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Domekan herriko ordenamendua berrikusteko
herri galdeketara deituta daude izurtzarrak

Bozka udaletxeko pleno aretoan eman
dezakete 11:00etatik 19:00etara

••AAttxxoonnddoo
Udalaren aldeko bigarren epaia
Anbotope auzian

••DDuurraannggoo
’Emakumeok plazara’ martxoaren
4an aurkeztuko dute

••OOttxxaannddiioo
Neberaren historiari buruzko
erakusketa Bolatokian 

••AAbbaaddiiññoo
Traña-Matienako garbiketa
zerbitzua esleitu du udalak

“Pilotak dena eman
eta guztia kendu dit;
pilotagatik naiz
naizen modukoa”
KKiirroollaa  •• Master Jai pilota arloko
enpresaren kudeaketa utzi du Aitor
Totorikak (Durango, 49 urte). Pilo-
ta munduagaz lotuta jarraituko du,
baina enpresaren gidaritza Mikel
Plazaren esku geratuko da. Totori-
kak 21 urte eman ditu pilota mun-
duan buru-belarri, lanean eta borro-
kan, eztabaidan eta erabaki garran-
tzitsuak hartzen; “lagunak eta etsaiak
egiten”, berak onartzen duenez.
Hala ere, ezin zuen besterik barik
alde egin; Asegarcetik irten zuene-
tik beti izan du eskupilota koadro
propioa sortzeko asmoa, eta orain
proiektu hori bideratuta dagoela dio:
“Hile batzuk atzeratuko da aurkez-
pena, baina Master Jaik eskupilo-
tan jardungo du”. 

Ordenamenduari buruzko
herri galdeketa domekan

Kepa Aginako
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Baserritar ekoizleen
merkatu berria
Eroskiko parkingean
DDuurraannggaallddeeaa•• Eskualdeko baserritar
ekoizleek euren produktuak salduko
dituzte Eroski supermerkatuaren sarre-
ran, hileko lehen barikuetan. Urkiola
landa garapen elkarteak martxan jarri-
tako Baserritik plazara ekimenagaz,
Traña-Matienan eguaztenetan egiten
den Abadiñoko merkatuan ere euren
postu bereiztuak izango dituzte.
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HERRIRIK HERRI
IZURTZA
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Bixente Kapanaga 19, behea 
48215 IURRETA (Bizkaia)

Tel.: 946 816 673 
Faxa: 946 817 636

construcciones@zarateyelexpe.biz

Arriandiko pasabidea
maiatzean amaituko dute

Azarotik dabiltza Arriandin beha-
rrean lur azpiko pasabidea egiten,
eta lanak amaitzeko aurreikusita-
koa baino denbora gehiago behar-
ko dute. Martxoaren erdi inguru-
ra arteko epea zeukaten obren

arduradunek, baina, arazo batzuk
tartean egon direla-eta, luzatu
egingo da epea, maiatzera arte.
Astelehenean Iurretako udalba-
tzak epea luzatzea onartu du. 

Asteon hasi dute errepide
azpiko tunela. Orain arte pasabi-
dearen sarreran egon dira beha-
rrean, Zornotzarako noranzkoan,
ezker aldean; errepidera heldu
direnean behin-behineko saihes-
bidea egin dute ibilgailuentzat.
Gerora, eskuma aldetik ere berdin
egingo dute; desbideraketa egite-
ko bidea atondu beharko dute, eta
orduan hasiko dira tunela esku-
ma aldetik egiten.

Lanak, “erritmo onean”
Iñaki Totorikaguena Iurretako alka-
teak azaldu duenez, beharrak “errit-
mo onean doaz”. Obren arduradu-
nek Aldundiagaz izandako trami-
te batzuengatik, eguraldiagatik eta
kable sare bategaz izandako ara-
zoagatik eskatu dute epea luzatzea.
“Hile bi gehiago edukita pasabi-
dea amaitzeko moduan egongo
dira”, alkatearen arabera. A.U.

Beharrak atzeratzeko hainbat
arrazoi egon da; eguraldia,
tramiteak eta baita kable
sareekin izandako arazoak ere

Tunela egiteko beharren epea hile bi luzatzea 
onartu du Iurretako udalbatzarrak aste honetan

Pasabidearen ezkerreko
sarrera amaitu dute eta 
tunela egiten hasi dira

izan zuten hasierako egitekoa:
arloka, herriaren indargune eta
ahulguneak identifikatu, eta herri
eredu bat zehaztu zuten; eraikun-
tza, industriagune edo ingurune
arloan herriak zelakoa izan behar-
ko lukeen eztabaidatuz. 

Domekako galdeketan jaso-
tako bozkak zenbatuta, emaitza-
ren interpretazioa egitea izango da
herriko ordenamendua berrizte-
ko prozesuan hurrengo pausua:
apirilaren hasierarako gura dute
hasierako onarpena egin. I.E.

Domekako herri galdeketan
jasotako botoak zenbatuta,
emaitzaren interpretazioa
martxorako egin gura dute

Izurtzarren %20 inguruk hartu du parte irailetik hona burutu dituzten batzarretan.

Hirigintza egiteko modu
berriak bilatuz jardun dute-
la hamar hileotan nabar-

mendu digute herriko ordena-
mendua berrikusteko prozesua
dinamizatzen jardun duten hain-
bat jakintza arlotako lantaldekoek
prozesuaren gaineko balantzea
egiteko eskatu diegunean. 

Ordenamendua berrizteko
prozesuetan, sarritan herritarren
parte-hartzea udalean burututa-
ko lanaren osagarri moduan aur-
kezten dutela eta herritarrek ekar-
penak egiteko izaten duten auke-
ra bakarra alegazioetarako tartea

izaten dela azpimarratu digute
talde eragileko kideek.  Izurtzaren
kasuan, berriz, prozesua garatze-
ko ezinbesteko baldintza izan ei
da herritarren parte-hartzea, eta
herritarren ekarpenak izan ei dira
prozesuaren muina: lan-metodo-
logiaren oinarria izan da herrita-
rren parte-hartzea eta prozesua-
ren faseak ere parte-hartze horrek
markatu dituela azaldu digute,
talde eragileko kideek.

Domeka honetakoa da, otsai-
laren 27koa, metodologia horrek
zehazten duen hurrengo hitzor-
dua: goizeko 11:00etatik 19:00ak
arte eman ahalko dute herritarrek
euren botua herri galdeketan.

Irailetik burutu dituzten herri-
batzarretan Izurtzako biztanle-
riaren %20k parte hartu izana oso
aberasgarritzat jotzen dute uda-
lean. Herriaren diagnosia egitea

Ordenamendua
berrikusteko
hurrengo pausua:
herri galdeketa 
Domekarako antolatu duten herri galdeketan 
euren bozka ematera deituta daude izurtzarrak

Ordenamendua berrizteko
prozesuaren ardatza
izurtzarren ekarpenak izan
direla dio talde eragileak 

Hilaren 5ean,
emakumeen
afaria Goiurian
Martxoaren 8a gertu dagoela-
eta, inauterietako zapaturako
afaria antolatu du Anderebide
emakume elkarteak. Goiuriko
Ikuspegi jatetxean afaltzeko gon-
bitea egin diete herriko eta ingu-
ruetako emakumeei. Karnabalak
tartean daudenez, afarira mozo-
rrotuta joateko deia egin du, gai-
nera, Anderebidek.

Afarirako ordua 21:30ean
ipini dute, eta Goiurira igotzeko
autobusa edukiko du gura due-
nak. 20:45ean irtengo du auto-
busak Correos pareko autobus
geltokitik0. 

Ibarretxe kultur etxean edo
Anderebideren telefonora deitu-
ta (616 490 506) eman daiteke ize-
na, eta horretarako azken egu-
na martxoaren 3a da. Bazkideek
20 euroan izango dute txartela,
iurretarrek 25 euroan eta gaine-
rakoek 30 euroren truke.  A.U.

Zapatu karnabal denez,
mozorrotuta joateko deia
egin du Anderebidek

Udalaren
Interneteko
gune berritua
martxan dago
Lehenago ere udalak martxan
zeukan helbidean (www.mana-
ria.org-en) baina itxura eta edu-
kiak berriztuta dago otsail erdial-
detik erabilgarri udalaren web-
gunea. Bizkaiko Aldundiaren
Biscaytik proiektuaren barruan
garatutakoa da berriztea, eta,
diseinatzaileen berbetan, “uda-
laren irudi berrian oinarriturik
plataforma modernoa, intuizioz-
koagoa, erabilgarriagoa eta edu-
ki berriekin” hornitua sortzea
izan dute helburua. 

Udal zerbitzuei, turismoari
eta kultur eskaintzari buruzko
informazioa zabaltzeaz gaine-
ra, “udalerriari buruz interesga-
rri jotzen dugun guztia” zabal-
tzea izango da aurrerantzean
webgunearen funtzioa: horreta-
rako berritu dituzte ‘Agenda’ eta
‘Albisteak’ atalak, esaterako.

Egitasmoaren bigarren fase
batean, herritarrei administra-
zioagazko hartu-emanak eta tra-
miteak etxetik bertatik burutze-
ko aukera eskaintzea zehaztu
dute helburu moduan. I.E.
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DURANGALDEA MALLABIA

Abadiñoko Ezker Abertzale-
ko lan talde batetik irten
eta Urkiola landa garapen

elkartean mamitu den Baserritik
plazara egitasmo berriak baserri-

tar ekoizleei bultzada ematea eta
duintasunez lan egin dezaten balia-
bideak eskaintzea ditu helburu.
Ekimenak orain antolatzen diren
merkatuetan eragin gura du, bai-
na espazio berriak sortzea ere bila-
tzen du.

Bide horretatik, datorren bari-
kuan hasita, martxoaren 4an, Eros-
ki supermerkatuaren kanpoal-
dean 12 postugaz osaturiko mer-
katua antolatuko dute hileko
lehenengo barikuetan. Merkatu
horretan, Durangaldeko ekoiz-
leen produktuak erosteko aukera
egongo da, 17:00etatik aurrera.

Ekimenagaz, alde batetik,
kontsumitzaileei babesa eskaini

gura diete birsaltzaileen aurrean;
ekoizle ez diren saltzaile horien
aurrean, kontsumitzaileei bermea
eskaini gura diete, erosten dute-
na benetan eskualdeko ekoizlee-
na dela adieraziz. 

Ekimenagaz bat egin duten
ekoizleek eta Urkiola landa gara-
pen elkarteak akordioa sinatu dute,
bakoitzaren konpromisoak zehaz-
tuz. Horrela, besteak beste, pos-
tuetan ekoizleen gaineko datuak
jakinaraziko dituzte (izen-abize-
nak, jatorria, produkzio mota…).
Horrela, ekoizle horiek beren bere-
gi ekimen honetarako sortutako
logotipoekin atondutako postue-
tan salduko dute: “Kontsumitzai-

leekin hartu-emana sendotu gura
dugu. Sortu dugun logotipoa ikus-
ten duenak argi izan dezala pos-
tu horretan saltzen diren produk-
tuak bertako saltzaileenak direla
eta eurek ekoitziak”, dio  Juan Mari
Totorika Urkiola landa garapen
elkarteko gerenteak.

Abadiñoko Traña-Matiena
auzoko azoka txikian ere ezarriko
dute egitasmoa. Datorren eguaz-
tenetik aurrera ekimeneko ekoiz-
leek logotipo berriko postuetan
salduko dituzte produktuak; stan-
dak ere bereziak izango dira, ber-
de kolorekoak. J.D.

Baserritar ekoizleek
merkatu berria dute
Eroskiko sarreran

Ekimenaren sustatzaileak eta baserritarrak batu ziren atzo Berrizen egindako aurkezpenean.

Ekoizleek euren produktuak salduko dituzte hileko
lehen barikuetan supermerkatuaren kanpoaldean

Merkatu berrian eskualdeko
ekoizleek ekoitzitako
produktuak salduko dituzte

Eguaztenetik aurrera,
Abadiñoko merkatuan ere
lekua izango du egitasmoak

Kultur Etxeko
teilatua
konponduko 
du udalak
Mallabiko Udalak Kultur Etxeko
teilatua konpontzeko diru-atala
bideratuta du aurrekontuetan.
Teilatu osoa aldatzeak 75.000
euroko gastua eragingo dio uda-
lari. Aitor Loiola alkateak jakite-
ra eman duenez, teilatua egoera
txarrean dago eta osorik berriz-
tatuko dute. “Ematen duenez,
teilak kalitate txarrekoak dira eta

hotzagaz birrindu egiten dira. Ez
dira hamabost urte teilatua egin
zenetik, baina obra egitea garran-
tzitsua da”.

Lanak noiz jarriko dituzten
martxan zehaztu barik daukaten
arren, aurten egingo dutela aurre-
ratu du Loiola alkateak. J.G.

Teilatua aldatzeak 75.000
euroko gastua eragingo du
Mallabiko Udalaren
aurrekontuetan

Kultur Etxeko teilak
kalitate txarrekoak dira eta
hotzagaz birrindu egiten
dira, alkatearen berbatan
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DURANGO

16.000 lagun itxaroten
dituzte Landako Gunean
asteburuko Aukera Azokan 

Antolatzaileek prentsaurrekoa eskaini dute, asteon, ekimenaren berri emateko.

+Dendak elkartearen VI. Aukera Azokak gaur zabalduko ditu ateak

Aukera Azokak 32 komertzio
bilduko ditu, gaurtik dome-
kara, Landako Gunean.

+Dendak elkarteak antolatutako
ekimenean 30 dendak, kontze-
sionario batek eta taberna batek
parte hartuko dute. Aurten aton-
duko dituzten 32 standetatik 11
berriak izango dira. Elkartea herri
gehiagotara zabaldu denez,
Berrizko denda bik ere parte har-
tuko dute aurten. Beherapen era-
kargarriekin, hainbat produktu

jarriko dituzte salgai: bitxiak, kol-
txoiak, haur eta helduendako jan-
tziak, lentzeria, dekorazioa, masa-
je esku-oheak, oinetakoak, kirol
dendetan egoten diren produk-
tuak, optikakoak, etxerako eta
brikolajerako produktuak e.a. 

Saltokia ezartzeaz gainera,
aukera azokak aisialdirako auke-
ra ere eskaintzen du. Umeenda-
ko jolasgunea jarriko dute. Gaur
bertan, 16:30ean, globoak bana-
tuko dituzte, eta bihar arratsalde-
ko 17:30etik aurrera globoflexia
tailerra antolatuko dute. Dome-
kan, 11:30etik aurrera poneyak
egongo dira Landako inguruan,
eta arratsaldean ipuin kontaketa
txotxongiloekin. “Azokak daukan
harrera ona kontuan hartuta,

Antolatzaileen esanetan,
aurtengo azokan 32 stand
atonduko dituzte,
iaz baino 5 gehiago 

16.000 lagun azokara gerturatzea
aurreikusten dugu, Durangalde-
koak zein kanpokoak”.

Azokako sarbidea errazteko
erosketaren bat egiten dutenei
Landakoko parkinean aparkatze-
ko ordu biko txartelak doan bana-
tuko dizkiete. Horretaz gainera,
Kobika eta Larrinagatxu jatetxee-
tan bi lagunendako lau afari, eros-
ketarako orgak, motxilak eta abar
zotz egingo dituzte. J.D. / J.G.‘Emakumeok

plazara’ ekimena
aurkeztuko dute
martxoaren 4an
Martxoaren 4an Sapuetxe Gaz-
tetxean antolatuko duten jaial-
diaren bitartez, Emakumeok pla-
zara ekimena aurkeztuko du
Durangoko Bilgune Feministak.
Emakumea “eremu kulturalean
publikora salto egiteko hainbat
oztoporekin aurkitzen da”, dio-
te bilguneko kideek, eta eredu
hori apurtuz “emakume sortzai-
leei txokoa eskainiko dien proiek-
tuaren kimua” izan gura du eki-
menak. Webgunea ere badute:
www.emakumeokplazara.org.

Lehenengo, 20:30etik aurre-
ra, Miren Amurizak eta Mireia
Salgadok Emakumeok plazara,
zer eta nola? hitzaldia eskainiko
dute. Ondoren, Maite Castroren
performance-dantza ikuskizu-
nagaz eta Mursego eta DJ San-
sonen musika emanaldiekin
gozatu ahal izango da. J.D.

Hileta zibilen gaineko
ordenantza atzera
bota dute EAJren eta
PPren botoekin
Ordenantzak bermatu gura duenagaz “ados” daude,
baina “batzordean lantzeko beharra” adierazi dute

Aralar alderdiko Iker Urkiza zine-
gotziak hileta zibilen gaineko orde-
nantza behin-behinean onartzea
eskatzen zuen mozioa aurkeztu
zuen martitzeneko udalbatzarrean.
Alderdi guztiak ados agertu ziren
ordenantzaren edukiagaz, baina
PPk eta EAJk gaia mozio bitartez
udalbatzarrera eroan izana salatu
zuten, eta aurretik Hirigintza

Batzordean adostasuna lortzeko
premia adierazi. Horregatik, kon-
tra bozkatu eta mozioa atzera bota
zuten.Talde Mistoak, PSE-EEk eta
Aralarrek alde bozkatu zuten.

Aralarreko zinegotzi Dani
Maezturen esanetan, “Hirigintza
Batzordean gaia lehenengoz aipa-

tu zela zortzi hile joan dira, eta
harrezkero horri buruz sarritan
galdetu dugun arren, eztabaidak
ez du aurrera egin; horregatik eka-
rri dugu udalbatzarrera”.

EAJko bozeramaile Goiztidi
Diazen berbetan, “gure alderdiak
badu interesa hileta zibilen gaian
aurrera egiteko, baina ez edoze-
lan; Hirigintza Batzordera buelta-
tu behar litzateke, han adosteko”.

PPko zinegotzi Cristina Iba-
rrolak ere antzeko adierazpenak
egin zituen. “Edukiagaz bai, bai-
na formekin ez” zeudela ados adie-
razi zuen, eta gainera ordenantza
“osatugabea” dela adierazi zuen.

Talde Mistoak “begi onez”
ikusi zuen bai edukia bai gaia
udalbatzarrea eroan izana:
“Ezkontza zibilak ospatu izan
baditugu, agur zibilak ere berma-
tu beharko lirateke. Tokia zehaz-
tea falta da, baina hori adosteko
alegazioen epea hortxe genuke”.

PSE-EEko zinegotzi Pilar Rio-
sen ustez, ordenantza aurrera ate-
ratzea “borondate politiko” kon-
tua da, “ez baitu baliabide eta aha-
l e g i n  e k o n o m i k o  h a n d i r i k
eskatzen”. “Bermatu behar den
kontua da”, gaineratu zuen. J.D.

EAJren ustez, gaia Hirigintza
Batzordera bueltatu behar da
eta lehenengo han adostu

Batzordean gaia lehenengoz
aipatu zenetik zortzi hile joan
direla salatu zuen Aralarrek

Emakume sortzaileei txokoa
eskainiko dien proiektuaren
kimua izango da ekimena

Joan zen zapatuan, Gernikako
Akordioa aurkeztu zuten Andra
Mariko elizpean egindako ekital-
dian. Akordioa irakurtzeaz gaine-
ra, Sermonds taldeko abeslariak
abesti bi eskaini zituen, akusti-
koan. Unai Iturriaga eta Igor Elor-
tza bertsolarien bertsoak ere tar-
tekatu zituzten ekitaldian, eta
akordioagaz bat egin duten sina-
tzaileek Gernikako bonbardake-
ta islatzen duen Picassoren koa-
droaren puzzlea osatu zuten.

Lehenengo fase batean hauek
dira Gernikako Akordioari atxiki-
mendua erakutsi dioten talde,
elkarte edo eragileak: Aralar, Ira-
tzarri, EA, Gazte Abertzaleak, Ezker
Abertzalea, Gazte Independen-
tistak, LAB, Etxerat, Bilgune Femi-
nista, EHNE, Ikasle Abertzaleak,
Ahotsak, Kulturaleko jokalariak,
errugbi jokalariak eta Bidezaba-
leko kirolariak. Datozen asteetan
ere bestelako talde eta elkarte
batzuen atxikimendua lortzen
saiatuko dira. J.D. 

Gernikako Akordioaren
aldeko ekimena egin dute

Andra Mariko elizpean gauzatu zuten ekimena.

Barikua:

Zapatua:

Domeka:

11:00-14:00
17:00-21:00
10:00-14:00
17:00-21:00
11:00-14:00
17:00-19:00

Gazteen lokalak
erregulatzeko
premia adierazi
du PSE-EEk
Durangoko PSE-EEk gazteen loka-
lak erregulatzeko ordenantzaren
zirriborroa erregistratu zuen joan
zen eguenean udaletxean. Horre-
la, gaiarekiko eztabaida sustatu
gura dute, ordenantza bat "beha-
rrezkoa" dela esanez. Udaltzaingoa-
ren arabera, 2010ean 152 salaketa
jaso ziren auzokideen aldetik". Pilar
Riosen esanetan "legegintzaldi
honetan sarritan eskatu dugu orde-
nantza lantzeko, baina alkatea ez
dela beharrezkoa esatera iritsi da".

Aurreko urteetako datuak ere
jakinarazi dituzte: 2008an 140 sala-
keta; 2009an 122 eta 2011ko urta-
rrilean 10. Gainera, udaltzaingoak
21 lokalen berri badu ere, bulego
teknikoak 23 espediente ireki ditu
2004az geroztik, horietarik 12 loka-
lek ixteko agindua dute, nahiz eta
orain arte "hiru bakarrik" itxi diren.
"Horrelako 60 lokaletik gora dau-
dela uste dugu". Derrigorrezko
deritzote gazteen lokalek baldin-
tza minimoak betetzeari, segurta-
sun, insonorizazio, higiene eta
ordutegian. Erregularizazioa alde
guztiekin elkarlanean egin gurako
lukete. M.O.

Andra Marian 200 bat lagun batu ziren; asteon
Durangoko atxikimenduak ere jakinarazi dituzte
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OTXANDIO BERRIZ

ELORRIO

Durangaldeko
Behargintza:

ATXONDO

Udalaren aldeko bigarren
sententzia Anbotope auzian
Epaileak ebatzi du ez zela akats legalik egin Anbotopek lokala uzteko aginduan

Udalaren eta Anbotope
elkarte gastronomikoaren
arteko bigarren epaiketa-

ren sententzia irten da astelehen
honetan. Duela urte bi pasatxo
Atxondoko Udalak Anbotoperi
lokala uzteko agindua emateko
idatzian akatsik ez zela egon eba-
tzi du epaileak bere epaian.

David Cobos alkateak, uda-
laren izenean, momentu honetan
kaleratze-agindua emateko
moduan dauden aztertzen dabil-
tzala adierazi du: “Urte bi baino
gehiagoan gabiltza aurrera eta
atzera, eta azkenean denbora eta
dirua galdu dugu”. Anbotope

elkarteko Eloi Isasik azaldu du
elkartekideak epaia errekurritu
eta “ahaleginetan jarraitzeko
asmoa” daukatela.

Bigarren epaiketa
Arrazolako eskola zaharraren
arrendamendu kontratu finko
barik egon da Anbotope 1996tik.
Ordutik, urteroko kuota ordain-

du dute. Behin kontratua iraun-
gita, jabeak erabakitzen du kon-
tratua noiz amaitzen den, eta
2008an udalak kontratua etetea
erabaki zuen. 

Anbotopek ez zuen Arrazo-
lako eskola zaharra utzi, eta ida-
tzian akatsak zeudela-eta admi-
nistrazioagazko helegitea aurkez-
tu zuen. Auzi horren sententzia
da asteon irten dena. Elkarteak
lokala utzi ez zuenez, udalak kale-
ratze demanda jarri zuen, eta
horretan ere epaileak arrazoia
eman zion ekainean. Anbotopek
errekurritu egin zuen eta orain-
dino ez dago erantzunik. A.U.

Anbotopek errekurritu egingo
du sententzia, eta udala
kaleratze-agindua eman
dezakeen aztertzen hasi da

Eskola zaharrean udalak taberna, jatetxea eta denda ipini gura ditu.

Gaur hasiko da
sexismoaren
gaineko arte
tailerra
Artea eta feminismoa lotuz,
indarkeria sexista era artistiko
batean salatzeko baliabideak eza-
gutzea da gaur hasiko den taile-
rraren helburua. Joan zen bari-
kuan egin zuten aurkezpena, eta
gaurtik  apirilaren 15era garatu-
ko da ikastaroa. 

Neska gazteei zuzendutako
tailerra da udaleko Berdintasun
Sailak eratutakoa. Hain zuzen
ere, DBHko 3. eta 4. maileta-
koentzat eta batxilergoko ikas-
leentzat izango da. Eguneroko-
tasunean erabiltzen dituzten
hainbat tresna sortzea izango
dute helburu, eta, besteak bes-
te, sexualitate gaiaren inguruan
partaidetza errazteko aprobe-
txatuko dute.  Hausnarketa eta
heziketarako tartea ere hartuko
dute, eta lanetako bat indarke-
ria sexista identifikatzen ikastea
izango ei da. Gainera, euren bizi-
penak konpartitzeko aukera ere
izango dute saioetan, arratsalde-
ko 17:30etik 19:30era bitartean.

Bestalde, zoru pelbikoa
indartzeko tailerrak ere hasiko
dira astelehenean, 18:30etik
aurrera. Idurre Zabala izango da
dinamizatzailea. M.O.

Neska gazteei zuzendutako
tailerra da Berdintasun
Sailak antolatu duena

Basilikaren atzealdea
hesiz itxi dute asteon

Joan zen urtean Sortzez Garbia-
ren Basilikako arduradunek basi-
likaren atzealdea hesiz ixteko bai-
mena eskatu zioten Elorrioko
Udalari. Egoera aztertu eta uda-
lak azaroan horretarako baime-
na eman zion. Azkenean, asteon
hesitu dute basilikaren atzeal-
dea. Meza bitarteko zaraten, pin-
taden eta antzeko arazoen gai-

nean kexatu izan dira behin bai-
no gehiagotan basilikako ardura-
dunak, eta udalak kasu egin die.

Niko Moreno alkateak bere
sasoian gogoratu zuenez, "hain-
bat kalte eragin dituzte inguru
horretan, eta atzealdeko atea erre-
tzen" ere ahalegindu ei dira birri-
tan. Basilikak ordaindu ditu hesi-
tzeko lanak. I.E.

Atzera bota
dute salaketa,
forma irizpideak
direla medio

Elorrioko Udaleko HAPOren ahol-
ku kontseiluko bi kidek(Auzo
elkarteen koordinadorako eta
CCOO sindikatuko ordezkariak)
salaketa ipini zuten epaitegian,
Hiri Antolamendurako Plan Oro-
korreko kontseiluan bertan eta
udalean izandako "funtziona-
mendu antidemokratikoagatik".
Batez ere, 2010eko abuztuko kon-
tseilua aipatu dute, "behin-behi-
neko neurriak" eskatzea arrazoi-
tzeko. Auzitegiak adierazi du sala-
keta hori ezin dela ipini plan
orokorra guztiz onartu arte; beraz,
forma irizpideengatik ez du aurre-
ra egin salaketak. 

Auzo elkarteen koordinado-
rak eta CCOO sindikatuak azal-
du dute Plana onartzen denean
“inolako zalantza barik” berriro
ipiniko dutela errekurtsoa. J.D.

Asteon hesitu dute basilikaren atzealdea. 

Gazteen bilgune bihurtu izan da basilikaren
atzealdea, eta “hainbat kalte” eragin dituzte

Hiri Antolamendurako Plana
guztiz onartu arte salaketarik
ezin dela aurkeztu dio epaiak

Neberaren
historia ezagutu
ahal izateko
erakusketa
Zapatuan, 19:30ean, irekiko dute
bolatokiko aretoan sasoi bateko
otxandiarrek izotza egiteko erabil-
tzen zuten Neberaren gaineko era-
kusketa. Igande eguerdian eta
arratsaldean ere zabalik egongo da.

Orain urte batzuk elurtegia
gaitzat hartuta osatu zuten Orbe-
laren soinua dokumentala egiten
ari zirela ateratako 30 bat argazki
ikusgai ipiniko dituzte; horregaz
batera, Nebera egiten zuten sasoi-
ko hainbat lanabes ere (otzarak,
pala bereziak, orbela batzeko erre-
mintak...) erakusketa osatzeko
erabiliko dituzte.

Erakusketa inauguratzeaz gai-
nera, bihar Orbelaren soinua doku-
mentala ere erakutsiko dute. Ber-
taratzen direnek kopia bana ere
jasoko dute DVD formatuan. Izan
ere, udalak dokumentalaren 2.000
kopia egin ditu. Asmoa herritarren
artean banatzea ez ezik, ahalik
eta zabalkunderik handiena ema-
tea ere badenez, laster Bizkaiko eta
Euskal Herriko liburutegietara eta
kultur etxeetara banatuko dute
dokumentala, aleak amaitu arte,
posta bidez. Horrela, herriko his-
toriaren zati bat ezagutzera eman
gura dute. J.D.

Argazkiek eta sasoi hartako
lanabesek osatuko dute
asteburuko erakusketa
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Durangaldean labur

GARAI

ABADIÑO ZALDIBAR

Martxo erdialdetik aurrera ekingo dio enpresak lanari. 

Udal gobernuko indepen-
dienteen eta jeltzaleen
aldeko botoekin onartu

zuten martitzeneko udalbatza-
rrean Traña-Matienako eta indus-
triaguneetako garbiketa enpresa
pribatu baten esku uztea. Orain
arte udalak kontratatutako lau lan-
gileren ardura zen garbiketa Ces-
pa enpresari esleitzea onartu zuten
udalean gehiengoa batzen duten
Talde Independienteak eta EAJk.

Zerbitzua subrogatuta, “orain
arte legez bost egunetan barik, sei-
tan” eskainiko duela enpresak zer-
bitzua dio Navarro alkateak, eta
aldaketak “zerbitzuaren kalitatea
hobetzea” ere ekarriko duela.

Neurriaren kontrako jarrera
agertu zuen martitzeneko ple-
noan Ezker Abertzaleak. “Zerbitzu
publikoa hobetzea” izan beharko
litzatekeela helburua eta “ez zer-
bitzuak azpikontratatzea” adiera-
zi zuen Araitz Basauri zinegotziak.

Legegintzaldi hasieratik iraun
duen eztabaidagaia da udalaren
garbiketa zerbitzua azpikontra-
tatzea. Martitzeneko udalbatzarre-
ko gehiengoaren onarpenagaz,
martxo erdialdetik aurrera ekin-
go dio Cespa enpresak lanari. I.E.

Traña-Matienako eta
industriaguneetako
garbiketa esleituta
Cespa enpresari esleitu diote orain arte lau udal
langilek egin duten garbiketa lanen zerbitzua 

“Lehen legez bost egunetan
barik, orain seitan” eskainiko
dute zerbitzua, martxoaren
erdialdetik aurrera

Zure hauteskunde programa sortu
kanpaina martxan ipini duela ira-
gartzeko agerraldia burutu zuen
Talde Independienteko Jose Luis
Navarro alkateak astelehenean.
Maiatzeko hauteskundeetarako pro-
grama prestatzeko, herritarren ekar-
penak batzeko zenbait aukera zabal-
duko dituztela aurreratu zuen.

Hiru herrigunetan herri- batza-
rrak deitu ditu, batetik, Talde Inde-
pendienteak martxorako: aztertu
ondoren euren hauteskunde pro-
graman jasotzeko asmoz, batzarro-
tan euren ekarpenak egitera gon-
bidatu dituzte herritarrak; martxoa-
ren 2an Errota kultur etxean, 9an
Txanportan, eta 16an Muntsara-
tzen, 19:00etan hasita batuko dira.

Herritarrek euren proposame-
nak egin ditzaten, bestalde, helbi-
de elektroniko bat ere zabalduko
dutela aurreratu zuen Navarrok:
aindependienteak@gmail.com.
Traña-Matienako Erezena kaleko
lokalean ipiniko duten postontzian
ere jasoko dituzte eskariak. I.E.

Talde Independientearen
programarako ekarpenak

Jose Luis Navarro, Talde Independientearen lokalean. 

Maiatzeko hauteskundeetara aurkeztuko duten 
programa herritarren ekarpenekin osatu guran

Durangoko gaztetxeak etorkizunaz haus-
nartu du; Sapuetxe hartu-emanetarako
tokia izatea gura dute, gazteen beharrak
asetuko dituena. Horrez gainera, taberna
gazteen erreferente bihurtzea gura dute,
egunero zabalduta. Hilaren 26an, 10:00etan,
auzolanean batuko dira, taberna pintatze-
ko eta kanpoan mural bat margotzeko.

Sapuetxek etorkizuneko
ildoak zehaztu ditu

Atxondoko Gazte Asanbladak martxoaren
26an antolatu du sagardotegirako irteera.
Martxoaren 12a baino lehenagoko ostira-
letan eman daiteke izena, 20:00etatik
22:00etara, Gaztetxean. Abadiñon, berriz,
martxoaren 19an joango dira sagardotegi-
ra. Gaztetxean eman daiteke izena, 10
euroan. 11:30ean irtengo dute Abadiñotik.

Sagardotegira irteera
Atxondon eta Abadiñon

Pilar Ardanza garraio arloko diputatuak
joan zen astean mugikortasunari buruz
eman zuen hitzaldi batean jakinarazi zue-
nez, hurrengo hileetan Bilbo, Durango eta
Elorrio lotzen dituen autobus linea Arra-
sateraino luzatuko dute. Aldaketa martxan
ipintzeko akordioa Batzar Orokorrek onar-
tzea bakarrik falta da.

Durango-Arrasate
autobus linea sortuko da

Durangoko PSE-EE alderdiak azaldu due-
nez, udalak 18.000 euroko irabaziak izan
ditu bide publikoa okupatzeagatik tasak
kobratzeari esker. Sozialistek proposatu
zuten ordenantza 2010ean, eta gainera-
ko kudeaketak ondo egiteko eskatu dute;
udalak 2006tik terrazen gaineko tasa kobra-
tu barik jarraitzen duela salatu dute.

18.000 euroko irabazia
ekarri duen tasa

Txitxiburduntzia egiteko
dira domekan garaitarrak

Durangaldeko eta, zelan ez, Eus-
kal Herriko beste hainbat lekutan
antzera, txitxiburduntzia egingo
dute domekan garaitarrek. Gari-
zuma aurretik, karnabal aurreko
domekan ospatzen den ekitaldia
da txitxiburduntzia; basokoipe-
tsueta kanporamartxoere deitzen
zaio, lekuan lekuko izenez.

Garain, Trumoitte kultur
elkartetik antolatuko dute irtee-
ra. Tradizioak dioen moduan,
basora joan eta sua egin ondoren,
txorizoak eta beste jaki batzuk
erreko dituzte. Garaitarrak Berriz-
ko Urdaiagako ermitara joango
dira, ibilalditxoa eginez. Goizeko
10:30ean ipini dute hitzordua pla-
zan, eta eguerdirako suaren buel-
tan egongo dira. Batzuk aurretik
joango ei dira, sua egin eta lanak
aurreratzeko. Gainera, umeen-
tzako jokoak ere egingo dituzte.
Eguraldi txarra eginez gero, fron-
toian geratuko dira. M.O.

Ohiturazko irteera honetan parte hartzeko
aukera eskainiko du Trumoitte kultur elkarteak

Goizeko 10:30ean ipini dute
hitzordua plazan, handik
Urdaiagara joateko

Txitxiburduntzia
antolatuko du
udalak domeka
honetarako
Ohiturazko txitxiburduntzia egin-
go dute domekan Zaldibarren,
udalaren ekimenez. Arratsalde-
ko 17:00etan hasiko da eskoleta-
ko pilotalekuan, udaletik azaldu
dutenez. 

Tradiziozko ekitaldia da
domekakoa, baina udaleko Eus-
kara Biziberritzeko Plan Nagu-
siaren babesean garatuko dena.
Parte hartu gura duten herrita-
rrek makila bakarrik eroan behar-
ko dute frontoira, gainerakoa
udalak ipiniko du-eta: sua, musi-
ka, edaria, ogia eta txorizoak.
Arratsalde pasa jai-giroan egite-
ko aukera emango dute, horren-
bestez, domekan.

Gaur, liburutegian
Bestalde, Liburutegian ipuin kon-
talariak izango dira gaur arratsal-
dean, 18:00etatik aurrera. Iñaki
Carretero eta Uxue Zapataren
eskutik. M.O.
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BERBAZ
“Merkatariei eta enpresariei lagunduta
durangar guztiei lagunduko diegu”
Gizarte ekintza eta enplegua sustatzen behar egitea premiazkoa da, alderdi popularreko zinegotziaren ustez

e t a  g e r o,  e p a i l e e k  e r a b a k i
b e h a r  d u t e  b a i m e n a  e m a n
ala ez, eta fiskaltzak; kontua
ez da zeresana daukala, bere
eginbeharra da hori erabaki-
t z e a .  Ep a i l e e k  e t a  f i s k a l e k
erabaki behar dute, eta ni ez
naiz  inor  zer  egin  beharko
litzatekeen esateko. Basagoi-
tigaz bat nator esaten due-
n e a n  k o l e k t i b o  b a t e n  k i d e
izan direnek beste bat  sor-
tzen dutenean tentuz jokatu
behar dela.  Ez dakit  berro-
geialdia den berbarik egokie-
na, baina 800 eta 1.000 hilda-
k o  a r t e a n  i z a n  d i r a ,  e t a
h o r i e k  e z i n  d i r a  g o i z e t i k
g a u e r a  a h a z t u .  E z  d a k i t
h o r re k  e p a i l e e n  e ra b a k i a n
eragingo duen, baina eurek
e ra b a k i  b e h a r  d u t e l a ,  h o r i
argi. A.U.

Durangoko Udaleko
zinegotzi beteranoe-
na da Juan Jose Gaz-

tañazatorre. 28 urte darama-
tza alderdi popularreko zine-
gotzi lanetan. Azkeneko lau
urteen gainean eta Duran-
goren etorkizunaren ingu-
ruan egon gara beragaz ber-
ba egiten.

Zelan baloratzen duzu amaitze-
ar den legegintzaldi hau?
D e s b e r d i n a  e t a  e z o h i k o a
izan da. Nabarmendu behar
d a  l e g e g i n t z a l d i  h a s i e r a n
alkatea hi l  zela,  eta  horrek
eragina izan duela. Aipatze-
k o a  d a ,  b a i t a  e re,  g o b e r n u
taldea EAJk zazpi zinegotzi-
gaz osatu duela. 21 zinegotzi
garenez, alderdien laguntza
b e h a r  i z a n  d u  p r o i e k t u a k
aurrera ateratzeko. 

Aurrekontuei begira,gobernu tal-
deak aurten proiektu bitan inber-
titu gura duela aurreratu du;San
Faustoko zentro zibikoa eta Urki-
hegoalde eraztuna.Zer deritzozu?
Proiektu garrantzitsuak dira
biak. Durangok beste proiek-
tu batzuei ere ekin behar die,

b a i n a  u d a l a k ,  b e re  e g o e r a
e k o n o m i k o a g a t i k ,  e z i n  d u
gehiago egin; batzuei lehen-
tasuna eman behar izan zaie.
Na h i a g o  g e n u k e  g u z t i o k
proiektu gehiagotarako dirua
e g o t e a ,  b a i n a ,  zo r i t x a r re z ,
hori da egoera. 

Herritar askori eragin die egoera
ekonomikoak. Udalak zelan
lagundu ahal die?
O n e n a  g i z a r t e  e k i n t z a ra k o
dir u gehiago izatea  izango
litzateke. Egoera lazgarrian
dagoen jende askoren berri
daukagu. Lana sustatzea ere
u d a l a re n  z e re g i n e t a k o  b a t
da. Merkatari  eta enpresari
txikiei lagundu behar diegu,
h o r r e k  D u r a n g o  o s o a r i
lagunduko diolako;  ekono-
m i a  b e r p i z t e k o  b e h a r re a n
ahalik eta ahalegin handie-
nak egin behar ditugu. 

Iñaki Arriolak esan du ez dela
lehentasunetako bat Euskotre-
nen egoitza Durangon eraikitzea.
Ho r  k o n p r o m i s o  b a t  d a g o.
Udalak lehengo Eusko Jaur-
l a r i t z a g a z  e g o i t z a  h o r i
Durangon eraikitzea hitzartu
zuen, eta horretara konpro-
metitu baziren, oraingo Eus-
k o  Ja u r l a r i t z a k  b e t e  e g i n
behar du sinatutakoa. 

Zeintzuk dira, alderdi popula-
rraren ustez,premia handienak?
Batzuk udalaren esku daude-
n a k  d i ra ,  e t a  b e s t e  b a t z u k
gainetik dauden erakundee-
n a k .  Tre n a re n  l u r p e r a t z e a
ezinbestekoa da,  adibidez,
Durangorentzat. Nik eta bes-
t e  h a i n b a t e k  e d u k i  d u g u
a u k e ra  l a n a k  i k u s t e k o,  e t a
duela urte eta erditik amai-
tuta daude. Bidaiariak gelto-
kira joateko pasabidea baino

ez da falta. Durangar guztiak
nekatuta gaude epe bat esa-
ten diguten bakoitzean luza-
tzeaz.Duela urteak amaituta
egon beharko l itzateke.   Ez
d a  k a p r i t x o  b a t ;  D u r a n g o
guztian trafikoa gelditu egi-
ten da. Beste premia bat lana
sortzeko behar egitea da, eta
babeseko etxebizitza gehiago
e r a i k i t z e a  e r e  b a i .  E s k a r i
handia dago.

Duela 28 urtetik zara zinegotzia
Durangon.Zer eman dizu zinego-
tzi izateak?
Oso asebetegarr ia  da  nire-
t z a t .  Bi z i t z a  g u z t i a  d a r o a t
Durangoren alde beharrean,
eta udalean egotea handia da
n i r e t z a t .  Z i n e g o t z i  i z a n
aurretik ere Durangoren alde
egin nuen lan, eta ahal izan
dudan guztia egin dut beti.

Hauteskundeetara aurkeztuko
zara?
Oraindik ez dakit. Laster era-
b a k i k o  d u g u ,  e t a  e m a n g o
dugu horren berri. 

Ezker abertzaleak bizi duen ego-
erari buruz zer iritzi daukazu?
Eu re n estatutuak  aurkeztu

Juan Jose
Gaztañazatorre•

63 urte ditu

Durangarra, alderdi 
popularreko zinegotzia 
1983 urtetik

“Trenaren lurperatzea
ia amaituta dago. 

Ez dadila 
gehiago atzeratu” 

“Kolektibo baten
kideek beste bat
sortzen dutenean

tentuz ibili behar da”

“Bizitza osoa daroat
Durangoren alde
lanean, eta oso 

asebetegarria da” 
Bideoa: www.anboto.org
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KULTURA

“Orain arte ez dut
lehiaketetan zorte handirik

eduki, eta benetan poz
handia izan da irabaztea”

ARGAZKIGINTZA ELKARRIZKETA

“Laneko gaueko txandatik bueltan
hurreratu nintzen argazkia egitera”

Argazki lehiaketa batean parte hartu
duzun lehenengo aldia da?
Ez, orain hiru urte inguru hasi nintzen hala-
koetan parte hartzen: diseinu grafikoa inte-
resatzen zitzaidanez, lehenengo, kartel lehia-
ketetara proposamenak bidaltzen hasi nin-
tzen. Geroago, nire emazteak harra sartu
zidalako hasi nintzen argazkigintzan gehia-
go barneratzen. Emazteak ere duela gutxi
jaso du Abadiñoko Udalaren 2011ko egute-
girako argazki lehiaketaren saria. 

Emaztearen eraginez zaletu zara, beraz,
argazkigintzara? Hark harra sartuta...
Bai, berak sartu zidan harra. Duela gutxi arte
ni ez nintzen batere argazkilari ona. Arran-
tzan joatea gustatzen zait asko, eta arran-
tzara ateratzen nintzenean hasi nintzen
kamera txiki bat aldean eroaten. Handik
gutxira, kamera reflex bat eskuratu nuen, eta
ia konturatu barik joan nintzen zaletzen.  

Zeure kabuz joan zara ikasten ala ikasta-
roetan jardundakoa zara?
Autodidakta izan naiz beti: argazkigintzari
buruzko aldizkarietan eta Interneten topa-
tu dudan informazioagaz joan naiz ikasten;
sekula ez dut ikastaroetarako denborarik eta
motibaziorik eduki. Azkenean lanagatik
ezin izan dut joan, baina orain dela gutxi
eduki dut ikastaro interesgarri batean ize-
na emateko asmoa. Dena dela, argazkiza-
leen talderen batean sartzeko gogoa dau-
kat, gehiago ikasi ahal izateko. 

Lehiaketa batean zure argazki bat saritzen
duten lehenengo aldia da hau?
Bai. Lehenago ere aurkeztu izan naiz lehia-
ketara, baina egia esan sekula ez dut zorte han-

Zelan bururatu zitzaizun azoka hasi aurre-
ko unean argazkia egitea?
Laneko gaueko txandatik bueltan, hotza egi-
ten zuen arren eta gose nintzen arren, Feria-
lekura gerturatzea erabaki nuen. Gero, giroak
txundituta, abeltzainen joan-etorriei eta ingu-
ruari begira, argazkiak egiteari ekin nion.
Benetan polita eta berezia da goizeko giro hori;
ikustekoa da... Ur beroagaz garbitzen dituz-
te behiak ilaran ipinita, eta  lurrun berezi batek
inguratzen du dena...

Teknikoki nahiko gaitza dirudi argazkiak:
eguna argitu barik zegoen...
Hasieran, gainera, ez zitzaidan gura nuen
argazkia ateratzen, eta hainbat esposiziogaz
ibili nintzen aprobak egiten, hauxe atera zen
arte. Argazkian agertzen den idiskoaren atzeal-
dean ikusten den distira hori kamioi baten
argiena da, tripoderik barik egin nuen, hotza-
ren hotzez dardaraka nengoen arren. Gero,
Photoshop-en baliabide bategaz argitasun
apur bat gehiago eta itzalei kontrastea ema-
tea baino ez nuen egin.

Egunean zehar ere bueltatu zinen Feria-
lekura argazki gehiago egitera?
Bai, hamabietan jaiki eta han ibili nintzen
San Blas eguneko argazki gehiago egiten:
ganaduari, ortuariei eta erakusmahaiei ere
egin nizkien, esaterako, argazkiak, baina
lehiaketara zein aurkeztu erabakitzerakoan
ez zitzaizkidan hain aproposak iruditu. 

Zertan diharduzu orain lanean?
Udalak martxoaren 8ko Emakume Langi-
learen Egunerako antolatu duen kartel lehia-
ketarako lana prestatzen dihardut. Argazki
batetik abiatuta osatuko dut kartela. I.E.

dirik eduki. Benetan poztasun handia izan da
lehiaketa irabazi izana.

Pentsatu duzu saria zertan inbertitu? 
Bai, eta ia egina dago inbertsioa, gainera:
nire emazteak reflexik ez daukanez, orain
arte nik erabili dudana berari emateko
asmoa daukat, eta lehiaketako 400 euroe-
kin niretzako berria erosiko dut. 

Kontrol numerikoan, tailerrean, egiten du Ignacio Condek lan; elektrikaria da. Azken urteetan, baina,
argazkigintzaren harrak harrapatuta dabil, emazteagaz batera. San Blas egunean, goizean goiz,
jaiaren prestaketari Condek eginiko argazkiak jaso du San Blas argazki lehiaketaren lehenengo saria

“Giroak txundituta,
abeltzainen joan-etorriei eta
inguruari begira, argazkiak

egiteari ekin nion”

Lehiaketa irabazi duen argazkiaren bere-
zitasunik handiena argazkian harrapatu-
tako unea bera da, Conderen ustez: lane-
ko gaueko txandatik bueltan, goizaldeko
seietan, Ferialekura gerturatzea burura-
tu izana. Gogorik batere ez zeukala onar-
tu digu argazkizaleak, baina hotz eta gose
zen arren San Blas azokaren prestaketen
argazkiak egitera gerturatu zen.  

Azokako ohiko ortuarien, erakus-
mahaien eta animalien irudia barik, San
Blas azokaren bestelako ikuspegia harra-
patzea zeukan Gernikan jaiotako Ignacio
Conde argazkizaleak helburu. “Hasieran,
makroagaz zeozer egitea bururatu zitzai-
dan”, kontatu digu, baina azkenean ideia
hori alboratu eta oraindino eguna argitu
barik zegoela joan zen Sanblasetako lehia-
ketarako argazkiak egitera. Prestaketa
horietan giro oso polita eta berezia topa-

tu zuela kontatu digu Condek, goizalde-
ko lauretan ekiten diotela azokan parte
hartzen duten abeltzainek ganadua eta
inguru guztia prestatzeari. Seietatik zor-
tziak arte ibili zen Zelaietan zehar argaz-

kiak egiten. Abeltzainek uragaz garbitzen
zituzten bitartean, marruka zebiltzan
behiak, joan-etorrian zebiltzan kamioiak...
Enkoadraketa, gai eta argitasun bereziko
argazkia egin zuen horrela. 

Enkoadraketa, argitasuna
eta gaia ondo hautatuta 

Goizaldeko seietatik zortziak

arte ibili zen Conde Zelaietan

zehar argazkiak egiten
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ANTZERKIA EMANALDIA

D uela urtebete, 2010ean,
abiatutako proiektua da
Kolore Bitxia taldearena.

Ume txikiei zuzenduriko antzer-
ki lanak martxan ipintzeko helbu-
ruz abiatu zuten proiektua da, eta
Mondo Flurss dute urte honetako

lanaren emaitzetako bat. Otsaila-
ren 27an, 17:00etan eta 18:00etan,
Elorrioko Arriolan eskainiko dute
emanaldia. Aritza Rodriguez zal-
dibartarra eta Iñaki Aginaga dira
antzezlaneko aktoreak, eta Pako
Revueltas zuzendaria.

Ahotan darabilgun Mondo
Flurss antzezlan bisuala da nagu-
siki, testu gutxikoa, hiru eta bost
urte arteko haurrei zuzendua, egi-
leen berbetan. Plastikozko pol-
tsek elkar ukitzean egiten duten
zaratari erreferentzia eginez dei-
tu diote antzezlanari Flurss, eta
gure gizartearen isla diren poltsa
horietatik eratzen du Kolore Bitxiak
imajinaziozko Mondo hori. 

Zaborretarako koloretako
plastiko poltsekin sortzen dute
Kolore Bitxia Teatroa-koek itsasoa,
eta imajina genezake beste edo-
zein errealite ere: animaliak eta
askotariko objektuak, esaterako.

“Gaur egungo kontsumo ere-
duagaz jarraitzen badugu gertatu
dakigukeenari buruzko hausnar-
keta txikia eta apala” ere bada, egi-
leen berbetan, Mondo Flurss.

Umeekin sormena eta ingu-
runeagazko begirunea eskolan
lantzeko unitate didaktikoa ere
diseinatu du antzezlanagaz bate-
r a  Ko l o re  B i t x i a k  t a l d e a k :
www.kolorebitxia.comhelbidean
ipini dute erabilgai. I.E.

Hirutik bost urtera arteko umeei
zuzenduriko irudimen mundua
Otsailaren 27an, 17:00etan eta 18:00etan, ‘Mondo Flurss’ Elorrion

Iaz sorturiko Kolore

Bitxia taldearen obra da

Arriolan izango dena

Durangoko karnabalen inguruko
erakusketa prestatu du Kriskitinek
Durangoko San Agustin kulturgunean ikusgai izango dira asteburuan
Kriskitin dantza taldeak bildu dituen jantziak, argazkiak, abestiak eta abar

ERAKUSKETA KARNABALAK

Kriskitin dantza taldeak antola-
turikoa da joan zen barikutik
Durangoko San Agustin  kultur-
guneko sarreran ikusgai dagoen
erakusketa. Besteak beste, Hartza-
ren eta Surrandien Konpartsan
baliatzen dituzten jantziak eta
maskarak, argazkiak, abestien
letrak eta partiturak bildu dituz-
te erakusketarako. 

Gaur, bihar eta etzi ere zaba-
lik izango da  San Agustinen era-
kusketa. Laster Durangaldeko
herri guztietan biziko dugun kar-
nabal giroa zabaltzen joateko hel-
buruagaz antolatu du Kriskitin
dantza taldeak  Durangoko kul-
turguneko erakusketa.

Joan zen barikuan zabaldu
zuten erakusketa Durangoko San
Agustin kulturgunean, eta astebu-
ru honetan, domeka arte ere ikus-
gai egongo da. I.E.

Jantziak, maskarak,

argazkiak eta abestien

hitzak, besteak beste

GEURE DURANGALDEA

Miren Amuriza
Bertsolaria

Emakumeok
plazara

Nor ez da noizbait kalera irten
eta usain edo doinu bereziren
bati segika mugitu? Badira aste
batzuk irrintzi alai hareei jarrai-
tuz plazaraino iritsi nintzela.
Hantxe zegoen neska koadri-
la bat trikiti, txirula, biolin eta
kaxoi flamenkoa astinduz uju-
ka eta dantzan.

Apur bat haratxoago, hiru-
lau bertsolarik ziharduten kan-
tuan musika-bandaren kiosko-
tik. Baina ez, ez ziren tabakoa-
ren legearen edo politikaren
ganean ari; hilerokoarekin iza-
ten doguzen korapilo eta sen-
timentuei buruz baizik.

Plaza bueltako arkupeeta-
ko batean, neskatila kaska-
motz bat zegoen aulki altu
batean jarrita. Esku bat gora eta
behera zerabilen artean, bes-
teagaz irakurtzen zebilen libu-
ruari eusten eutsan. Bere ingu-
ruan borobilean jesarrita, ume
eta ez hain ume mordoa zego-
zen adi-adi entzuten.

Arkupearen beste puntan,
dozena erdi andrak amaitu
barri eben antzerkiari txaloka
ari zen jendea; bi edo hiru erdi
negarrez emozioaren emozioz.

Plazaren alboko frontoi
irekian, beste neska koadrila
bat ari zen soka-tiran. Bien
bitartean, hiru-lau gazte ezker
pareta kolore biziz margotzen
ari ziren: lora moreak eta
gorriak, tximeletak, izarrak…

Eta zuk, oraindino ez dozu
ezagutzen plaza berezi hau?
emakumeokplazara.orgorrial-
dean sartzea baino ez dauka-
zu Euskal Herri osoko emaku-
me artista zein kirolarien barri
izateko; edo, alderantziz, zeuk
eskaintzen dozuna lau haize-
tara ezagutzera emoteko.

Gorde lotsak eta irten egi-
zu plazara!

Zaborretarako plastiko

poltsekin eratzen dute

obran ageri den mundua

IKASTAROA

Argazkigintza
dokumentalaren
gaineko ikastaroa
Arruabarrenagaz 
Otsailaren 26a arte eman daiteke
izena Udako Euskal Unibertsita-
teak antolatuta Jesus Mari Arrua-
barrena argazkilari garaitarrak
gidatuko duen argazkigintza ikas-
taroan. Eibarko Markeskoa jaure-
gian izango dira ikastaroaren
saioak, martxoan eta apirilean;
martxoaren 1, 8, 15, 22, eta 29an,
eta apirilaren 5 eta 12an.

Teoria eta praktika uztartuko
dituzte Jesus Mari Arruabarrenak
emango duen argazkigintza doku-
mentalaren gaineko ikastaroan:
irudien bitartez errealitatearen
kontakizuna egitea da argazkigin-
tza dokumentalaren jomuga.
Argazkigintzan jarduteko norbe-
re estiloa bilatzea eta sormena
bultzatzea dira, bestetik, ikastaroa-
ren helburuak. I.E.
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Non dauka egitasmo honek 
sorburua?.
Igor Arkarazo: Abadiñoko Ezker
Abertzaleak lan talde bat sortu
zuen baserri munduaren gaineko
hausnarketa egiteko. Durangal-
deko merkatuen sailkapena egi-
terakoan erabilitako irizpideek
arazoak sortzen zituztela uste
genuen. Beste lanketa modu bate-
gaz osatutako proposamena
Urkiola landa garapen elkartera
ekarri, eta horrela garatu zen orain
aurkezten dugun ekimena.

Zehazki zer arazo identifikatu
zenituzten?
I.A.:Alde batetik, baserritar ekoiz-
leen egoera eta irudia hobetzeko
diskriminazio positibo egiteko
beharrizana ikusten genuen. Bes-
tetik, birsaltzaileek ekoizleei era-
giten dieten kalteari aurre egin gura
genion.

Zelan gauzatuko duzue hori 
guztia?
Juan Mari Totorika: Egitasmora-
ko sortu dugun logotipoa dauka-
ten standek Durangaldeko base-
rritarrek ekoiztutako produktuak
bakarrik salduko dituzte, eta sal-

“Ekoizleek baliabideak behar
dituzte duintasunez lan egiteko”

Juan Mari Totorika Urkiola landa garapen elkarteko gerenteagaz eta
Igor Arkarazo Abadiñoko Ezker Abertzaleko kideagaz batu gara
‘Baserritik plazara’ ekimenari buruz gehiago jakiteko. Baserritar
ekoizleei babesa eskaini gura die ekimenak.

Zelakoa da baserritar ekoizleen
egoera salmenta zuzenari dago-
kionez?
I.A.: Ez da ona, eta horregatik egin
behar da ahalegin berezia berpiz-
tu dadin. Ekoizle gazte berriei
euren jarduera duintasunez gara-
tzeko baliabideak eskaini ezik, ez
dira animatuko; ezer egin ezik,
merkatu horiek apurka-apurka
desagertu egingo dira.

Salmenta zuzena Interneten
bitartez bideratzea aurreikusi
duzue?
J.M.T.: Bagabiltza eremu hori
aztertzen. Gure webgunean laster
‘Denda’ izeneko atala sortuko
dugu, eta bertako produktuen era-
kusleihoa izango da. Bestalde,
hainbat baserritar prest daude
on-line salmenta amankomuna
egiteko. Internet gehienon esku-
ra egon daitekeen hedabidea da
eta, beraz, erakusleiho oso ona eta
aprobetxagarria da. Horregatik
gabiltza bide horretan ere beha-
rrean. Hala ere, ekoizleen eta eros-
leen arteko aurrez aurreko hartu-
emanari ere garrantzia handia
ematen diogu. J.D.

tzen duen ikusi gura du lehenen-
go eta gero erabakiko du. Iurretak
eta Elorriok ere antzerako zer edo
zer adierazi digute. Eskualdeko
beste udalen gaineko berririk ez
dugu oraindik jaso.
I. A.: Udalei gauza bakarra eska-
tzen zaie; proposamena onartzea,
alde daudela esatea, denen arte-
ko proiektu amankomuna bihur-
tu dadin. Udalei ez die ia kosturik
suposatuko; muntaia eta mante-
nua bakarrik. Gure ustez, ekoiz-
leei eta kontsumitzaileei ez ezik,
udalerriei ere onurak ekarriko diz-
kie egitasmoak, eta konpromiso
hori bilatzen dugu.

Egitasmoa datorren astean ber-
tan eroango duzue kalera.
J.M.T.: Bai, Abadiñoko azokan
datorren eguaztenean hasiko gara.
Barikuan, berriz, Eroski super-
merkatuaren aparkalekuan, sarre-
ra bien artean, azoka  inaugura-
tuko dugu. Hileko lehenengo bari-
kuetan izango da. Kontsumitza-
ileen erosteko ohiturak asko alda-
tu dira azken urteetan, eta espa-
zio berriak bilatzerakoan hori oso
kontuan izan behar da.

ra bertako ekoizleen produktuak
erostera, baina uste ona ez da
nahikoa; erosleari esan egin behar
zaio, jakinarazi, nork saltzen dituen
berak ekoiztutako produktuak.
Birsaltzailearena, zoritxarrez, ohi-
ko jarduera da; hedatuta dago
eskualdean zein hemendik 
kanpora.

Irudi berriari garrantzia ematen
diozue.
I. A.: Bai, ekoizleak eta, batez ere,
kontsumitzaileak irudi horregaz
identifikatuta sentitu daitezen
gura dugu. Irudia ikusi eta postu
horretan zer jasoko duten garbi
jakin dezatela.

Egitasmoa non zabaldu duzue?
J.M.T.: Egitasmoa Durangaldeko
udal guztietara bidali dugu. Aba-
diñok baiezkoa eman du. Zorno-
tzak gure ekimenak zer bide har-

tzaileak ekoizleak izango dira. Pos-
tu horietan ekoizleen eta produk-
tuen gaineko informazioa ere ikus-
gai egongo da; alde horretatik,
ahalik eta transperentzia handie-
na lortu gura dugu. Logotipo bate-
ratu horregaz, ekoizleen jarduera
duindu gura dugu eta babesa
eskaini gura diegu. Atzean elkar-

te bat dago, eta egitasmoaren
jarraipena egin eta funtzionamen-
dua zainduko du. Horrek sinesga-
rritasuna ematen du. 

Eta erosleei konfiantza handia-
goa ematen die.
I. A.: Hori da. azken batean, ez
badakizu zer erosten duzun,
horren gaineko informaziorik ez
badago eskuragarri, iruzurraren
parte bihurtzen zara konturatu
barik. Kontsumitzailea bere uste
onenagaz joan daiteke merkatu-

“Ekoizle gazte berriei baliabideak eskaini behar
zaizkie euren jarduera duintasunez garatzeko;

bestela, ez dira animatuko eta merkatua
apurka-apurka desagertzen joango da”

“Birsaltzaileei aurre
egiteko tresna da 

eta kontsumitzaileei
bermea eskainiko die

erosterakoan”

“Aurrez aurreko
salmentagaz batera,

Internet bidezkoa
zelan garatu aztertzen

ere bagabiltza“

Kepa Aginako
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Hauxe da egitasmoagaz bat egin duten postuetan ikusi ahalko
den logotipoa, baserritik plazara ibiliko den barraskiloa. Irudiari
garrantzia handia ematen diote. Ekoizleen eta kontsumitzaileen
arteko hartu-emana eta konfiantza sendotzeko balioko du.

Izena: Milagros Amillategi
Nongoa: Mallabia 
Produktu nagusia: Ortuariak
Produkzio mota: Tradizionala

Izena: Pilar Mallabia
Nongoa: Mallabia 
Produktu nagusia: Ortuariak eta
frutak
Produkzio mota: Tradizionala

Izena: Xabat Osa
Nongoa: Mallabia 
Produktu nagusia: Ogia,
gozogintza eta euskal pastela
Produkzio mota: Tradizionala

Izena: Arantza Zubia
Nongoa: Mallabia 
Produktu nagusia: Ortuariak eta
fruta
Produkzio mota: Tradizionala

Izena: Ilart Bazeta
Nongoa: Abadiño 
Produktu nagusia: Euskal
baserri ortuariak eta landareak
Produkzio mota: Ekologikora
bidean

Izena: Jaime Arbulu
Nongoa: Elorrio 
Produktu nagusia: Ortuariak
Produkzio mota: Tradizionala,
integratua eta hidroponikoa

Izena: Gema Agirre
Nongoa: Abadiño 
Produktu nagusia: Euskal
Baserri ortuariak eta landareak
Produkzio mota: Tradizionala

Izena: Alicia Monedero
Nongoa: Abadiño 
Produktu nagusia: Idiazabal gazta
Produkzio mota: Tradizionala

Izena: C.B. Unzalu Ingunza
Nongoa: Abadiño 
Produktu nagusia: Idiazabal gazta
Produkzio mota: Tradizionala

Izena: Igor Mendiolagarai
Nongoa: Berriz 
Produktuak: Ortuariak eta frutak
Produkzio mota: Ekologikora
bidean

Izena: Jose Luis Gomez
Nongoa: Elorrio 
Produktu nagusia: Bizkaiko
txakolina
Produkzio mota: Integraturako
bidean

Izena: Sonia Isasi
Nongoa: Iurreta 
Produktuak: Bizkaiko sagardoa,
txakolina, ortuariak eta fruta
Produkzio mota: Tradizionala

“Erosleen ohiturak
aldatu egin dira, eta
eremu berriak bilatzea
garrantzitsua da”
Patxi Bazeta abadiñarrak ilusioz hartu
du egitasmoa. Ekoizle direnentzat
sostengu garrantzitsua dela dio.

Birsalmenta egiten dutenek kal-
te handia eragiten dizuete?
Birsalmenta geratu beharra dago,
zelan edo halan. Abadiñon,
Traña-Matienan, bat egon ohi da,
baina Durangokoa lotsagarria
da; bost edo sei daude. Bidega-
beko lehia egiten dute. Udaletxe-
ra hainbat bider joan gara hori
salatzera, baina orain arte ez
dute ezer egin.

Zelan hartu duzu Urkiola lan-
d a  g a r a p e n  e l k a r t e a r e n  
egitasmoa?
Ilusioz hartu dut. Durangalde
osorako baliagarria izan daite-
keela uste dut. Logotipoagaz,
kontsumitzaileek nori zer eros-
ten dioten jakingo dute. Orain
arte ez zegoen ezelan erregula-
tuta, eta egin beharra zegoen;
aurrepausua da. Era berean, bir-
salmentari aurre egiteko ere
balioko du. Ahal dela, birsal-
menta praktikatzen dutenak

alboratu egin behar dira azoke-
tatik; modu horretara saldu gura
duenak, denda bat ipini dezala.

Eroskiren aparlakeluan azoka
sortzea zer iruditzen zaizu?
Oso ondo. Jendearen eta, beraz,
erosleen ohiturak aldatu egin
dira. Plazara geroago eta jende
gutxiago etortzen da, eta eremu
berrietan probatu beharra dago.
Barikuetan supermerkatura 5.000
bat lagun joaten direla diote; bos-
tetik bat merkatura bisitan eto-
rriko balitz, ederto legoke!

Zuzeneko salmenta da baserri-
tar ekoizleen etorkizuna?
Udan etxetik bertatik saltzen dut
produktuen %50. Horrez gaine-
ra, Abadiñoko eta Durangoko
azokara ere joaten naiz, eta bes-
te pare bat dendariri eta taber-
nariri ere saltzen diot. Baina, bai,
oro har salmenta zuzena da etor-
kizuna: saldu eta poltsikora. 

Kontsumitzaileei sasoian sasoi-
ko produktuak zeintzuk diren
ere jakinarazi gura zaie.
Aurtengo negua gogorra izan da;
hotz egin du eta lainotuta egon
da. Orain erosgai ipintzen ditu-
gun produktuak hauek dira: azak,
zerbak, porruak, azenarioak,
letxugak eta perrexila.

Eta posturen batean tomateak
topatzen baditut?
Garbi esanda, ez da hemengoa.
Beste hainbeste, baba beltzekin
eta ilarrekin ere. Azenarioak ere,
orri freskoak baditu ez da hemen-
goa izango. Gainera, birsalmen-
takoekin alderatuta, guk pro-
duktu gutxiago izaten ditugu
postuan, sasoikoak bakarrik, eta
kontsumitzaileen aurrean geu
geratzen gara txarto. Ez hori
bakarrik: erosleari birsalmenta-
ko produktuak etxepeko den-
dan aurkitu ditzakela esanez
gero, ez da berriro etorriko. J.D.

“Merkatuen kontrolean
eta dinamizazioan lan
egitea da udalei
eskatzen dieguna”
Atxarte Gazta ekoizten du Abadiñon
Patxi Solanak, eta Matienako eta
Durangoko merkatuetan egoten da.

Zer merkatutan hartzen duzu
zuk parte?
Traña-Matienako eguazteneta-
ko merkatuan eta zapatuetako
Durangokoan egoten naiz. Zaz-
pi-zortzi urte daramatzat gazta
egiten eta merkatuetara joaten.

Zer zailtasun dauzkazue ekoiz-
le txikiek?
Hainbat gairen eraginez sorturi-
koa da arazoa; batetik, gainerako
arloei bezala gureari ere eragiten
dien egoera ekonomikoa dago.
Bestetik, merkatalgune handien
eragina, eta erosteko ohituretan
gertaturiko aldaketak ere kaltetzen
gaitu. Produktuen kalitatean eta
ekoizlearekiko gertutasunean ere
badauka eragina horrek. 

Merkatuei dagokienez,zer ara-
zo edukitzen duzue?
Bi egoera dira Abadiñokoa eta
Durangokoa. Biak udalaren ardu-
rako merkatuak diren arren, egoe-

ra oso desberdinak bizi ditugu
bietan. Matienan udalak badara-
ma kontrola, baina Durangon ez
dago beharrezko kontrolik: birsal-
menta merkatu bilakatzen dabil
Durangokoa.

Merkatu bietako arazoa da,bai-
na, birsalmenta.
Bai. Saltzen duten produktuaren
ekoizle ez direnek sortzen digute
arazo handiena. Ortuarien alo-
rrean gertatzen da birsalmenta
gehien: sasoikoak ez diren produk-
tuak saltzeko produktuak erosi eta
saltzen ditu hainbatek. Sasoi hone-
tan, esaterako, gure ortuetan azak
eta letxuga txikiak baino ezin dira
hazi. Badaude merkatuetan, eurek
ortuetan ekoizten dutenagaz bate-
ra, Merkabilbaon edo beste den-
da batean erositako ortuariak sal-
tzen dituzten ekoizleak. Lokalak
eta lizentziak ordaintzen dituzten
dendariei ere konpetentzia des-
leiala egiten diete.

Zelan erantzuten du kasu horie-
tan kontsumitzaileak?
Merkatalgune batean eskuratu
ditzakeen produktuak topatuko
baditu, merkatura joateari zentzu-
rik ez dio ikusten kontsumitzaile
askok. Merkatalgune handi batean
salduko dizkizutenak lakoak badi-
ra produktuak, merkatura joa-
teak zentzua galtzen du.

Zein da udalei egiten diezuen
eskakizun nagusia?
Oinarrian, udalei konpromisoa
eskatzea da beharrezko ikusten
duguna: birsalmenta egiten duten
horiek kontrolatzeko sistemak
ezarri ditzatela, batetik. Aldi
berean, merkatuak dinamizatze-
ko esfortzua ere eskatzen diegu
udalei. Gu prest gaude horretan
laguntzeko eta ekintza bereziak
antolatzeko; esaterako, merka-
tuan lantzean behin gaztaren, txa-
kolinaren eta piperraren eguna
antolatzeko. I.E.

EEKKOOIIZZLLEEAAKK
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Karmen Sampedro
EA

Sei hankako mahaia

Tonbola 
solidarioa

Aurten ere, beste urte batzue-
tan bezala, otsailean, Manos
Unidas-ek Gosearen Aurkako
Kanpaina antolatu du. Manos
Unidas gobernuz kanpoko era-
kundea da. Bere lana, herrial-
de pobreen garapenerako
proiektuak egitea da. Zaldibar-
ko herria aspaldi dabil kanpai-
na horretan parte hartzen eta
laguntzen. Hemen, herrian,
tonbola bat egoten da astebu-
ru batean. Aurten, otsailaren 11,
12 eta 13an izan da. Orain dela
30 urte hasi ginen gauza txiki
batekin elizpean; ordu pare bat
bakarrik, domekan. Orain oso
gauza handia eta polita da, per-
tsona askok ilusioz parte har-
tzen dutelako.

Tonbola hau antolatzeko
eta prestatzeko jende pila bat
inplikatzen da. Emakumeen
talde bik urte osoan zehar egi-
ten dute lan. Astero elkartzen
dira mantelak, poltsak, panpi-
nak… egiteko. Beste emakume
batzuek euren etxeetan egiten
dituzte lanak,jertseak, mer-
meladak... Kantabriatik ere
ailegatzen da laguntza!

Lan honetaz gain enpresei
laguntza eskatzen diete, bai
dirua bai objektuak tonbolan
ipintzeko: kafea, elektrotres-
nak, landerak…

Herriko pertsona batek
lokal bat  uzten du tonbola
ipintzeko. Gazte talde bat iza-
ten da arduraduna tonbola
montatzeko. Aste batean gau
batzuk ematen dituzte lanean
dena prest utzi arte, eta bariku
arratsaldean zabaltzen da. Bari-
kua, zapatua eta domeka, goi-
zez eta arratsaldez.

Krisian gaude eta beldur
apur bat eduki dute, ia ondo
joango zen ala gutxi aterako
zuten. Baina, oso ondo irten da,
primeran; jendeak iaz baino
gehiago parte hartu du, eta
9.300 euro batu dira.

Diru horren erdia Manos
Unidasi ematen zaio. Beste
erdia Zaldibarko hiru misiola-
rien artean banatzen da.

Eskerrik asko denoi eta
animo, aurrera!
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Erralde, lau urte
(Eskoriatza, sei urte)
Lau urte pasa ditugu bidea egiten, lau urte elkarlana susta-
tzen, lau urte bideragarritasuna demostratzen, lau urte kohe-
rentziari eusten, lau urte oztopoak gainditzen. Eta lau urte pasa
dira lehengo lekuan aurkitzeko ere, ideien eta proiektuaren
kontra azpijokoan murgiltzeko, proiektua desorekatzen aha-
legintzeko…

2005eko otsailaren 9a zen, Eskoriatzako Ibarraundi jaure-
gian udalak jardunaldi batzuk antolatu zituen, eta beste hizlari
batzuen artean bi albaiterok Zabalegi Forotik defendatzen geni-
tuen ideiak azaldu behar genituen, –kasu hartan, Oñatiko Zubi-
llaga hiltegiaren alde, hiltegia ixteko zeuden asmoak eta intere-
sak handiak baitziren–. Eguerdian deitu zidan lagunak esanez,
Eskoriatzan jardunez gero lanpostua galtzeko arriskua zeukala
adierazi ziola bere goragokoak. Nik ere banekien zer edukiko
nuen, eta zer eduki nuen ideia haiek defendatzen azaldu nin-
tzenean. Kultur etxea beteta zegoen eta azkenean ere gure ideiak
azaldu egin ziren. Zenbait albaitarik, baserritarrek, harakinek
eta sektoreko hainbat pertsonak bi txosten sinatu genituen eta
halaxe plazaratu genituen gure irizpideak eta gogoetak. 

Bidea, baina, ez zen batere erraza izan. Agintean zeuden oso
pertsona gutxik entzun nahi zituzten ideia eta gogoeta haiek.
Beste askok eta askok esaten ziguten ezin zela ezer egin, siste-
ma horrelakoa zela, alferrik ari ginela. Beti gertatzen den beza-
la, askoz ere erosoagoa zen joera nagusiari jarraitzea, eta siste-
ma mantentzea. Ez dakit orduan elkartu ginen pertsonak ezker-
tiarrak, eskuindarrak edo zer ginen; agian, soilik errebeldeak.
Ginena ginela, ez genuen onartzen okelaren eta hiltegien espa-
rruan, batez ere, baserritarrei eta harakinei inposatu nahi zitzaien
eredua.

2005eko udan Durangoko eskualde-hiltegia itxi zuten. Hil-
tegia berriro ireki behar zela eta, gehienbat Durangaldeko uda-
lerriak partaide zirela, Erralde sortu zen. 2006ko udan eskaini
zidaten Erralderen kudeaketa.

2007ko otsailaren 12an zabaldu zen Erralde Hiltegia. Hasie-
ratik nire erronka nagusia baserritarren, artzainen eta bertoko
produktuaren aldeko apustua egiten duten harakinen arteko elkar-
lana bultzatzea izan zen. Hiltegia, hasiera-hasieratik, sektorea-
ren alde traktore-efektua egingo zuen erreminta modura erabi-
li dugu. Elikaduraren eta okelaren inguruan gogoetak egiteko
erreminta ere izan da enpresa bera, eta Euskal Herrian ‘Elika-
dura Subiranotasun’ kontzeptuari bultzada bat emateko ere era-
bili da Erralde Hiltegia. Baina nola eraman litezke aurrera ideia
batzuk, ezarrita dagoen sistemaren kontrakoak direnean? Bada,
aurrera eraman nahi duzun horretan bete-betean sinesten duzu-
la, defendatzen dituzun ideiengan konfiantza eta segurtasuna
izanda. Baina, badago beste derrigorrezko printzipio bat ere: kohe-
rentzia eta ideiekiko leialtasuna. Edozein mezu, aldaketa... bul-
tzatzeko derrigorrezkoa da koherentzia hori. Horrek ez du esan
nahi norberaren ideiak bakarrak edo onenak direnik, ez. Ideiak,
zenbat eta kontrajarriagoak izan, orduan eta hobeto; zenbat eta
eztabaidatuagoak izan, orduan eta hobeto... argudiatuagoak dire-
lako.

Zer bihurtu dira, gizartea ordezkatzeko sortu ziren hainbat
egitura? Gogoetarako gune ala interes partikular batzuk ordez-
katzen dituzten gune? Hortxe dago eta zegoen hiltegien auzia

ulertzeko kakoa. Hau da, norberaren interesak defendatu bes-
teenak kontuan eduki gabe, ala denen interesak babestu.

Hasi orduko, ezagun batek honelaxe adierazi zidan: ez dakit
zergatia, baina zuen proiektuaren kontra dago gure alderdi poli-
tikoa. Orain, berriz, lagun batek beste zenbaiten azpijokoaz ohar-
tarazi dit. Nor? Zein? Urteak igaro ahala konturatu naiz pertso-
na askok eduki behar duten sufrimenduaz, ez baitira baliatzen
ideiez edota koherentziaz gizarteari begira aritzeko, eta ezin hori
obedientzian ezkutatzen dute edo interes pertsonalak estrate-
gi maltzurretan gauzatzen.

Alabaina, 18 langilek gerentea buru dutela hasieratik enpre-
sa bat errentagarri egiten dutenean, bai sozialki, baina baita eko-
nomikoki ere, zer gertatzen da? Nola arbuiatu eta estali mezua?
Nola ukatu Erralde hiltegiak enpresa bezala 645.030 eurokomar-
jina industriala duela 2010ean urtean? Eta nahiz eta, adibidez,
egoitzen alogeretan eta konponketetan 2010ean 191.045 euro-
ko kostuak eduki, nahiz eta beste gastu asko murriztu behar dire-
nak eduki, Erralde hiltegia enpresa bezala autosufizientea da.
Bai: bideragarria da. Beraz, pentsa zer izango litzatekeen Erral-
deren kontzeptua azpiegitura berri batzuetan, zatitze-gelak eta
hiltegia bera bateratzen direnean... Horrela, bada, zer lekutan
geratzen dira lehen sektoreari bultzada emateko sortu diren hain-
bat eragile edo enpresa, euron eraginkortasuna merkatuan hain
murritza denean? Urrutiegi joatea izan al da gure akatsa?

Erralde Hiltegia Bizkaian lehen sektorearentzako funtsez-
ko eta estrategiko bihurtu dugu. Estatu guztian baserritarrei eta
artzainei gehien ordaintzen dien hiltegia da, erreferentea. Hara-
kinekin sinergiak sustatu ditugu, inongo laguntza ekonomiko-
rik hartu gabe jardun dugu merkatuan eta jatetxe-arloan berto-
ko produktuaren kontsumoa bultzatu dugu. Hori guztiori egi-
teko, derrigorrezkoa da proiektua bera errentagarria izatea. Eta
errentagarria izanik, orduantxe bultza genezake geure funtzio
publikoa merkatuan, ez alderantziz. Ikastetxeetan eta ospitale-
etan bertoko produktuaren aldeko apustua egiteko mezuari ere
eutsi diogu, eta hori ere garrantzitsua da. Enpresaren akuilu gare-
nok, enpresa aurrera atera dugunok, sektorearekin bat egin eta
politika eginez, inoiz baino harroago gaudenean egin dugun lana-
rekin, egoera xelebre baten aurrean aurkitzen gara. Agian geren-
tzia eskaini zitzaidanean ez zen sinesten nora iristeko kapaz ginen?

Nire lana gerente moduan, itsasontziaren norabidea zuzen
mantentzea izan da. Helburua: baserritarrei, artzainei lagun-
tzea, eta horretarako harakinekin, sukaldariekin…  elkarlanean
jardutea beharrezkoa dela garbi eduki dut. Horrela egiten bai-
tira proiektuak errentagarri (batez ere lehen sektorean), siner-
giak sortuz. Eta sinergiak sortzeko derrigorrezkoa da koheren-
tzia edukitzea, koherenteak izatea. Eta koherentzia ikusteko den-
bora derrigorrezkoa da. Eskoriatzan ospatutako batzar hartatik
badira urteak, denbora pasa da.

Eskoriatzara joateko mehatxuak jaso zituen albaitari eta lagu-
nak askotan esaten dit: egindako ibilbidea eginda, nola zaude-
te oraindik ere hiltegi zaharrean? Agian, Eskoriatzan izan gine-
non errebeldia falta da inguruan. Denborak guztia agertzen du.

Eneko Egibar Artola (Erralde Hiltegiko gerentea) 
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KIROLAK
“Urte batzuen buruan Enpresen
Ligan egongo da Master Jai ere”

PPiilloottaarreenn  MMuunndduuaa  uuttzziikkoo  dduuzzuullaa
iirraaggaarrrrii  dduuzzuu..  AArrrraazzooiiaakk  aazzaalldduu
ddiittzzaakkeezzuu??
21 urte daramatzat mundu hone-
tan, eta nahiko erreta nago jada.
21 urte eta gero, lagun asko egi-
ten dituzu, baina etsaiak ere bai;
zeure taldetxoa ere egiten duzu
denbora horretan. Alde onak eta
txarrak begiratu, eta pilota uztea
ebatzi dut. Zerikusi zuzena ez
duten gaiekin jarraituko dut
orain: telebista, Filipinetako fron-
toiaren kontua... Guztiontzat one-
na dela uste dut; goian nagoela
uzten dut enpresa, eta ziur naiz
Mikel Plazak ondo beteko duela
bere lana. Esku onetan uzten dut
enpresa.

GGaaiittzzaa  eeggiinn  zzaaiizzuu  eerraabbaakkiiaa  hhaarr--
ttzzeeaa??
8 urtegaz hasi nintzen pilotan
jolasten, eta 15 urtegaz debutatu
nuen. Gerora, 11 urtean Estatu
Batuetan jokatu nuen. Ondoren,
21 urte egin ditut enpresari lane-
tan. Guztira, 41 urte dira pilota
munduan, beraz. Pilota mundua
bera ez dut guztiz utziko: fron-
toietara joaten jarraituko dut, 25
urterako lizentzia dut Filipeneta-
ko frontoi batean; telebistako

programetan egongo naiz, Inter-
neteko zuzenekoetan ere bai...
Uzten dudana, eta gogoz kontra-
ko erabakia da, pilotaren kudea-
keta zuzen hori da. 

ZZeerrttaann  aallddaattuu  ddaa  ppiilloottaa  uurrttee
hhaauueettaann  gguuzzttiieettaann??
Guztiz .  Ni hasi nintzenean,
enpresariak pilota mundukoak
ziren: Ercilla, Angel Iza, piedrata-
rrak... Euretako asko pilotan ibili-
takoak ziren; egun osoa pilota-
lekuan igarotzen zutenak eta
kirola ezagutzen zutenak. Egun-
go enpresariak, ostera, enpresa-
ri hutsak izatera mugatzen dira.
Diruagatik eta audientziagatik
bakarrik mugitzen dira; oso har-
tu-eman txikia daukate pilotarie-
kin,  eta nir i ,  berr iz ,  hori  da
gehien gustatu zaidana beti.

Arlo honetan asko aldatu da
pilota, eta pertsonalki, gurago
dut lehengo pilota.

BBeerreezziikkii  ppaallaarrii  eettaa  zzeessttaarrii  eerraaggiinn
ddiioonn  kkrriissiiaakk..  HHoorrttaann  eesskkuuppiilloottaakk
eerraaggiinniikk  iizzaann  dduueellaa  uussttee  dduuzzuu??
Bai. Futbolagaz konparatu daite-
ke: futbola gainerako kirolak “hil-
tzen” dabil. Saskibaloia da eus-
ten dion bakarra, nazioarteko
erakarpena daukan kirola dela-
ko. Estatu mailako indarra izan
arren, eskubaloia, areto-futbola
eta horrelako kirolak gutxiengo-
entzako dira. Eskupilotarekin
geratzen dabilena antzekoa da:
hau indartzeko helburuagaz,
eskupilota erremintari ikusleak
kentzen ari da. Jendeak eskupi-
lota ikustea bakarrik gura dute. 

ZZeerrkk  eerraaggiinn  dduu  kkrriissii  hhaauu??
Nire ustez, jendearen ohitura
aldaketak. Jendea askoz gutxia-
go joaten da pilotalekura. Eskupi-
lotaren eragina ere hor dago;
azken 15 urteetan asteko 3-4
partidugaz bonbardatu gaituzte
telebistan. Guk, adibidez, Euskal

Telebistarako 15 partidu eskain-
tzen ditugu urtean. Horrek min
handia eragin du. Guk telebista-
rako ekoiztetxea sortu dugu, baita
Interneterako ataria ere. Internet
ez da etorkizuna, oraina baizik.

HHoorrttaazz,,  ggiillttzzaa  IInntteerrnneett  ddaa??
Krisia orokorra da; irteteko bide
bakarra, ostera, planteamendu
berriak direla uste dut. Pilotak
garai berrietara egokitu behar
du. Aldeketak egin behar dituzu,
bestela hilik zaude. 

HHaaiinnbbaatt  uurrtteeaann  eeggoonn  zzaarraa  eesskkuu
ppiilloottaattiikk  kkaannppoorraa..  ZZeerrggaattiikk  iittzzuullii
zzaarraa??
Asegarcetik irten nintzenetik, beti
eduki dut buruan eskupilota koa-
dro propioa izatea. Pertsonalki ez
dut amets hori beteko, baina
enpresak beteko du, ziur. Master
Jai proiektu horretan dabil buru-
belarri. Hile batzuk atzeratuko da
aurkezpena, baina Master Jaik
eskupilotan jardungo du. 

AAuurrrreerraattuu  ddeezzaakkeezzuu  zzeeoozzeerr??
Guztira, 22 pilotari inguruko
zerrenda bat dugu. Hitzarturik
ditugu, besteak beste, Urberua-
ga, Koka, Rober Uriarte, Asier
Berasaluze… Beste 6-8 ditugu
hitzarturik, baina kontratua inda-
rrean daukatenez ezin dut
aurreratu nortzuk diren. Profil
ezberdina betetzen duten joka-
lariak egongo dira. Master Jaik
talde garrantzitsua izango duela
aurreratu dezaket.

ZZeerr  hheellbbuurruu  ddiittuu  MMaasstteerr  JJaaiikk??
EEnnpprreesseenn  ll iiggaann  ssaarrttzzeekkoo
aassmmoorriikk??
Lehenengo eta behin, enpresa
indartzea gura da; zeozer lortze-
ko, gauzak ondo egin behar dira.
Aurrerago liga horretan sartze-
ko asmoa badaukagu; azken
finean, pilotari onak badituzu,
zugaz kontatu beharko dute.
Epe ez oso luzera helburu hori
du Master Jaik. Bestalde, hiru
urte hauetako balantzea positi-
boa da. Traba ugari izan ditugu;
hainbatek ez nau gustuko. Eko-
nomikoki ez da oso errentaga-
rria izan, krisiak bete-betean
kolpatu gaituelako, baina, hala
ere, aurrera egitea lortu dugu.
Etorkizun ona du proiektuak.
Lan eta diru askori esker lortu
dugu hona heltzea.

MMaasstteerr  JJaaii  uuttzziittaa,,  zzeerr  aassmmoo  dduuzzuu??
Fi l ipinetako Meridien Vista
Gamming zuzentzera mugatuko
naiz, baita Bizkaia Jai Alai pilo-
talekua kudeatzeaz ere. Urtean
6-7 aldiz joaten naiz hara, eta
orain hori egiten jarraituko dut.
Hemengo frontoiak kudeatzeari,
aldiz, utzi egingo diot. Telebistan
eta Interneten zentratuko naiz,
gehien bat. Familiari ere arreta
berezia eskainiko diot. 

ZZeerr  ddaa  ppiilloottaa  zzuurreettzzaatt??
Dena. Dena eman dit, eta guztia
kendu dit. Pilotagatik naiz nai-
zen modukoa. Jende ona eta
txarra ezagutu dut pilotari eske-
rrak. Jokalari jardun nuen urtee-
kin geratzen naiz batez ere, eta
ezagutu ditudan lagun guztiekin.
Momentu txarrak ere pasatu
ditudan arren, une onekin gogo-
ratuko naiz. A.M.

Eskupilota koadro propioa osatu gabe utziko du pilota Totorikak. Hala ere, “amets” hori Master Jaik beteko diola uste du. K. Aginako

Bizitza osoa pilotari loturik eman ondoren,
agur esango dio Aitor Totorikak; onenean
utzi duela iritzi dio, gainera; “goian” dagoe-
nean, hain zuzen ere. Hala ere, “guztiz” ez
ei du utziko; frontoira joaten jarraituko du.  

Pilotak garai
berrietara egokitu

beharra du; 
aldatu ezean 
hilik zaude

Egungoak
enpresari hutsak dira,
ez dute hartu-emanik

pilotariekin

AITOR 
TOTORIKAGUENA

ARANA
Jaioterria: 
Durango
Adina:
49 urte
Ibilbidea:
- 8 urtegaz hasi zen
pilotan jokatzen
- 15 urtegaz debutatu
zuen
- 11 urtean Estatu
Batuetan jokatu zuen
- 21 urte darama pilota
munduko enpresari
lanetan. Hiru modalita-
teak ezagutu ditu: Eskuz,
palan eta zestan.

Pilotak guztia
eman dit, baita guztia
kendu ere. Ezagutu
ditudan lagunekin

geratzen naiz
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Joan den astean, albiste pozgarri bat entzun
nuen: Jose Luis Mendilibar bueltatu da berriz
ere aulkietara. Osasunak berreskuratu du Zal-
dibarko “misterra”. Bere debutean, aurten goi-
tik dabilen Espanyoli lau gol sartu zizkioten
nafarrek. Hori hasiera! 

Baina berak ez du harrotu nahi emaitza
honegaz; lasaitasuna eskatzen du, exijitu egi-
ten du. Seguru naiz bere burutik Athleticarekin
izan zuen debuta pasatuko dela; 3-0 irabazi
zion Errealari San Mamesen. Handik hi le
batzuetara, Lezamatik kanporatu zuten. 

Baina harira noa: nik 20 urte daramatzat
entrenatzen, hara eta hona, eta ahal izan duda-
nean, partiduak eta entrenamenduak ikusten.
Entrenatzaileok beti gabiltza formatzen, eta
besteek egiten dutenetik ikasi behar dugu.
Horregatik miresten dut Mendilibar. Taldea era-
mateko duen moduagatik, profesionaltasuna-
tik, eta, batez ere, bere izateko eragatik. 

Ez:  Mendir i  inork ez dio ezer oparitu .
Hemen egon eta gero, Kanarietara joan zen.
Handik Eibarrera (gogoratu ia lehen mailan
jarri zuela talde “armagilea”), eta gero Athleti-
cera; Bilbotik, Valladolidera. Han, taldea 1. mai-
lara igo eta ondoren mailari eustea lortu zuen.
Zuzendaritzak kaleratu zuenetik, taldeak ez du
bururik altxatu. Orain, ziur naiz Iruñeko aukera
aprobetxatuko duela. Beraz, zorte on, Mendi!A
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Agustin Alkorta
•Futbol entrenatzailea

Zorte on, Mendi!

Pilotariak enpresetako begiraleen arreta eurenganatzen ahaleginduko dira. Julen Uribe

Jokatzeko sistema
urterokoa da. Bi
multzotan banatuta,
denak denen kontra 

Promesen distira ikusgai
Biharko Izarrak lehian

Pilota profesionalean jardu-
tea amesten dutenen ordua
heldu da. Gaurtik hasita, 24

pilotari gaztek elkarrekin lehiatu-
ko dute Mallabiako Biharko Iza-
rrak txapelketan. Lehiaketak zor-
tzigarren aldia du aurten. 2011ko
edizio honetan Durangaldeko lau
gaztek parte hartuko dute: Jon
Landaburu eta Aitor Azpiri elorrio-
arrek eta Andoni Aldape eta Ander
Olalde mallabitarrek. Antolatzai-
leetako bat den Carlos Garciaren
berbetan, faboritoetako bi Yoldi eta
Linzoain nafarrak izango dira. Hala
ere, indartsuenak nortzuk diren txa-
pelketak aurrera egin ahala iku-
siko dela pentsatzen du. 

Biharko Izarrak izen handi-
ko txapelketa da. Izan ere, gaur
egun profesionaletan dabilen
hainbat pilotarik parte hartu
dute bertan: Asier Berasaluze
eta Ibai Zabala berriztarrek eta
Iñaki Larrañagak eta Mikel
Beroizek, besteak beste. Azken
adibidea iazko txapela jantzi
zuen David Merino errioxarra da.
Iazko txapela jantzi orduko sina-

Eskualdeko lau gaztek parte hartuko dute: Jon Landaburu eta Aitor
Azpiri elorriarrek eta Andoni Aldape eta Ander Olalde mallabitarrek

turik zuen kontratua Aspegaz.
Txapela janzteko lehiatzeaz gai-
nera, pilotariek enpresetako
begiraleen arreta eurengana-
tzea bilatuko dute, beraz.

Urteroko joko sistema
Martitzeneko aurkezpenaren
ondoren, lehiaren txanda heldu
da. Txapelketa jokatzeko siste-
ma urterokoa da. Multzo bitan
banatuta, denek denen kontra
jokatuko dute. Azkenean, garai-
penik eta aldeko tantorik gehien
dituzten aurrelariak eta atzela-
riak igaroko dira finalera. Finala
ekain hasieran jokatuko da. Atzo
jokatu ziren ligaxkako lehenen-
go partiduak. Lehenengo talde-
ko Ezkurda-Olalde eta Albara-
do-Diez bikoteek elkarren kon-
tra jokatu zuten. Bigarren talde-
an, berriz, Victor-Landaburu eta
Mendizabal-Aretxabaleta biko-
teak elkarren aurka lehiatuko
dira. 

Lau t’erdiko txapelketa txiki
bat ere jokatuko dute txapelke-
tako finalerdiekin batera. A.M.

Adituek Yoldi eta
Linzoain jotzen dituzte
faboritotzat, hasiera
batean behintzat

Urtarrilaren 25ean hasi zen
Challenge Bizkaina Ziklopistard
izeneko txapelketa. Ciclos Itu-
rriaga Autos Elorrio taldeko
Ziortza Isasik erakustaldia
eman zuen Berrizen, eta Trapa-
garanen bigarren proba burutu
ondoren, hilaren 20an jokatu
zen azkena Zallan. 

Zallan jantzi zuen txapel
beltza Isasik. Gainera, podiume-
an Beste Alde-Duranguesa tal-
deko Iraide Garciak lagundu
zion, bigarren postuan amaitu

zuen-eta. Hurrengo ziten arte-
an, martxoaren 5ean, Bizkaiko
txapelketa jokatuko dute Tra-
pagaranen. Gero, Euskadiko
eta Espainiako Txapelketak ere
izango dira jokoan. M.O.

Isasi da pistako Bizkaiko
txapeldun berria
Zallako belodromoan jokatutako azkeneko 
proban gailenduta irabazi du Challengea

Zallako podiumean, gorengo postuan, Ziortza Isasi.

Abadiñoko Tornosolo trinketeak
Bizkaiko eskuzko txapelketako
finalerdiak hartuko ditu astebu-
ruan zehar, baina lehenengo
finala ere jokatuko dute dome-
kan. Tornosolo taldeko Gonzalez
eta Martinek Kurene taldeko
Gordon eta Ugarte izango dituz-
te aurrez aurre.

Gaur bertan, 18:30ean,
nagusien 2. mailako finalerdiak
ospatuko dira. Lehenik, bertako
Atxarte taldeko bi bikote lehia-
tuko dira: Arabiourrutia-Aspuru
eta Bizkarra-Badiola. Gero,
Garaizabal eta Garitagoit ia
mallabitarrek Leako Gabiola eta
Muñozgurenen kontra jokatuko
dute.

Zapatuan Lekeition izango
dira gazte mailako finalerdiak,
eta domekan, nagusien mailako
finalagaz batera,  10:30ean
jokatuko dira kadeteenak Aba-
diñon. Finalak martxoaren 4an
ikusi ahal izango dira Abadiñon,
18:00etatik aurrera. M.O.

Gonzalez eta Martin,
lehenengo txapelaren bila
Nagusien 1. mailako finalaz gainera, beste
finalerdiak ere jokatuko dituzte asteburuan

Finalak martxoaren 4an
ikusi ahal izango dira
Abadiñoko trinketean,
18:00etatik aurrera

Beste Alde-
Duranguesa taldeko
Iraide Garciak lagundu
zion podiumean
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Garai Jatetxea
San Migel, 17 Garai.
Tel.: 94 681 35 95

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

i J



FUTBOLA
LEHENENGO ERREGIONALA
IIuurrrreettaakkoo  --  AAppuurrttuuaarrttee  BB
Zapatuan, 17:00etan, 
Larrako-zelain
BIGARREN ERREGIONALA
AAbbaaddiiññoo  --  AArrrraauuttzzaallddeeoonn
Zapatuan, 16:00etan, Astolan
HIRUGARREN ERREGIONALA
EEzzkkuurrddii  --  LLooiiuu  BB
Zapatuan, 18:00etan, 
Arripausuetan
EElloorrrriioo  BB  --  DDeerriioo  BB
Zapatuan, 18:00etan, 
Eleizalden
BBeerrrriizz  BB  --  EErraannddiioo  BB
Zapatuan, 17:00etan, 
Berrizburun
ZZaalldduuaa  BB  --  EExxttrreemmeeññoo
Zapatuan, 17:45ean, 
Solobarrian

SASKIBALOIA
EBA MAILA
TTaabbiirraakkoo  --  VViill llaammuurriieell
Zapatuan, 19:30ean, 
Landakon
1.ERREGIONAL BEREZIA
TTaabbiirraakkoo  --  IIbbaaiizzaabbaall
Martitzenean, 20:30ean, 
Landakon

ARETO FUTBOLA
NAZIONA A MAILA
SSaassiikkooaa  --  RRoommppiieennttee
Zapatuan, 17:30ean, 
Landakon
NAZIONAL B MAILA
EElloorrrriiookkoo  BBuusskkaannttzzaa  --  
DDeebbaabbaarrrreennaa
Zapatuan, 18:00etan, 
Elorrioko kiroldegian
EUSKAL LIGA
KKuurruuttzziiaaggaa  --  EEsskkoorriiaattzzaa
Zapatuan, 19:30ean, 
Landakon
SSaassiikkooaa  BB  --  SSaannttuurrttzzii
Domekan, 12:00etan, 
Landakon

PILOTA
BIHARKO IZARRAK
--  AAzzppiirrii  --  PPeerreezz  //  
NNaarrbbaarrttee  --  LLiinnzzooaaiinn
--  AArrrreessee  --  AAllddaappee  //
EElleezzccaannoo  --  CCaassttii ll lloo
Zapatuan, 17:00etan, 
Mallabiko pilotalekuan
--  AAppeezzeettxxeeaa  --  UUnnttoorriiaa  //  
AAllbbaarraaddoo  --  TTeelllleettxxeeaa
--  AAttxxootteeggii  --  AAllddaappee  //
MMeennddiizzaabbaall  --  LLuukkiinn
Eguenean, 21:30ean, 
Mallabiko pilotalekuan

ERRUGBIA
EUSKAL LIGA
DDuurraannggoo  ii llaarrdduuyyaa  --
CCoonnsstt..  RRiivvaaggoo
Zapatuan, 16:00etan, 
Arripausuetan
EElloorrrriioo  --  BBeerraa--BBeerraa  BB
Zapatuan, 16:30ean, 
San Roken

Agenda

J.F.

Sestaoren aurkako part idu
garrantzitsua galdu ondoren, bi
garaipen jarraian kateatu ditu
Kulturalak. Asmoa bolada on
horri segida ematea da; horre-
tarako, Zallaren kontra jokatu
beharko du etzi, domekan, arra-
tsaldeko 17:00etan. 26. jardu-
naldia jokatuta, Kulturalak 52
puntu ditu eta laugarrena da

sailkapenean; Amorebieta hiru-
garren da, puntu kopuru bera-
gaz. Azkeneko jardunaldi hone-
tan lehenengo postuekiko
aldea txikitzea lortu du Kultura-
lak: puntu bakarrera du Laudio;
bigarren sailkatua, Sestao lide-
rra, berriz, lau puntura du.

Etxetik kanpora punturik
gehien lortu duen taldea da
Kulturala. Guztira, 29 puntu lor-
tu dituzte Tabirako zelaitik urrun
durangarrek.

Aurreko jardunaldian,
26.ean, 2-0 gailendu zitzaion
Kulturala Gernikari. Iban Espi-
nosa eta Ibon Enziondo jokala-
rien golei eskerrak irabazi zuten
durangarrek. A.M.

Kulturalak sendo darrai
play off postuetan
Etxetik kanpora puntu gehien lortu duen
taldea da Kulturala. 29 puntu lortu dituzte.

Aurreko jardunaldian
2-0 irabazi zion
Kulturalak Gernikari.
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Errepidean aurrera egiteko asmoz,
Lejarreta zuzendari-laguntzaile dela 
Cafés Baqué txirrindulari taldeak 33 urte daramatza pedalei eragiten, eta aurrera begirako
proiektua dela erakutsiz, lan-talde zein kirolari berriak aurkeztu ditu aste honetan.

Durangoko kiroldegian eta Kurutziaga Hotelean egin zuten taldearen aurtengo aurkezpen ofiziala.

Ez da ohikoa, gaur egun, txi-
rrindulari talde batek horren-
beste urteko ibilbidea iza-

tea. Cafés Baquék historia egiten
segitzen du, eta horrela berretsi
du asteon egindako denboraldi
berrirako aurkezpenean. Sasoi
berrirako asmoei heltzeko, zuzen-
daritza arloan fitxaketa garrantzi-
tsua egin dute, gainera: Marino
Lejarreta. Iaz Joseba Beloki batu
bazitzaion Ruben Gorosperi, aur-
ten berriztarra gehituko zaie zuzen-
dari-laguntzaile.

Taldeak 33 urte bete izana
nabarmendu zuten ekitaldian,

eta Baqué etxeak urteotan
emandako laguntza eskertu
zuten proiektuaren gidariek. 33
urteotan harrobi-lana egin eta
bertako 88 txirrindulari pasatu
dira profesional mailara. Tartean,
Gorospe anaiak, Beloki bera eta
Munduko txapelketa irabazitako
Igor Astarloa. Bide horretan jar-
tzen azkenak, iaz hainbat proba
irabazita denboraldi ederra osa-
tutako Dani Diaz eta Sebastián
Tamayo izan dira. Ruben Goros-
peren iritziz, “une honetan txi-
rrindularitzaren munduak bizi
duen egoera dela-eta, benetan
harro egoteko gauza dela esan
daiteke, eta aurten borrokan
jarraituko dugu aurkezten ditu-
gun gazte hauekin”.

Talde gaztea
23 urtez azpikoen mailan egin
du apustu aurten ere Cafés
Baquék. 15 txirrindularik osatu-
tako taldea aurkeztu zuen marti-

tzenean: Alex Garcia, Jon Quin-
tanil la ,  Diego Leon Cuervo,
Andoni Aguirre, Ierai Solaguren,
David Antón, Josu Ibarluzea,
Mario Arranz, Javier Lopez de
Las Hazas, Jokin Morentin, Jon
Gonzalez Vadillo, Victor Puertas,
Jon Oria, Elias Damián Pereira
eta Roman José Mastrangelo
dira taldekideak. Zerrendako
azken biak Argentinatik datoz,
eta beste bost Madril ingurutik.

Marino Lejarreta oso pozik
agertu zen Cafés Baquék egin-
dako gonpidapenagatik .
“Baquék harrobiko txirrindulari-
tzagaz aurrera eroan duen lana
zoragarria da, eta gazte hauen
alde egiten duena guztiz txalo-
tzekoa da”, adierazi zuen berriz-
tarrak. Bere ustez, “talde hone-
gaz lasterketetan presente egon
eta lan ona egitea izan behar da
helburua, eta garaipenak, etor-
tzen badira, oso pozgarriak izan-
go dira”. M.O.

“Lan ona” egitea dute
helburu; “garaipenak
badatoz, oso pozgarriak
izango ei dira

33 urteotan, harrobiko
lana egin eta 88
txirrindulari pasatu 
dira profesionaletara

15 txirrindularik
osatuko dute taldea;
horietatik bi
Argentinatik datoz 



anboto 2011ko otsailaren 25a, barikua 19 I

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. 
• 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€.

ELORRIO
• 2 logela, komuna, sukalde amerikarra eta egongela-
jangela. Berria.

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.

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.
• SAN FAUSTO: Hobetu ezineko aukera.
• 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.
• ASKATASUN ETORBIDEA: Estreinatzeko. Hainbat
gainazal mota.
• 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.
• 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!

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.
• ANDRA MARI: Halla, egongela, sukaldea, jangela, 5
logela, 3 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.

AUKERA
• SASIKOA: 3 logela. 2 terraza. Berogailua. Igogailua.
240.000€.
• ERRETENTXU: 90 m2. 3 logela, egongela eta 
2 komun. Eguzkitsua. Ikuspegiak. Garaje itxia.
• ASKATASUN ETORBIDEA: 80 m2. 3 logela eta
egogela. Igogailua. 175.000€.

ETXEBIZITZAK SALGAI
DURANGO
• KOMENTUKALEA: 3 logela. Igogailua. Polita.
• OIZ: 3 logela eta egongela. 2 terraza. Igogailua.
• ERROTARITXUENA: ESTREINATZEKO. ATIKOA. 
20 m2-ko 2 terraza. Garaje itxia.
• ASTARLOA: 3 logela eta egongela. Terraza.
Ganbara. 198.000€.
• HERRIKO GUDARIEN KALEA: 110 m2. 3 logela,
egongela terrazarekin eta 2 komun. Eskegitokia.
Ganbara eta garajea.
• ZEHARKALEA: 70 m2. 3 logela. 198.300€.
• MIKELDI: 105 m2. 4 logela eta 2 komun. 2 terraza.
Berogailua. Igogailua. 234.400€.
• MADALENOSTE: 100 m2. 3 logela eta 2 komun.
Terraza. Etxe osoak kanpora ematen du. Erdi berria.
• SASIKOA: 70 m2. 2 logela eta egongela. Eguzki-
tsua. Hegoaldea. Etxe osoak kanpora ematen du.
227.200€.
• DURANGO: 4 logela. Terraza. 154.500€.
• TABIRA: 4 logela. 2 terraza. Igogailua. Berogailua.
Ikuspegi politak. 222.300€. 
• EZKURDI: 138 m2. 4 logela eta 2 komun. 2 terraza.
Berogailua. 342.600€.
• SAN IGNAZIO: 90 m2. Terraza. Ganbara eta garajea.
Etxe osoak kanpora ematen du. BERRIA.  
• ANTSO EZTEGIZ: 2 logela. Igogailua. 179.000€.
• ZUMARPARKEA (TABIRA): Erdi berria. 2 logela eta
2 komun. Eguzkitsua. Garajea eta trastelekua.
• EZKURDI: 70 m2. 1.go solairua. 180.000€.
• MENDIZABAL: 2 logela eta egongela. Eguzkitsua.
Hegoaldea. Ganbara eta garaje itxia.
• PLATERUEN PLAZA: Etxebizitza altuak. 2 eta 
3 logela. 2 komun. Garajea eta trastelekua.

ATXONDO
• Landa etxea. 100 m2-ko lorategia.

MAÑARIA
ESTREINATZEKO. 80 m2. 3 logela, sukalde jantzia eta
2 komun. 25 m2-ko ganbara. Garajea. 252.000€.  

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

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

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

GARAJEAK
• FRANZISKO IBARRA: Salgai. 2 kotxerentzako garaje
itxia.
• ASKATASUN ETORBIDEA: Garajea eta trastelekua.
• ALLUITZ: Garajea. Alokairuan edo 19.000€ - tan
salgai.
• MURUETA TORRE: Salgai edo alokairuan. 18.500€.
• TABIRA: Garajea salgai.
• MONAGOTORRE: Garajeak eta trastelekua.
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Higiezinak
ETXEBIZITZAK

SALDU

Abadiño. Muntsaratz. 2 lo-
gela, 2 komun, sukaldea,
egongela, igogailua, trastele-
kua. Garajea. 4. pisua, ia be-
rria. 217.000e. 688 686 587 

Abadiño. Muntsaratz. 2 lo-
gela, 2 komun, egongela, su-
kaldea (eskegitokia), balkoia,
garajea, trastelekua. Ia berria.
Polita. Tel.: 615 007 216

Durango. 98 m2. Oso eguz-
kitsua, 3 logela, sukaldea-
jangela, bainugela eta komun
leihodunak, 2 terraza partiku-
lar eta komunitarioak. Altza-
riz betea. Garaje eta igerile-
kuarekin. Tel.: 655 704 684

Durango. Alde zaharra. 71
m2. Kanpoaldera begira. Al-
tzariz hornituta. 2 logela.
Egongela. Sukaldea. Komun
bat. Guztiz berriztuta kanpo-
tik eta barrutik.  199.000 e.
Telefonoa: 607 715 353 

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

Durango. 94 m2, herriko
gudarien plazan. 3 logela, 2
komun, sukaldea, egongela
ederra, ganbara eta garajea.
Kokapen ona, eguzkitsua.
343.000 euro. 615 760 801.

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

Durango. Martxoaren 8ko
kalea. 3 urte. Oso polita. 80
m2 . Bi logela, bi komun, su-
kalde berria eta saloi ederra.
90m2-ko terraza. Kanpora
ematen du. Orientazioa pare-
gabea. 30m2-ko garajea.
Tel.: 637 416 438

Elorrio. 65 m2, Buzkantz
kalea. 2 logela, komun bat,
sukalde-egongela eta ganba-
ra ederra. Igogailua. Kokapen
ona eta eguzkitsua. Prezio
ona. Tel.: 94 682 12 34 

Mallabia. Baserria eta
20.000 m2-ko lur zatia. Ko-
kapen eta prezio ona. 20:00-
22:00 deitu: 655 70 26 47

Mañaria. Bi logela, balkoi-
dun egongela, sukalde han-
dia. Mendira. Toki lasaia. Ga-
raje itxia. Bi solairu. Guztiz
hornitua. Tel.: 615 765 646

Zaldibar. 300 m2-ko base-
rri berriztua. 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. 3 urteko pisua Nize-
to Urkizu kalean. Hiru logela
ditu, egongela, bi komun, su-
kaldea eta bi balkoi. 87 m2
erabilgarri. 660 458 756.

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

Elorrio. 45 m2. Logela, ko-
muna eta sukalde-egongela.
Egoera ona. Garajea. 
Telefonoa: 687 740 449

Zaldibar. Alde Zaharrean. 2
logela, egongela, sukaldea
eta komuna. Estreinatzeko.
Telefonoa: 660 458 756

ERRENTAN HARTU

Bilbo. Neska langilea Bilbon
edo inguruan pisu bila. 
Tel.:626 86 67 36

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

Iurreta. Lagun bi alokatzeko
pisu bila Iurretan edo Duran-
gon. Jantzita.  675 708 827

OPORRETAKO ETXEA
ERRENTAN EMAN

Llanes (Asturias). 2 per-
tsonentzako apartamentua.
Aste santuan, aste bukaere-
tan,... Tel.: 637 916 892.
(14:00etatik aurrera deitu)

Laruns. (gourette eski esta-
zioa) mobilhomea alokagai,
eski denboraldian, astelehe-
netik ostiralera.  678 748 924

PISUA KONPARTITU
PISUKIDE BILA

Durango. Pisukide bila.
Egoera onean. Leku lasaia.
Alde zaharretik 2 minututara. 
Telefonoa: 679 620 447 

Durango. Pisua konparti-
tzeko bi lagun behar dira. Be-
rria eta jantzia. 656 771 662

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 lokala aloka-
gai Kalebarrian. 20 m2. 200
euro hilean. 665 700 461.

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

GARAJEAK
SALDU

Berriz. Itxita. Argia eta ura.
Ate automatikoa, bainua,
txokoa eta bodega txikia. 41
m2. 2 /3 kotxe. 615 752 136

Elorrio. Berrio-Otxoa kale-
an. Telefonoa: 658 759 264

ERRENTAN EMAN

Durango. San inazio auzu-
nean. Tel.: 635 743 624 

Durango. Azoka plazaren
ondoan. Tel.: 619 187 799.

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

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

Elorrio. Garaje itxia alokagai
kotxea eta trasteentzako. Ni-
zeto Urkizun.  660 45 87 56.

ERRENTAN HARTU

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

Teknologia
INFORMATIKA

SALDU

Nintendo wii salgai. Osa-
garriekin. Mandoak, nuncha-
kuak, fit tabla, originalak ...
Segurtasun kopiak irakurtzen
ditu. Tel.: 627 102 512 

GAINERAKOAK

Ordenagailuak konpon-
tzen ditut. Etxez etxe. Kon-
figuratu, birusak kendu, peri-
ferikoak ipini eta abar. Arin
eta merke! Tel.: 650 172 285

Lana/negozioak
LAN ESKARIAK

ETXEKO LANAK

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

Durango. Etxeak eta bule-
goak garbitzeko eta umeak
zaintzeko prest. Manuela. 
94 681 92 01 / 664 253 978.

PERTSONAK ZAINDU

Atxondo. Neska gazte eus-
kalduna arratsaldez umeak
zaintzeko prest. Haur hez-
kuntza ikasten. Esperientzia
eta autoa. Tel.: 626 196 885

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

Durango. Goizez umeak edo
pertsona nagusiak zaintzeko
edota portalak garbitzeko
prest. Tel.: 665 7174 58 edo 

Durango. Pertsona nagu-
sien zainketan interna modu-
ra, gauetan edo asteburutan
lan egiteko prest. Garbiketa-
rako ere. Esperientzia. Errefe-
rentziak. Tel.: 679 769 921

Durango. Pertsona nagu-
siak eta umeak zaintzeko, in-
terna edo externa modura.
Baita sukaldari moduan ere,
jatetxeetan. 628 002 217

Durango. Neska euskalduna
arratsaldez haurrak zaindu
eta eskola partikularrak ema-
teko prest. Tel.: 680 274 327

Durango. Garbiketarako,
umeak edo nagusiak zaintze-
ko prest, externa edo interna
edo orduka. 690 385 891.

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

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

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

Elorrio. Neska euskalduna,
esperientziaduna arratsalde-
tan  haurrak zaintzeko edo
partikularrak emateko prest.
Haur hezkuntzako titulua eta
hezkuntza berezia ikasten.
688 640 604 (arratsaldez).

Elorrio. Neska euskalduna
arratsaldetan, pertsona eda-
detuak paseatzera ateratzeko
prest. Tel.: 688 654 291
(arratsaldez deitu) 

Elorrio. 20 urteko neska
euskalduna eta haurrekin es-
perientziaduna  umeak zain-
tzeko edo etxeko lanak egite-
ko prest. Haur hezkuntzako
titulua eta kotxeko karneta. 
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

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

Durango. Neska euskalduna
umeak zaintzeko prest. Arra-
tsaldetan zein orduka. Autoa
eta karneta. 639 879 065 

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

Durango. Asteburuetarako
lan bila Durangon edo Bilbon.
Erreferentziak. 699 77 57 21.

Durango. Asteburuetarako
lan bila, tabernan edo beste
edozein lanerako. Kotxea
daukat. Tel.: 656 750 534

Durango. Masajeak etxez
etxe, Durangaldean. Etxetik
mugitu gabe hanketako erre-
flexologia, masaje lasaiga-
rriak zein terapeutikoak. Se-
sioa: 10 e (40 min). Sesio be-
rezia (buru eta aurpegiko
masajeak barne): 15 e (ordu
bete). Luis mari. 606 266
244. Aurretiaz deitu

Durango. Igeltserotza , al-
mazen lanak, mendiko lanak,
lorategi lanak, etab. egiteko
prest. 638 320 345 (Elmer)

Durango. Lorezaintzan,
eraikuntzan, txofer modura,
banaketan... lan bila. Lore-
zaintzan esperientzia. Pape-
rekin. Gidatzeko baimena.
Tel.: 669 594 376

LAN ESKAINTZAK
OSTALARITZA

Iurreta. Zerbitzaria. Ezin-
bestekoa: esperientzia, ko-
txea eta Durangaldean bizi-
tzea. Lanaldi erdia asteartetik
igandera (disponibilitatea
izatea). Kontratua: aldi bate-
rako, luzatu daiteke. Sartu.
Erref.: 1112. 94 620 04 49

ETXEKO LANAK

Durango. Neska bat behar
da 8 urteko alaba eskolara
eramateko astearte eta oste-
gunetan. Tel:  625 709 846 

Durango. Pertsona euskal-
duna behar da 07:15-10:30
umeak prestatu eta etxeko la-
nak egiteko. 619 864 000

PERTSONAK ZAINDU

Durango. Andra euskalduna
behar da umeak ikastolara
eraman eta jasotzeko. Aste
bat 07:30etik 09:00etara,
hurrengoan  16:30etik
19:30era. Tel.: 646 220 562

IRAKASKUNTZA

Elorrio. Elorrion ingeles ira-
kasle esperientziaduna behar
da. Tel.: 615 786 607

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

GAINERAKOAK

Busturialdea . Eraikuntza
eta obra zibileko ingeniaria.
Ezinbestekoa: obra zibileko in-
geniaria, esperientzia (honde-
aketak). Lanaldi osoa. Sartu.
Erref.: 1449. 94 620 04 49.

Abadiño. Administrari la-
guntzailea. Ezinbestekoa:
lan-harremanetan diploma-
tua, esperientzia, kotxea.
Praktikak.  1. urteko soldata
gordina: 12.400. Sartu.
Erref.: 1027.  94 620 04 49

Durango. Aseguru-merka-
tari bat. Ezinbestekoa: diplo-
maduna,  esperientzia. Lanal-
di osoa.  Urteko soldata gor-
dina: 24.000 euro. Sartu.
Erref.: 10477. 94 620 04 49.

Durango. Aseguru-merka-
taria. Ezinbestekoa: esperien-
tzia izatea. Lanaldi osoa zein
erdia.  Soldata: 500 euro
(osoan) + komisioak. Sartu.
Erref.: 113.  94 620 04 49.

Durango. Telekomunikabi-
deen instalatzailea. Ezinbes-
tekoa: esperientzia. Lanaldi
osoa; zatitua. Kontratua:
egonkorra. Sartu. Erref.:
10163. Tel.: 94 620 04 49

Durango. Zuzendaritzako
idazkaria. Ezinbestekoa: in-
gelesa, zuzendaritza idazkari-
tza, esperientzia. Lanaldi
osoa zatitua. 1. urteko soldata
gordina: 17.500. Sartu. Erref.:
1229. 94 620 04 49

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

Zornotza. Kamioi gidaria.
Ezinbestekoa: C gidabaime-
na, adr. Lanaldi osoa. Ordez-
kapena.  1.300 euro. Sartu.
Erref.: 1514.  94 620 04 49

Zornotza. Estetizista. Ezin-
bestekoa: esperientzia, eus-
kara. Lanaldi erdia, goiz /arra-
tsaldez. Autonomoa. Sartu.
Erref.: 802.  94 620 04 49

NEGOZIOAK
ERRENTAN EMAN

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

Denetarik
SALDU/EROSI

Baserria berriztatzeko
material bila. Bigak, ate eta
lehio zaharrak erosiko geni-
tuzke. Ezkina-harri eta lozak
ere. Tel.:  685 77 24 68

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

Haritzezko oholak salgai.
Berriak eta sikuak. Ertz bizi-
koak. Lodiera 8 edo 5 zm, za-
balera 20 zm-tik aurrera eta
luzera 3 m-tik aurrera. Aro-
tzentzako egokiak dira, baita
teilatu edo zoruak berrizta-
tzeko. Tel.: 605 720 725

Ibilgailuak
AUTOAK

SALDU

Audi A3 1.6 sportback
salgai . 2007. 75.000 km.
Parrot sistema barne. Egoera
onean. 670 239 110 ( gauez)

Bmw 118 d salgai. 2008.
55.000 km. Urdin iluna. Alu-
miniozko llantak. Egoera one-
an. Ordenagailua, ekipo pro-
fesionala. Bi guneko klimati-
zagailua. Garantia ofiziala.
Sabairako barrak eta llantak
opari. Tel.: 656 759 537 

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

Peugeot 206 xs hdi 2.0.
Gehigarri eta ekipamendu
guztia, grisa, aluminiozko ha-
gunak... 1. eskukoa. ondo
zaindua. Tel.: 650 274 880

Wolswagen passat bat
salgai. 190.000 km. BI-CP.
5.000 euro. 617 35 88 05

FURGONETAK
SALDU

Opel vivaro. Lo egiteko
prestatuta. Gutxi erabilita eta
extra ugarirekin (berokuntza,
3 pertsonendako ohea, ko-
muna,...). Tel.: 665 70 75 35

Opel vivaro salgai. Egoera
onean. Ohea, mahaia, armai-
ruak eta kortinak. 2005. 115
zaldi, 5 toki eta 120.000 km.
Tel.: 665 737 605

MOTORRAK
SALDU

Yamaha jog scooter bat
salgai. 2.000 km. Ezer al-
datu barik. Beti garajean.
stratokaster@gmail.com.
Tel.: 650 172 285

GAINERAKOAK
SALDU

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

Llantak eta erruberak
salgai. 16 pulgada: 195x
50x16. Llantak bakarrik edo
gurpil osoa.  600 044 023

Aisia/kirola
KIROLAK

Cannondale r800. 5 urte.
Oso gutxi erabilia. Zainduta.
Gorria. Koadroa: r800 alumi-
nio. Direkzioa: dia-compe.
Shimano 105 osorik 8v. Be-
rria: kambio/freno manetak,
fundak eta kableak. 500
euro. Tel.: 600 959 741

Jaitsieretarako moun-
tainbike-a salgai. Scott
gambler dh20. 2010. Egoera
onean, ia erabili gabe. Konpo-
nente guztiak orijinalak.
1.950 euro. Tel.:655 706 713

ANIMALIAK
SALDU

Astoa salgai.  2 urteko arra,
etxean jaio eta hazitakoa. Txi-
pa jarrita. Tel.: 656 772 994

Idisko bat salgai. Malla-
bian, piriniar arrazakoa.
Telefonoa: 606 70 91 18

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

Familia/etxea
ALTZARIAK

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

IILLEEAAPPAAIINNDDEEGGIIAAKK

EDERTASUN GIDA

AAnnaa  FFeerrnnáánnddeezzeekk  HHaaiizzeeaa  iilleeaappaaiinnddee--
ggiiaa  zzaabbaalldduu  bbeerrrrii  dduu  DDuurraannggoonn..
IIlleeaappaaiinnddeeggii  pprrooiieekkttuuaa  zzeellaann  jjaarrrrii
dduueenn  mmaarrttxxaann  eettaa  zzeellaann  ddooaakkiioonn  jjaakkii--
tteekkoo  bbeerrrriikkeettaallddiiaa  iizzaann  dduugguu..  

ZZeellaann  ssoorrttuu  ddaa  iilleeaappaaiinnddeeggiiaa  zzaabbaall--
ttzzeekkoo  aassmmooaa??
Tenerifen bizi nintzenean, bertan
zabaldu nuen ileapaindegia eta hiru
urtean lanean ibili nintzen.
Durangokoa hango erreplika da.
Logoaren diseinua eta koloreak oso
antzekoak dira. 

EEnnpprreessaa  bbaatt  mmaarrttxxaann  jjaarrttzzeeaa  kkoossttaattuu
eeggiitteenn  ddaa??
Abenduaren 1ean zabaldu nuen.
Hasiera oso gogorra da. Gauza asko
ordaindu behar dira eta ordu asko
lan egin behar da. Leku berria da, eta
jendeak zerbitzua ezagutu behar du.

BBeezzeerrooeekk  ggoommeennddiioorriikk  eesskkaattzzeenn
ddiizzuuttee  oorrrraazzkkeerraa  aauukkeerraattzzeerraakkooaann??
Bai, ‘visagismoa’ lantzen dut.
Aurpegi-mota bakoitzarendako ego-
kiena izan daitekeen orrazkera azter-
tzen dut, bezeroari gomendioak eman
ahal izateko. 

BBeessttee  zzeerr  zzeerrbbiittzzuu  eesskkaaiinnttzzeenn  dduuzzuu??
Buztinagaz talasoterapia tratamen-
duak egiten ditut, eta kaspa eta
koipe arazoak dituztenendako trata-
menduen gomendioak ere ematen
ditut.

IIlleeaarreenn  aarraazzooaakk  eerree  aazztteerrttzzeenn  ddiittuuzzuu??
Kamera txiki-txiki bat daukat ilea
jausten zaienei folikuloa begiratu eta
zer arazo duten ikusteko. Zer trata-
mendu izan daitekeen egokiena
aztertzen dut gero. 

IIlleeaappaaiinnddeeggii
bbeerrrriiaa

• Ana Fernández
• Haizea
ileapaindegia 
dauka Durangon
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›› Martxoaren 5eko Olaburu
frontoiko Karnabal bazkarirako
izena emateko epea martxoaren
2 arte: Ibaiondo tabernan eman
daiteke izena (Prezioa 15
eurokoa izango da). Ondoren
erromeria ospatuko da.

ERAKUSKETA
BERRIZ
›› Otsailaren 28a arte, Julen

Uriberen Euskal Jazz argazki
erakusketa, Kultur Etxean.

›› Martxoaren 1etik 17ra ar te,
Martxoaren 8ko Kartel lehiake-
taren erakusketa, Kultur Etxean.

DURANGO
›› Otsailaren 27a ar te, Rosa

Valverderen Retrospectiva,
Ar te eta Historia Museoan.

›› Otsailaren 27a arte, Kriskitin
dantza taldeak antolaturiko
Durangoko karnabalei buruzko
erakusketa, San Agustin
kulturgunean. 

ELORRIO
›› Otsailaren 27a ar te, Munduko

hari musika tresnak Iturri
kultur etxean ikusgai.

ZORNOTZA
›› Otsailaren 28a ar te, Sergio

Sáez-en Orfeo y Eurídice
erakusketa, Zelaieta zentroan.

IKASTAROA
IURRETA
›› Martxoaren 25 ar te eman

daiteke izena apirilaren 2an
Goiuria kultur gunean eskainiko
duten Autodefentsa ikastaroan
parte hartu ahal izateko. 

IRTEERA
ATXONDO
›› Otsailaren 26an, Asuntze mendi

taldeak antolatuta, Mugarriz
mugarri ir teera. Apatako
plazatik 08:30ean abiatuta.

MAÑARIA
›› Martxoaren 11n, Eusko Legebil-

tzarrera bisita. Aldez aurretik
izena eman behar da.

KONTALARIA
IURRETA
›› Otsailaren 25ean, Ohiana

Etxegibel ipuin-kontalaria (3 eta
4 urtekoentzako Emozioen
zurrunbiloa 17:30ean, eta 5
urtetik gorakoak Borobil
borobaldu Afrikara bialdu
18:00etan), Ibarretxe kultur
etxean.

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

MUSIKA
DURANGO
›› Otsailaren 25ean, Durangaldeko

Yoko Out aka KF eta Ghetto
taldeen kontzertuak, 22:00etan
Plateruenean.

›› Otsailaren 26an, Luces de
Hollywoody & Broadway
ikuskizuna. Irantzu Bartolomé,
Nuria Orbea eta Menchu
Pierrugues, 20:00etan San
Agustin kulturgunean.

›› Otsailaren 26an, Numen, Dark
Code eta Bloodline taldeen
kontzertuak, 21:30ean hasita
Plateruenean.

›› Martxoaren 3an, Eguen Zuriko
kontzertua ikuskizuna, Bartolo-
me Ertzilla Musika Eskolan,
18:00etan eta 19:30ean.

›› Martxoaren 4an, VII.
Durang(h)ost Jam Session,
21:30ean Plateruenean. Entzute-
ra zein parte hartzera gonbidatu
dituzte zaleak Bartolome Ertzilla
musika eskolatik.

ELORRIO
›› Otsailaren 25ean, gaztetxoenda-

ko May-Be kontzertua, 20:30ean
Arriola antzokian.

ZINEMA
BERRIZ
›› Otsailaren 27an, Zigortzaileak

filmaren emanaldia, 17:00etan
Kultur Etxean.

DURANGO
›› Otsailaren 27an, El Problema

dokumentalaren emanaldia,
18:30ean San Agustin
kulturgunean.

ANTZERKIA

BERRIZ
›› Otsailaren 26an, Artedrama,

Dejabu eta Le Petit Théâtre de Pain
taldeen Errautsak 20:00etan
Kultur Etxean.

ELORRIO
›› Martxoaren 4an, Eme2 taldearen

Tengamos el sexo en paz
22:00etan Arriolan.

›› Otsailaren 27an, Mondo Flurss
17:00 eta 18:00etan Arriolan.

BERBALDIA

DURANGO
›› Martxoaren 2an, David Pla-ren

bideokonferentzia  Sistemas
educativos que respetan el
continuum: la clave para
desterrar el fracaso escolar y
vital, 18:00etan, Pinondo Etxean.

›› Martxoaren 3an, Berbertan
elkarrizketa saioa Plateruenean:
Maddalen Iriartek Edurne
Brouard elkarrizketatuko du,
20:00etan hasita.

DANTZA

DURANGO
›› Otsailaren 27an, Andaluziaren

Eguna: Tabirako Musika Banda,
Kriskitin dantza taldea eta
Durangoko Andaluziako Zentrua,
12:00etan Plateruenean. 

DEIALDIA

DURANGO
›› Otsailaren 27an, Txitxiburdun-

tzia, 11:00etan Landako eskolan. 

IURRETA
›› Otsailaren 27an txitxiburduntzia

17:00etan, plazan. 

Otsailaren 26an, 20:00etan, Berrizko Kultur Etxean

ERRAUTSAK
Hegoaldeko Artedrama eta Dejabu taldeen eta Iparraldeko Le Petit Théâ-
tre de Pain taldeko sortzaileen elkarlanetik sortutakoa da Errautsak.
"Gordina eta zintzoa", eta umore zorrotzekoa da, besteren artean, Ander
Lipus aktore, eta Igor Elortza eta Unai Iturriaga gidoigile izan dituena.

TAILERRAK
DURANGO
›› Otsailaren 27an, Berbaro

elkarteak antolatutako umeen-
dako tailer eta jolasak 17:30ean,
Plateruenean.

URTEURRENA
ELORRIO (Gaztetxea)
›› Otsailaren 25ean, Egunero

antzezlanaren emanaldia.   

ZINEMA

DURANGO

Zugaza

El cisne negro
Zuzendaria: Darren Aronofsky 

barikua 25: 19:00/22:00 
zapatua 26: 19:30/22:30
domeka 27: 19:30/22:30
astelehena 28: 19:00/22:00
martitzena 1: (ikuslearen
eguna): 20:00

Umeen zinema

El oso Yogui 3D
Zuzendaria: Eric Brevig 

zapatua 26: 17:00
domeka 27: 17:00

Zineforuma

Camino a la 
libertad
Zuzendaria: Peter Weir

eguena 3: 20:30

ELORRIO
Arriola

Jainkoez eta
gizakiez
Zuzendaria: Xabier Beauvois

zapatua 26: 22:30
domeka 27: 20:00
astelehena 28: 20:00

ZORNOTZA
Zornotza Aretoa

RED
Zuzendaria: Robert Schwentke

domeka 27: 20:00 
astelehena 28: 20:00

Umeen zinema

Gru, mi villano
favorito
Zuzendaria: Pierre Coffin, Chris

Renaud, eta Sergio Pablos

domeka 27: 17:30

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

Martxoaren 3an, 20:00etan
Durangoko Plateruenean

BERBERTAN: IRIARTE ETA
EDURNE BROUARD
Durangoko Plateruenean aurten lehenen-
goz antolatu duten eta orain aste bi Beni-
to Lertxundik eta Pako Aristik abiatu zuten
Berbertan elkarrizketa zikloaren azkene-
ko saioa burutuko dute, martxoaren 3an,
20:00etatik aurrera. Euskal Herriko kul-
turgintzaren gainean bere esperientzia-
tik jardutera gonbidatua, AEK-ko Edurne
Brouard izango da datorren eguenean.
Elkarrizketako gaiak eman eta galderak
egiten Maddalen Iriarte kazetari duran-
garrak jardungo du. 

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, 25
09:00-09:00 
• Balenciaga (Ezkurdi 8 - Durango) 
09:00-22:00
• Bengoa 
(Jose Antonio Agirre 1 - Atxondo) 
Zapatua, 26
09:00-09:00
• Etxebarria (Montebideo 2 - Durango)
09:00-13:30 
• Navarro (Artekale 6 - Durango)
• SanRoma (Uribarri 5 - Durango)
• De Diego (Intxaurrondo 22 - Durango) 
• Campillo (Montebideo 24- Durango)
• Balenciaga (Ezkurdi 8 - Durango) 
• Unamunzaga 
(Murueta Torre 2C - Durango)
• Sagastizabal (Askatasun Et. 19 - Durango)
• Bartolome (Gabiola 2 - Berriz) 
• Larrañaga-Balentziaga 
(Berrio Otxoa 6 - Elorrio) 
09:00-14:00
• Irigoien (Bixente Kapanaga 3 - Iurreta)
Domeka, 27
09:00-09:00
• Sagastizabal (Askatasun Et. 19 - Durango)
09:00-22:00
• Jaio-Olabarrieta (Erreka 6 - Elorrio) 
Astelehena, 28
09:00-09:00
• SanRoma (Uribarri 5 - Durango)
Martitzena, 1
09:00-09:00
• De Diego (Intxaurrondo 22 - Durango) 
Eguaztena, 2
09:00-09:00
• Campillo (Montebideo 24- Durango)
09:00-22:00
• Bartolome (Gabiola 2 - Berriz) 
Eguena, 3
09:00-09:00
• Irigoien (Bixente Kapanaga 3 - Iurreta)

EGURALDIA

2

7o

3

13o DOMEKA

1

7o ASTELEHENA

11

12o ZAPATUA

8

14o BARIKUA

MARTITZENA

AARRIIEESS (martxoak 21 - apirilak 20)
Lanean ardura handiagoa emango dizu nagusiak.
Ez larritu, arazorik barik beteko duzu.

TTAAUURRUUSS (apirilak 21 - maiatzak 20)
Osasunez ondo ibiliko zara asteon. Eguraldi alda-
ketek, ostera, gaitz egingo dizute. Kontuz, beraz!

GGEEMMIINNII (maiatzak 21 - ekainak 20)
Egoera fisikoari eta burukoari eskerrak, inoiz bai-
no biziago sentitzen zara. Gozatu!

CCAANNCCEERR (ekainak 21 - uztailak 20)
Ez zen horrenbesterako izan. Horrelako huskeria
bategatik merezi al du lagun on bat galtzeak?

LLEEOO (uztailak 21 - abuztuak 23)
Osasun arazoak tarteko, umorea petraldu egin zai-
zu. Gogoratu ingurukoek ez daukatela errurik. 

VVIIRRGGOO (abuztuak 24 - irailak 23)
Bera barik ere bizitzak zentzua edukitzen jarraitzen
du. Ez islatu zoriona pertsona bakar batengan. 

LLIIBBRRAA (irailak 24 - urriak 23)
“Banu eta balitz elkarren ondoan dabiltz” dio esa-
erak. Utzi kexak alde batera eta aurrera egin!

SSCCOORRPPIIUUSS (urriak 24 - azaroak 23)
Sarritan kexatzen zara, sarriegi batzuen ustez. Hala
ere, askotan arrazoia aldeko duzu. 

SSAAGGIITTAARRIIUUSS (azaroak 24 - abenduak 23)
Maitasunez mozkortuta zaude. Maiteminduta bizi-
tza beste betaurreko batzuekin ikusten da, ezta?

CCAAPPRRIICCOORRNNUUSS (abenduak 24 - urtarrilak 20)
Inork ez zaitzala derrigortu gura ez duzuna egitera. Duinta-
suna eta nortasuna ez daude salgai! 

AAQQUUAARRIIUUSS (urtarrilak 21 - otsailak 21)
Barruan daukazuna kanporatzea ondo dago, baina kon-
tuz esateko moduagaz eta lekuagaz 

PPIISSCCIISS (otsailak 22 - martiak 20)
Jakina da serio aurpegi horren atzean ume bat ezku-
tatzen dela. Nor egnainatu gura duzu? 

S
O

LU
Z

IO
A

K

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

Zorionak Iraia! Otsailaren 23an, 
urte bat egin zenuen. Musu haundi 
bat, Markelen eta etxekoen partez,
gure sorgintxoarentzat.

Otsailaren 24an, atzo, 19 urte bete
zituen Irati Kaltzakortak. Zorionak
Apatako golfa eta juergistenari, eta
musu asko denon partez!

Zorionak Jon! Ondo pasatu zure
eguna! Musu pila bat eta besarkada
handi bat denon partez. Eskerrik
asko txokolatadagatik!

A zelako parea karakola eta barea! Joan den martitzenean, bikote honek
11 urte bete zituen. Zorionak etxekoen partez, batez be, Maddiren partez.
Jarraitu egizu horrelaxe, beti bezain alai!

Marek-ek 9 urte egingo ditu
datorren astelehenean. Iurretako
zure bigarren familiaren partez,
zorionik beroenak! Ia astelehenean
tarta eder bat jaten dugun!

Zorionak Luken! Domekan,
otsailaren 27an 2 urtetxo egingo
dituzu. Ondo pasatu zure urteguna.
Musu handi bat Abadiñoko zure
koadrilaren partez!

Zorionak  Adriana, Amaia, Emma! 9 urte beteko dituzuenez, familia eta
lagunen partez 9 musu handi bakoitzari, eta ondo pasatu zuen eguna!

DENBORAPASAK

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

Maddik otsailaren 24an, atzo,
argazkian erakusten duen 
bezala, 5 urte egin zituen. 
Zorionak denon partez, eta musu
potolo bat Ainhoaren partez!

Pl., zuhaitz
mota

Balu, eta
haiei ...

Galdetzaile
bat

Zio

Ate inguru

Urratzeak

Kaiolan
sartuta

Emakume
izena

Apetak,
nahi biziak
Musulmane

n liburu

Xedera,
segada
Hondo
handiko

Ukimendua
k

* Irudiko
ibaia

Kanarietak
o mendia

Daukat

Eguzkiak

Kasik

Potasioa

Tenore

Masurioa

Kontso-
nantea

Bokala

Ez eme

Gipuzkoako
mendia

Bokala

Hizki baten
izena

Bokala

Bokala

Zoritxarrez

tximino
mota

Indarrez
atera

Bokala

GZ
BALIE

ZERK
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LAURAIA
IRRIKAK
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TEIDEA

DUTORDU
TAMALEZ

MAKAKOI
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AKUILUAN Amaia Ugalde LAUHORTZA

Endika Blanco
Ikaslea

Izan badira
1993ko irailaren 23a zen,
Durangoko udaltzain bik
Xabier Kalparsoro “Anuk”
ETAko militante zumaiarra
atxilotu zutenean; furgoneta
bat ostu guran, erdi galduta,
drogen menpean ei zegoen.
Arraro samarra, ezta? Umeoi
eskola pareko bidea pasa-
tzen laguntzeko txilibitua
jotzen jarduten zuten aguazil
beterano haiek ETAko kide
bat harrapatu? Hasiera
batean, gaizkiletzat jo zuten
aguazilek, baina kolore
guztietako poliziak zein
CESIDeko inteligenteak
agertu ziren atoan, Anuk
ostera ere beraiekin erama-
teko. “Ostera ere” diot,
lehenago ere, abuztu
amaieran, polizia-indarrek
Laudio inguruan bahitu,
drogatu eta torturatu ostean
“askatu” baitzuten, bera
jarraituz operazio polizial
zabala antolatzeko asmoz.
Horra hor, Anuk Durangon
iparra galduta, nora ezean
ibiltzeko arrazoia.

Durangotik Polizia
Nazionalaren Indautxuko
egoitzara eraman zuten,
gauerdia heltzear zela.
Biharamun goizean, bere
familiartekoek hara eraman
zutela jakin zuten, baina
bertara heldu zirenerako
Xabier Basurtuko ospitalean
ingresatuta zegoen. Zer
gertatu ote zen Indautxuko
polizia-etxean? Bi egun
koman pasatu eta gero hil
zen Anuk irailaren 26an. Oiz
mendiko bele beltzak gure
inguruan jarraitzen zuen.

Hala dirudi, baina hau
ez da fikziozko istorio bat,
Euskal Herriko historiako
gertakari gordin bat baino.
Tristea eta hausnartzekoa
bada ere, berriki izan dut
beronen berri, atera berri
den Anuken egia dokumen-
talaren bitartez. Noizko
poliziaren torturaren
kaltedunak izan badirenaren
onarpen instituzionala?

KKoonnttuuaakk  aatteerraa  ddiittuugguu::  EElloo--
rrrriioonn  gguuttxxii  ggoorraabbeehheerraa
552255  ppeerrttssoonnaa  ddiirraa  eellkkaarr--

ttee  ggaassttrroonnoommiikkooeettaakkoo  bbaazzkkiiddee..
AAsstteebbuurruueettaann  mmaahhaaii  ggeehhiieennaakk
bbeetteettaa  eeggootteenn  ddii rreellaa  aazzaalldduu
ddiigguuttee  ttxxookkooeenn  eellkkaarrgguunneeaa  ddeenn
IIttuurrrriizzoorrookkoo  jjuunnttaakkiiddeeeekk..  MMaahhaaii
hhoorriieettaann  mmiikkrrooffoonnoo  ttxxiikkii  bbaannaa  iippii--
nniizz  ggeerroo,,  bbaaiieettzz  ddeenneettaann  ttaabbaa--
kkooaarreenn  lleeggeeaarrii  bbuurruuzzkkoo  zzeerr  eeddoo
zzeerr  eennttzzuunn!!

Zelan jaso dituzue tabakoaren
legearen azken berriak? 
Imanol Gaztañaga: Oraindino ez
dakigu legea zehazki zelan gauza-
tuko den, baina arazoak egongo
dira. Legea irten aurretik ere sozie-
dade barruetan egon dira inoiz
eztabaidak ea erre ala ez, erretzai-
leentzako leku bat ipini ala ez...
Legeak azkenean debekatu egiten
badu, kasu egin beharko diogu!

Osasun sailburuak esan du ezin-
go dela txokoetan erre...
Jose Ramon Lazkano: Ofizialki ez
zaigu etorri idatzirik. Espainiatik
gauza bat diote, Eusko Jaurlaritza-
tik beste bat... eta norberak gustu-
ko duen bertsioa hartzen du. Elkar-
teak pribatuak garela baina zerbi-
tzu publikoa egiten dugula diote:
hor dago eztabaida... Guk ezin
dugu gauza askorik egin; debeka-
tzen dutela idatziz jaso arte ez,
behintzat. Esaten dute elkarteeta-
ko langileengatik dela, garbitzai-
leengatik-eta, eta egia esan eurek
lan egiten dutenean ez da egoten
inor elkartean.
I.G.: Hori baino gehiago umeak
bertan egotearen arazoa da, eta
erretzen ez duenak ere badaukala
eskubidea kerik bako leku batean
egoteko.
JR.L.: Ia, baina nor egongo da kon-
trolatzen? Zuzendaritzakoak? baz-
kide bakoitza ibili beharko da legea
betearazten. 

Debekatuz gero,erretzaileek zelan
hartuko lukete kontua?
I.G.: Ni erretzailea naiz, eta gusta-

“Erretzea debekatuz gero, soziedadea
utzi egingo dutela diote batzuek”

tzen zait bazkalostean puru bat
erretzea, baina ohituko nintzate-
ke. Erretzaileek aukera bi edukiko
dituzte; edo erre ez edo ernegatu
eta antsietateagaz txarto pasatu.
JR.L.: Batzuei entzun diet debeka-
tuz gero soziedadea utzi egingo
dutela ere! 
I.G.: Tabernetara joateari ez diote
utziko, baina! Eta han ezin da erre.
Ohiturak aldatu beharko ditugu, eta
kanpora irten erretzera...

Zelakoa da herriko elkarte gastro-
nomikoen harremana?
JR.L.: Oso ona. Hilero egiten ditu-
gu denon arteko batzarrak, eta
herri mailan hainbat ekitalditan
gabiltza antolatzaile. Elkarte batek
bakarrik ez lituzke ekintza horiek
guztiak egingo, eta denok elkartu-
ta errazago egiten dira. 
I.G.: Hartu-emana bai, badauka-
gu, baina aldatu egin dira kontu
batzuk; lehen soziedade bate-
tik bestera joateko ohitura
zegoen, txikiteoan-eta, eta
orain ez horrenbeste. Gaz-
teek ez dute ohitura hori, eta
helduak geroago eta gutxiago
daude...

Igartzen duzue belaunaldi alda-
keta?
JR.L.: Bai, helduokin tratu gutxia-
go edukitzen dute... 
I.G.: Gu sartu ginenean, sozieda-
derik ez bazegoen ez zegoen leku-
rik era guztietako jendea elkartze-
ko, eta orain apur bat aldatu egin
da hori. Beno, bueltatzen dabilen
ohitura ere bada. Lantzean behin
etortzen dira gazteak, eta sekula
ikusi bako jendea ikusten dugu;
haren semea eta bestearen alaba. 

Elorrion beti izan dute garrantzia
eta zeresana soziedadeek...
JR.L.: Herriko ekintza asko sozie-
dadeak hasi ziren antolatzen, eta
uste dut beste herri batzuetan ere
horrela izango dela. Santa Ageda
bezperan kantuan joatea, adibidez,
beti egin dute soziedadeek. Leku
batean batze horrek gauzak anto-
latzeko erraztasuna ematen izan du
beti. Elkarteen artean gauzak anto-
latzeko ere parte-hartze ederra
egoten da orain. 
I . G . : G u ,
egia esan,
geroago
e t a

gutxiago joaten gara. Medikuak
debekatu egiten du! Denak erdi
kaskatuta gaude-eta... Beti pen-
tsatzen izan genuen jubilatu eta
gero gehiago joango ginela, baina
ez da izan horrenbesterako.

Krisia dela-eta ,jatetxeetatik sozie-
dadeetara jotzen du jendeak?
I.G.: Gurea behintzat bete-beteta
egoten da, baina lehenago ere bai.
Merkeagoa izan da beti, eta baz-
kalosteko lasaitasuna ere beste bat
da. Batzuek esango dute, agian,
“bai, baina beti berdinekin!”,

baina eder-
to egoten
gara!

Karta jokoan eta purua eskuan... Elkarte gastronomikoetako ohiko irudi hori desagertzear ote dago?

Elorriarrak dira

Iturrizoro elkarte gastronomikoen
bilguneko juntan daude

Imanol Gaztañaga eta 
Jose Ramon Lazkano •


