”, “Zer-
gatik bizipen estetiko batzuek
sentiberatasunarekin daukate
zerikusia eta beste zenbaitek
ez?”... Galdera hauek egin eta
erantzuten saiatzen da, besteak
beste, estetikaren filosofia.  

Arte garaikideari begiratzeko
ere baliagarri dira autore kla-
sikoen teoriak?
Funtsezkoak dira: Kantek eman
zuen oraindik gainditu barik
dagoen  esperientzia estetikoa-
ren definizio bat: “hiru fakultate-
ren (entendimendua, sensibilita-
tea eta irudimena) arteko jolas
librea”. Pentsalari guztiek zeuka-
ten estetikari buruzko lege uni-
bertsalak ateratzeko helburua. 

Estetikarena ez da gai subjeti-
boa, beraz? 
Hain justu horixe da estetikaren
arazo garrantzitsuenetako bat;
subjetibotasuna. Ematen du kon-
traesana dela zerbait subjekti-
botik lege objektibo bat atera-
tzen saiatzea, baina horretan
saiatzea da oinarria. Askotan
esaten da “gustuei buruz ez dagoe-
la ezer idatzita”, baina badaude
zenbait ezaugarri unibertsal.

Zeintzuk izan daitezke ezauga-
rri amankomun horiek? 
Adibide oso muturreko batekin
azalduta: New Yorken bizi den eta
arte galeria batean lan egiten
duen gizon edo emakume sofis-
tikatuenak baditu arteari buruz-
ko hainbat bizipen eta esperien-
tzia Papuako tribu bateko lagun
batekin amankomunean. 

Zerk baldintzatzen du gehien
gure esperientzia estetikoa?
Egungo zalantzarik handieneta-
koa da erreproduzitzeko baliabi-
de teknikoek zelan eragin duen
gure esperientzia estetikoan:
hainbeste erreprodukzio ikusi eta
gero,  Sofia Museoan Picassoren
“benetako” Gernika ikusten dugu-
nean zelan bizi dugun. I.E.

tzatu egiten du disziplina,
modernitatearekin nahasten
delako. Disziplinaren oinarria
da etiko (badakigu zer dagoen
ondo eta zer dagoen txarto),
metafisiko eta logiko izateaz gai-
nera, estetikoak ere bagarela
gizakiok. Uneoro jasotzen dugu
informazio estetikoa; koloreen
bitartez, formen bitartez, etab.
Eta hori guztia antolatu egin

Unibertsitatean irakasten duen estetikaren filosofiari buruzko euskarazko lehenengo liburua kaleratu du,
Hiria argitaletxeagaz, Aitor Aurrekoetxea irakasle durangarrak. Estetika modernoaren inguruan hainbat
hausnarketa euskaraz dauka izenburua liburuak, eta egilearen ahotik jaso dugu liburuko gaien berri   

ARTEA ELKARRIZKETA

“Kant-ek eman zuen
esperientzia

estetikoari buruzko
definizio osoena”

“Funtsezkoak diren
pentsalarien teoriak
azaldu eta gogoetak

tartekatu ditut”



anboto 2011ko otsailaren 18a, barikua 15 Ki
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Hil ala biziko partidua jokatuko
dute etzi  Berasaluzek eta
Apraizek. Logroñoko Adarraga
pilotalekuan Berasaluze VIII-
Apraiz eta Titin I I I-Pascual
bikoteek jokatuko dute. Parti-
du garrantzitsua da bi bikote-
entzat; Binakako Txapelketako
ligaxkan berdindurik daude
lehiatuko diren bi bikoteak,
hiruna garaipenekin.

Binakako Txapelketako
zortzigarren jardunaldia ospa-
tuko dute asteburu honetan.
Lehenengo lauak sailkatuko
dira finalerdietarako. Berasalu-
ze VIII.a eta Apraiz laugarren
postuan daude. A.M.

Berasaluze eta
Apraiz laugarren
garaipenaren bila

San Simon txapelketa jokatu-
ko dute bihar Dimako golf
zelaian. 2011ko rankingerako
puntuagarria izango da txapel-
keta hau, eta hiru mailatan
banatuko dituzte parte-hartzai-
leak; jokalarien handicaparen
arabera banatuko dituzte mai-
lak. Goizeko 10:00etan hasiko
da txapelketa, eta ondoren
odoloste-jana egongo da.

Rankinga hamalau txapel-
ketek osatzen dute, eta horie-
tako hirugarrena da San
Simon. Urtarrilean hasi ziren
txapelketak: lehenengoa Erre-
geetako Txapelketa izan zen;
bigarrena, berriz, Txotx Txapel-
keta. A.M.

San Simon golf
txapelketa
jokatuko dute
bihar Diman

“Gure helburua mailari eustea da,
eta horretarako gabiltza beharrean”

DDuueellaa  bbii  aassttee  hheelldduu  zziinneenn  BBeerrrrii--
zzeerraa..  ZZeellaann  iikkuussii  dduuzzuu  ttaallddeeaa??
Hasieran dudak neuzkan, talde-
kideen egoera zelakoa izango
ote zen, baina gogo handiagaz
ikusi ditut jokalariak. Taldea gaz-
tea da, eta zulotik irteteko aukera
duela sinesten du. Animikoki
ondo daude, eta bi asteotako
lanagaz, entrenamentuekin eta
partiduekin, oraindino eta gehia-
go sinesten dugu mailari eusteko
dugun aukera horretan. 

EEttaa  ttaallddeeaakk  zzuu,,  zzeellaann  hhaarrttuu  zzaaiittuu??
NNoollaakkoo  hhaarrrreerraa  eeggiinn  ddiizzuuttee??
Entrenatzaile aldaketak beti dira
onak. Zergatik? Normalean joka-
tzen ez duten jokalariek aukera
bat ikusten dutelako, abagune
bat; entrenamentuetan gehiago
saiatzen dira. Titular sentitzen
denak ere, jokatuko duela uste
duenak, ondo hartzen du. Entre-
natzaile aldaketa emaitza txarren
ondorio da. Eta emaitza txar
horiek taldeak ondo ez jokatzea-
ren ondorio dira. Aldaketa guz-
tiak positiboak dira. 

AAzzkkeenn  sseeii  ppuunnttuueettaattiikk  llaauu  lloorrttuu
ddiittuuzzuuee..  DDiinnaammiikkaa  oonneeaann  ssaarrttuu
zzaarreetteellaa  ddiirruuddii,,  eezzttaa??
Bai. Lehenengo aurkaria Basurto
izan zen; beheko postuetako tal-
de bat. Zer edo zer ateratzeko
aukera ona zela pentsatzen
genuen; berdindu egin genuen,
partidua irabaztea merezi genuen
arren. Puntu bat lortu genuen,
eta genituen bajak kontuan izan-
da, ondo dagoela pentsatzen dut.
Aurreko astean, berriz, taula
erdialdean dagoen Apurtu Arte-
ren aurka leihatu ginen. Partidua
irabazi egin genuen; egia esate-
ko, ondo irabazi genien, gainera.

Amaieran estutu egin gintuzten,
baina, emaitza labur geratu zen. 

1155  jjaarrdduunnaallddii  ffaallttaa  ddiirraa  ttxxaappeellkkee--
ttaa  aammaaiittzzeekkoo..  MMaaiillaa  mmaanntteenndduukkoo
dduuzzuueellaa  uussttee  dduuzzuu??
Bai, noski. Hori da gure helburua,
eta hori lortzeko gabiltza guztiok
beharrean. Gauza bakarra eskatu
diet jokalariei: azken hilabetera,
azken lau partiduetara, bizirik hel-
tzea; hau da, maila mantentzeko
aukerekin heltzea. Arinago bada,
hobe, baina egoera hau denbo-
raldia amaitu arte geugaz eroan-
go dugu, salbazioa bost puntura
dugu-eta. Azken bi partiduetan
puntuatu ondoren, puntu bakarra
moztea lortu dugu. Taldera heldu
nintzenean, sei puntura geneu-
kan salbazioa, eta orain bost
puntura dugu. Beste taldeak ere
puntuatzen dabiltzala esan gura
du horrek. 

EEttaa  zzeeiinnttzzuukk  iizzaannggoo  ddiirraa  mmaaiillaa
mmaanntteennttzzeeaa  lloorrttzzeekkoo  ggaakkooaakk??
Formularen jabe ez naiz, bestela
ez ginateke honela egongo
(barrez). Taldeak kalitate handiko
jokalariak ditu; modu batera joka-
tzen jardun dute, eta nik beste
modu batera jokatzeko eskatuko
diet. Helburua puntuak lortzea
da. Maila horretan asko jokatzen
da goitik, bigarren jokaldiak dau-
de, estrategia erabiltzen da...
ezaugarri horiek alboratu barik,

beste modu batera jokatzeko
eskatuko diet: baloia gehiago
edukitzeko eskatuko diet, hain
zuzen ez jokatzeko; hegalak era-
biltzeko... Horretan saiatuko gara.
Hala ere, garrantzitsuena emai-
tza positiboak lortzea da. 

FFiittxxaattuu  aall  dduuzzuuee  nnoorrbbaaiitt??
Maila honetan, taldeetako jokala-
riek soldatak dituzte. Berrizek,
berriz, filosofiagatik partidukako
pizgarriak eskaintzen ditu. Gaitza
da bilatzen duzun hori ekartzea,
beraz. Zuzendaritzari aurrerako
eta atzerako jokalariak eskatu
dizkiot; batez ere, atzeko postue-
tarako jokalariak behar ditugu.
Gainera, baja garrantzitsu bat
izan dugu; Jon Acedok denboral-
di osoa galduko du lesio bat
dela-eta. 

JJaarrdduunnaallddii  hhoonneettaann  UUggeerruuaaggaarreenn
aauurrkkaa  jjookkaattuukkoo  dduuzzuuee..  ZZeerr  aassmmoo
ddaauukkaazzuuee??
Bost puntura dauzkagu; partidu
garrantzitsua da eurentzako ere,
beraz. Gu hara puntuatzera goaz;
etxetik kanpora puntuak lortzea
positiboa da. Hala ere, baja
garrantzitsu bat dugu, gainera;
Raul Ramos kapitainarena, hain
zuzen ere. 

BBeerrrriizzeekk  uurrttee  uuggaarrii  ddaarraammaa  OOhhoo--
rreezzkkoo  MMaaiillaann,,  aarrdduurraa  hhaannddiiaa  sseenn--
ttiittzzeenn  aall  dduuzzuu??  
Ardura handia da, baina ez nau
kezkatzen. Horrelakoa naiz. Nik
guztia emango dut, betiko
moduan. Egon naizen talde guz-
tietan sentitu dut ardura bera.  

EEttaa  eennttrreennaattzzaaiillee  llaanneeaann,,  eerrrroonnkkaa
lleeggeezz  hhaarrttzzeenn  ddoozzuu??
Bai. Batez ere, horregatik onartu
dut eskaintza. Oso gustura nen-
goen Zornotzan, baina Ohorezko
Mailan entrenatzea erronka 
handia da. A.M.

Zulotik atera eta ohorezko mailari eusteko helburuagaz heldu da Loiti Berrizera.

J.M. Loitik ardura hartu duenetik, egoerari
buelta ematen hasi da Berriz. Jokatu dituz-
ten azken sei puntuetatik lau lortu dituzte.
Hala ere, azken postuan jarraitzen dute;
salbazioa bost puntura daukate oraindino.

Gauza bakarra
eskatu diet jokalariei:
azken lau partiduetara

bizirik heltzea

Gogotsu ikusi dut
taldea. Zulotik irteteko
aukera ikusten dute

jokalariek
Denboraz kanpora izan bada
ere, Jon Agirrebeitia berrizta-
rrak 21.postuan amaitu du
Hell´s Gate lasterketa. Biga-
rren aldia izan du Munduko
Txapelketako lasterketa hone-
tan. Beste lasterkari bat aurre-
ratzen zebilela, lurrera jauzi zen
Agirrebeitia; hala ere, lasterke-
ta 21. amaitu eta arratsaldeko
proban parte hartu ahal izan
zuen berriztarrak. Proba Gra-
ham Jarvisek irabazi zuen.

Aurten Munduko Txapel-
ketako hiru probatan aritzeko
asmoa agertu du Agirrebeitiak.
Italiako proba horretan parte
hartu ondoren, berriztarraren
asmoa ekainean Austr ian
ospatuko den Erzberg Rodeon
parte hartzea da. A.M.

Agirrebeitia 21.
izan da Italiako
Hell´s Gaten

JJOOSSEE  MMAANNUUEELL  LLOOIITTII

Jaioterria: 
Durango
Adina:
46 urte
Ibilbidea:
- Abadiño futbol taldeko

kadeteak (taldea mailaz
igotzea lortu zuen)

- Eibar (beheko taldeak):
Hiru urte kadeteetan eta
hiru urte gazteetan

- Zornotza futbol taldea



KirolakKi 2011ko otsailaren 18a, barikua anboto16

Igaro da asteburu koperoa, eta azkenean ez da
sorpresarik egon; Regal F.C. Barcelona gailen-
du da 75. Kopa honetan.

Nahiz eta final laurdenetan partidu borro-
katua eskaini, gureak ez dira fin ibili, beste tal-
deen maila ikusita. Bizkaia Bilbao Basket
berandu konturatu zen Caja Laboral Baskonia
momentu honetan ez dela talde sendoa, eta
partiduak eskuetatik alde egin zion azken
momentuan.

Final erdietan, Regal F.C. Barcelonak, nahi
izan zuenean apurtu zuen partidua. Erraz. Inda-
rrez. Botere handiz. Caja Laboral Baskoniak
asko hobetu beharko du denboraldiko momen-
tu erabakiorretan zerbait egiteko.

Finalean, Real Madridek ez zuen Barcelona
gailentzeko itxurarik eman. Partidua kontrolpe-
an izan zuten kataluniarrek, eta Anderson han-
di baten eskutik garaile nagusi agertu dira aur-
tengo kopa honetan. Talde haundia eta izarrez
josia Regal F.C. Barcelona. Helduko ote da inor
beraien mailara aurten? 2010eko finalean ger-
tatutako errepikatzeko aukerak egongo ote
dira aurten? Gauzak asko aldatu beharko dira.

Bukatzeko, Zornotza Saskibaloi Taldea eta
zornotzar guztiak zoriontzeko aukera aprobe-
txatzen dut, kantxa berria estreinatuko dute-
eta zapatu honetan. Klubaren hazkundean
beste pausu haundi bat. Zorionak!A

di
tu

ar
en

tx
ok

oa

Unai Zamalloa
•Saskibaloi entrenatzailea

Koparen biharamuna

Bi jardunaldi jokatu ondoren,
txapelketan aurrera egiteko
aukerarik barik geratu da DRT.
Zapatuan Hernaniren kontra
10-55 galdu zuten duranga-
rrek; Errege Kopan jokaturiko
bi partiduak galdu ditu DRTk.
Gallastegi entrenatzaileak ohar
batean adierazitakoaren arabe-
ra, “kristoren jipoiak” jaso dituz-
te bi partidu horietan. Lehenen-
go jardunaldian, 44-26 galdu
zuen DRTk Oviedo taldearen
aurka. Sei taldek osatzen dute

Errege Kopa, guztira.
Liga amaitu eta jarraian

hasi zen Errege Kopa, eta
horrek eragina izan du Gallas-
tegiren ustez: “Ohorezko B
Mailari eustea lortu ondoren,
taldea erlaxatu egin da”. Oha-
rrean adierazitakoaren arabera,
denboraldia amaitu arte arlo
fisikoa lantzeari ekingo dio
orain taldeak. Gallastegiren
berbetan, aurtengo denboral-
dian beste taldeekiko aldea
nabarmena izan da. A.M.

DRT aurrera egiteko
aukera barik geratu da
Errege Kopan jokaturiko bi partiduak galdu
dituzte Aratz Gallastegiren gizonek

Partidu biak galdu arren, gogor saiatu dira. Juanra de la Cruz

Modurik gogorrenean agurtu
behar izan du denboraldia Mai-
der Unda oletarrak. Urte hasie-
rako entrenamendu batean min
hartu eta gero, operatu egin
behar izan dute borrokalaria, eta
hainbat hiletan lehiaketetatik
kanpora egongo da, horrenbes-
tez. Otsailaren 10ean operatu

zuten Unda; zehazki, ezkerreko
belauneko aurreko lotailu guru-
tzatua, alboko barnekoa eta
kanpoaldeko meniskoa osatze-
ko egin zioten ebakuntza. Unda
etxean dago jada, eta “nahiko
ondo” dagoela adierazi du.

Denboraldiari agur esateaz
gainera, hainbat hiletan lehiatu
barik egon beharko du Maider
Undak. Bere berbetan, guztiz
osatzen denean itzul iko da.
“Belauna osatzeaz gainera,
burua ere landu behar da. Kon-
fiantza berreskuratu behar dut”. 

Iazko borroka libreko Mun-
duko Txapelketan bosgarren
postua lortu zuen Undak. A.M.

Undak agur esan dio
aurtengo denboraldiari
Belauneko lesioak osatzeko operatu egin
dute Maider Unda borrokalari oletarra

“Ondo nagoenean
itzuliko naiz, hau da,
guztiz osatzea 
lortzen dudanean”

Ligako talderik golegileena zergatik den erakutsi zuen Mallabiak. Juanra De la Cruz

Sasikoak ez zuen
aprobetxatu aurkari
zuzen bat atzean
uzteko aukera.

Mallabiak gogor ekin dio
lidergoaren defentsari

Mallabiak sendo eutsi dio
lidergoari lehenengo
aupadan. Derbian 1-8

gailendu zitzaion Kurutziagari.
Emaitza engainagarria izan dai-
teke, hala ere; lehenengko zatian,
0-1 eutsi zion Kurutziagak Malla-
biari. Bigarren zatian, berriz, zaz-
pi gol gehiago sartu zituen Malla-
biak; horietako sei Yerai Vazque-
zek sartu zituen, gainera. Bigarren
sailkatuak, Inter taldeak, 6-5 gal-
du zuen; bigarrenarekiko aldea
bost puntura handitu du, horren-
bestez. Domekan Aurrera de Vito-
riaren aurka jokatu du Mallabiak.
Gasteiztarrak beheko postuetan
daude, aukera polita dute malla-
bitarrek lidergoari eusteko, beraz.
Orain, Mallabia euskal ligako lide-
rra da 38 puntugaz, eta talderik
golegileena da, gainera.

Kurutziaga, ostera, behera-
go dago sailkapenean; 17 puntu
dauzka eta hamaikagarrena da.
Hala ere, taularen erdialdia pun-
tu gutxira du. Sasikoa B taldea
multzo horretan dago, 18 puntu-
rekin. Jardunaldi honetan Gas-

Lehenengo zatian Kurutziagak liderrari eustea lortu zuen. Bigarren
zatian, aldiz, gol festa egon zen euskal ligako derbian (1-8).

teizera doa Kurutziaga, UPV
Arabaren kontra jokatzera. Sasi-
koa ere kanpoan arituko da;
Kukuiaga taldearen aurka, hain
zuzen ere. Kurutziagak zein
Sasikoa Bk beharrezko dute
puntu horiek poltsikoratzea,
lasaitasunezko postuetara hur-
bildu gura badute, behintzat.

Sasikoa makal
Nazional A mailan, ostera, Sasi-
koak aukera ona galdu zuen
hiru puntu poltsikoratu eta aur-
kari zuzen bat atzean uzteko. 3-
5 galdu zuen Burlades taldea-
ren aurka, eta kinka larrian
jarraitzen du honenbestez. Bihar,
17:30ean, Aretxabaletaren kon-
tra jokatu du Sasikoak. Aretxa-
baleta 10. postuan dago; aurkari
zuzena du Sasikoak, beraz. 

Nazional B mailan, ostera,
Elorrioko Buskantzak goiko
postuetan mantentzeko aukera
ona dauka asteon. Bihar,
18:00etan, Oriokoren aurka
jokatuko du; Orioko azken sail-
katua da. A.M.

Gol festa bategaz
estreinatu du lidergoa
Mallabiak. 1-8 irabazi
zion Kurutziagari.
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FUTBOLA
HIRUGARREN MAILA
KKuullttuurraallaa  --  GGeerrnniikkaa
Zapatuan, 17:00etan, 
Tabiran
LEHENENGO ERREGIONALA
ZZaalldduuaa  --  AArrttiibbaaii
Zapatuan, 17:45ean, 
Solobarrian
HIRUGARREN ERREGIONALA
EExxttrreemmeeññoo  --  IIttuuggaarrppee
Domekan, 16:00etan, 
Tabiran
ZZaalldduuaa  BB  --  BBeerrrriizz  BB
Zapatuan, 15:30ean, 
Solobarrian

SASKIBALOIA
EBA MAILA
TTaabbiirraakkoo  --  VViill llaammuurriieell
Zapatuan, 19:30ean, 
Landakon
LEHENENGO AUTONOMIKA
TTaabbiirraakkoo  --  SSaann  IIggnnaacciioo
Zapatuan, 17:00etan, 
Landakon
LEHENENGO ERREGIONALA
AAnnbboottooppeekkoo  --  SSaalleessiiaannooss
Zapatuan, 18:00etan, 
Tabiran

ARETO FUTBOLA
EUSKAL LIGA
MMaallllaabbiiaa  --  AAuurrrreerraa  VViittoorriiaa
Domekan, 17:30ean, 
Zaldibarko kiroldegian
LEHENENGO ERREGIONALA
AAbbaaddiiññookkoo  LLaagguunn  --  
AAuurrrreerraa  BBeettii
Zapatuan, 17:00etan, 
Berrizburun
EElloorrrriiookkoo  BB  --  HHeeggaallaarriiaakk
Zapatuan, 18:00etan, 
Elorrioko kiroldegian
MMeennddiibbeellttzz  --  BBeeggooññaazzppii  8866
Zapatuan, 16:30ean, 
Landakon
BIGARREN ERREGIONALA
GGuu  LLaagguunnaakk  --  EEggaarrttssuuaakk
Zapatuan, 18:00etan, 
Landakon

TRINKETEA
ESKUZ BINAKA 1.MAILA
MM..GGoonnzzaalleezz  --  MMaarrttiinn//
RR..UUrriiaarrttee--II..EEttxxeebbeerrrriiaa
Zapatuan, 10:30ean, 
Tornosolon

Agenda“Gehien faltan botatzen nuena
eguneroko entrenamenduak ziren”
Jose Luis Mendilibarrek denboraldi honetarako eta hurrengorako kontratua sinatu du
Osasunagaz: “Proiektu erakargarria neritzon eta barrutik ezagututa ustea berretsi dut”

Jose Luis Mendilibar Osasunako kamisetari eusten, Patxi Izko lehendakariagaz batera. C.A. Osasuna

Berriro ere futbolaren zurrun-
bilo zorora bueltatu da
Jose Luis Mendilibar entre-

natzaile zaldibartarra. Geratzen
den denboraldi zatirako eta hurren-
gorako kontratua adostu du Osa-
sunagaz, eta etapa berria “ilusioz”
hartzen duen “erronka berria” dela
adierazi du.

2010eko urte hasieran
Valladolid taldea utzi eta Osasu-
nagaz hasi den arte, eguneroko

jardunaren falta dela gehien
igarri duena dio: “Partiduetan
aulkian egon eta taldea zuzen-
tzea sentzazio betegarria da,
baina asteburuetan makina bat
futbol partidu ikusi ditut telebis-
taz, eta taldeak aztertzeko balio
izan dit. Egia esan behar badut,
gehien faltan bota dudana egu-
neroko lana izan da; entrena-
menduak prestatzea eta gero
zelaian lantzea jokalariekin”.

Hauxe da liga hasita dagoe-
la talde baten gidaritza hartzen
duen lehenengo biderra, eta
alde horretatik “esperientzia
berria” izango da: “Liga hasieran
hile batzuk hartu ditzakezu tal-
dea ezagutu eta norabidea lan-
tzeko. Orain, hile batzuk beha-
rrean, egun batzuk bakarrik
ditugu horretarako. Hala ere, tal-
deak gauzak onak baditu. Etxe-
an ondo ibili da, eta horri eutsi
behar diogu. Kanpoan dabil
makal eta part idu horietan
hobetu behar dugu”.

Mendilibarren esanetan,
Osasunaren proiektuak asko
erakartzen zuen kanpotik begi-
ratuta: kluba, zaleak… Eta orain
arte ezagutu duen apurrean,
“kanpotik somatzen nuena kon-
firmatu egin dut”, dio pozez.

Abentura berri horretan,
Toni Ruiz prestatzaile fisiko
kanariarra izango du alboan.
Badira zortzi urte bien arteko
lankidetza sortu zela, eta zaldi-
bartarrak konfiantza osoa du
beragan.

Durangoko Kulturalari buruz
ere galdetu diogu. Aurten parti-
du batean ikusi du; 1-3 galdu
zuten Laudioren kontra. Hala
ere, hainbeste partiduren ondo-
ren goian ibiltzea “ez da kasuali-
tatea”, dio, “zorterik onena opa
diot hemendik amaierara”. J.D.

Hauxe da liga hasita
dagoela talde baten
gidaritza hartu duen
lehenengo aldia

Anbotopekok denboraldiko
hirugarren partidua galdu zuen
Portugaleteko Jarrillerosen aur-
ka; etxetik kanpora galdu duen
lehenengo partidua izan da. Gal-
du arren, l idergoari  eusten
jarraitzen du Anbotopekok, hala
ere, aldea puntu bakarrera moz-
tu dute Jarrilleros eta Barrena
Berrik.

Asteburu honetan, Lehe-
nengo Erregionaleko 16. jardu-
naldia jokatuko dute. Bihar,

Anbotopekok Aguilas Salesia-
nos taldea hartuko du etxean,
19:00etan. Aurkaria beheko
postuetan dago, aukera polita
du puntuak eskuratzeko, beraz.

Bestalde, EBA mailan, Tabi-
rakok Villamuriel taldea hartuko
du Landakon jardunaldi hone-
tan. Partidua bihar jokatuko da,
19:30ean. Azkeneko jardunal-
dian, 69-58 galdu zuen Piesla-
gosen aurka; hiru partidu baka-
rrik irabazi ditu Tabirakok, eta
azkeneko postuan jarraitzen du. 

Emakumezkoei dagokienez,
Tabirakok bihar jokatuko du, eta
San Ignacio UPNA taldearen
aurka lehiatuko dira. Aurreko
jardunaldian, 53-43 galdu zuen
Durangoko taldeak. A.M.

Anbotopekoren lehen
porrota etxetik urrun 
Lehenengo bi sailkatuen arteko partiduan,
Jarrilleros taldea 78-63 gailendu zitzaien

“Kanpotik proiektu
erakargarria zirudien
eta barrutik ezagututa
ustea konfirmatu dut”

Liderra izaten jarraitu
arren, puntu bakarreko
aldea du orain

Bizkaiko Kluben Arteko Txapel-
keta amaitzeko hiru jardunaldi
falta direnean, Abadiño xake
taldea eroso kokatuta dago
goren mailan. Ez da harritzekoa;
izan ere, iaz nahita muzin egin
zioten euskal ligari, hainbeste
bidairekin nekatuta zeudelako.
Aurten xakelari horiek (eta B
taldetik igotakoek) gorenari
aurre egiteko kapaz direla era-
kutsi dute. Larrasoloeta Duran-
goko taldea, aldiz, azken aurre-
ko da orain, eta puntuak batu
behar ditu.

Lehenengo mailan, Zaldi
Baltzak gorenera bueltatu gura
du aurten, baina igoera zaildu
egin zaio, partidu bi emaitza
argiekin galdu ditu-eta. Hala

ere, joan zen asteburuan 4-0
irabazi zuten, eta horregaz,
gutxienez, mailari eusteko pau-
su handia eman dute. 

Bestalde, gazteen txapel-
ketan  Jon Lagos, Alvaro Minte-
gi, Xabier Diaz eta Daniel Gri-
gore ederto dabiltza kimu mai-
lan. Benjaminetan Sergio Muni-
lla eta Aritz Eder Elexperen jar-
duna eta haurretan Maitane
Baras eta Enrique Garciarena
ere azpimarragarriak dira. J.D.

Larrasoloeta estu eta
Abadiño lasai xakean
Bizkaiko kluben arteko txapelketan 
Durangoko taldea puntu beharrean dago

Zaldi Baltzak gaitz du
iaz galdu zuen goren
mailara bueltatzea

Hogeita bat urtez pilota mun-
duari estu lotuta egon ostean,
Aitor Totorikaguenak utzi egin-
go duela jakinarazi du; eraba-
kia atzera bota ezina dela gai-
neratu du. Urte hauen guztien
balantze positiboa egin du:
“Hogeita bat urte hauetan
asko gozatu dut, hala ere,
momentu mingotsak ere bizi
izan ditut”. Master Jai ekoizte-
txeko lehendakaria izan da
orain arte. Bere berbetan, esku
onetan utzi du enpresa. “Bete-
beharrak eginda utzi  dut;
azken aldian hainbat hitzarmen
sinatu ditugu, gainera”. 

Pilota mundua utzi eta Fili-
pinetara joateko asmoa agertu
du Totorikaguenak. Hemendik
aurrera, Meridien Vista Gam-
ming zuzentzera mugatuko da
Totorikaguena. A.M.

Totorikaguenak
utzi egingo du
pilota mundua
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AMALURRA

Herritarren artean harrera ona
izan dutela adierazi digu Jabier

Azpitarte alkateak: “Jende
asko dabil bideak erabiltzen”

Ibilbide hauek herriko ondarea
ezagutzeko aukera eskaintzen
dute. Azterketa arkeologikoak

garatzeko asmoa daukate

Balore ekologikoa duten bideak,
lehengoratuta eta erabilgarri

Oka errekaren ertzeko baso-bidea eta Matzagabarrenatik
Eitua industrialdera doana dira udalak atondutakoak
Berrizek inguruneagaz gozatze-
ko aukera ematen duten ibilbide
berri bi ditu, udalak Aldundiaren
laguntzagaz egindako lanei
eskerrak. Berriak baino, zehazki,
eraberritutakoak direla esatea
zuzenagoa da. Izan ere, bat
baso-bidea da eta bestea per-
tsonen igarotzeak zabaldutako
bidexka. 150.000 euro inguruko
aurrekontua izan dute lanek;
iazko maiatzean ekin zieten. Biz-
kaiko Foru Aldundiak 84.000
euroko diru-laguntza eman zion
udalari, eskualdean ingurugiroa
zaharberritzeko arloan ematen
duen lehenengo laguntza izanik.

Balio ekologikoa
Balio ekologikoa duten ibilbide-
ak dira konpondutakoak. Ola-
kuetako herri-gunetik elizako
kanposantu ingururaino doan
baso-bidean –GR-229ren bar-
nean dagoena– hondarra bota
dute, eta aisialdirako gune ere
izateko jesarleku batzuk ipini

dituzte bidean zehar. Kilometro
bateko distantzia dauka ibilbide-
ak, eta, basoa izatera, argiztape-
na jartzeko ezin izan dute eguz-
ki-energia aprobetxatu. Hori bai,
kontsumo baxuko LED argiak
erabili dituzte, eta, gainera, ez
daude gau osoan piztuta. 

Industrialdera
Proiektua bi zatitan edo fasetan
diseinatu zuten, eta bigarrenean
sartzen da Matzagabarrenatik
Eitua industrialdera doan bidex-
ka egokitzea. Herritarren erabi-
lerak sortutako bidea da hau,
eta bertan bidegorriaren fun-
tzioa ere barneratu dute; hau da,
oinezkoentzako izateaz gainera,
bizikletaz ere ibili daiteke, hormi-
goia bota baitute bertan. Trenbi-
dearekiko paralelo garatzen da
bide hau.

Harrera ona
Berrizko alkate Jabier Azpitarte-
gaz egin du berba Anbotok egi-

tasmoaren egoera aztertzeko.
Azpitarteren arabera, bide biak
“konponduta eta erabilgarri dau-
de jadanik”. 

Herr i tarren artean izan
duen harreraren gainean galde-
tuta, “jende asko dabilela” adie-
razi digu alkateak; asko eta
asko ei dira ibilaldiak egiteko
aprobetxatzen dutenak.

Azterketa arkeologikoak
Ibilbide hauek herriko ondarea
ezagutzeko aukera eskaintzen
dute. Nabarmentzekoa da eliza
eta hilerri inguruan azterketa
arkeologikoak hasi dituztela eta,
beraz, gaur egungo baloreaz
gainera, etorkizunean elementu
gehiago atera daitezke argitara.
Azpitartek aurreratu digunez,
lehenengo zundaketak eginda,
“gauza interesgarriak” aurkitu
dituzte, eta bigarren fasean
horietan sakondu gura ei dute.

Azterketak amaitzean ingu-
runea egokituko dute.
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INMOBILIARIAK

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. Estreinatze-
ko.Informazio pertsonalizatua.
• Bifamiliarra. 4 logela eta 3 komun. Garajea,
trastelekua – txokoa. Lorategia barbakoarekin. 
Leku onean kokatua.

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

LUR SAILAK SALGAI

OROBIOS
• 4.200 m2-ko lursaila. Guztiz laua.

IURRETA
• 5 hektareako lursaila. Abeletxe bat egiteko aukera
dago.

LEMOA
• 2.800 m2 eta 2.700 m2-ko lursailak eraikitzeko
baimenarekin. Prezio interesgarria.

OLETA (OTXANDIO)
• 2.300 m2. Fruta-arbolak eta abeletxea ditu.Erreka
ondoan kokatuta dagoen lursaila.

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
• ANDRA MARI: Halla, sukaldea, jangela, egongela,
2/4 logela, 2 komun eta egongelatxoa.
• ANTSO EZTEGIZ: Halla, egongela, sukaldea, 
2 logela eta komuna.
• ANTSO EZTEGIZ: Halla, sukaldea, egongela-jangela,
3 logela eta 2 komun. Ganbara eta garajea. Guztiz
berriztatua. Estreinatzeko.
• ARAMOTZ: Halla, egongela, sukaldea, 3 logela eta
komuna. Balkoia.
• ASTOLA BIDEA: Halla, sukaldea, egongela, 2 logela
eta komuna. Balkoia.
• BERNARDO GABIOLA: Halla, sukaldea, egongela, 
2 logela eta komuna. Guztiz berriztatua.
• BERNARDO GABIOLA: Halla, sukaldea, egongela, 
3 logela, komuna eta despentsa.
• UNDA TORRE: Halla, sukaldea, egongela, 3 logela
eta komuna.
• ZUBIAURREA: Halla, sukaldea, 4 logle, egongela 
eta 2 komun. Garajea eta trastelekua.
• MARTXOAREN 8a: Halla, sukaldea, 2 logela,
egongela eta 2 komun. Terraza handia.
• ERROTARITXUENA: Halla, sukalde jantzia, logela
bakarra edo 2 logela, egongela, 2 komun eta
eskegitokia. Terraza. Garajea. Prezio interesgarria.
Berriak estreinatzeko.
• GALLANDA: Halla, sukaldea, egongela, logela
bakarra edo 3 logela, komun bakarra edo 2 komun 
eta balkoia. Ganbara eta garajea. Prezio interesgarria.
Berriak estreinatzeko.
• EZKURDI: Halla, egongela-jangela, sukalde jantzia,
3 / 4  logela eta 2 komun. 
• F.J.de ZUMARRAGA: Halla, 2 egongela, sukaldea, 
3 logela eta komuna.
• F.J.de ZUMARRAGA: Halla, egongela, sukaldea, 
3 logela eta komuna. Balkoia.
• GASTEIZ 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.
• SALMENTAN BASERRIA LUR EREMUAREKIN
ZORNOTZAN.

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. 
• EZKURDI: 4 logela, egongela, sukalde jantzia eta 
2 komun. Balkoia.
• 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

ERAIKUNTZA BERRIA
• ZALDIBAR: Eraiki  berria, bukatuta. 138.000€-tik
aurrera. Garajea eta trastelekuarekin.
• IURRETA: Maspe: Eraiki berria. 1,2,3 eta 4 logela.
210.500€-tik aurrera.
• DURANGO: Etxebizitzak terrazekin salgai. 1,2,3 
eta 4 logela.
• ABADIÑO: Berehalako banaketa. 2 eta 3 logela,
sukalde jantzia eta 30 m2-ko terraza. Garajea eta
trastelekua. 265.000€-tik aurrera.
• MAÑARIA: 3 logela, sukalde jantzia eta 2 komun.
Trastelekua eta garajea. 252.000€

ETXEBIZITZAK SALGAI
DURANGO
• DURANGO: AZKENEKO etxebizitza. 3 logela eta 
2 komun. Terraza. Ganbara eta garajea.
• EZKURDI: 70 m2. 180.000€.
• SASIKOA: Erdi berria. 90 m2. 3 logela eta
eskegitokia. Balkoia. 52 m2-ko terraza. Eguzkitsua.
• DURANGO: Apartamentua. Jantzia. 210.500€.
• ASTXIKI: 115 m2. 3 logela. Garajea eta ganbara. 
• OLLERIA: 95 m2. 3 logela, egongela eta 2 komun.
Ganbara eta garajea. Eguzkitsua. Etxe osoak kanpora
ematen du.
• SASIKOA: 3 logela. 2 terraza. Berogailua. Igogailua.
Ganbara eta garajea. 240.000 .
• FRANTZISKO IBARRA: ERDI BERRIA. 90 m2. 
2 logela, egongela eta sukaldea. Terraza. Eskegitokia.
Ganbara eta garajea.
• ARAMOTZ: 3 logela eta egongela. Balkoia.
Despentsa. Eguzkitsua. Altuera ona. 165.000€.
• ANBOTO: 3 logela, egongela eta komuna.
Berriztatua.
• JUAN OLAZARAN: 100 m2. 3 logela eta 2 komun. 
2 terraza. Ganbara eta garaje itxia.
• SAN IGNAZIO: 95 m2. 3 logela eta 2 komun. 
12 m2 eta 8 m2-ko terrazak. Ganbara eta garajea. 
• ARTEKALE: Berria. 80 m2. 2 logela. Polita.
• MADALENA: 2 logelako atikoa. Terraza. 
• MURUETA TORRE: 2 logela, egongela handia, 
2 komun eta sukaldea balkoiarekin. Trastelekua eta
garajea.
• ANDRA MARI: Apartamentua. Guztiz jantzia.
162.000€.
• TABIRA: Apartamentua. Garajea. 237.400€.
• ERRETENTXU: 85 m2. 3 logela eta 2 komun.
Ganbara eta garaje itxia aukeran. Eguzkitsua.
Ikuspegiekin.
• LANDAKO: 90 m2. 3 logela eta 2 komun. 2 terraza.
Ganbara eta garajea. Polita.
• JUAN DE ITZIAR: Zonalde lasaia. 4 logela, egongela
eta despentsa. Terraza. 150.000€.
• PLATERUEN PLAZA: Berria. Estreinatzeko. Atikoa. 
2 logela eta 2 komun. 40 m2-ko terraza. Duplexa
egiteko aukerarekin. 2 ganbara. Garajea. 
• SAN FAUSTO: 1º solairua. 3 logela. BERRIA.
150.000€.
• KIRIKIÑO: 60 m2. 3 logela. 138.500€.
• DURANGO: Txaleta. 400 m2. Garajea. Lorategia.

ELORRIO
• ELORRIO: 2 logela, egongela eta sukalde-jangela.
Trastelekua. Garaje handia. 161.700€

IURRETA
• BIDEBARRIETA ( Postetxea). 3 logela. Igogailua eta
berogailua. Terraza. Ganbara. 232.000€.
• BIXENTE KAPANAGA: 90 m2. 3 logela eta egongela.
Terraza. Eguzkitsua. Polita. Berriztatua. Pisu altua. 
• URALDE: 3 logela. Igogailua. Trastelekua. 186.800€

• ASKONDO: 80 m2. 3 logela. 
• MASPE: 2 logela, egongela eta komuna. 185.000€

• URALDE: 2 logela eta egongela. Terraza. 155.000€

ABADIÑO-MATIENA
• ASTOLA: 70 m2. 3 logela eta egongela. Berria.
Ikuspegi politak.
• TRAÑABARREN: 90 m2. 3 logela eta 2 komun.
Terraza. Ganbara eta garaje itxia. Eguzkitsua.
• MATIENA: 2 logela eta egongela. Trasteleku-txokoa.
Polita. Eguzkitsua. Berogailua. Guztiz jantzia. Etxe
osoak kanpora ematen du. 144.300€.
• FERIALEKU: 90 m2. 3 logela eta egongela.
Ganbara. Ikuspegiekin. 171.300€.
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Higiezinak
ETXEBIZITZAK

SALDU

Abadiño. 2 logela, 2 ko-
mun, sukaldea, egongela,
igogailua, trastelekua eta ga-
rajea. 4. Solairua, ia berria.
Prezioa: 217.000 euro. 
Tel.: 688 686 587 

Abadiño. 2 logela, 2 ko-
mun, egongela, sukaldea es-
kegitokiarekin, balkoia, gara-
jea eta trastelekua. Ia berria.
Oso polita. Deitu eta ikusi.
Tel.: 615 007 216

Durango. 98 m2-ko etxebi-
zitza oso eguzkitsua, 3 logela,
sukaldea-jangela, bainugela
eta komun leihodunak, 2 te-
rraza partikular  eta baita te-
rraza komunitarioak ere. Al-
tzariz betea, berogailuaren
galdara jarri berria, hormako
lau armairu, aluminiozko
leihoak, ateak eta zorua alda-
tuta. Garaje eta igerilekuare-
kin. Tel.: 655 704 684

Durango. Alde Zaharra. 71
m2. Kanpoaldera begira. Al-
tzariz hornituta. 2 logela.
Egongela. Sukaldea. Komun
bat. Guztiz berriztuta. Fatxa-
da, atalondoa, eskailera eta
teilatua (06). Parketa , sukal-
dea, gresa, berokuntza, kris-
tal bikoitzeko leihoak, ate
blindatua (07).  199.000
euro. Tel: 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. 3 logela, 2 komun, sukal-
dea eskegitokiarekin, egon-
gela ederra, ganbara eta gara-
jea. Kokapen oso ona, etxe
eguzkitsua eta bista ederre-
koa. Prezioa: 343.000 euro.
Tel.: 615 760 801.

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. Telefo-
noa: 679 382 369. Sorkunde

Durango. Pisu ederra mar-
txoaren 8ko kalean. 3 urte ere
ez ditu eta oso polita dago ja-
rrita. 80 m2 ditu, bi logela, bi
komun, oso polita den sukal-
de berria eta saloi ederra. Pisu
osoa inguratzen 90m2-ko te-
rraza itzela. Pisu osoak kan-
pora ematen du eta orienta-
zioa paregabea da. Berarekin
batera 30m2-ko garajea sal-
tzen da. Tel.: 637 416 438

Elorrio. 65 m2-ko etxe be-
rria Buzkantz kalean. 2 logela,
komun bat, sukalde-egonge-
la eta ganbara ederra. Igogai-
lua dauka eta prest dago bizi-
tzera sartzeko. Kokapen one-
ko etxe polita eta eguzkitsua.
Prezio ona. Tel.: 94 682 12 34 

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.: 655-70 26 47

Mañaria. Bi logela handi,
balkoia duen egongela eta su-
kalde handia. Eguzkitsua.
Aluminiozko leihoak, elondo
egurra. Mendira ematen du.
Toki lasaia. Garaje itxia. Bi so-
lairu. Etxea guztiz hornitua. 
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. 666 829 510

Elorrio. Hiru urteko pisua
alokagai Nizeto Urkizu kale-
an. Hiru logela ditu, egongela,
bi komun, sukaldea eta bi bal-
koi. 87 m2 erabilgarri ditu.
Tel.: 660 458 756.

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

Elorrio. 45 m2-ko pisua alo-
kagai. Logela, komuna eta
sukalde-egongela. Egoera
onean. (garajearekin batera
alokatzen da). Prest dago bi-
zitzera sartzeko. 
Tel.: 687 740 449

ERRENTAN HARTU

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

Elorrio. Altzariz jantzitako
pisu bila nabil elorrion, aloka-
tzeko. 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. 
Telefonoa: 679 620 447 edo
646 654 744

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

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

LOKALAK

ERRENTAN EMAN

Abadiño. Lokal ekipatua, al-
tzariekin alokagai, Matiena
eta Durango bitarteko errepi-
dean.120 m2. 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 behea eta 120 m2
goia. Tel.: 657 79 45 52.

GARAJEAK

SALDU

Berriz. Garajea salgai . Itxita.
Argia eta ura (azpiegitura be-
rriak). Ate automatikoa, bai-
nua, 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. Garajea alokagai
San Inazio auzunean, produ-
san. Tel.: 635 743 624 (Iñaki)

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

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

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

Elorrio. Garaje itxia aloka-
gai,  kotxe bat eta trasteak
sartzeko tokiarekin. Nizeto
Urkizu kalean. 660  45 87 56.

ERRENTAN HARTU

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

Teknologia
INFORMATIKA/
BIDEOJOKUAK

SALDU

Nintendo wii salgai. Osa-
garri askorekin. Mandoak,
nunchakuak, wii fit tabla, joko
originalak eta abar. Segurta-
sun kopiak irakurtzen ditu. 
Tel.:  627 102 512 edo 
egurre@gmail.com

GAINERAKOAK

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

Lana/negozioak
LAN ESKARIAK

ETXEKO LANAK

Durango. Etxeko lanak egin,
portalak zein tabernak garbi-
tzeko prest. Durangaldean.
Orduka. Tel.: 94 681 71 74

Durango. Neska gazte bat
arratsaldetan garbiketa lanak
egiteko, umeak zaintzeko
edota dendari moduan lan
egiteko prest. Interesatuek
deitu 615 716 232 telefonora.

PERTSONAK ZAINDU

Atxondo. Neska gaztea eta
euskalduna naiz, eta aste ba-
rruan arratsaldez umeak
zaintzeko prest nago. Haur
hezkuntza ikasten nabil.
Umeekin esperientzia eta au-
toa. Lanerako prest nago. 
Tel.: 626 196 885

Durango. Pertsona nagu-
siak zaintzeko lan bila. ‘Zain-
du‘ programa eta Diba koo-
peratiban, tartean, mendeko-
tasunaren ingurukoa. Ordu-
tegi malgua, goizez zein arra-
tsaldez. 616 531 309. Ana

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 baita portalak garbitze-
ko ere. Tel.: 665 7174 58 
edo e-posta: 
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. 
Tel.: 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 

Durango. Garbiketarako,
ume edo nagusien zainketa-
rako lan bila nabil. Lanaldi erdi
edo osorako. Esperientziare-
kin. Tel.: 638 437 901

Elorrio. Neska euskalduna
eta esperientziaduna arra-
tsaldetan edo orduka (astele-
henetik ostiralera) haurrak
zaintzeko prest baita klase
partikularrak emateko. Haur
hezkuntzako tituluduna naiz
eta gaur egun hezkuntza be-
rezia ikasten dihardut. Intere-
sa baduzu, deitu: 688 640
604 (arratsaldez).

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

Elorrio. 20 urteko neska
euskalduna. Haurrekin espe-
rientziaduna,  astelehenetik
ostiralera umeak zaintzeko
eta etxeko lanak egiteko
prest. Haur hezkuntzako titu-
lua. 9 hilabeteko haur bat
zaintzen egon naiz. Kotxeko
karneta daukat. 
Tel.: 666 197 568.

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

GAINERAKOAK

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

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. Durangoko neska
euskalduna umeak zaintzeko
prest. Arratsaldetan zein or-
duka izan daiteke (astelehe-
netik ostiralera). Autoa eta
gidabaimena. 639 879 065 

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

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

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

Durango. Masajeak etxez
etxe, Durangaldean. Etxetik
mugitu gabe zure gustuko
hanketako igurtziak (errefle-
xologia), masaje lasaigarriak
zein terapeutikoak emango
dizkizut. Sesioa: 10 euro (40
min). Sesio berezia (buru eta
aurpegiko masajetxoak bar-
ne): 15 euro (ordu bete). 
Luis Mari. 606 266 244. 
Mesedez, aurretiaz deitu.

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

Durango. Lorezaintzan,
eraikuntzan, txofer modura,
banaketan eta abar lan bila.
Lorezaintzan esperientzia
daukat. Paperekin. Gidatzeko
baimena. Tel.: 669 594 376

LAN ESKAINTZAK

OSTALARITZA

Eibar. Zerbitzaria. Ezinbes-
tekoa: esperientzia izatea eta
Deba Behean bizitzea. Lanal-
dia eta ordutegia zehaztu
gabe. Kontratua: aldibatera-
koa. Berehala hasteko. Sartu.
Erref.: 1003. 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 (disponobilitatea iza-
tea). Kontratua: aldibatera-
koa. Berehala hasteko. Sartu.
Erref.: 1001.  94 620 04 49

Iurreta. Zerbitzaria.  Ezin-
bestekoa: esperientzia, gida-
baimena, kotxea eta Duran-
galdean bizitzea. Lanaldi er-
dia asteartetik igandera
(disponibilitatea izatea).
Kontratua: aldi baterako bai-
na luzatu daiteke. Berehala
hasteko. Sartu. Erref.: 1112.
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.

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. Kontratua: praktikak. Be-
rehala hasteko. Urteko solda-
ta gordina: 12.400 lehenengo
urtean. Sartu. Erref.: 1027.
Telefonoa: 94 620 04 49

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

Durango. Aseguru-merka-
taria. Aseguru konpainia ba-
tean bezeroak erakartzea eta
mantentzea. Ezinbestekoa:
esperientzia izatea komertzial
lanetan eta durangaldean bi-
zitzea. Lanaldia: osoa zein er-
dia. Kontratua: merkantila.
Berehala hasteko. Hileko sol-
data: 500 euro (lanaldi osoa-
rengatik) + komisioak. Sartu.
Erref.: 113.  94 620 04 49.

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

Durango. Zuzendaritzako
idazkaria. Ezinbestekoa: in-
gelesa menperatzea, forma-
kuntza: zuzendaritza idazka-
ritza, esperientzia eta duran-
galdean bizitzea. Lanaldi osoa
zatitua astelehenetik ostira-
lera. Kontratua: aldi batera-
koa. Berehala hasteko. Urte-
ko soldata gordina: 17.500
euro (1. urtean). Sartu. Erref.:
1229. Tel.: 94 620 04 49

Eibar. Gelazaina. Ezinbese-
koa: esperientzia gelazain la-
netan eta deba behean bizi-
tzea. Lanaldia eta ordutegia
zehaztu gabe. Kontratua: al-
dibaterakoa. Berehala haste-
ko. Sartu. Erref.: 1022. Tele-
fonoa: 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. Telefo-
noa: 94 620 04 49

Zornotza. Merkataritzako
agentea. Ezinbestekoa: gu-
txienez %33ko minusbaliota-
suna, diplomatura edo lizen-
tziatura, informatikako eza-
gutzak, gidabaimena eta
norbere autoa. Lanaldi osoa.
Ordutegia: Zatitua. Kontra-
tua: enplegua sustatzeko. 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
(egunaren arabera). Kontra-
tua: merkantila (autonomoa).
Sartu. Erref.: 802. 
Tel.: 94 620 04 49

NEGOZIOAK

ERRENTAN EMAN

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

Denetarik
SALDU/EROSI

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

Egurra eta teilak. Alerce
egurra. Enpaketaturik saltzen
ditut, egoera onean. Berrizta-
tutako baserri batetik aterata
daude. Teilatuaren neurriak
16x16 metro. 
Telefonoa: 615 704 269

Haritzezko oholak salgai.
Berriak eta sikuak saltzen di-
tut. Ertz bizikoak. Neurria: lo-
diera 8 edo 5 zm, zabalera 20
zm-tik aurrera eta luzera 3 m-
tik aurrera. Arotzentzako
egokiak dira, baita teilatu edo
zoruak berriztatzeko ere. 
Tel.: 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

Audi a3 1.6 sportback
salgai . 2007. 75.000 km.
Parrot sistema. Egoera one-
an. Tel.: 670 239 110 
(iñaki, gauean deitu)

Bmw 118 d salgai. 2008.
55.000 km. Urdin iluna. Alu-
miniozko llantak. Oso egoera
onean, oso gutxi kontsumi-
tzen du. Ordenagailua, agin-
teak bolantean dituen bmw
ekipo profesionala bluetooth-
arekin. Bi guneko klimatiza-
gailua. Bmw garantia ofiziala
azaroa arte. Sabairako barrak
eta llanta joko bat oparitzen
ditut. 656 759 537 (joseba)

Citroen Xsara. 2000 hdi
90cv, jabe bakarra,  abs,
120.000km, 2001. Gorria.
3.200 euro. 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, kolpe
gabekoa. Oso ondo zaindua.
Tel.: 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 dagoen  furgone-
ta. Gutxi erabilita eta extra
ugarirekin (berokuntza,  2.
bateria, toldoa, bizikletak era-
matekoa, isotermoak, 3 per-
tsonendako ohea, eserleku-
giratorioa, komuna,...). 
Tel.: 665 70 75 35

MOTORRAK

SALDU

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

Yamaha jog scooter bat
salgai. 2.000 km. IATa pa-
satuta. Ezer aldatu barik,
dena originala. Beti egon da

garajean. Tel.: 650 172 285
stratokaster@gmail.com. 

GAINERAKOAK

SALDU

Kotxeko lau gurpil salgai.
Gutxi erabilita. G. Grip
185/60r1482h. 1000km. 
Telefonoa: 627102512

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. Kolorea: gorria. Neu-
rria: 57. Direkzioa: dia-compe.
Shimano 105 osorik 8v. Bu-
xiak: mavic. Gurpilak: mavic
sup. Kubiertak: spezialized-
michelin. Sillina: selle italia
turbomatic 4. Berria dauka:
kambio/freno manetak, fun-
dak eta kableak. Prezioa: 500
euro. Tel.: 600 959 741. 

Jaitsieretarako moun-
tainbike-a salgai. Scott
gambler dh20 2010. Oso
egoera onean dagoen eta ia
erabili ez den jaitsieretarako
bizikleta salgai. Konponente
guztiak orijinalak. Prezioa
1.950 euro. Tel.:655 706 713

ANIMALIAK

SALDU

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

Idisko bat salgai. Malla-
bian, piriniar arrazako hasita-
rako idisko bat salgai. 
Telefonoa: 606 709 118

MUSIKA

GAINERAKOAK

Gitarra eskola partikula-
rrak durangon.Elektrikoa,
akustikoa, rocka, bluesa, jaz-
za, funka eta abar. Eskalak,
akordeak, erritmoa, teknikak,
inprobisazioa, irakurketa...
Tel.: 650 172 285

SARRERAK

SALDU

Sarrerak: bartzelona vs
athletic. Bi sarrera ditugu
salgai. Oso onak dira, zelaia
oso ondo ikusten da, tribuna
behekaldean. Bakoitzak 94
euro balio ditu, baina prezioa
nahikotxo jaisteko prest gau-
de. Neskalaguna eta biok ezin
gaitezke joan, horregatik sal-
tzen ditugu. 626 18 44 39
gikajulen@hotmail.com 

Familia/etxea
ETXERAKO TRESNAK

SALDU

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

Otxandion, ostiralero
Anbotoren banaketa
egiteko pertsona bat
behar da. Interesatuta
bazaude, deitu:

94 681 65 58 
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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.

KONTALARIA
IURRETA
›› Otsailaren 25ean, Ohiana
Etxegibel ipuin-kontalaria (3 eta
4 urtekoentzako 17:30ean, eta
5 urtetik gorakoak 18:00etan),
Ibarretxe kultur etxean.

›› Otsailaren 25ean, Blai Senabre
(Alacant) ipuin-kontalaria,
20:00etan, Ibarretxen.

MUSIKA
DURANGO
›› Otsailaren 18an, Uner Dynamic

+ Iker Undersound + Ruben
Costas, 22:00etan Plateruenean.

›› Otsailaren 18an, Norte Apache
Ttipi-ttapa tabernan, 22:30ean.

›› Otsailaren 20an, Amadeus
Camerata Orquesta-ren Entre las
cuerdas kontzertu didaktikoa,
18:00etan San Agustinen.

›› Otsailaren 24an, Kantulagun
(gonbidatuak: Josu Zabala,
Bingen Mendizabal, Alex Ruiz de
Asua eta Txoni), 20:00etan
Plateruenean. 

›› Otsailaren 25ean, Yoko Out aka
KF eta Ghetto, 22:00etan
Plateruenean.

ELORRIO
›› Otsailaren 18an, Albert Pla eta

Diego Cortés, 22:30ean Arriola
antzokian.

›› Otsailaren 25ean, gaztetxoenda-
ko May-Be kontzertua, 20:30ean
Arriola antzokian.

URTEURRENA
ELORRIO (Gaztetxea-
ren 23. urteurrena)
›› Otsailaren 19an, 11:00etan,

eskalada txapelketaren finala.
13:00etan hasita, luntxa, txotxa,
eta Antton&Liher-en musika
emanaldia, eta bazkaria.
20:30ean kontzertuak: Split 77,
Zea Mays, Sermond’s eta Edan. 

ANTZERKIA

BERRIZ
›› Otsailaren 18an, Logela Multime-

diaren Anaki umeentzako lana,
18:00etan Kultur Etxean.

DURANGO
›› Otsailaren 19an, Vaya Semanita,

20:00etan eta 22:30ean San
Agustin kulturgunean.

ZORNOTZA
›› Otsailaren 18an, Organik

taldearen Maniatic@s,
21:00etan Zornotza Aretoan.

BERBALDIA

DURANGO
›› Otsailaren 23an, Hendrik

Vaneeckhaute bideokonferen-
tzian, Aitaren rola, Pinondo
etxean, 18:00etan (Habixe
elkarteak antolatuta).

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

ELORRIO
›› Otsailaren 19an, Hendrik

Vaneeckhaute bideokonferen-
tzian, El papel del padre,
11:00etan Iturri kultur etxean.

DANTZA

DURANGO
›› Otsailaren 19an, AIKO Dantzaldi

ibiltariaren erromeria, 19:00etan
Plateruenean. 

ERAKUSKETA
BERRIZ
›› Otsailaren 28a arte, Julen
Uriberen Euskal Jazz argazki
erakusketa, Berrizko 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.

Otsailaren 25ean, Durangoko Plateruenean

YOKO OUT + GHETTO
Durangaldeko talde biren zuzenekoak daude datorren barikurako Pla-
teruenean aurreikusita. Poeta hiltzaileen hamarkada diskoko kantak euren
zuzeneko berezian eskainiko dituzte Yoko Out taldeko zortzi musika-
riek. Ghettok, izen bereko lehenengo diskoko kantak joko ditu. 

›› Otsailaren 25ean, Egunero
antzezlanaren emanaldia.   

ZINEFORUMA
BERRIZ
›› Otsailaren 20an, También la

lluvia filmaren emanaldia,
19:00etan Kultur Etxean.

ZINEMA

DURANGO

Zugaza

Saw VII 3D
Zuzendaria: Kevin Greutert 

barikua 18: 20:00/22:30 
zapatua 19: 20:00/22:30
domeka 20: 19:30/22:30
astelehena 21: 19:00/22:00
martitzena 22: (ikuslearen
eguna): 20:00

Umeen zinema

El oso Yogui 3D
Zuzendaria: Eric Brevig 

barikua 18: 18:00 
zapatua 19: 16:00/18:00
domeka 20: 17:00

Zineforuma

Poesía (jatorrizko bertsioa)
Zuzendaria: Lee Chang-dong

eguena 17: 20:30

ELORRIO
Arriola

The tourist
Zuzendaria: Florian Henckel-

Donnersmarck

zapatua 19: 22:30
domeka 20: 20:00
astelehena 21: 20:00

Umeen zinema

Zigortzaileak          
Zuzendaria: Arantza Ibarra eta

Alfonso Arandia

domeka 20: 17:00 

ZORNOTZA
Zornotza Aretoa

Balada triste de
trompeta
Zuzendaria: Alex de la Iglesia

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

Umeen zinema

El tesoro del rey
Midas
Zuzendaria: Maite Ruiz de Austri 

domeka 20: 17:30

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

Otsailaren 18an, 18:00etan
Berrizko kultur etxean

ANAKI
Lau eta hamabi urte bitarteko umeei bai-
na era berean publiko zabalari zuzendu-
ta pentsatu eta sortu du Logela Multi-
media talde elorriarrak Anaki ikuskizu-
na: helduei zuzenduriko hainbat keinu
biltzen dituzte ikuskizuneko musikak eta
estetikak, baita testuak ere. Proiekzioak,
pantaila barruan integratzen den aktore
bat, aktore manipulatzaile bi eta robot
itxurako makina bat dira, besteak beste,
ikuskizunaren osagaiak; eta kontsumis-
moa, ausardia, laguntasuna, ekologia eta
abar dira lantzen dituzten gaiak.

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, 18
09:00-09:00 
• De Diego (Intxaurrondo 22 - Durango) 
Zapatua, 19
09:00-09:00
• Campillo (Montebideo 24- Durango)
09:00-13:30 
• SanRoma (Uribarri 5 - Durango)
• De Diego (Intxaurrondo 22 - Durango) 
• Balenciaga (Ezkurdi 8 - Durango) 
• Unamunzaga 
(Murueta Torre 2C - Durango)
• Sagastizabal (Askatasun Et. 19 -
Durango)
• Bartolome (Gabiola 2 - Berriz) 
• Jaio-Olabarrieta (Erreka 6 - Elorrio) 
09:00-14:00
• Irigoien (Bixente Kapanaga 3 - Iurreta)
09:00-22:00
• Lopez de Aretxaga 
(Torresolo, nº 4-Abadiño)
Domeka, 20
09:00-09:00
• Irigoien 
(Bixente Kapanaga 3 - Iurreta)
Astelehena, 21
09:00-09:00
• Gaztelumendi 
(F.J. Abasolo 2 -Durango) 
Martitzena, 22
09:00-09:00
• Unamunzaga 
(Murueta Torre 2C - Durango)
09:00-22:00
• Egaña (Bekoetxe 4 - Zaldibar)
Eguaztena, 23
09:00-09:00
• Balenciaga (Ezkurdi 8 - Durango) 
Eguena, 24
09:00-09:00
• Mugica (Andra Mari 9 - Durango)

EGURALDIA

8

13o

9

18o DOMEKA

13

13o ASTELEHENA

5

12o ZAPATUA

11

13o BARIKUA

MARTITZENA

AARRIIEESS (martxoak 21 - apirilak 20)
Laneko monotoniatik irteteko garaia heldu zaizu. Pro-
posaitu egiozu nagusiari: ulerkorra izango da.

TTAAUURRUUSS (apirilak 21 - maiatzak 20)
Garaia da zaren modukoa agertzeko, ezta? Ez gera-
tu etxean, eta egin gustukoen duzun hori!

GGEEMMIINNII (maiatzak 21 - ekainak 20)
Egoera gaitz baten aurrean aurkituko zara. Apala
izan, eta alboan dauzkazunek lagunduko dizute.

CCAANNCCEERR (ekainak 21 - uztailak 20)
Ez obsesionatu hainbeste osasunagaz. Zure gor-
putzagaz gustura egoten ikasi behar duzu.

LLEEOO (uztailak 21 - abuztuak 23)
Ahaztu gura duzun trauma hori konpontzeko garaia
heldu da. Aurre egin behar diezu zure beldurrei. 

VVIIRRGGOO (abuztuak 24 - irailak 23)
Aurreztailea izan bazara, ez larritu. Bere garaian era-
baki egokia hartu zenuen, eta lasai ibili ahalko duzu. 

LLIIBBRRAA (irailak 24 - urriak 23)
Ekiteko orduan dudak badituzu, utzi arrazoia albo
batera eta egin kasu bihotzari!

SSCCOORRPPIIUUSS (urriak 24 - azaroak 23)
Garai ona da harremanak estutzeko, edo aspaldian
ikusi ez duzun lagun horri deitzeko.

SSAAGGIITTAARRIIUUSS (azaroak 24 - abenduak 23)
Zure bizitza hutsik dago aspaldian. Saiatu irteten,
bidai bat egiten edo egunerokotasuna aldatzen.

CCAAPPRRIICCOORRNNUUSS (abenduak 24 - urtarrilak 20)
Zutaz txarto esaka dabiltzala? Gauzak patxadaz hartu eta
egin berba ingurukoekin. Dena konpondu daiteke. 

AAQQUUAARRIIUUSS (urtarrilak 21 - otsailak 21)
Azken aldian utzita zabiltza. Kirola egitea komeni zaizu; utzi
telebista alde batera, eta hasi kirola egiten! 

PPIISSCCIISS (otsailak 22 - martiak 20)
Lanean hasteko topatu egin behar da, lehenengo,
ez duzu uste? Jarrera horrek ez dizu lagunduko. 
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Larunbatean Eiderrek, gure etxeko
sorgin txikiak, 5 urte beteko ditu. 
Zorionak, guapisima! Amets politen
patxito handi-handi bat, etxeko
guztien partez!

Domekan urtetxo bat beteko 
du Enekok. Jarraitu beti bezain
alaia eta ona izaten. Zorionak 
eta besarkada haundi bat, zure
gurasoen partez!

Zorionak, bikote! Joan den
barikuan, otsailak 11n, Mikel etorri
zen gugana. Ongi etorri eta musu
haundi bat, Mañaria eta Axpeko
familia osoaren partez!

Zorionak, Juan! Jon, Arantza, Iñaki
eta zure ikasle guztien partez. Musu
handi-handi bat eta egun on-ona
pasatu egizu! Ea trago eder batera
gonbidatzen gaituzun.

Gaur, otsailaren 18an, Rober
koinatuak urteak bete ditu.
Zorionak, Ane, Joseba eta Idoiaren
partez eta ondo-ondo ospatu egizu
zure eguna!

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

Kilima
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Arabako
ibaia
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zurixka

Zarauzko

Lohia
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ibaia

Egurats

Oparo

Gure
bandera

Infin.,
ukitu

Garrasi

Gora!

Balu, eta
guri ...

Infin.,
ezarri

Erdi, hitz
elkarketan

Garia
jotzeko
lekua

Ez eme

Röntgen

Gantzuak

Noren
atzizkia

1

500
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Joan den
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Altuak

Bururatua

Azkena eta
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EZARD

ERTOTUA
IAZEAR

GARAIAK
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AKUILUAN Amaia Ugalde LAUHORTZA

Jasone Agirre
Kazetaria

Utopia
“Dena eztabaidatzeak
daukan garrantziari buruz”
izenburuko liburuan, Oscar
Wilde-k, bere pertsonaia
baten ahotik dio Ingalaterra
ez dela herrialde zibilizatua
izango harik eta Utopia
lurraldea ere bereganatu
arte. Zentzu praktikorik
gabeko indibiduoak behar
direla esaten du, oraina
baino haratago ikusteko gai
direnak, gaurko egunaz
gaindi pentsatzeko kapazak.
Herria gidatzen ahalegintzen
direnak herri xumeari
jarraituta baino ez omen
dute hori lortuko.

Euskal Herriak ere, inoiz
Euskal Herri zibilizatua
bada, Utopia beharko du
zortzigarren alaba. Zentzu
praktikorik gabeko jendea,
momentuko botere kalku-
luetatik haratago ikusteko
gai diren gidariak ere
beharko ditu, herri-herriak
dioena entzuteko gai izango
direnak.

Eta Wilde berriro hona
ekarrita, ideia arriskutsuak
ere beharko dira, bere ustez,
arriskutsua ez den ideia
batek ez baitu ideia deitzea
ere merezi.

Forma ere zaindu egin
beharko da. Wildek dio
forma dena dela, bizitzaren
sekretua. Sentimenduak,
iritziak adieraztea, berez,
kontsolatzeko modu bat dela
uste du Wildek, eta forma,
grinaren jaiotza den legez,
minaren heriotza ere badela.

Baina, jakina, Wildek due-
la mende bat idatzi zituen
kontu horiek guztiz eztabai-
dagarriak dira. Hortik, ba, dena
e z t a b a i d a t z e a k  d a u k a n
garrantzia.

Gidari izan nahi dutenek
herritarrei jarraituta
baino ez dute lortuko

“Elikaduraren industria jendearen
ezjakintasunaz asko aprobetxatzen da”

TTeelleebbiissttaann  bbaattaa  zzuurr iidduunn
ggiizzoonn  hhaarrkk  eessaannddaakkooaa,,
kkaalleeaann  bboolloo--bboolloo  ddaabbiillee--

nnaa.... ..  eelliikkaadduurraarreenn  ggaaiinneeaann  mmiittoo
aasskkoo  ddaaggoo  gguurree  ggiizzaarrtteeaann..  OOiihhaa--
nnee  UUnnzzaalluu  nnuuttrriizziioonniissttaakk  eelliikkaa--
dduurraarreenn  ggaaiinneekkoo  mmiittoo  hhoorriieekk
aappuurr ttuukkoo  ddii ttuu  aasstteelleehheenneeaann
AAbbaaddiiññoonn  hhaassiikkoo  dduueenn  iikkaassttaa--
rrooaann..  EElliikkaadduurraazz  bbeerrbbaa  eeggiinn
dduugguu  bbeerraaggaazz,,  bbeettii  eerree,,    oossaa--

ssuunnaaggaazz  lloottuuttaa..  

Gure jateko ohiturak ez
dira osasuntsuak?
Egiten dugu ahalegina
ondo jateko, baina
asko kostatzen da.
Jendeak entzuten
duen denari kasu
egiten dio, eta dena
ez da egia. Ikasta-
roan elikaduraren
gainean dauden
mitoak burutik
kenduko ditugu.

Zer mito,adibidez?
Badago bat oso han-

dia uraren inguruan.
D i e t i s t a  b a t i  o t u

zitzaion bazkal aurretik
baso bete ur  edatea

gomendatzea, tripa apur
bat bete eta horrenbeste ez
jateko. Orain jendeak pen-
tsatzen du jan baino lehen
bakarrik edan daitekeela ura!
Urak inoiz ez du loditzen, ez
daukalako kaloriarik. Gero,
okelak eta esneak, adibidez,
fama txarra daukate. 

Batzuek diote ez dela ona
esnea helduaroan edatea.
Egia esan, espezie bakarra gara
beste espezie baten esnea eda-
ten duguna. Baina nutrizioa
askotan matematika da, eta

esnearen balore nutrizionalak
ikusiz gero, oso ondo aprobetxa-

tzen du gure gorputzak esneak
daukan dena. Kaltzioa hartze-
ko, adibidez, onena basokada
bat esne da. Sojari buruz ber-

ba asko egiten da, eta nik  gomen-
datzen dut soja, baina inoiz ez
nuke esnekirik kenduko. Sojagaz
egiten diren produktuek kaltzioa
daukate, baina gehigarri moduan.
Kaltzioarentzat ingururik onena
esnea eta esnekiak dira. 

Atzo oso ona zen zerbait gaur oso
txarra dela entzuten dugu.
Bai, eta horregatik ikuspegi kriti-
koa sortu gura dut. Ez dago fantas-
tikoa den produkturik; denek dituz-
te alde onak eta txarrak. Batadun
pertsona batek esaten duen dena
ez da sinestu behar. Telebistan
gezur gehiago esaten dute egiak bai-
no. Ikastaroak zati bi dauzka; lehe-
nengoan elikagaien etiketetan jar-
tzen duena ulertzen ahalegindu-
ko gara. Bigarren atalean, kasu
konkretu batzuk ikusiko ditugu.
Dieta egoki bat oinarri hartuta,
umeei, diabetikoei, zeliakoei... zer
komeni zaien ikusiko dugu. Hori
parte hartzen dutenen interesen
araberakoa da. 

Askotan galdetzen dizuten gairen
bat ba al dago?
Urari buruzkoa. Sojari buruz ere
galdetzen didate, eta irtetzen diren
produktu izarren gainean ere bai.
Interes handia dago, baina ezjakin-
tasuna ere bai, eta elikaduraren
industria asko aprobetxatzen da
horretaz. Gure erosketetan behar
ez ditugun gauza pilo bat daude
garesti ordaintzen direnak.

Larregi jaten dugu?
Bai, eta, batez ere, gustatzen zai-
gunetik. Razioak lantzen ditugu
ikastaroan. Etiketa batzuetan jar-
tzen du razio bakoitzak zenbat gra-
mo izatea komeni den. Gauza asko
jan ditzakegula, baina kantitatea
zainduta. Poltsako patatetan, pake-
te txikienak bi razio dauzka. Baina
nork jaten du erdia eta beste erdia
beste baterako utzi? Inork ere ez!

Baina jatea plazer bat da!
Guztiz ados nago; jatea plazer bat
da. Eta denetik jan dezakegu, bai-

na ez kiloka! Aurreko baten lagun
batek McDonaldsera zihoala eta ea
zenbat kaloria jango zituen galde-
tu zidan. Ematen duten paperez-
ko bandeja ekartzeko eskatu nion.
Derrigorra da haren atzeko partean
elikagai bakoitzak zenbat kaloria
daukan ipintzera. Ekarri zidan, eta
hasi ginen zer jan zuen ikusten.
Beretzat egokiena egunean 2.500
kaloria jatea da. Hanburgesak 650
zituen, patatak 400 eta piku... Jan
ahal dela? Bai, baina askotan ezin
duzu hori egin!

Ohitura kontuak dira...
Dietetika hezkuntzagaz lotuta dago;
bizitza osoan dietista bategaz baga-
biltza, txarto egiten du bere beha-
rra. Heldu behar da momentu bat
norberak bere ohiturak aldatuko
dituena. Ez daukazu ohiturarik
fruiturik jateko? Sartu poltsan man-
darina bi eta sagar bat eta uneren
batean jateko ohitura hartu. Tru-
kuak erabili, umeekin legez.

Umeekin jateko kontuak batzue-
tan konplikatu egiten dira.
Umeentzako arrainezko albondi-
gak, hanburgesak eta saltxitxak
egin dituztela ikusi dut. Batzuetan
ondo etorri daiteke, baina lantzean
behin benetako arraina jan behar
dute umeek, eta purean egin bako
barazkiak ere bai. Ohitu egin behar
dira. Nik askotan jan dut arratsal-
deko seiretan arraina. Bazkaritan
ez nuenez jan nahi, askaritarako jar-
tzen zidaten. Eta orain gustura
jaten dut. Gero, pertsona bakoitzak
baditu batere gustatzen ez zaizkion
janak... baina beno, nirea, zorionez,
mariskoa da, eta nahiko ondo era-
maten dut. Gabonetan ez naute lan-
gostinoak jatera derrigortzen!

Denetik jan, baina ez kiloka. Jateko ohitura osasuntsuen gainean egin dugu berba Ohiane Unzalu nutrizionistagaz

Berriztarra da
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