
PSE-EEk dioenez, “proiektuak bultzada
erabakiorra jaso du azkeneko hileetan”

Tabira Sabecoko biribilguneagaz
lotuko du saihesbide berriak

Bederatzi jesarlekuko
taxiak autobusa
ordezkatuko du
GGaarraaii••  Bezero gutxi dituela-eta,
Garaiko autobusa kendu eta bede-
ratzi jesarleku dituen taxi zerbi-
tzua ipiniko dute. Udala eta
Aldundia tratuan dabiltza asmoa
zelan bideratu adosteko. Oraindik
ez dute epe zehatzik jakinarazi.

••AAbbaaddiiññoo
EAJren ustez, gobernu taldeak
“nekazalguneak ahaztu ditu”

••IIzzuurrttzzaa
Ehundik gora izurtzarrek parte
hartu dute herri galdeketan

••DDuurraannggaallddeeaa
Egitarau zabala antolatu dute
inauteriak direla-eta

Udaltzainen eta
Ertzainen lankidetza
zehazteko protokoloa
EElloorrrriioo••  Ertzaintzaren eta Udal-
tzaingoaren “lan esparruak defini-
tzeko eta elkarren arteko komunika-
zio sistema hobetzeko” helburua  du
martxoan zehar aurkeztu gura
duten protokolo berriak.

Inauteri gaueko jai
berezia Gozategigaz,
bihar Plateruenean  
KKUULLTTUURRAA  ••  Gurrutxaga, Sukia
eta Sarriegi bertsolariak gonbida-
tu ditu Gozategik martxoaren
5ean Plateruenean ospatuko
duten jaira. Asier Gozategik azal-
du dizkigu kontzertuaren eta
azken diskoaren ingurukoak. 
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Urki-Hegoalde lotunea egiten
apirilean hastea aurreikusi dute

Herri Urratsen
aldeko jaialdia
martxoaren 12an

DDuurraannggoo••  Iazko Herri Urratsek
emaitza eskasak utzi zituela-eta,
Iparraldeko ikastolen aldeko aur-
tengo festa bultzatzeko, Gu ere
lakuko ekimena prestatu dute
hainbat elkartek eta eragilek. Tar-

tean, martxoaren 12an, Platerue-
nean egun osoko jaia antolatu
dute; Mikel Garaizabalegaz ardo
dastaketa, Igor Elortza eta Sustrai
Colinagaz bertso bazkaria, eta
Pirritx eta Porrotxen ikuskizuna.

Kepa Aginako

Iurretako aurrekontuetan diru atala gorde
dute kiroldegia egiteko lurrak erosteko

Herririk Herri 6
Olioa birziklatzeko hiru edukiontzi finko
ipini dituzte aste honetan Berrizen

Amalurra 18
A.Loiola: “Mallabiko auzoetan erdigunerik
ezingo da garatu lege berriekin”

Berbaz 8

2

3

4

6

7

3

2

11



H 2011ko martxoaren 4a, barikua anboto2

HERRIRIK HERRI
DURANGO

sak egin du, eta abestia Berri Txa-
rrak taldeak, auzolan sen beragaz.

Horretaz gainera, ekitaldia
gauzatu ahal izateko hainbat dira
laguntza eman duten entitateak:
Kalitatea Fundazioa, Lakuntza
Soinu eta argiztapenak, Cruz Cam-
po, Cafés Baqué, Launa Upategia
eta Coca-Cola. M.Onaindia.

Jaialdia egingo den lekuan bertan, Plateruenean, egin zuten aurkezpena eguaztenean.

Iparraldeko ikastolen jaialdiak
emaitza eskasak izan zituen
joan zen urtean, eta Seaskak

laguntza deia egin zuen egoeraz
larrituta. Horretara, aurten maia-
tzaren 8an ospatuko da Herri Urrats
eta dagoeneko hasi dira mugitzen
elkarte eta eragileak berau indar-
tzeko asmoz. Eguaztenean egin
zuten egitasmoaren aurkezpena
Berbaroko, Di-Dako, Kurutziaga
Ikastolako, Platerueneko eta Anbo-
toko ordezkariek.

Laku bat munduanda aurten-
go Herri Urratsen leloa, euskara-
ren lekua eta Senpereko lakua

lotuz; “euskaldunoi begira, geure
burua baieztatzeko; euskaltzale
erdaldunei gonbidapena egiteko;
eta instituzioei ofizialtasun eskea
egiteko”. Horri lotuta, Gu ere laku-
ko ekimena prestatu dute elkar-
tasunez. Egun osoko jaialdia izan-
go da hurrengo zapatuan Platerue-
nean burutuko dena. Txartelak
bertan ipiniko dituzte salgai, eta
pailazoen emanaldikoak Berbaron
ere eskuratu ahal izango dira.

Bolondres eta laguntzaileak
Platerueneko sukaldari, teknikari
eta zerbitzariek, Berbaro elkarte-
ko hezitzaileek, Ikastolako gura-
soek, bertsolariek, Pirritx eta
Porrotx pailazoek, ardo katako par-
taideek eta anbotokideek bolun-
tario modura egingo dute lan egun
horretan. Kanpaina orokorreko
irudia Di-Da Komunikakzio enpre-

Herri Urratsen
aldeko jaialdia,
martxoaren 12an,
Plateruenean 
Auzolanean egingo dute elkartasun jaialdia;
batutako dirua Herri Urratsera bideratuko dute

Txartelak Plateruenean daude
salgai; Pirritx eta Porrotx
ikusteko, Berbaron ere bai

EGITARAUA
‘Hordago Ardoa’ 

Mikel Garaizabalegaz,
ardo dastaketa, 12:30ean.
Kataren barruan, ardoagaz
lotutako poesia eta musika

saioak ere eskainiko dituzte.
(Prezioa: 3 euro)

Bertso-bazkaria
Igor Elortza eta Sustrai
Colinagaz, 14:30ean.

(Prezioa: 20 euro)

Pirritx eta Porrotx
Pailazoen ikuskizuna,

18:30ean. (Prezioa: 6 euro)

Iurreta-Gerediaga tartea
doan, VIA-T sistemagaz

EAJ alderdiak ekitaldia egin zuen
eguaztenean Durangon. Bertan
batu ziren Aitziber Irigoras Duran-
goko alkatea, Jose Luis Bilbao Biz-
kaiko Foru Aldundiko ahaldun
nagusia, Andoni Ortuzar Bizkai
Buru Batzarreko lehendakaria eta
Ana Madariaga Bizkaiko Batzar
Nagusietako lehendakaria. 

N-634 errepidean, Iurreta
inguruan ilara luzeak sortzen dire-

la gogoratu zuen Bilbaok, eta
autoen emari hori “arintzeko” neu-
rri bat iragarri zuen. Orain A-8
autopistan hirugarren erreia egi-
ten dabiltza Iurreta eta Geredia-
ga artean, eta Gerediagan ordain-
lekua ere egingo dute. Lanak amai-
tuta, VIA-T sistema daukatenek,
Iu r re t a - G e re d i a g a  t r a m u a
(noranzko bietan) doan egin ahal-
ko dutela iragarri zuen. J.D.

Autopistako tramu hori doakoa izango dela dio
Jose Luis Bilbaok, N-634ko auto emaria arintzeko

Landako Elkartegian egin zuen ekitaldia EAJ alderdiak.

Urki-Hegoaldeko lotura
egiteko 15 enpresak
aurkeztu dute proiektua

Durangoko PSE-EEk Hirigintza
Batzordean sustatzen ari diren-
proiektuen gaineko prentsaurre-
koa eman zuen atzo eta, iragarri
zuenez, Tabira Sabeco inguruko
biribilguneagaz lotuko duen
saihesbideak “bultzada erabakio-
rra jaso du azkeneko hileetan”.
Sozialisten esanetan, lehenengo
tramuko lanak lizitazioan daude
eta 15 enpresek aurkeztu dituzte
proiektuak. Orain horien artean

lanak nori eman erabaki beharko
dute. “Hori eginda lanak apirilean
hasiko direla kalkulatzen dugu”,
adierazi du Pilar Rios Durangoko
PSE-EE alderdiko zinegotziak.

Saihesbidearen lehenengo
faseko lanen lizitazioa 907.264

eurokoa da. Asmoa saihesbide
osoa hiru fasetan egitea da; 2011,
2012 eta 2013 urteen artean. Guz-
tira 4,3 milioi euroko inbertsioa
eskatuko du. EAJk oraintsu aurkez-
tu duen aurrekontuen zirriborro-

ko inbertsioen atalean inbertsio
nagusi bi zeuden, eta horietako
bat, hain zuzen ere, Urki-Hegoal-
deko loturari zegokion.

PSE-EEren ustez, saihesbi-
deagaz Larrasoloeta  eta Juan de
Iciarreko bizilagunen eta Okaran-
za ingurutik ibili ohi diren oinez-
koen “segurtasuna hobetuko da
auto emaria gutxitu egingo
delako”.

Bestalde, PSE-EEk aurrekon-
tuen zirriborroari ipinitako
emendakin batean eskatu du
Fray Juan de Zumarraga eta
Alluitz artean biribilgunea egitea
eta  inguru hartako bidegurutzeak
berrantolatzea. J.D.

Durangoko PSE-EEk iragarri duenez, “lehenengo
faseko lanak apirilean hastea” aurreikusi dute

Pilar Rios: “Saihesbideak
bultzada erabakiorra jaso du
azkeneko hileetan”

Tabiratik Sabecoko biribilgunera etorriko da saihesbidea.
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DURANGALDEA GARAI

Garaitik Durangorako autobus
zerbitzuan aldaketak izango dira
laster, Aldundiko iturriek jakin
eragin dutenez. Hain zuzen ere,
autobusaren ordez bederatzi jesar-
lekuko taxi bat ipiniko dute zirku-
lazioan, Bizkaitaxi izeneko egitas-
moaren baitan.

2006an ipini zuten martxan
autobus linea hori, eta bezero
gutxi dituela-eta garraioz aldatzea
erabaki dute, zerbitzua eragin-
kortzeko asmoagaz. Gontzal Sarri-
goitia alkateak aurreratu zuen
badirela hileak Aldundiagaz tra-
tuan dabiltzala, eta Pilar Ardan-
za garraio diputatuak konfirma-
tu zuen Iurretan emandako ber-
baldi batean. Foru dekretu bat
onartu berri dute dentsitate baxu-
ko herrien gainean, eta horrek
erraztuko du aldaketa.

Aldunditik argitu digutenez,
oraindik ez dago argi noiz ipini-
ko duten zerbitzu berria, ezta bere
funtzionamendua zelakoa izan-
go den ere. Bizkaitaxiak aldizko-
tasun handiagoa eskaini lezake,
esaterako. Sarrigoitiak “kotxea
beteta badago bajatu edo igo barik
inor ez geratzea” eskatu du, “bes-
te kotxe bati deitzeko aukera egon
dadila”. Gaur egun, egunean lau
irteera izaten dira Garaitik, eta
bueltako hiru autobus. M.O.

Bizkaitaxi zerbitzua
ipiniko dute martxan,
autobusaren ordez

Gaur egun, egunean lau
irteera izaten dira Garaitik,
eta hiru itzulera

Pilar Ardanza garraio diputatuak konfirmatu du,
funtzionamendua oraindik zehaztu ez duten arren

Bizkaibusaren ordez Bizkaitaxia ipiniko dute.

Urte batez mozorroak gordeta edu-
ki ondoren, heldu da armairutik
ateratzeko unea. Eskualdean horre-
tarako aukera ugari egongo da.

Durangon, ohikoa bilakatu
den legez, Kriskitin dantza talde-
ko Surrandi eta Hartzaren Konpar-
tsak zapatua girotuko du. Arratsal-
deko 18:45ean Merkatu Plazatik

abiatuko da herriko kaleak anima-
tuko dituen kalejira. Elorrion,
berriz, gazte zein nagusiagoentza-
ko disko-festa egingo dute; Oihan
Vega arduratuko da musika jar-
tzeaz. Horregaz batera, bi mozo-
rro lehiaketa egingo dira: bata gaz-

teentzako eta bestea nagusien-
tzako. Iurretan, urtero legez,
poteoaren ondoren herri-bazka-
ria egingo da. Aurten, Olaburu
frontoian egingo dute bazkaria.
Otxandion, herriko gazte asan-
bladak eta guraso elkarteak Sor-
gin gaua antolatu dute. Erdi aroa
gai nagusitzat hartuta, jaialdia
ospatuko dute gaztetxean.    

Inauterietako martitzena
Emakumearen Nazioarteko Egu-
nagaz bat eginda dator aurten.
Hori dela-eta, martitzeneko pro-
tagonista nagusi emakumeak izan-
go dira. Hala ere, txikienen goza-
menerako ere hainbat ekitaldi
prestatu dituzte herrietan. Zaldi-
barren, adibidez, mozorro lehia-
keta egongo da goizean; gero, dan-
tzatzeko aukera egongo da Kirol-
degian, Bizargorri taldearen
eskutik. Durangon, Landako
Gunean izango dira txikienentza-
ko ekimenak. Helduek ere izango
dute inauteriez gozatzeko auke-
ra. 18:00etan hasita, ikuskizun
musikala dago Duo Twisterregaz
adinekoen egoitzan. A.M.

Inauteriak dira...
Heldu da mozorroak
janzteko garaia!
Inauterietako martitzena Emakumearen
Nazioarteko Egunagaz bat eginda dator aurten 

Hainbat mozorro lehiaketa
egingo dira: Durangon,
Elorrion, Zaldibarren...

Surrandi eta Hartzaren
Konpartsak Durangoko kaleak
girotuko ditu
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ELORRIO ATXONDO

ZALDIBAR OTXANDIO

Protokoloa lantzen dabiltza ertzainen
eta udaltzainen elkarlana hobetzeko

Sei udaltzain daude Elorrion beharrean, hiru txandatan eta asteko zazpi egunetan.

Hilean zehar protokoloaren nondik norakoak aurkeztuko dituztela aurreikusi du Niko Moreno alkateak

Ertzaintza eta Udaltzaingoa-
ren “lan esparruak definitu
eta elkarren arteko komu-

nikazio sistema hobetzeko” pro-
tokoloa lantzen dabiltza Elorrio-
ko Udala eta Barne Saila. Niko
Moreno alkateak azaldu duenez,

martxorako protokoloa aurkezte-
ko moduan egongo dira. 

Protokoloa zehazteko herrian
izan diren gertakariak aztertu
dituzte, eta Morenoren esanetan
“datuen arabera, herrian ez da
segurtasun falta hazi”. 

Niko Moreno:
“Dauzkagun gertakarien
datuen arabera, Elorrion ez da
segurtasun falta hazi”

Horrez gainera, Morenok azal-
du du Barne Saila aurreproiektua
garatzen dabilela, "udal polizien
araudietarako marko" izango litza-
tekeena. Hiru hileren buruan
amaituta egotea aurreikusi dute.

PSE-EEren mozioa
Joan den egueneko udalbatza-
rrean PSE-EEk mozioa aurkeztu
zuen udaltzaingoaren barne-arau-
dia eskatzeko. “Zerbitzua eragin-
korragoa izateko eta behar bada
kaleko presentzia handitzeko”
eskaria izan zen. EAJk alde bozka-
tu du; gobernu taldeak kontra,
protokoloa eratzen dabiltzalako
eta "ez delako momentua".

Azkenaldiko lapurretak dire-
la-eta, Mari Carmen Muñoz txan-
da bat gehiago antolatzearen alde
dago: "Gaueko lana egiteko lan-
postu berriak sortzeari ez nioke
kontrako botoa emango".

Elorrion sei udaltzain daude,
hiru txandatan eta asteko zazpi
egunetan. Gaueko txanda ipin-
tzea lanpostu bi baino gehiago sor-
tzea dela azaldu du Morenok:
"bost pertsona gehiago beharko
lirateke". Egoera ekonomikoa
dela-eta, udalak horrelakorik ezin
duela egin nabarmendu du. A.U.

“Bisitari asko” izan du
Neberaren erakusketak

Eguraldi txarrari aurre eginez,
“herritar asko” hurreratu zen joan
zen asteburuan bolatokian anto-
latu zuten Neberaren gaineko
erakusketara. Erakusketa argaz-
ki bilduma batek eta sasoi bate-
ko lan tresnek osatu zuten: “Izo-
tza alde batetik bestera garraia-
tzeko erabiltzen zen asto baten

kartoizko erreplika bat ere ipini
genuen”, dio Txomin Bengoa kul-
tura zinegotziak. Bisitari askok
adierazi zuen erakusketa beste
noizbait ere antolatzearen kome-
nentzia. “Zapatua ez da egun ego-
kia inauteriak ospatuko direlako,
baina baliteke domekan berriro
zabaltzea herritarrentzat”. J.D.

Eguraldi txarra eginagatik, herritar asko hurreratu
zen bolatokira; baliteke domekan berriro zabaltzea

Asteburu osoan zehar egon zen erakusketa ikusgai.

Aurten ere emango
diete diru-laguntza
jaioberrien gurasoei

Zaldibarko Udala 2006an hasi zen
haur jaioberriengatik diru-lagun-
tzak ematen, eta 2011rako ere eki-
men horregaz jarraitzea onartu
du. Iazko balorazioa egin dute
ordezkariek, eta 18.600 euro bide-
ratu zituztela azaldu dute. Hain
zuzen ere, 600 euro ematen diote
bakoitzari; iaz 31 haur jaio ziren.

2011rako, osotara 18.000 euro-
ko laguntza eskaintzea aurreiku-
si dute udal arduradunek. Zaldi-
bar eskualdeko lehenengo herria
izan zen laguntza hau onartzen;
bestalde, diru hori herriko dende-
tan gastatu behar dela dio legeak.

“Familiak laguntzea eta herriko
merkataritza dinamizatzea lortzen
dugu”, azpimarratu du Idoia Men-
diolagarai alkateak. Ekimen horre-
gaz oso pozik dagoela adierazi du,
eta adibide moduan iazkoa ipini
du: helburu horretarako aurretik
zuzenduta zegoen kantitatea gain-
ditu zen. Espainiako Gobernuak
ematen zuen laguntzari errefe-
rentzia eginez,“gaur egun, Zapa-
teroren ‘umetxo-txekea’ desager-
tu ondoren, diru-laguntza hone-
gaz jarraitzeko ziurtasuna dugu”
adierazi du alkateak.

Laguntza jaso ahal izateko,
herrian gutxienez bi urtean errol-
daturik egon behar du onuradu-
nak, eta  haurrak 2011n sortua izan. 

Jaioberriak, gora
2006an 14 familia lagundu zituz-
ten ekimen honegaz, 2007an 20,
2008an 14 eta 2009an 15. Iaz, berriz,
31 izan ziren laguntza lortu zuten
familiak. Beraz, 2009tik 2010era
bibidertu egin dira haur jaioberriak
eta eskaerak; udala, 9.000 eurotik
18.600 ematera igaro da. M.O.

2009agaz alderatuta, iaz haur kopurua bibidertu  
egin zen, eta laguntzarako diru kopurua ere bai

2011rako, osotara 18.000
euroko laguntza eskaintzea
aurreikusi du udalak

Diru-laguntza jaso ahal
izateko, bi urtez herrian
erroldaturik egon eta haurra
2011n eduki behar da

Gaztetxearen
urteurren jaia
zapatuan
Zazpi urte egingo ditu bihar Zal-
dibarko Gaztetxeak, eta hori
ospatzeko ekitaldiak antolatu
dituzte gazteek. Dena dela,
astean zehar hasi dira ekintzak
egiten, egitaraua borobilduz.
Eguaztenean garagardoa egite-
ko tailerra izan zuten, edari hau
era tradizionalean zelan egiten
den ikasteko. Atzo Itsasoaren ala-
ba dokumentala ikusteko auke-
ra izan zuten Gaztetxean; gaur,
16:00etatik aurrera, 4. Graffitti tai-
lerra eta pintxo hotz eta beroen
lehiaketa eratuko dituzte.

Jai nagusia, baina, biharkoa
izango da. Karnabalekin bat egi-
nez, mozorrotuta joateko deia
egin dute gazteek, eta 14:00etan
hasiko dute jaia bazkariagaz.
Postre orduan El feeling es así
antzezlana ikusiko dute, eta gero
familia argazkia aterako dute.
Iluntzean tabernaz taberna
poteoan ibiliko dira. Amaitzeko,
gaueko 23:00etan kontzertuak
emango dituzte Disorders eta
Joxpa taldeek. M.O.

Karnabalekin bat eginez,
mozorrotuta joateko deia
egin dute gazteek

Ikasleentzako
diru-laguntzak
eskatzeko epea
hasita dago
Haur eskolatik DBHraino matri-
kulatuta dauden atxondarren-
tzako diru-laguntzak eskatzeko
epe berria hasi du Atxondoko
Udalak. Hilaren 30a arte eskabi-
deak aurkeztu ahalko ditu lagun-
tza jaso gura duenak.

Iazko ikasturterako diru-
laguntzak oraintsu onartu ditu
udalak; 2.400 euro banatu dituz-
te. 41 eskari egon dira eta 27
onartu dituzte, beste 14 eskatzai-
leen errentek baldintzetan jarri-
tako muga gainditzen zutelako.
Aurtengo diru-laguntzetarako
muga hori % 10 altxatuko dute-
la azaldu du David Cobos alka-
teak, “horrela jende gehiagoren-
gana heltzeko”.

Ortu ludikoak
Iurretan egin duten legez, Atxon-
don aisialdirako ortuak ipintze-
kotan daude, eta bertan jardun
gura duenak izena emateko auke-
ra dauka martxoaren 19a arte.

Aurreinskripzio lako bat
izango da orain egingo dutena,
ortuetan zenbat jendek parte
hartuko lukeen jakiteko. Horren
arabera, baratzeak atontzeko
kokapen biren artean aukeratu-
ko dute; igerilekuen alboan edo
Markoida eta Bentabarri tarte-
ko lursailean. A.U.
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Etxebizitzak eta Larrakozelaiko
proiektua, aurtengo egitasmoak
8.432.000 euroko aurrekontua onartu du asteon Iurretako Udalak

Iaz baino ia milioi bat euro
gutxiagogaz ekingo dio Iurre-
tako Udalak 2011ri. 8.432.000

euroko aurrekontua onartu dute,
EAJren eta EBren botoekin. Beste
alderdiak abstenitu egin dira. Iña-
ki Totorikaguena alkatearen esa-
netan, "egoera ekonomikoari ego-
kitutako aurrekontuak dira, uda-
lak arnasa hartzeko bideratuak".

Etxebizitzen urbanizazio
proiektuek inbertsioen zati han-
di bat hartuko dute. Bideondon,
Paduretan eta Fundiguelen lehen-
go lurretan etxebizitzak eraikiko
dira datozen urteotan. Udalak
710.000 euro bideratu ditu lursail
horien kutsadura kentzeko, eta
urbanizazio proiektuak eurak
garatzeko.

Lurreko kutsadura kentzeko
beharren menpe daude etxebizi-
tza proiektuak hasteko datak.
Paduretan 300 etxebizitzatik gora
eraikiko dituzte; 240 prezio libre-
koak eta 60 tasatuak. Fundiguele-
ko lehengo lurretan, berriz, 84
etxebizitza eraikiko dituzte.
Bideondon 62 etxebizitza egiteko
asmoa du udalak, zerrategia fut-
bol zelai albora eroan eta gero.

Iazkoekin alderatuta, gizarte
ongizaterako eta kulturarako
laguntzak ia ez dira aldatu. Egi-
tasmo berriei dagokienez,  aurten
Euskara Biziberritzeko Plan Nagu-
siari ekingo diote Iurretako Uda-
lak, eta 13.000 euro bideratuko
dituzte horretarako.

Kiroldegia
Aurten Larrakozelain kiroldegia
egiteko lursailak eskuratu eta
proiektua erredaktatzeko asmoa
dauka udalak. Horretarako 1,24
milioi inbertituko ditu. Neurri
horrek ez du alderdi guztien oni-
ritzia izan. PSE-EEko Marian Muño-
zek proiektua orain garatzea gaitz
ikusten du: "Duela hamar urte
baino gehiago egin zen proiektua-
ren antzera, honek ere zaharkitu-
ta geratzeko arriskua dauka". PPko
Cipriano Ramosek ere antzera
adierazi du: "Ez da proiektua aurre-
ra ateratzeko garaia". Fernando
Borjaren ustez, "etorkizunean egin
ahalko da, baina orain udala hipo-
tekatzea litzateke". A.U.

Etxebizitzen proiektuak
erredaktatu dituzte, eta
lursailetan dagoen kutsadura
kenduko dute aurten

Zerrategia lekuz aldatuta, 62 etxebizitza eraikiko dituzte.
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IURRETA MAÑARIA

ABADIÑOMALLABIA

PROIEKTUAK
Kiroldegia egiteko

lurrak lortzea
870.000 euro

Kiroldegiaren proiektua
erredaktatzea
370.000 euro

Bideondoko urbanizazio
proiektua

350.000 euro
Uren hornidura 

Orozketan
350.000 euro

Paduretako urbanizazio
proiektua 

300.000 euro 
Santa Apoloniako

urbanizazio proiektua
50.000 euro

Gerediaga elkarteko
bazkide egin da udala

Mallabiko Udalak eta Gerediaga
elkarteak lankidetza hitzarmena
sinatu dute oraintsu. Aitor Loiola
alkateak eta Durango Merinalde-
ko Adiskideen Gerediaga Elkarte-
ko lehendakari Nerea Mugikak

sinatu zuten akordioa. Horrela,
Mallabia Gerediagako bazkide
babesle bilakatuko da, eta 2011.
urtean 1.500 euroko laguntza
emango dio. Ordainetan, Gere-
diaga elkarteak hainbat zerbitzu
eskainiko dizkio udalari.

Esaterako, Gerediaga elkar-
teak agortu barik dituen argital-
penen bilduma osoa eskainiko
dio udalari, eta eskuragarri ipini-
ko dute liburutegian. Horrez gain,
elkarteak aurrerantzean  kaleratu-
ko dituen argitalpenen ale bi ere
jasoko dituzte liburutegian.

Horrez gainera, Gerediagak
hainbat ekintza antolatzen ditu
urtean zehar, eta horietako bat
Mallabia elizatean izan dadin aha-
leginduko da, hitzarmenak jaso-
tzen duenez. Era berean, ekintza
orokor horien berri antolatu aha-
la jakinaraziko dio udalari.

Udalekin hitzarmenak
Gerediagak Durango Merinaldeak
mendeetan zehar izandako era-
kunde propioen eraginez sortuta-
ko lurralde nortasuna sendotzea
eta berreskuratzea du helburu.
Mallabia da horietako elizate bat,
eta hitzarmenaren bitartez alde
bien arteko koordinazioa sortu eta
zehaztu gura izan dute. J.D.

Lankidetza hitzarmena sinatuta, esaterako,
Gerediagaren argitalpenen aleak jasoko dituzte

Gerediagak hainbat 
ekintza antolatzen ditu, eta
horietako bat Mallabian izan
dadin saiatuko dira

Elkarteak kaleratzen dituen
argitalpenen ale bi ere jasoko
ditu udalak liburutegian

Maiatzeko Aste
Kulturalerako
proposamenak
egiteko deia
Udalaren Kultura Sailak maia-
tzero antolatzen duen Aste Kul-
turalaren egitaraua osatzeko,
herritarrak euren ekarpen eta
proposamenak egitera gonbida-
tu dituzte. Aste Kulturalaren egi-
tarauaren barruan hartzeko apro-
pos ikusten dituzten ekimenak,
ideiak eta proposamenenak api-
rilaren 1a baino lehenago kultu-
ra.manaria@bizkaia.org helbi-
dera bidaltzeko deia luzatu die-
te herritarrei.

Argazki erakusketa
Maiatzeko Aste Kulturalaren
inguruan antolatu izan duten
argazki lehiaketaren ordez, herri-
tarrek egindako argazkien erakus-
keta sustatu dute azkeneko urteo-
tan, eta Emakumeahartuko dute
aurtengo erakusketarako gaitzat. 

Herritarrei deialdia luzatu
diete, emandako gai horren ingu-
ruan egiten dituzten argazkiak,
bertan agertzen direnen baime-
nagaz, udalean aurkeztu ditza-
ten. Udaletxean edo liburute-
gian zein Kultura Sailaren  kul-
tura.manaria@bizkaia.org
helbidean jasoko dituzte argaz-
kiak, apirilak 31 arte. I.E.

Udaberriko Aste Kulturalaren
barruan argazki erakusketa
antolatu gura dute

EAJ: “Gardentasun
eta proiektu falta
dira laburpena”

Legegintzaldiaren balorazioa egi-
teko batu ziren Zelaietako Batzo-
kian prentsaurrekoan, atzo, hiru
zinegotzi jeltzale. Urteotan EAJren
bozeramailea izan den Axier Gara-
te zinegotziak egin zuen balora-
zio orokorra; “gardentasun, infor-
mazio eta gobernuaren egitasmo-
rik eza eta zentzugabekeria”dira,
bere berbetan, udal gobernuaren
jarduna definitzen duten berbak. 

Udal gobernuan urteak eman
ondoren, EAJk “oposizio eragoz-
tailea egiteko asmorik ez” zeuka-
la dio Garatek: “Negoziaziorako
eskua luzatuta ekin genion lege-
gintzaldiari; ondoren kendu egin

behar izan dugu”. Talde Indepen-
dienteak  herriko “auzune batzue-
tan bakarrik” jardun duela eta
“nekazalguneak ahaztu” dituela
salatu du, besteak beste, Garatek.

Besteak beste, hirigintza eta
mendien batzordeetan EAJren
ordezkaria izan den Sendinok,
bestalde, legegintzaldi honetan
Urkiolako parkearen inguruan
behin ere ez dutela jardun eta
gobernuak batzordeok oso gutxi-
tan deitzen dituela kritikatu du. 

Oposizioan zeudenean Inde-
pendienteek jeltzaleen kontra
zabaldutako “difamazioez” eta
gaurko “koherentzia ezaz” aritu
zen Larrauri zinegotzia. I.E.

Sendino, Garate eta Larrauri, atzoko prentsaurrekoan. 

Legegintzaldiari eta gobernuaren kudeaketari 
buruz jardun zuten jeltzaleek atzoko agerraldian

A.Garate: “Nekazalguneak
ahaztuta utzi dituzte
legegintzaldi osoan”

Udal gobernuaren lau
urteotako jarduna kritikatu
zuten EAJko hiru zinegotziek
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Durangaldean labur

BERRIZ

Bixente Kapanaga 19, behea 
48215 IURRETA (Bizkaia)

Tel.: 946 816 673 
Faxa: 946 817 636

construcciones@zarateyelexpe.biz

IZURTZA

Domekan parte hartzerik izan ez zutenek eguaztenera arte eman ahal izan dute botoa. 

Herriko ordenamendua
zehazten duten arauak
berrikustea ekarriko duen

prozesuaren barruan, etorkizune-
ko Izurtzari buruzko euren iritzia
eman zuten 102 herritarrek dome-
kako herri galdeketan.

Otsailaren 27ko galdeketara-
ko deialdia zabaldu duen Ezker
Abertzaleko gobernuak, "oso posi-
tibotzat" jo du ekimena: horrela-
ko galdeketa batean "herritarren
%40k parte hartzea datu oso ona
da”, Iker Ballarinen berbetan. 

Domekako bozketan parte
hartzerik izan ez zutenek eguaz-
tenera arte izan dute euren botoa
udaletxean emateko aukera. Atzo
botoak zenbatu ondoren, datozen
orduetan jakinaraziko ditu udal
gobernuak emaitzak. I.E.

Ehundik gora izurtzarrek eman
zuten iritzia herri galdeketan
“Herritarren %40 inguruk parte-hartzea datu oso ona da”, diote Udalean

Dagokion udaleko batzordean,
antzeko ordenantza bat indarrean
duten inguruko herrietako orde-
nantzak Izurtzako baldintzetara
egokituz osatu dute arautegia Ezker
Abertzaleko eta EAJko ordezkariek.

Aurtengo aurrekontuetan alo-
kairuan bizi diren herritarrei lagun-
tza legez eskaintzeko 10.000 euro-
ko diru-atala gorde dute, eta kopu-
ru hori zer baldintzaren arabera
banatuko duten zehazten du aho
batez onartutako ordenantzak. 

Eskatzaile bakoitzari 250 euro-
ko laguntza esleituko dio udalak,
gehienez, eta azkeneko bost urtee-
tan herrian erroldatuta egotea da
baldintzetako bat; eskatzailearen
urteko irabazien kopurua ere har-
tuko dute diru-laguntza banatzera-
ko orduan kontuan. I.E.

Alokairurako diru-laguntza
arautzen duen ordenantza
Aho batez onartu dute udalbatzarrean alokairua
ordaintzeko laguntza arautuko duen ordenantza

Eskatzaile bakoitzari 250
euroko diru-laguntza emango
dio udalak, gehienez

Bidaien gaineko hitzaldi zikloa atzo hasi zen Aba-
diñoko Txanporta kultur etxean. Eskualdeko eta ingu-
ruetako herritarren ahotik munduari egindako
birak, belaontziz egindako bidaiak eta Tailandiatik
egindako bidaia ezagutu ahalko dira hile honetan;
eguenetan, 19:00etan. Apirilean ere jarraituko du
zikloak. Programa osotzen dabiltza eta oraindik
hitzaldiak emateko izena eman daiteke.

‘Bidaiatu Tan Tan Tan’-en
bigarren edizioa martxan da

Asteburuan txarriboda izango dute
Elorrion, Portalekuak antolatuta.
Bihar 20:00etan bertso-poteoa egin-
go dute tabernetan Unai Iturriaga eta
Igor Elortzagaz. Mozorrotuta joate-
ko deia egin dute, bai poteora bai
ondorengo bertso-afarira ere;
21:30ean Alkartun da hitzordua.

Portalekuak
antolatuta, txarriboda

+Dendak elkarteak joan zen asteburuko Auke-
ra Azokaren balantze "oso positiboa" egin du.
14.000 lagun pasatu dira aurten azokatik. Egu-
nei dagokienez, bariku eta zapatu arratsaldea
izan ei dira jendetsuenak. Domekako egural-
di txarrak eragina izan zuela uste dute anto-
latzaileek. "Krisia igarri" den arren, "ondo sal-
du" dela adierazi dute. 

14.000 lagun inguru
Durangoko Aukera Azokan

Hilaren 21a arte eman
daiteke Kiroldegiko
ikastaroetan izena

Berrizko Udalak kiroldegiko ikas-
taroetan parte hartzeko aukera
eskainiko du berriro, apirilaren
4tik aurrera. Horretarako izena
ematea posible da dagoeneko;
hilaren 21a da azken eguna.

Berrizburun egingo dituzten
ikastaroak bederatzi izango dira:
igeriketa, ciclynga, gimnasiak,
pilates, aerobic/step, batuka,
batuka txiki, kaloriak erretzea eta
Integral fit. Askotariko estiloak
daude aukeran, beraz.

Martxoaren 21ean eskaera
guztiak jasota, 22an zozketa egin-
go lukete, beharrezkoa balitz.
Batera edo bestera, hilaren 23an
argitaratuko dituzte emaitzak.
Ikastaroetan parte-hartzea kon-
firmatzeko ordaindu egin behar-
ko dute zortedunek, martxoaren
30a baino lehenago. 

“Zahartze ederra” ikastaroa
Bestalde, kiroldegitik aparte, 60
urtetik gorako emakumeen zail-
tasunak identifikatu eta horiei
aurre egiteko baliabideak aurki-
tzeko hausnarketa saioak hasiko
dira hilaren 15ean. Ordu biko zor-
tzi saio izango dira martitzenero,
17:00etatik 19:00etara, Kultur
Etxean. M.O.

Apirilaren 4an hasiko dira ikastaro berriak, eta 
bederatzi jarduera eskainiko dituzte aukeran

Ordainketa martxoaren 30a
baino lehenago egin beharko
dute parte hartu gura dutenek

‘Kirolari ateak zabalik’ jardunaldiko momentu bat.
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BERBAZ
“Lege berriekin Mallabiko auzuneetan
ezingo da erdigunerik garatu”
Lau urtean egindakoagaz pozik dago Mallabiko alkatea; “mundu guztiak bizi beharreko esperientzia da udalekoa”, dio. 

kalean ere eraikiko ditugu, biga-
rren fase baten. Beti ere eskariari
erantzuteko neurrian eraikiko
ditugu. Udalak etxebizitza tasa-
tuak bultzatuko ditu beti, koope-
ratibei ateak itxi barik. Udal etxe-
bizitza tasatuak eraikitzean, gaur
egun, 15 edo 25 urte pasatu eta
gero babestutako etxe horiek
merkatu librera pasatzen dira, eta
udal babesa galtzen dute. Guk
proposatzen duguna da babes
hau betirako mantendu dezatela,
beti etxebizitza tasatuak izaten
jarraitu dezaten. Horrela espeku-
lazioa saihestuko litzateke.

Zelako esperientzia da zuretzat
Mallabiko alkate izatea?
Pila bat ikasi dut; oso aberatsa da.
Egindakoagaz oso pozik nago.
Aholkulariak hor egon dira, asko
lagundu digute, eta ez gara baka-
rrik sentitu. Mundu guztiak bizi
beharreko esperientzia da udal
barrukoa. Sufritu ere asko sufri-
tzen da. Lehen herrian ez zegoen
inor langabezian, eta orain 47
pertsona daude. Gogorra da
beharrizanean dauden familiak
daudela jakin eta eurengana gura
beste ezin heltzea.

Zer iritzi daukazu Ezker Abertza-
leak bizi duen egoeraz?
Zortzi urte ilegalizatuta, zuzenda-
ritza espetxean... Zer alderdi da
gai hori jasan eta jarraitzeko? Ika-
ragarria izan da. Momentu itxaro-
pentsu hau sortzeko gai izan gara,
batzarrak egin eta ildo berrietara
jotzeko. Oso itxaropentsu nago.
Maratoia da hau, eta epe luzera
begiratu behar dugu; hauteskun-
deetan itsutu barik, hori garran-
tzitsua bada ere. Ea apurka nor-
malizaziora goazen. A.Ugalde

Lau urte hauetan asko
ikasi duela dio Aitor
Loiola Mallabiko alka-

teak. Bizkaiko Aldundiagaz,
Gipuzkoakoagaz, udal eus-
kaldunekin, eta, zelan ez,
herritarekin eurekin ere bai.

Hirigintza Plan Orokorra osatzen
ibili zarete Mallabian.Horretara-
ko Aholkulari Batzordea sortu
duzue. Zelako prozesua izan da?
Oso aberatsa. Jendeak beldurra
zeukan parte hartzeko; hirigin-
tzak beldurra ematen dio jendea-
ri. Konturatu dira ekarpen guztiek
euren garrantzia dutela, eta
horrela jasoko direla. Pentsamen-
du askotako jendea hainbeste
eratako kontuetan ados jartzea
oso aberatsa da. Orain herri osora
zabaldu behar da egindakoa;
udalbatzarrean aurreplana onar-
tu eta erakusketa eta hitzaldiak
antolatuko ditugu, plana ekarpe-
nekin aberasteko. 

Zer aldaketa aurreikusi ditu plan
horrek?
Arau berriak direla-eta, auzoetan,
adibidez, ezingo dira erdiguneak
garatu. Mallabian baserriak oso
sakabanatuta dauzkagu, eta gaur
egun ezagutzen ditugun nukleo-
ak ezingo dira mantendu, legedi
berriak dioelako nukleo bat
gutxienez bost baserrik osatzen

dutela plaza edo gune publiko
konpartitu baten inguruan dau-
denean. Baserria 1950 aurretik
egindako etxea dela definitzen du
legeak. Oso gaitza da Mallabian
orduko bost baserri elkarren
ondoan topatzea, eta nukleo
berriak ezingo dira egin. 

Ingurumen arloan Udalsarea 21
saria jaso du udalak,Goitondora-
ko prestatu duzuen egitasmoaga-
tik. Zelako proiektua da?
Goitondo Debabarreneko poligo-
norik handienetakoa da. Debege-
sak, Arrasateko Unibertsitateak,
EHUk eta udalak ekosistema
industriala sortzeko plana egin
dugu. Hainbat alorretan behar
egingo dugu: euri-ura aprobetxa-
tzeko egitasmoa, eguzkiaren argia
eta energia aprobetxatzekoa, eko-
gunea... Lantegien artean
kamioiak konpartitzeko zer auke-
ra dauden ere ikusi gura dugu.
Gauza batzuk martxan daude, eta
Jaurlaritzaren eta enpresen kon-

promisoa beharrezkoa izango da.
Gero beste poligono batzuetan
aplikatzeko aukerak egongo dira.

Udala UEMAn dagoenetik euska-
raren gaineko hainbat ekimen irten
da. Zelako erantzuna daukate?
Izenak euskaraz erregistratzeko
deialdiagaz, adibidez, deia egin
eta jaio diren hurrengo hiru ume-
ak euskaraz erregistratzeko eska-
tu dute. Kontzientzazio arloan,
baina, badago zereginik. Malla-
bian euskaraz bizi denak ez du
beharrik ikusten urraketak sala-
tzeko. Negozio batzuek propa-
ganda erdara hutsez atera dute,
baina inor ez da etorri salatzera.
Ez dira kontziente hori ere euska-
raz egin daitekeenik. Erdaldun
bat gure artean dagoenean erda-
rara jotzeko ohitura ere hor dago.
Herriko erdaldunek euskaraz egi-
teko premia sentitu behar dute.
Badirudi apurka-apurka hori
aldatzen dabilela; euskara ikasten
talde bi dauzkagu herrian. Orain
dela lau urte bat ere ez zegoen. 

Herriko eskaeretako bat Trabaku-
ko pasabidea da.Gai horri buruz-
ko aurrerapausorik badago? 
Trabakuko errepidea berriztu
zutenean, orduko alkateak pasa-
bidea agitea planteatu zuen
Aldundian, baina garestiegia
litzatekeela esan zuten. Azken lau
urteotan eskariagaz sarri jo dugu
Aldundira, eta hiru bider landu da
gaia Batzar Nagusietan. Dena
errentagarritasunaren arabera
kalkulatu izan dute, erabiltzaile
kopuruaren arabera. 1.100 biz-
tanle gara, eta dena erabiltzaileen
arabera kalkulatzen badute,
herrian farolak ere ez dira erren-
tagarriak. Pasa den udazkenean,
azkenean, pasabidea egitea onar-
tu zuten. Talde guztiek alde boz-
katu zuten, eta EAJ abstenitu egin
zen. Ea noiz egiten duten. 

Zer egitasmo duzue esku artean?
Plan orokorraz gainera, etxebizi-
tzak eraikitzeko asmoa daukagu.
Kalbarixo kalean 36 etxebizitza
egitekotan gaude, eta San Roke

Aitor Loiola •

Mallabiko alkatea 

Lanbidez irakaslea da

“1.100 biztanle gara. Aldundiek dena 
errentagarritasunaren arabera kalkulatzen

badute, Mallabian farolak ere 
ez dira errentagarriak” 

“Eskariari 
erantzuteko neurrian

eraikiko ditugu 
etxebizitzak”

“Herriko erdaldunek
euskara ikasteko

premia sortu 
behar dugu” 
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Sergio Murillo
EAJ

Sei hankako mahaia

Durango 2010 
behetik gora

Foru eta udal hauteskundeen
atarian gagozan honetan, eta
maiatzaren 22a hurbilegi izan
baino lehen, alderdi politikoe-
tako ordezkariei eskaera xume
bi egin gura neuskiez; batetik,
etorkizuneko Durango marraz-
ten lagundu daiela, eta, beste-
tik, bete ezin dabenik zin ez egi-
teko.

Hasteko, adibide izan gura
geunke EAJtik. Etorkizuneko
Durango barri bat eraikitzeko
atarian gagoz, kasu honetan,
goitik behera barik, behetik
gora. Bai, behetik gora haziko
da Durango 2020ra begira. Tre-
na lurperatzeak goitik behera
itxuraldatuko dau herria. Egun,
lubaki baten antzera, trenbi-
deak herria zeharkatzen dau eta
ordu laurdenero guztiz geldia-
razi. Etorkizunean horrela izan
ez daiten nahi dogu.

“Hasi lurpetik eta argita-
rantz begira, geltoki barri batek
emoten deust ondo etorria
Durango barrira. Ikuspegi ede-
rra alde banatan; haranean
behera, garai bateko hiltegia
edegiten zan tokian zentro zibi-
ko barria dakusat, bertan auzo-
tarrakaz solasaldian egon eta
gero, bizikletaz, trenbide zaha-
rreko pasealekutik eraikin barri-
tzaile eta barrien artean, San
Fausto auzora heldu naz.
Honeek be, auzo bizitza opa-
roa daukie; frontoia eta zentro
zibikoa, biak hala biak eraikin
dotoreak. Atseden hartzeko
leku ederra Durangaldeko men-
dietara begira. Garai batean
kotxeak baino ez ziran ikusten
auzo honetako kaleetan, gaur
umeak alai jostatzen dira”.

Horrela irudikatzen dogu
Durango EAJkook; bizitzeko,
gozatzeko Durango barria
behetik gora!
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Euskal gazteriaren aldeko adierazpena 

Ohikoa bihurtu da gauez etxera indarrez sartu eta gazte inde-
pendentista bat Madrilera eramatea. Ohikoa bihurtu da inko-
munikatuta hiru, lau, bost egun pasa ostean, gazte horrek tor-
tura latzak salatzea. Ohikoa gazte horietako asko espetxera-
tzea. Ohikoa sarekada batean lortutako izenak komenigarria
den une politikoan erabiltzea, sarekada berriak egiteko. 

Bada, LAB osatzen dugun gizon-emakumeok ez gaude prest
horrelako basakerietara ohitzeko. Gaur eta hemen, euskal gaz-
teriaren kontrako jazarpen estrategia ankerra salatzen dugu. 

PSOEk diktaduren manualak erabiltzen ditu gure herriko
gazteen kontra, lan politikoa egiten duten lagunen izenekin zerren-
da beltzak osatuz eta modu honetan gazteen artean terrorea zabal-
duz. PSOEk bortizkeria poliziala erabiltzen du helburu politiko
ustelak lortzeko. Batetik, jazarpenaren bidez gazteria indepen-
dentista desaktibatu nahi du, gazteria izan baita eta egun ere
bai baita herri honen motore garrantzitsua, herri honen etorki-
zuna. Bestetik, prozesu demokratikoa zapuzteko eta desitxura-
tzeko helburuz, Espainian eraginkortasun polizialaren irudia sal-
du nahi du. Bada, PSOEri exijitzen diogu gazteen kontrako bio-
lentzia eten dezan. Sarekadak gelditzea, inkomunikazioa bertan
behera uztea, zerrenda beltzak ezabatzea.

Bestalde, azken hilabeteetan Hego Euskal Herrian burutu-
riko sarekaden ondorioz Segi gazte antolakundeko hainbat mili-
tante Ipar Euskal Herrira heldu dira, tortura arriskua ekiditeko
asmoz. Eta, Segi Frantziako estatuan legala bada ere, euroagin-
dua aplikatu eta Espainiaratuak izateko arriskupean daude une-
otan. Prozedura hori bertan behera gera dadin exijitzen dugu. 

Amaitzeko, geure babesa adierazi nahi diegu euskal gazte
independentistei, bai espetxean direnei, bai zerrenda beltzetan
daudenei, bai euroaginduaren kontra protestan ari diren kide-
ei. Gazteok: zuen ondoan borrokatzeko prest gaituzue. 

Durangaldeko LAB

AHTak arriskuan jartzen du gure
osasuna
Aurreko astean, AHTaren aurkako desobedientzia
zibila bultzatzen duen Mugitu! Mugimenduak sala-
keta ekintzak egin zituen Euskal Herriko hainbat
anbulatorio eta ospitaleren aurrean; tartean, Zor-
notzan. Horren bidez, gure osasuna zaintzeko izan
beharko lukeen diruaren zati bat AHTa egiteko gas-
tatzen dutela salatu nahi izan genuen M!Mtik. 

Gasteizko eta Iruñeko gobernuek Osakidetzan
eta Osasunbidean zerbitzuak murrizten dituzten
bitartean, AHTaren txikizioan milaka milioi euro
xahutzen dituzte. Lakuak 260 milioiko murrizketa
egin zuen Osakidetzan 2010ean, eta aurrekontue-
tan, hain zuzen ere, 275 milioi euro bideratu zituen
"Euskal Y"-a eraikitzeko. Kontuak ezin argiago:
gure osasuna zaintzeko kentzen duten kopuru ber-
bera eta gehiago gure lurrak txikitzeko.

Eta ez hori bakarrik. Azken hileotan, Gasteiz-
ko agintariek 1.000 milioi eurotik gorako gastuak
kontratatu dituzte AHTaren Gipuzkoako zatiak
eraikitzeko. Baina, bitartean, murrizketa itzelak osa-
sunaren arloan: zapatuetan 46 osasun zentro eta
anbulatorio itxi dituzte, Araban ospitale bat ken-
tzeko asmoa dute, ospitaleetan goardiako medikun-
tza zerbitzuak murriztu dituzte, zenbaitetan ez
dituzte ordezkatu baja eskatu duten osasun arlo-
ko langileak... 

Eta betiko moduan, murrizketa horien guztien
ondorioak geuk jasaten eta ordaintzen ditugu. Ez
diezaiegun utzi AHTa gure osasunaren kontura
ordaintzen!

Mugitu! Mugimendua

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

zuzenduta publikatuko dira. 
DATUOK BARIK EZ DA GUTUNIK ARGITARATUKO

Zure iritzia, gutuna edo fotodenuntzia 
helarazteko helbideak:

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

zenbakiagaz batera bialdu behar dira.

“Etorkizuneko Durango
barria eraikitzeko atarian
gagoz, kasu honetan, goitik
behera barik behetik gora”
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Asier Gozategi: “Trikitiak nortasuna
irabaztea lortu du azken urteotan”

Jai berezia antolatu duzue zapa-
turako.Kontzertuaz gainera,zer
da prestatu duzuena?
Inauteria denez, mozorro festa da
martxoaren 5eko Platerueneko
emanaldirako antolatu duguna.
Taldekideez gainera, hiru bertso-
lari ere izango ditugu geugaz ohol-
tzan: Iñaki Gurrutxaga, Xabier
Sukia eta Aitor Sarriegi. 

Honen antzeko beste ikuskizunik
antolatu duzue lehenago?
Bertsolariekin triki-bertso saioak
antolatzen ditugula urteak dira,
baina mozorrotuta egingo dugun
lehenengo aldia da hau. Iñaki eta
Xabier oriotarrak dira, ni bezala,
eta Aitorrekin ere urteak dira harre-
mana daukagula. Lehenago Bilbon
eta Gasteizen egin izan ditugu
bertsolariekin saioak.

tu gogorragoa ematen diote, bai-
na leuntasuna emateko ere balio
dute haizezko instrumentuek. Lan
egiteko modua ere berria izan da
guretzat disko honen grabazioan;
David Nanclares eta Asier Ercilla-
gaz elkarlanean jardun dugu, eta
nabari da disko honen grabazioan
beste atrebentzia puntu bat.

Disko berrian ere hain ezagun
egin ziren  Gozategiren hasiera-
ko kanten letretako ikutu ironi-
koa mantentzen duzue.
Bai, hori da egiten dakiguna. Zapa-
tuan Plateruenean eskainiko ditu-
gun kanten letrak, neuk idatzita-
koak dira batzuk, eta zapatuan
geugaz arituko diren hiru bertso-
lariek idatzi eta geuk musikatu
izan ditugunak beste zenbait.

Zapatuko kontzertua, gainera,
taldekide baten despedida ere
izango da...
Bai, taldean bateria jotzen duen
eta Durangoko Rock Izar eskolan
irakasle den David Gorospe Los
Angelesera doa hiru hilabeterako,
ikasketak burutzera. Durangokoa
izango du bueltatu bitarteko azke-
neko kontzertua.

Durangaldeko musika eszenagaz
beste harremanen bat ere badau-
ka Gozategik.
Bai. Durangoko eta Zornotzako
bandetan jotzen dute Iñigo eta
Joseba gure taldekideek.

Hamabost urteotan igarri duzue
plazako giroa hoztu denik? 
Egia esanda, gu harro egon gaitez-
ke saio oso politak atera izan zaiz-
kigulako, eta, gehiago edo gutxia-
go, jendea beti etorri izan zaigu-
lako kontzertuetara. Orokorrean,
oraingoak baino sasoi eskasagoak
igaro ditugula esango nuke. Jen-
de gutxirekin ere kontzertu poli-
tak egin izan dira. Talde batzuk
desagertu ere egin diren arren,
urteotan trikitiak nortasuna ira-
bazi duela esango nuke.  I.E.

Zelan antolatu duzue bertsola-
riekin emanaldia? 
Emanaldiaren hasieran bertsola-
riek egingo dute ikuskizunaren
sarrera, gero errepertorioko abes-
ti batzuk joko ditugu guk, eta
aurretik aukeraturiko doinuekin
elkarrekin ere jardungo dugu.

Kontzertuko errepertorioa
2010ean kaleratu zenuten ‘Bizi-
bizirik’diskoan oinarrituko da?
Bai, baina errepertorioan abesti
berriak eta aurrekoak, denak uztar-
tzen ditugu: lehenengo diskoeta-
ko abestiak ere jotzen ditugu.

Jo barik utzi ezin dituzuen abes-
ti batzuk ere egongo dira...
Horrela da, bai: badaude abesti
batzuk ezin ditugunak zuzene-
koetatik kanpora utzi; Nor nori
nork, Nirekin, Astelehena bihara-
mun edo Korrika korrikakontzer-
tu guztietan jotzen ditugu.

Zer aldaketa ekarri du ‘Bizi-bizi-
rik’ disko berriak?
Asko antzematen da, esaterako,
metalen aportazioa. Musikari iku-

Bost taldekidek inguratuta jardungo du bihar Durangoko Plateruenean Asier Gozategik. Inauteriak ospatzeko
ikuskizun berezia prestatu du Gozategik Gurrutxaga, Sarriegi eta Sukia bertsolariekin elkarlanean; taldearen
kantak eta bertsoak uztartuko dituzte inauteri gaueko jaian. Asierrek egin digu berba ikuskizunaz eta taldeaz    

Gozategi sortu zeneko “berrita-
sun” hura barik sortzen diren tal-
de berriek, beharbada, gaitza-
go daukatela aurrera egitea dio
Asierrek, baina baikor sumatu
dugu: “Beste kontu bat da
garaian garaiko aitzakiak bila-
tzea batzuek; dela krisia, dela
beste zerbait...”. Talde dezente
eta onak daudela nabarmendu
du. Hamabost urteotan, hazi
egin da taldekide kopuruari
dagokionez Gozategi. 

Asierrek gogoratu duenez,
hasi zirenean, handik 10-12 urte-
ra taldeak bizirik irautea erron-
katzat zeukan, eta bete dute
helburu hori. Bestetik, taldean
“metalak sartzeko gogoa” izan
dutela beti kontatu digu Asie-
rrek, etaBizi-bizirik izenagaz iaz
kaleratutako seigarren diskoan
haize-instrumentuen metalen
atala sartu dute: Orioko tronpe-
ta-jotzaile bi ikusiko ditugu
Gozategigaz eszenatokian. 

Tartean, 90eko hamarka-
dako hasierako taldearen oina-
rrietako bat zen Ainhoa arrebak
ama izatean taldea uzteko era-
bakia hartu zuela kontatu digu
Asierrek, eta nabari dutela tal-
dean Ainhoaren falta.    

Hamabost urte musikagaz
gozatzen eta Bizi-bizirik

“Iñaki Gurrutxaga, Aitor

Sarriegi eta Xabier Sukia

ere igoko dira oholtzara”

“Abesti batzuk ezin dira
zuzenekoan falta: ‘Nor
nori nork’, esaterako”

“Asko antzematen da
haize instrumentuen

aportazioa disko berrian”

“Lan egiteko modua
berria izan da azkeneko

grabazio honetan”
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Fernan Ruiz 
Berbaroko kidea

GEURE
DURANGALDEA

Antzinako uriaren ateetako baten alboan
dago. Mañaria errekaren ur garbiak laz-
tantzen ditu hormatzarrak, hiribildutik
bestaldean. Hor bizi ziren Erdi Aroan
herritar arruntak, baserritarrak, nekaza-
riak…; hiribildutik bestaldean. 

Geure Durangaldean idazteko behin
baino gehiagotan izan dut adiskide ita-
liarraren laguntza estimagarria. Bere
talaiatik beste modu batez ikusten du
gure ingurua.   

Oraingoan harresiak eta baztertuak
aipatu dizkit; kontu horietan, Erdi Aro-
tik hona, gauzak ez direla horrenbeste
aldatu. Pinondora hurreratu zen lehen-
go egunean, ikaragarri gustatzen zaio-
eta bazter hori; lasaitasuna transmititzeaz
gain, denboran atzera egiteko ere apar-
ta da errekondoa. 

Kanpotik ikusita, ostatu baten antza
hartu omen zion eraikin zaharrari. Sar-
tu eta harreragileari zuzendu zitzaion
jakin-minez. Andreen gunea, euskara-
ren lantegia, behartsuei laguntzeko elkar-
tea, gobernuz kanpoko erakundeak, gai-
xoak… Marjinatuen aterpea otu zitzaion,
baztertuentzat eraikitako hotela, hiribil-
dutik bestaldean. 

Gero, harreragileak hoteleko gela
xumeak erakutsi zizkion Feliceri, atse-
ginez. Luxu bakoa, bizipenez betea, iru-
ditu zitzaion lehena ikusitakoan. Do not
disturb zintzilikaririk agerian ez. Atea jo
eta, zabaltzean, maizterrak, altzariak eta
trasteak motroiloan, euskararen lante-
gia zela esan zioten; euskaraz (nahaspi-
latuta?) bizitzeko uneak eta guneak sor-
tzea zela euren egitekoa; handik, hiribil-
duaren bestaldetik. 

Harresi barrukoengana hurreratu
ezinean zebiltzala esplikatu zioten lagun
italiarrari, gotorlekuan sartzeko azaroak
zituztela. Armadurak, ezpatak, zaldiak
eta parafernalia guztia hartzeko eta era-
so egiteko aholku eman dit lagunak,
garai ezin hobea dela harresi ikusgaitzak
suntsitzeko. Eta horrela esplikatzeko
euskara lantegikoei. 

Arrangurak bazterrean utzi eta
moz(k)or(ro)tu gaitezen, eta gehiegike-
rietan nahaspilatu, aratusteak dira-eta.
Badator begien distira areagotuko digun
garizumako haizea. 

Baztertuen hotela

BERTSOLARITZA ZIKLOA

‘Bertsolamintza’ jardunaldien laugarren
hitzordua hartuko du eguenean Plateruenak
Martxoaren 10ean, 18:00etan hasita, Bertsozale elkarteak antolatu duen saioa egingo dute kafe antzokian

S arako Lur Berri aretoan, Gasteizen
eta Iruñean burutu dituzte azken
asteetan Bertsozale elkarteak anto-

latzen duen Bertsolamintza gogoeta, iker-
keta, berbaldi eta eztabaida zikloaren lehe-
nengo hiru saioak. Martxoaren 10ean, egue-
nean, 18:00etan hasita,  Durangoko
Plateruenean izango da hurrengo hitzordua. 

Berbaldia, eztabaida eta bertso-saio
esperimentalakburutuko dituzte Platerue-
nean, eta Onintza Enbeita bertsolariak egin-
go ditu aurkezle eta moderatzaile lanak.

Bertsolaritzagaz loturiko gaien inguru-
ko gogoeta eta ikerketa sustatzea helburu
duten jardunaldietan, Inertziak erantzi,
garena jantzi lemagaz jardungo dute aur-
ten, laugarren edizioan.

Azken hilabeteetan gaiok mintegietan
landu eta eztabaidatu ondoren, “hausnar-
keta borobildu ondotik gizarteratzeko”, Ber-
tsozale elkarteak azaldu duenez, “bertsoza-

le, kulturgile eta oro har euskaltzaleekin”
gogoeton emaitzak konpartitzea da Bertso-
lamintzaren jomuga. Durangoko kasuan,
generoari buruzko eztabaida egingo dute.

Arratsaldeko seietan ekingo diote pro-
gramari, berbaldiekin: Gai-jartzailea ema-

gin? Zenbateraino markatzen du gaiaren
ikuspegiak eta tonuak ondorengo bertsoal-
dia izenburuko berbaldia eskainiko du Egoitz
Aizpuru gai-jartzaileak, eta ondoren Gorba-
ta ala amantala erantzita... andre-gizonak
bertsortan biluzik? gaiaz jardungo du Ibon
Arrizabalagak.

Aizpururen eta Arrizabalagaren hitzal-
diak eta gero, hitzaldi horietan mahaigai-
neratutakoak ahotan hartuta, 19:30ean
zabalduko dute eztabaida Plateruenean bil-
dutako publikoagaz. Ondoren, 20:30ean
hasita, bertso saio esperimentala burutuko
dute Plateruenean: Egoitz Aizpuruk gaiak
emanda, Jon Maia, Iker Zubeldia, Onintza
Enbeita eta Ainhoa Agirreazaldegi bertso-
lariek jardungo dute bertsotan. 

Martxoaren 12an, zapatuan, Villabonan
izango da Bertsolamintzazikloaren azkene-
ko saioa, eta goizean goizetik hasita jardun-
go dute hausnarketa eta eztabaidan. I.E.

‘Inertziak erantzi, garena
jantzi’ lemagaz jardungo dute
laugarren edizio honetan

Generoari buruzko gogoetak
eta bertso-saio esperimentala
burutuko dituzte Plateruenean 

MUSIKA KONTZERTUA

Dinero hirukoteagaz dator
martxoaren 11n Ekain Elortza
bateria-jotzailea Durangora

Otsailean, besteak beste, Birmingham eta
Londresen zuzenekoak eskainita, martxoa-
ren 10ean, 11n eta 12an Madril, Durango
eta Bartzelonan joko du, hurrenez hurren,
Dinero hirukoteak. Ondoren, gutxienez api-
rila arteko eguen, bariku eta zapatu gehie-
nak dituzte lotuta Ekain Elortza berriztarrak
eta bere taldekideek; kontzertuetarako
hitzorduekin beteta. Estatuko hainbat hiri-
buruko aretoetan jo dute dagoeneko azken
hilabeteetan, eta zerrenda hori zabaltzen
darraite Madrilen elkartutako musikariek.
Tartean, Mentiras izeneko bideoklipagaz
hainbat sari eta aipamen ere jaso dituzte.

Taldearen izen beragaz kaleratu zuten
diskoaren aurkezpen biraren amaiera da
udara arte luzatuko dutena, eta dagoeneko
60tik gora kontzertu eskaini dituzte bira
horretan: eskaintza asko izan dituzte euren

musika zuzenekoetan defendatzeko. Hurren-
go helburua, uda partean bira amaitutzat
eman eta bitartean sortu dituzten kantekin
diskoa kaleratzea du Dinerok: kontzertue-
tan zuzenean eskaini ahal izateko kanta
gehiagoko errepertorioa izateko.

Barikuan, Plateruenean, 2009an graba-
tutako hamaika kantak eta hura kaleratu
zutenetik sortu dituzten beste zenbait eskai-
niko dituzte. Duela urtebete Berrizko Gaz-
tetxean eskaini zuten kontzertuaren harira
beragaz izan genuen elkarrizketan Elortza
bateria-jotzaile berriztarrak zioenez, “hiru
musikari oso energikoren baturaren” inda-
rra entzungai izango da Plateruenean. Kon-
tzerturako hiru sarrera bikoitz zotz egingo
ditugu www.anboto.org webgunean. I.E.

Madril eta Bartzelonan eskainiko dituzten kontzertuen tartean, martxoaren
11n da Ekain Elortzak jotzen duen Dinero taldearen Platerueneko zita

Duela urte bi grabatu zuten
izen bereko diskoko hamaika
kantak eskainiko dituzte 
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Zientziak emakumeari zenbat
zor dion gazteei jakinarazten

Emakumeek ekarpen garrantzi-
tsuak egin izan dituzte zientzia-
ren arlorik gehienetan, baina
askotan ez dute merezitako oihar-
tzunik eta aintzatespenik jaso
gizartean. Hutsune hori eta Zien-
tziaren Nazioarteko Urtea aitza-
kia moduan hartuta, Emakume-
ak zientzian izeneko erakusketa
antolatu dute San Agustin kul-
turgunean, eta Durangoko ikas-
tetxeetako 8tik 10 urtera bitate-
ko gazteekin bisita gidatuak anto-
latuko dituzte bertara.

Gaian trebatutako ipuin-kon-
talari batek modu ulerterraz eta
dinamikoan azalduko die gazte-
txoei hainbat emakumek zientzia-
ren arloan izandako garrantzia, eta
egindako ekarpenen berri.

Erakusketa kulturguneko
hallean antolatuko dute, martxo-
aren 14tik 18ra, eta Teresa Nuño-
ren (Euskal Herriko Unibertsita-
teko Zientzia Esperimentalen
Didaktikako katedraduna) txos-

ten batean oinarrituta dago.
Horren arabera, sei taldetan bana-
tu dute erakusketa, eta honako
emakumeen gaineko infomazioa
jaso ahal izango dute: Mary Engle
Pennington, Marion Donovan,
Emili de Breteuil, Sophie Germain,
Catherine Littlefield, Caroline
Htschel, Ada Augusta Byron,
Mileva Maric, Alejandriako Hypa-
tia eta Marie Curie.

Durangoko Udaleko Berdin-
tasun Saila urtero ahalegintzen
da gazteei zuzendutako ekintzak
antolatzen Martxoaren 8ari begi-
ra. Iaz ere egitura bereko ekime-
na antolatu zuten, eta “oso pozik”
geratu ei ziren jasotako erantzu-
nagaz; “gaztetxoek asko gozatu
zuten ekimenean”, Kety Arrabal
berdintasun teknikariak azaldu
duenez. 

Hauek dira ekimenean par-
te hartuko duten ikastetxeak:
Landako, Nevers, San Antonio-
Santa Rita eta Zabalarra. 

AAuurrtteenn  ZZiieennttzziiaarreenn  NNaazziiooaarrtteekkoo  UUrrtteeaa  ddeellaa  aapprroobbeettxxaattuuttaa,,  mmaarrttxxooaarreenn  1144ttiikk  1188rraa  ‘‘EEmmaa--
kkuummeeaakk  zziieennttzziiaann’’  iizzeenneekkoo  eerraakkuusskkeettaa  iirreekkiikkoo  dduuttee  SSaann  AAgguussttiinneenn,,  eettaa  bbiissiittaa  ggiiddaattuuaakk
aannttoollaattuu  ddiittuuzzttee  88  uurrtteettiikk  1100  aarrtteekkoo  DDuurraannggookkoo  iikkaasstteettxxeeeettaakkoo  ggaazztteettxxooeeii  zzuuzzeenndduuttaa

Iazko arrakasta
ikusita erabaki dute
aurten ere ekimen
hau antolatzea

Ipuin kontalariak
erraz ulertzeko eran
bideratuko du gaia
gaztetxoei begira

Andragunea: emakumeei
eta emakumeen elkarteei
babesa eskainiz urte bian

Emakumeen Nazioarteko Egu-
na 1911an ospatu zen lehenen-
goz; 100 urte bete ditu berdin-
tasunaren aldeko borroka gogo-
ratzen duen egun honek, beraz.
Ez da aurten ospatuko den urteu-
rren bakarra, hala ere. Durango-
ko Andragunea zabaldu zutene-
tik bi urte beteko dira martxoa-
ren 7an, aurreko egunean.
Bertako dinamizatzaile den Nago-
re Uribe-Etxeberriaren berbetan,
bi urteotako balorazioa positiboa
da. “Parte-hartzaileen kopurua
handiagoa da; 250 emakumek
aurretik eman dute izena jada”.
Parte-hartzaileen kopuruak gora
egiteaz gainera, “heterogeneoa-
goa” ere bilakatu dela adierazi du
Uribe-Etxeberriak; adin tartea
zabaldu egin da, eta hainbat bizi-
mailako jendea hurbiltzen da;
“gehienbat 25-40 urte bitarteko
emakumeak datoz”. Andragune-
ko dinamizatzailearen berbetan,
hainbat arrazoi daude emakume
horiek bertara hurbiltzeko; “eza-
gupen maila handitzeko” hurbil-
tzen ei dira gehienak, Uribe-Etxe-
berriaren ustez.

Urteurren horiek gogoratze-
ko, egitarau oparoa antolatu dute
Plataforma Feministak eta Ber-
dintasun Udal Kontseiluak; aur-
tengo martxoaren 8a inauterie-
tako astearteagaz batera dator,
eta aldarrikapena eta festa uztar-
tzea erabaki dute. Horretarako,
mozorro jaia antolatu dute:
19:00etan, Andra Maritik abia-

tuta, kalejira egingo dute, eta ondo-
ren mobilizazioa; 20:00etan hasi-
ta, manifestazio batek herriko
kaleak zeharkatuko ditu. Hau
amaitzean, Andragunearen urteu-
rrena ospatzeko, jaialdia egingo
dute Santa Anan. Egunean zehar
egingo diren ekimenetara mozo-
rroturik hurbiltzeko deia egin dute
antolatzaileek; mozorrotzeko
aukeratu duten gaia, berriz,  “femi-
nismoaren historia” da. Deitzai-
leek historian zehar emakume-
ak “baztertu” dituzten lanbidee-
tako mozor roak janz tera
gonbidatzen dituzte herritarrak,
hau da, suhiltzailez, medikuz, mea-
tzariz... mozorrotzeko. Deitzaileek
berdintasunaren bidean orain-
dik ibiltzeko bide luzea geratzen
dela ere gogoratzen dute.

DDookkuummeennttaallaa  iikkuussggaaii
Bestalde, Martxoaren 8ari begi-
ra antolatutako beste ekitaldi bi
ere azpimarratu dituzte antolatzai-
leek. Hilaren 18an, 20:15ean,
Helena Taberna zuzendariak
Nagore Laffageren kasuan oina-
rrituta egindako dokumentala
eskainiko dute San Agustin kul-
tur gunean. Sarrera doakoa da.
Gainera, emanaldia amaitzen
denean mahai inguru bat egin-
go dute eta nahi duenak bere iri-
tzia eman ahalko du. 

Azkenik, martxoaren 13an
Tengamos el sexo en pazantzez-
lana eskainiko dute San Agusti-
ne kultur gunean. 

DDuurraannggookkoo  AAnnddrraagguunneeaarreenn  bbiiggaarrrreenn  uurrtteeuurrrreennaa  EEmmaakkuummeeaarreenn  NNaazziiooaarrtteekkoo  EEgguunnaarreenn
mmeennddeeuurrrreennaaggaazz  bbaatteerraa  oossppaattuukkoo  dduuttee..  TTookkiiaakk  eerrrreeffeerreennttzziiaallttaassuunnaa  iirraabbaazzii  ddeezzaann  eeggiinn
dduuttee  llaann;;  bbaalloorraazziioo  ppoossiittiibbooaa  eeggiitteenn  dduu  NNaaggoorree  UUrriibbee--EEttxxeebbeerrrriiaa  ddiinnaammiizzaattzzaaiilleeaakk..  

Martxoaren 8an
19:00etan kalejira
abiatuko dute 
Andra Maritik

Urteurren honetan
jaia eta aldarrikapena
uztartzea erabaki
dute deitzaileek

Andraguneak hainbat ekitaldi antolatzen ditu urtean zehar, tartean erakusketak.
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Aurten ez dute
kamisetarik salduko;
dohaintzan emango
du dirua gura duenak

Sahararen alde batuko dute
dirua aurtengo Lilakrosean
IIaazz  LLiillaakkrroosseekkoo  kkaammiisseettaakk  ssaallttzzeenn  hhaassii  zziirreenn  HHaaiittiikkoo  lluurrrriikkaarraann  kkaalltteettuuttaakkooeeii  llaagguunnttzzeekkoo..  AAuurrtteenn,,  bbeerrrriizz,,  aallddaarrrriiaakk
eellkkaarrttaassuunnaaggaazz  uuzzttaarrttuukkoo  ddiittuuzzttee,,  eettaa  SSaahhaarraakkoo  kkaannppaammeenndduueettaann  bbiizzii  ddiirreenneeii  bbiiddeerraattuukkoo  ddiieettee  ddiirruuaa

Lilakrosak beste behin lila kolo-
rez jantziko ditu Durangoko kale-
ak. Aurten seigarren biderra egin-
go du berdintasuna aldarri dute-
la osatzen duten lasterketak.
Baina Durangoko kaleetan zeha-
rrekoa ez da aurten osatuko

duten bide bakarra; beste bide
batean ere aurrera jarraituko
dute; elkartasunaren bidean, hain
zuzen ere. Izan ere, iaz kamise-
tak Haitiko lurrikaran kaltetuta-
koen alde  saldu bazituzten, aur-
ten Saharako kanpamenduetan

daudenei laguntzeko erabiliko
dute dirua. Baina ez dituzte kami-
setak salduko. Banatu egingo
dituzte iaz arte egiten zuten
moduan, eta gura duenak dohain-
tzan emandako dirua jasoko dute.
Bertan egongo dira hainbat fami-

lia saharaui ere, ekimenari bul-
tzada ematen.

Martxoaren 13an, 12:30ean,
Ezkurdi Plazan hasi eta Santa
Anan amaituko da lasterketa. 
17 tramutan zehar hainbat elkar-
teren artean erreleboka eroan-
go dute testigua, eta aurten,
nobedade moduan, Berdintasun
Kontseiluak lehenengoz eraman-
go du; eurek hasiko dute laster-
keta Ezkurdin. Murueta-Torreko
auzo elkarteak ere estrainekoz
jasoko du testigua: gainerako
tramuetan honako elkarte edo tal-
deak izango dira protagonista:  Izar
Gaztea, Uztai Taldea, Landako,
Nevers eta San Antonio-Santa
Rita ikastetxeetako gurasoen

elkarteak, DRTko emakumeen tal-
dea, Errotari, Tabirako, Txoritxo Alai, 
Jappoo, Bat Eginez, Durangalde-
ko Ahotsak, Plataforma Feminis-
ta, Durangaldeko Ahotsak eta
emakume saharauiak.

EErraakkuusskkeettaa  AAnnddrraagguunneeaann
Ekimen horiez gainera, martxo-
ak 8-18 bitartean ESBNri (Ema-
kume Saharauien Batasun Nazio-
nala) buruzko erakusketa egon-
go da Andragunean. Bertako
emakumeek bizi duten egoera
islatu gura dute erakusketan.
Erakundea 1974an sortu zen,
Saharako emakumeen eskubide-
ak defendatu guran.  

Gainera, 2011ko apirilean
zehar ESBN-ak bost urterik
behingo batzarra burutuko du kan-
pamenduetan. 

Lasterketaren lehen
tramuan Berdintasun
Kontseiluak eramango
du testigua

Sexuari buruzko aurreiritzi eta
beldurrez, Errotako oholtzatik

Bihar, 20:00etan, Traña-Matie-
nako Errota kultur etxean izan-
go da martxoaren 8ko emaku-
me langilearen nazioarteko egu-
naren harira Abadiñon antolatu
duten programaren barruan jaso-
tako antzerki emanaldia. Galizia-
ko Eme2 taldearen Tengamos
el sexo en paz. obra izango da
martxoaren 5ean ikusgai. 

Hainbat pertsonaiaren aza-
letik jarduten duen Mercedes
Castro da laneko antzezle baka-
rra, eta 17 pertsonaia horien aza-
letik jarduten du sexuari berari
zein sexuari buruz hedatuta dau-
den aurreiritziei buruz. 

Ikuskizuna, baina, ez da baka-
rrizketa bat, sortzaileek azpima-
rratzen dutenez. “Hainbat akto-
rek parte hartzen duten zenbait
obratan baino ekintza gehiago
dago antzezlan honetan”, dio
Álvaro Lavín zuzendariak. Dario
eta Jacopo Fo eta Franca Rame-
ren testuetan dago oinarrituta. 

MMaarrttxxooaarreenn  55eeaann,,  2200::0000eettaattiikk  aauurrrreerraa,,  TTrraaññaa--MMaattiieennaakkoo  EErrrroottaa  kkuullttuurr  eettxxeeaann
eesskkaaiinniikkoo  dduu  EEmmee22  aannttzzeerrkkii  ttaallddee  ggaalliizziiaarrrraakk  TTeennggaammooss  eell  sseexxoo  eenn  ppaazz  aannttzzeezzllaannaa

Egitarau oparoa
osatu dute Abadiñon
MMaarrttxxooaarreenn  88rraakkoo,,  1177::3300eettiikk  aauurrrreerraa,,  aannttoollaattuu  dduutteenn  eeggii--
ttaarraauuaakk  jjaassoottzzeenn  ddiittuueenn  eekkiimmeenneettaann  ppaarrttee  hhaarrttzzeenn  dduutteenn
eemmaakkuummeeaakk  mmoozzoorrrroottuuttaa  jjooaann  ddaaiitteezzeenn  ddeeiiaa  eeggiinn  dduuttee

Martxoaren 8ko arratsalde eta
iluntzerako, herrian aldarrikape-
na eta jai-giroa zabaltzeko asmoz,
hainbat ekimen antolatu ditu Aba-
diñoko Udaleko Berdintasun Sai-
lak. Martitzenean, 17:30ean Pino
plazan hasita, kalejirak girotuko
du eguna, batukadagaz.

MMoozzoorrrroottuuttaa
Egun horretako ekimenetan par-
te hartzen duten emakumeak
mozorrotzera animatu dituzte egi-
tarauaren antolatzaileek: “Andre
langilea, mozorrotu zaitez beti
izan nahi eta sekula izan ezin izan

duzunaz” da emakume abadiña-
rrei udalak zabaldu dien deia. Eki-
taldietan mozorrotuta parte har-
tzen dutenen artean, hiru Trivial
Feminista zotz egingo dituztela
ere aurreratu dute. 

Herria kalejiran eta batuka-
da hotsez lagunduta zeharkatu
ondoren txokolatada eta dantzal-
dia antolatu dituzte frontoian,
eguna amaitzeko. Martitzena
orduko, baina, emakumeen egu-
nerako antolatu dituzten ekime-
nak iragartzen dituen kartela hau-
tatzeko burututako lehiaketaren
saria banatu dute gaur. 

Dagozkien sariak eman diz-
kiete gaurko ekitaldian, kartel
lehiaketako 600 euroko lehenen-
go saria jaso duen 21 urteko
Miriam Perez abadiñarrari, herri-
ko saria jaso duen Vega Asen-
siori, eta sari bereziak jaso dituz-
ten Ainara Barrainkua atxonda-
rrari eta Mónica Arana bilbotarrari. 

Batukada doinuz
lagunduta, kalejira
burutuko dute
martxoaren 8an

K.Aginako



Bizitza poztasunean
fokatzen ikastea da
helburuetako bat
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EESSKKAARRNNEE  LLAARRRRIINNAAGGAA:: “GGaarraappeenn
ppeerrttssoonnaalleerraakkoo  ggaaiiaakk  ddiirraa
ttaaiilleerrrreettaann  llaannttzzeenn  ddiittuugguunnaakk“
HHooggeeii  uurrttee  bbaaiinnoo  ggeehhiiaaggoo  ddaarraammaattzzaa  ppeeddaaggooggiiaa  eettaa  sseexxoollooggiiaa  iikkaassiittaakkoo  EEsskkaarrnnee                  
LLaarrrriinnaaggaakk  jjaabbeekkuunnttzzaa  iikkaassttaarrooaakk  eemmaatteenn..  EEmmoozziiooeenn  kkuuddeeaakkeettaa,,  bbiiooddaannttzzaa  eettaa  
yyooggaa  jjoorrrraattzzeenn  ddiittuu,,  bbeesstteeaakk  bbeessttee..  AAbbaaddiiññoonn  eettaa  EElloorrrriioonn  ggiiddaattzzeenn  ddiittuu  ttaallddeeaakk,,  eettaa  
iinntteerreessaa  dduutteenn  eemmaakkuummee  gguuzzttiieeii  lluuzzaattuu  ddiiee  ggoonnbbiittaa..  ‘‘CCáánnddiiddaa’’  ffiillmmaarreenn  zziinneeffoorruummaa  
ggiiddaattuukkoo  dduu  mmaarrttxxooaarreenn  77aann,,  1177::0000eettaann,,  TTrraaññaa--MMaattiieennaakkoo  EErrrroottaa  kkuullttuurr  eettxxeeaann

ZZeerr  ddaa  jjaabbeekkuunnttzzaa  iikkaassttaarroo  bbaattee--
aann  llaannttzzeenn  ddeennaa??
Gauza asko lantzen ditugu. Uda-
lari aurkezten diodan programan,
esaterako, autoestimuagaz edo
jabekuntzagaz loturiko gaiak aur-
kezten ditut, baina gero taldearen
beharretara egokitzen dugu.

ZZeerreenn  aarraabbeerraa  eeggiitteenn  dduuzzuuee  jjoorrrraa--
ttuukkoo  ddiittuuzzuueenn  ggaaiieenn  mmoollddaakkeettaa??
Taldeko emakumeek dakartzaten
beharren arabera moldatzen ditu-
gu gaiak, eta indibidualizatzen joa-
ten gara apurka-apurka. Batentzat
onuragarriak diren gaiak taldeki-
deentzat ere aberasgarriak izaten
dira beti. Elkarri asko laguntzen dio-
te taldeko emakumeek.

EEssaattee  bbaatteerraakkoo,,  zzeerr  ggaaii  ddiihhaarrdduu--
zzuuee  ssaaiiooeettaann  llaannttzzeenn??
Abadiñon, esaterako, “erresilien-
tzia” ari gara jorratzen: arazo han-
di baten aurrean erantzuten jaki-
teko erresistentzia psikologikoa lan-
tzea da ideia. Erresistentzia hori

landuta badaukazu, ez duzu deso-
reka emozionalik edo psikologi-
korik garatuko. Emozioak kudea-
tzeko ahalmena lantzea da. 

NNoorrttzzuueeii  zzuuzzeenndduurriikkooaakk  ddiirraa  jjaabbee--
kkuunnttzzaa  iikkaassttaarroo  hhoorriieekk??
Jendeak pentsatzen du ikastaro
hauek txarto dagoen jendearen-
tzat direla, baina kontrakoa da. Gara-
pen pertsonalerako gaiak jorratzen
ditugu, eta edozein pertsonaren-
tzat oso aberasgarriak izan daitez-
keen teoriak eta praktikak jorra-
tzen ditugu.

GGiizzoonneezzkkooeennttzzaatt  eerree  oossoo  aabbeerraass--
ggaarrrriiaakk  iizzaann  ddaaiitteezzkkeeeenn  ggaaiiaakk  jjoorrrraa--
ttzzeenn  ddiittuuzzuuee,,  bbeerraazz..
Horrela da, bai, eta aukera pare-
gabea dabiltza galtzen gizonezko-
ak. Oraingoz emakumeei zuzen-
durik daude tailerrok. Hasiera bate-
an, orain hamarkada bi behar
handia zegoen emakumeen auto-
estimua lantzeko, eta orain, bes-
te erreferentzia batzuk ere badauz-

kagun arren, arazo oso antzeko-
ak aurkitzen ditugu.

ZZiinneeffoorruummeeaann,,  ‘‘CCáánnddiiddaa’’    ffiillmmaa--
ggaazz,,  zzeerr  llaanndduu  gguurraa  dduuzzuuee??
Urte asko daramat Euskal Herrian
zehar zineforumak antolatzen, nire
beste zaletasun bat baita zinema.
Film hau oso aproposa da gai hauek
lantzeko: protagonista emakume
bat da, adin eta arazo pertsonal
jakinak dauzkana. Drama pertso-
nal oso serioak —tratu txarrak eta
indarkeria— era berezian jorratzen
ditu pelikulak. Oso interesgarria da
ikuskera hori, nire tailer guztietan,
bizitza poztasunean fokatzen ikas-
tea baita helburuetako bat: ego-
era zailetatik “zer ikasi dut, positi-
borik zer atera dezaket” bilatzea.  
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Sorginei
omenaldia
eta kalejira
hilaren 8an
Martxoaren 8a karnabalekin bate-
ra dator aurten, eta Berrizko Uda-
la bi gertakizunak lotzen saiatu
da. Martxoaren 8ko ekitaldiak ira-
gartzeko kartelaren lehiaketan ere
karnabalak izan dira sormena
sustatzeko ipinitako gaia. 

Hilaren 8an, 15:30etik aurre-
ra, makillaje, perkusio eta jantzi
tailerrak izango dira eskolako
patioan. Arratsaldean kalejira eta

kontzentrazioa egingo dituzte,
eta iluntzean Zugarramurdiko
sorginei omenaldia eta trikipote-
oa antolatuko dituzte. Jaia eta
aldarrikapena batuko dituzte,
beraz. Bestalde, hilaren 11n ikas-
leentzako mahai-ingurua egingo
dute, Miren Amurizaren eskutik.

Taldearen hasierako urteetan
Durangoko Institutuan aurkeztu
zuten Prostibuloa antzezlanaren
berrinterpretazioa osatu du Karri-
ka antzerki taldeko "nagusien tal-
deak". Urtarrilaren 15ean estrei-
natu zuten Hau ez da Kalkutaobra
Durangoko San Agustinen, eta
orain Berrizera dakarte. Martxo-
aren 12an izango da saioa, ilun-
tzeko 20:00etan; bost eurotan
daude sarrerak salgai.

Bestetik, martxoaren 19an,
Espazio hutsak antzezlana pla-
zaratuko du Higa-antzerkia tal-
deak. Antzerkia partitura sail baten
taularatzean oinarritzen da, hiru
aktore, olerkiak, mugimendua eta
hotsak nahastuz. Horrela, egile-
en helburua ikuslea sentsazioz
betetako unibertsoan biltzea izan-
go da. Emakumearen ikuspun-
tutik, barne hausnarketak, gizar-
tea, giza hartu-emanak, emeta-
suna, maitasuna eta ametsak
jorratuko dituzte. 

Lan hau ere iluntzeko
20:00etan hasiko da, kultur etxe-
an, eta bertarako sarrera ere bost
eurotan ipini dute.

Miren Amurizak
mahai-ingurua
emango du, hilaren
11n, ikasleentzat

II. Añeketan lasterketan
parte hartzeko deia egin
dute martxoaren 13rako
IIaazzkkoo  aarrrraakkaassttaa  iikkuussiittaa,,  eemmaakkuummeeeenn  llaasstteerrkkeettaarreenn  
bbiiggaarrrreenn  eeddiizziiooaa  pprreessttaattzzeeaa  eerraabbaakkii  dduu  BBeerrddiinnttaassuunn  
SSaaiillaakk;;  ssaarriiaakk,,  mmuussiikkaa  eettaa  lluunnttxxaa  eerree  iizzaannggoo  ddiirraa  bbeerrttaann..

Lehiaketa berezia egiteko ohi-
tura hartu dute Berrizen martxo-
aren 8aren bueltan: emakume-
en lasterketa. Añeketan deitzen
da ekimen hori, eta aurten mar-
txoaren 13an egingo dute herri-
ko kaleetan zehar.

Eguerdiko 12:00etarako ipi-
ni dute hitzordua futbol zelaian;
txapligua jaurtita hasiko dute
korrikaldia. Handik Iturritza kale-
ra joango dira korrikalariak, eta
gero, kultur etxe ostetik buelta
emanez, trenbidera hurreratuko
dira. Hortik, Olakueta plazara
joan eta helmuga zapalduko
dute. Lehenengo heltzen denak
txapel lila irabaziko du, eta gaz-
teenarentzako zein helduenaren-

tzako liburuak banatuko dituz-
tela azaldu dute.

Izen-ematea udaleko erre-
gistroan egin daiteke, baita tele-
fonoz zein posta elektronikoz. Iaz
40 lagun inguruk hartu zuten par-
te, eta antolatzaileek deia egin
diete emakume guztiei, ahal dela
kopuru hori handiagotzeko
asmoz. Emakume guztien jaia izan
behar dela nabarmendu dute.

Eguerdiko
12:00etarako ipini
dute hitzordua
futbol zelaian

‘Espazio hutsak’ eta ‘Hau ez
da Kalkuta’ taulara Berrizen
MMaarrttxxooaarreenn  88aarreenn  bbuueellttaann  BBeerrrriizzeenn  aannttoollaattuuttaakkoo  eeggiittaarraauuaann  aannttzzeezzllaann  bbii  ttxxeerrttaattuu  
ddiittuuzzttee;;  KKaarrrriikkaa  eettaa  HHiiggaa--aannttzzeerrkkiiaa  ttaallddeeeekk  ttaauullaarraattuukkoo  ddiittuuzzttee,,  hhiillaarreenn  1122aann  eettaa  1199aann..

Antzezlanetarako
sarrerak bost euroan
daude salgai; biak
dira 20:00etan
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Afaritara mozorroa jantzita
joateko eta ekitaldi ugarirako
deia egin du Anderebidek
GGooiiuurriinn  eemmaakkuummeeeenn  aaffaarriiaa  aannttoollaattuu  dduu  AAnnddeerreebbiiddee  eemmaakkuummee  eellkkaarrtteeaakk  bbiihhaarrkkoo..  MMaarr--
ttxxoorraakkoo  iikkaassttaarroo  bbaatt  aannttoollaattuu  dduuttee,,  eettaa  uuddaabbeerrrriikkoo  ppllaannggiinnttzzaa  pprreessttaattzzeenn  ddaabbiillttzzaa  oorraaiinn

Bihar, zapatu karnabalez, berro-
geita hamar emakume baino
gehiago batuko dira Goiurin, Ikus-
pegi jatetxean. Euretako asko, gai-
nera, mozorroa soinean daukala
ibiliko da, mozorrotuta joateko deia
egin du-eta Anderebide emaku-
me elkarteak.

Duela urte eta erdi sortuta-
ko elkarteak iaz antolatu zuen
lehenengoz mota honetako afa-
ria, eta 83 emakume elkartu ziren
orduan. Maria Jose Gonzalez
Anderebideko kideak azaldu du
pozik daudela elkartearen ekin-
tzek izaten duten erantzunagaz:

"Duela gutxi egin dugun sagar-
dotegiko irteeran ia beste auto-
bus bati deitu behar izan genion,
eta ikastaroetan ere jende askok
parte hartu du; batzuk errepika-
tu egin behar izan ditugu".

Afariaz gainera, hilaren
16rako testamentu foralaren gai-
neko berbaldia antolatu du Ande-
rebidek. "Ez dauka zerikusi zuze-

nik Emakumeen Nazioarteko
Egunagaz, baina testamentuen
gaineko hitzaldi batean galdera
asko geratu ziren erantzun barik.
Iurreta elizatea izanik, arau fora-
lak aplikatzen dira berton, eta
hitzaldi hartan informazioa falta
izan zitzaigun". Abella Legal eki-
meneko kideek emango dute
berbaldia martxoaren 16an,
18:00etatik aurrera, Ibarretxe
kultur etxean.

Martxorako ekitaldiez gai-
nera, udaberrirako ere hainbat egi-
tasmo ditu Anderebidek. Horien
artean, biodantza ikastaroa eta
nutrizioari buruzko hitzaldia anto-
latzen ere badabiltzala aurreratu
du Gonzalezek. 

Euren ekintzekin eta Martxo-
aren 8agaz zer aldarrikatu gura
duten galdetuta, hau da Gonza-
lezen erantzuna: “Emakumeak
ikusezin ez izatea gura dugu”.

Biodantza ikastaroa
eta nutrizioari buruzko
hitzaldia antolatuko
dituzte udaberrirako

Emakumeen
begirada, eurek
sortutako 
kulturaren bidez
IIuurrrreettaann  eegguunnoottaann  eemmaakkuummeeeekk  ssoorrttuuttaakkoo  lliitteerraattuurraazz,,  zziinneeaazz  eettaa
aannttzzeerrkkiiaazz  ggoozzaattuu  aahhaallkkoo  ddaa..  LLiitteerraattuurraa  ttaaiilleerrrreettaann,,  eessaatteerraakkoo,,
BBiirrmmaanniiaakkoo  iiddaazzlleeeenn  llaannaakk  eezzaagguuttuukkoo  ddiittuuzzttee  ssaaiioo  iirreekkiiaann

Idatziz, antzeztuz edo istorio bat
kameren bidez kontatuz, kultura
sorkuntzaren bitartez munduko
emakumeak eta euren kulturak
ezagutzeko aukera eskainiko
dute egunotan Iurretan. 

Matxoaren 7an Munduko
Emakumeen Literatur Tailerreko
saio irekia egingo dute Ibarretxe

kultur etxean, 18:15ean. Txina eta
Afrikako emakumeen literatura-
tik abiatuta, herrialde horietako
errealitatea eta euren kultura
ezagutu dituzte orain arte. Hego
Asiako kultura lantzen dabiltza
orain, eta Birmaniako idazleen
lanak ezagutuko dituzte astele-
heneko saioan.

ZZiinneemmaa  eettaa  aannttzzeerrkkiiaa
Martxoaren 8an, Iciar Bollaín
zinemagilearen Mataharispeliku-
lagaz bideo-foruma antolatu dute
19:00etarako. Hiru detektiberen
gaineko pelikula da Mataharis.

Ermuko Izarraitz antzerki tal-
dearen bisita ere edukiko dute

Ermuko antzerki taldeak; hainba-
tetan ekarri dituzte euren ema-
naldiak Iurretara.

Apirilaren 2an, berriz, auto-
defentsa tailerra emango du Mai-
tena Monroek. Hilaren 25a da ize-
na emateko azkeneko eguna. 

Iurretan. Emakumeek osatutako
antzerki taldea da Izarraitz, eta hila-
ren 11n Te, a las seis de la tar-
de antzezlana taularatuko dute
Ibarretxen, 20:00etan. Emakume-
en eguneroko bizitza umorez eta
parodia ukituagaz lantzen du

Izarraitz antzerki
taldeak umorez
lantzen du andreen
egunerokotasuna

Hego Asiako kultura
lantzen dabiltza
Emakumeen Literatura
Tailerrean

Aurten sagardotegirako irteera antolatu du Anderebidek.

Hilaren 8an ‘Mataharis’ pelikularen zineforuma egingo dute; irudietan filmeko protagonistak.
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ANTZERKIA SARIA ERAKUSKETA

Dramaturgia onenaren saria jaso
du Gorakadaren 'Ogro txikia' obrak

Gorakada antzerki talde abadiña-
rrak 2010eko abenduan Durango-
ko San Agustin kulturgunean
estreinatu zuen umeentzako Ogro
txikia antzezlanak jaso du 2011ko
umeentzako Europako FETEN
antzerki lehiaketaren dramaturgia
onenaren saria. 

Europako zortzi herrialdeta-
ko 65 antzerki konpainiak hartu
dute parte aurtengo FETEN sari-
ketan, eta joan zen astean Xixon-
go Sur aretoan egin zuten sari
banaketa ekitaldia. 

Antzerki sariketa honetan
Gorakadaren lana goraipatzen
duten hirugarren aldia da hau:
2004an zuzendaritza eta eszeno-
grafia onenaren saria jaso zuten,
Jim altxorraren irlan lanagatik;
2006an, berriz, ikuskizun onena-
ren saria Robin eta Hood obragaz.

Umeentzako antzerkia sor-
tzen 1987tik diharduen antzerki
taldea da Gorakada, eta ordutik,
urterik urte umeentzat pentsatu-
riko antzezlanak ekoizten dituz-
te. Hogeitik gora antzezlan aurkez-
tu ditu Gorakadak hamarkada bio-
tan, eta azkeneko estreinatu duten
lana da Ogro txikia.  

Suzanne Lebeau Quebeck-
eko antzerkigileak 1997an argita-
ratu zuen lanaren moldaketa da
Agurtzane Intxaurraga eta Aran-
tza Iturbek elkarlanean moldatu
duten eta Gorakadak oholtzaratu
duen Ogro txikia. Intxaurraga da
zuzendari, eta Aritza Rodríguez

zaldibartarragaz batera, Javi Tira-
do eta Iñake Irastorza dira umeen-
tzako lan berezi honetan aktore.

Besteak beste, askatasunari,
arazoei aurre egiteari, desberdinen
arteko berdintasunari eta beldu-
rrari buruzko gogoetak dira antzez-
lanekoak; Fran Lasuen musikariak
sortutako musikak osatzen du
obra "testu filosofiko eta poetikoa".

Testua moldatzeko lana, inter-
pretazioa, eszenografia, ilumina-
zioa zein jantziak eta zuzendari-
tza lana dira Ogro txikia emaitza
"ausarta" eman dutenak. Estrei-
natu eta bi hilabetera saritu dute
nazioarteko sariketan. Umeak eta
euren imajinarioa gutxietsi beha-
rrean, "arriskuak hartuz sortzeak",
hainbat sari dakartza. I.E.

Europako 8 herrialdetako

65 antzerki konpainiak

hartu dute parte sarietan

FETEN sarietan Gorakadaren antzezlan bat goraipatzen duten hirugarren aldia da 

Suzanne Lebeau-k

1997an argitaratu zuen

lanaren moldaketa  

ANTZERKIA

Alonsoren
abstrakzioak
Durangoko
Museoan ikusgai
Gaur, ohi denez, bariku ilun-
tzean, burutu dute Durangoko
Arte eta Historia Museoan Susa-
na Alonso artista donostiarraren
lanen bildumak osatzen duen
erakusketaren inaugurazioa.
1985ean EHUko Arte Ederren
fakultatean lizentziatu zen Alon-
so, eta, besteak beste, Donostia,
Bilbo, Gasteiz, Irun eta Segovia-
ko aretoetan burutu izan ditu
bakarkako erakusketak.

Durangoko Arte eta Histo-
ria Museora dakartzanak urtee-
tako lan ildoa jarraitzen duten
koadroak dira, baina erakuske-
taren eskuorrian aipatzen denez,
“bere lanean eta egindako lana-
ren zergatian segurtasun handia-
goagaz” egindakoak. 

Hain eguneroko baina abs-
traktuak diren emozioak, ame-
tsak eta grinak, koadroetan ere
abstrakzioen bitartez adieraztea
da Susana Alonsoren lanaren
muina. Berehalakotasuna eta
inpaktua adierazten duten iru-
diak dira erakusketakoak. 

Margolanez gainera, mar-
golariaren sorkuntza prozesua
erakusten duten bideo eta argaz-
kiak ere bildu dituzte. I.E.

Martxoak 27a arte

egongo dira koadroak

Durangoko Museoan 

Teatre Nu talde
katalanaren
umeentzako
‘Aitona Matias’
Umeei zuzenduriko ikuskizunak
ekoizten 1999tik diharduen tal-
dea da Bartzelonako Institut del
Teatre-n antzerkigintza ikaske-
tak burututako kideek osatzen
duten Teatre Nu. Martxoaren
11n, 18:00etan, Berrizko Kultur
Etxean aurkeztuko dute Aitona
Matias ikuskizuna.

Duela urte bi estreinatu
zuten Avi Ramon lanaren euska-
razko bertsioa da azaroan aur-
keztu zuten Aitona Matias, aiton-
amonen eta umeen arteko har-
tu-emanez diharduena: handitu
ahala umeak hainbeste gauza
berri ikasten dituen bitartean,
aitonari oroimena zelan txar-
tzen zaion erakusten du. I.E.

ANTZERKIA SARIA

Liburuak bueltatzeko makina ipini
dute Durangoko Udal Liburutegian

Z irrikitutik liburua, CDa
edo DVDa sartu, apur bat
itxaron eta makinatik sar-

tu duguna  ondo sartu dela dioen
tiketa irtengo da. Astelehenetik
aurrera maileguan hartutako
materiala makina batek bueltatze-
ko aukera edukiko dute Durango-
ko liburutegiko erabiltzaileek.

Duela urte bi ipini zituzten
liburuak hartzeko makinak libu-
rutegian, eta gaur egun maile-
guen % 65 makina horien bitar-
tez egiten dela nabarmendu du
Xabier Aranguren liburutegiko
arduradunak.

Makina berriaren barruan 200
eta 250 liburu artean sartzen dira.
Liburuak edo bestelako materia-
la bertara sartzean, liburutegikoa
dela identifikatzen du makinak
eta momentuan bertan erabiltzai-

leak beste mailegu bat egin deza-
ke. Arangurenek azaldu duenez,
“barruan sartuta zer daukan jaki-
teko aplikazioa dauka makinak”.

Arangurenek adierazi due-
nez, datorren hilean Durangoko
liburutegian 41.000 liburu eduki-
tzera helduko dira. Hilean 5.000
mailegu inguru egiten direla azal-
du du, eta makinek beharginen
lana errazten dutela: “Katalogazio-
rako eta bestelako beharretarako
denbora gehiago daukagu maki-
nak ipini genituenetik”.

Aitzindaria
Euskal Autonomia Erkidegoan
ipintzen duten mota horretako
lehenengo makina da Durango-
koa. 24.000 euroko kostua du eta
% 90 Eusko Jaurlaritzaren diru-
laguntzagaz ordaindu dutela azal-
du du Aitziber Irigoras alkateak.

Astelehenean liburuak baka-
rrik bueltatu ahalko dira, konfigu-
razioa amaitu arte. Maileguak
bueltatzeko makinak hartzekoak
daukan harrera izatea itxaroten du
alkateak:  “Liburutegien etorki-
zuna izango da hau”. A.U.

Liburutegiko maileguen

% 65 makinen bitartez

hartzen da gaur egun

Proba batzuk egiten dabiltza orain, eta astelehenetik aurrera erabilgarri egongo da makina

EAEn Durangokoa da

liburuak bueltatzeko ipini

duten lehenengo makina  
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KIROLAK
“Inglaterran zaletasun handiagoa
dago pistako txirrindularitzarako”

MMuunndduukkoo  KKooppaann  lleehhiiaattuu  zzaarreenn
lleehheenneennggoo  aallddiiaa  iizzaann  ddaa??
Ez. Iaz lehiatu nintzen lehenen-
goz maila horretan; bi probatan
aritu nintzen. Aurten, ostera, hiru
probatan ibili naiz: Melbournen,
Pekinen eta Manchesterren. Lau
probek osatzen dute guztira,
Munduko Kopa, eta txapelketa
puntu bidezkoa da.

EEttaa  zzeellaann  kkoonnppoonndduu  zzaarraa??
Iaz baino hobeto. Alde handia
igarri dut iaztik hona. Hango mai-
la oso altua da; iaz, lehenengo
aldia izatera, aurrekoak jarraitu
ezinik ibili nintzen. Aurten, ostera,
eurekin batera ibili naiz; ondo ibili
naizela esan daiteke, beraz. 

Proba bakoitzean modalita-
te jakin batean lehiatzen gara.
Melbournekoan, berriztar bate-
gaz batera (Iban Leanizbarrutia)
lehiatu nintzen; ‘amerikarra’
modalitatean, hain zuzen ere.
‘Amerikarra’ delakoa binakako
errelebo lasterketa bat da.
Ondoren, Pekinen, ‘puntuazioa’
delakoan aritu nintzen; hor ibili
naiz gusturen. Ondoen molda-

tzen naizen modalitatea ere hori
da. Azkenekoan, Manchesterre-
koan, ‘jazarpenean’ aritu ginen.
Lau kilometroko erlojuaren aur-
kakoa da hori.

ZZeellaann  ddooaa,,  oorroo  hhaarr,,  ddeennbboorraallddiiaa??
Oraingoz oso ondo, bai niretzat
bai talde osoarentzat ere. Iraile-
an Espainiako Txapelketan aritu
ginen, eta probetako batean
bigarren egin nuen. ‘Skratx’ pro-
ban, hain zuzen ere. Espainiako
Txapelketan, Elite mailan, domi-
na bat lortzea eta Munduko
Kopan besteekin batera lehia-
tzea oso ondo dago. 

Hemendik aurrera, Espai-
niako Kopan arituko gara. Txa-
pelketa hori ere puntukakoa da,

hainbat proba ditu. Lehenengo
biderra du, eta ez dugu errefe-
rentziarik, baina ahalik eta ondo-
en egiten ahaleginduko gara.

LLeessiiooeekk  eerrrreessppeettaattuu  zzaaiittuuzzttee??
Bi urtez min hartuta egon naiz;
belauna, Akilesen tendoia... bi
urte oso txarrak igaro ditut. Etsi-
garria da, baina aurrera egitea
lortu dut.

2233  uurrtteeggaazz,,  ppaallmmaarreess  ddoottoorreeaa
dduuzzuu..  NNooiizzbbaaiitt  JJookkoo  OOlliinnppiikkooeettaa--
rraa  lleehhiiaattzzeekkoo  uusstteerriikk  bbaadduuzzuu??
Oraina da buruan daukadana.
Oso gaitza da, baina ahalegin-
duko naiz. Horretan nabil.

EErrrreeppiiddeekkoo  ddeennbboorraallddiiaa  hhaassii  ddaa
oorraaiinn..  NNoonn  zzaabbiillttzzaa  zzuu  gguussttuurreenn??
Ni gusturago pistan. Ez dakit
emaitza hobeak lortzen ditudala-
ko den, lanaren ordaina handia-
goa delako, baina pistan gustu-
rago nabil errepidean baino.

Errepideko denboraldia
prestakuntzarako hartzen dugu,
gainera. Pistako denboraldia
irailean hasten da, eta maiatze-
an amaitzen da. Denboraldia
hasi arteko tarte hori geldirik ez
egoteko aritzen gara errepide-
an; forma ez galtzeko eta entre-
natzeko, batez ere.

IIbbaann  LLeeaanniizzbbaarrrruuttiiaa  eettaa  UUnnaaii
EElloorrrriiaaggaa  ttaallddeekkiiddee  ddiittuuzzuu......
Iban eta biok bizi guztia darama-

gu batera. 13 urte geneuzkane-
tik, beti elkarrekin.

Unai Europako txapelduna
da; eredu bat niretzako, beraz.
Beragandik ikasten ahalegin-
tzen naiz beti.

BBeerraazz,,  DDuurraannggaallddeeaann  bbaaddaaggoo
hhaarrrroobbiirriikk??
Nik gazteak ikusten ditut belo-
dromoan, baita neskak ere. Ea
zerbait irteten den. Gaur egun
belodromoan nahiko talde polita
dabilela uste dut.

Orokorrean pista apur bat
alboraturik dagoela uste dut.
Hala ere, ezagutza faltagatik
dela deritzot. Pista ez da inon
ikusten, zaila da ezagutzea,
beraz. Manchesterren, ostera,
ezberdina da, sekulako zaleta-
suna dago. 3.000 ikuslerentza-
ko belodromoan egon gara, eta
hi labete lehenago sarrerak
agorturik zeuden jada.

AAllddee  hhaannddiiaa  ddaaggoo  oorrdduuaann......
Inglaterra beste kontu bat da.
Han beste era batera bizi dute.
Pista errepidea baino garrantzi-
tsuagoa da. Alderatuta, hemen
oso zaletasun txikia dago. Seni-
deak izaten dira probak ikustera
joaten direnak, gehienbat. Erre-
pideak jarraitzaile gehiago ditu,
beharbada, sinpleagoa delako.
Pistan modalitate ezberdinak
daude, eta, beharbada, nekeza-
goa da jarraitzea. A.M.

23 urteko txirrindulari gaztea izan arren, palmares dotorea dauka Elorriagak. 

Munduko Kopan lehiatu ondoren, Espainia-
ko Koparako prestatzen harrapatu dugu
Martzel Elorriaga. Lesioak albo batera utzi-
ta, fin dabil aurten; Espainiako Txapelketan
zilarrezko domina lortu zuen zaldibartarrak. 

Errepidekoak zale
gehiago ditu; agian,

jarraitzeko sinpleagoa
delako

MARTZEL ELORRIAGA

Jaioterria
Zaldibar

Adina
23 urte

Palmaresa

2004 (Junior mailan)
- Euskadiko txapelduna
- Euskadiko txapelduna   
Madisonen.
Espainiako Txapelketa:
- Txapeldunorde Taldekako   
Jazarpenean
2005 (Junior mailan)
Espainiako Txapelketa:
-Urrezko domina Madisonen 
eta Banakako Jazarpenean
-Zilarrezko domina Taldeka-
ko Jazarpenean
Europako Txapelketa:
- 10. Taldekako Jazarpenean
- 12.Madisonen
21. Banakako Jazarpenean
Munduko Txapelketa:
-10.Taldekako Jazarpenean
- 14. Madisonen
2008 (23 urte azpitik)
Espainiako Txapelduna,   
Puntuazioan
2010(Elite)
-Zilarrezko domina Espainia-
ko Txapelketako Skratxen.

Lehenengo postuetan daude-
nen arrastoa ez galtzeko, Kul-
turalak beharrezko du jardu-
naldi honetako puntuak Tabi-
ran geratzea. Eibar B taldearen
kontra jokatuko dute partidua.
Zal laren kontra 1-0 galdu
ondoren, Kulturalari dinamika
ona berreskuratzea dagokio.
Eibar B sailkapeneko erdialde-
an dago, beraz, aukera egokia
dute durangarrek puntuak
eskuratzeko,. 

Zallatik esku hutsik itzuli
arren, oraindik play-off postue-
tan darrai Kulturalak; lauga-
rren, hain zuzen ere: Laudio,
hirugarren sailkatua, 2 puntura
daukate. Beasain 5. sailkatua-
rekiko sei puntuko aldea man-
tentzen du, oraindik. A.M.

Arrastoa ez
galtzen saiatuko
da Kulturala

Biharko Izarrak txapelketako
lehenengo partiduak jokatu
dira jadanik. Eskualdeko pilo-
tariek pausu sendoagaz hasi
dute txapelketa. Olalde (22-
11) eta Aldape (22-19) malla-
bitarrek eta Azpiri (22-14) elo-
rrioarrak puntu bana lortu dute.
Landaburu elorriarrak, berriz,
17-22 galdu zuen. Txapelketa
jokatzeko sistema betikoa da:
bi multzotan banatuta, denek
denen kontra jokatuko dute.
Puntu gehien eta aldeko tanto
gehien dituzten aurrelariak eta
atzelaria finalerdietarako sail-
katuko dira. Aldape mallabita-
rra atzo gauean zenbigarren
partidua jokatzekoa. A.M.

Garaipenagaz
hasi du Biharko
Izarrak Olalde
mallabitarrak

Gaur, 18:00etatik aurrera, Biz-
kaiko Trinkete Txapelketako
finalak jokatuko dituzte kade-
te, gazte eta nagusien bigarren
mailan, Abadiñoko Tornosolo
trinketean. 

Kadeteetan Iturbek eta
Elorriagak Fullaondoren eta
Uriberen aurka jokatuko dute.
Gazteetan Ziarrusta eta Etxe-
barria Gorosabel eta Pujana-
ren kontra ariko dira. Azkenik,
nagusien bigarren mai lan
Durangaldeko bikoteak lehia-
tuko dira; Mallabiko Garaizabal
eta Garitagoitiak Atxarteko
Arabiourrutia eta Aspuru izan-
go dituzte aurkari. A.M.

Bizkaiko Trinkete
Txapelketako
finalak gaur
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Zazpigarren Artearen historian arakatuz gero,
hainbat dira kirolari erreferentzia egiten dioten
filmak; errugbiari erreparatzen diotenak ere
badira, asko ez diren arren.

Ospe handia lortu du Clint Eastwooden
Invictus filmak. Dirutza biltzeaz gain, 2010eko
oscarretarako bi izendapen izan zituen.

Daniel Rosenfeldek zuzendutako La Qui-
mera de los héroes agian ez hain ezaguna, bai-
na hainbat sari eskuratu ditu aurkeztu duten
zine jaialdietan. Formosako indigenen istorio
berezia kontatzen digu bertan. 

Orain bi urte, Australian arrakasta handia
lortu zuen The Final Winter filmak. Matt Nable
jokalari baten azalean jarri zen, eta istorioari
sekulako ukitua eta errealtasuna eman zion.

Bitxikeria moduan, Irlandan ekoiztutako
Queering The Pitch; homosexualez osaturiko
talde batek, aurreiritziei eta oztopoei aurre egin
behar die errugbian jokatu ahal izateko.

Bukatzeko, Gonzalo Arijonen Naufragos
de los Andes.  Ande mendietan izandako
hegazkin istripu baten ondotik, 16 errugbi
jokalarik bizitakoak kontatzen ditu. Lan hauek
ikusgai egongo dira San Agustin aretoan,
DRTk 25. urteurrena ospatzeko antolatutako
zine-klubean. Datak: martxoaren 29a eta apiri-
laren 5a, 12a eta 19a. Hurbildu zaitezte, mere-
ziko du eta!A

di
tu
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oa

Gotzon Gomez
•Errugbi entrenatzailea

Zinea eta errugbia

Reyes Goikoetxea durangarrak txapelketako minutu guztiak jokatu ditu.

Euskal Selekzioa baja
ugarigaz heldu da
Herrialdeen Arteko
Txapelketara

Meritu handiko bigarren
postua Herrialde Artekoan

Herrialdeen Arteko Txapel-
keta bost biderrez jarraian
irabazi eta gero, 2011koan

txapeldunorde izateagaz konfor-
matu behar izan du Virginia Sagar-
duy durangarrak gidaturiko Eus-
kal Selekzioak. Gironan (Catalun-
ya) ospatu zen txapelketa hori,
otsaileko azkeneko asteburuan.
Galizia eta Andaluziako taldeei ira-
bazi ondoren (10-7 eta 22-0 ),
finala 27-7 galdu zuten Madrile-
ko taldearen kontra. Sagarduyk
adierazitakoaren arabera, taldeak
asko igarri ditu min hartuta dau-
denen bajak. “Min hartuta ditugun
jokalarietako batzuek Espainiako
selekzioagaz jokatu ohi dute; baja
garrantzitsuak izan dira, beraz”. Hala
ere, egoera kontutan hartuta,
“pozik” itzuli dira Euskal Herrira. 

Finalera heldu aurret ik ,
Galiziaren eta Andaluziaren
kontra jokatu behar izan zuten.
Sagarduyren berbetan, “gakoa”
lehenengo partidu hori irabaztea
izan zen. “Galiziako taldea oso
fin ibili zen, eta partiduko zati
batean berdinduta egon ginen.

Virginia Sagarduy eta Ines Etxegibel durangarrek gidaturiko taldeak
27-7 galdu zuen finala. DRTko hiru jokalari lehiatu dira taldean

Azkenean partidua irabaztea lor-
tu genuen”. Andaluziarren aurka,
berriz, lasaiago ibili ziren Virginia
Sagarduyk gidaturiko neskak.
“Partidua ez zen Galiziakoaren
aurkakoa bezain ikusgarria izan”.
Aitziber Porrasek min hartu
zuen partidu horretan. Finala,

azkenik, beste kontu bat izan
zen. Hasiera batean madrildarrei
eusteko kapaz izan ziren arren,
2. zatia bestelakoa izan zen.
“Bigarren zatian gure gainetik
pasatu ziren”. Lortutako emai-
tzagaz gustura geratu direla dio
Sagarduyk, hala ere. “Taldeak
duen guztia eman zuen, eta
horri esker lortu dugu txapeldu-
norde izatea. Gakoa taldearen
bihotza, grina eta eskuzabalta-
suna izan dira, hain zuzen ere”.

Sagarduy ez da izan Giro-
nan egon den durangar bakarra.
Euskal Selekzioagaz Reyes Goi-
koetxea, Maider Nuñez eta
Ainara Lopez jokalariak aritu
dira. Orokorrean, jokalari guztiek
egindako ahalegina eskertu du
Sagarduyk, baita durangarrena
ere. “Goikoetxeak txapelketako
minutu guztiak jokatu ditu, adibi-
dez”. Sagarduygaz batera Ines
Etxegibel durangarrak entrena-
tzen du taldea. Olatz Fdez. de
Arroyabe elorriarrak eta Eduar-
do Muñoz durangarrek osatzen
dute talde teknikoa. A.M.

Sagarduy: “Gakoa
taldearen bihotza, grina
eta eskuzabaltasuna
izan dira”.

Durangoko Bidezabal atletismo
taldeak bost domina eskuratu
ditu Bilboko Zorrozan ospaturi-
ko Euskadiko Distantzia Luze-
ko txapelketan; urrezko eta
brontzezko domina bana eta
zilarrezko hiru erdietsi dituzte.
Urrezko domina David Fuentek
eskuratu zuen, disko-jaurtike-
tan. Xabalinan, zilarrezko domi-
na lortu zuen Arantza Morenok.
Gainontzeko dominak mailu-
jaurt iketan irabazi z ituzten
Bidezabal taldeko kirolariek.

David Fuentesek eta Ruth
Soberak zilarrezko domina bi
lortu zituzten; Amaia Munitxak,
berriz, brontzezko domina lortu
zuen. A.M.

Euskadiko Txapelketa
oparoa Bidezabalentzat
Distantzia Luzekoan bost domina irabazi ditu
talde durangarrak, urrezko bat tartean

David Fuentesek 48,30 metroko jaurtiketagaz irabazi zuen.

Binakako Txapelketan aurrera
egitea oso gaitz dauka bikote
bizkaitarrak. Geratzen zaizkien
bi partiduak irabazi egin behar
dituzte derrigor; berdinketak
desegin ahal izateko, tanto-
kopuru handiagaz irabazi behar
dituzte, gainera. Bi partidu horie-
tako lehenengoa etzi jokatuko

dute Tolosako Beotibar pilotale-
kuan. Aurrean Irujo eta Merino
II.a izango dituzte. Bederatzi jar-
dunaldiren ondoren, Berasalu-
zek eta Apraizek hiru garaipen
lortu dituzte. Finalerdietarako
hiru txartel daude jokoan, eta
sei bikotek dituzte horietako bat
lortzeko aukerak. Xala eta
Barriola sailkaturik daude jada. 

Bestalde, Ibai Zabalak gaur
jokatuko du Arretxe II.a aurrela-
riagaz batera; Titin III.aren eta
Beroizen kontra lehiatuko dira.
Partidua 22:15ean jokatuko da,
Zornotzako pilotalekuan. Ibai
Zabala berriztarrak Ruben Belo-
kiren lekua beteko du. A.M.

Aurrera egiteko azkeneko
aukera Berasaluzerentzat
Jardunaldi honetan erabakiko da Binakako
Txapelketan aurrera egingo duten ala ez

Ibai Zabalak gaur
jokatuko du,
Zornotzan, 22:15ean

Domina gehien mailu-
jaurtiketan irabazi
dituzte durangarrek
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FUTBOLA
HIRUGARREN MAILA
KKuullttuurraallaa  --  EEiibbaarr  BB
Zapatuan, 17:00etan, 
Tabiran
OHOREZKO MAILA
BBeerrrriizz  --  GGuurruuttzzeettaa
Zapatuan, 17:30ean, 
Berrizburun
GOREN MAILA
EElloorrrriioo  --  LLaarrrraammeennddii
Zapatuan, 17:00etan, 
Larrako-zelain
LEHENENGO ERREGIONALA
ZZaalldduuaa  --  EErrrriiggooiittii
Zapatuan, 17:00etan, 
Solobarrian
LEHENENGO ERREGIONALA
(emakumeak)
IIuurrrreettaakkoo  --  LLaa  MMeerrcceedd
Domekan, 16:30ean, 
Larrako-zelain

SASKIBALOIA
EBA MAILA
TTaabbiirraakkoo  --  
DDeeppoorrtteess  FFeerrrreerr
Zapatuan, 19:30ean, 
Landakon
LEHENENGO AUTONOMIKA
TTaabbiirraakkoo  --  DDPPII  CCaammbbiioo
Zapatuan, 17:00etan, 
Landakon
BIGARREN ERREGIONALA
(emakumeak)
ZZaalldduuaa  --  UUGGEE  SSaasskkii
Gaur, 19:30ean, 
Zaldibarko kiroldegian

ARETO FUTBOLA
EUSKAL LIGA
MMaallllaabbiiaa  --  LLaagguunn  OOnnaakk
Domekan, 17:30ean, 
Zaldibarko kiroldegian
LEHENENGO ERREGIONALA
AAbbaaddiiññookkoo  LLaagguunn  --
BBeerrmmeeoo
Zapatuan, 17:00etan, 
Berrizburu kiroldegian
EElloorrrriiookkoo  BB  --  
BBeeggooññaazzppii  8866
Zapatuan, 18:00etan, 
Elorrioko kiroldegian
MMeennddiibbeellttzz  --  
ZZuueennttzzaatt
Zapatuan, 17:00etan, 
Landakon

PILOTA
BIHARKO IZARRAK
--  AAllbbaarraaddoo  --  PPeerreezz  //  
NNaarrbbaarrttee  --  LLiinnzzooaaiinn
--  YYoollddii  --  CCaassttii ll lloo  //
AArrrreessee  --  IIrruussttaa
Zapatuan, 17:00etan, 
Mallabiko pilotalekuan
--  AAllbbaarraaddoo  --  LLiinnzzooaaiinn  //  
AAnnssootteeggii  --  TTeelllleettxxeeaa
--  EElleezzkkaannoo  --  IIrruussttaa  //
VViiccttoorr  --  LLuukkiinn
Eguenean, 21:30ean, 
Mallabiko pilotalekuan

Agenda

J.F.

Azken aspaldian burua altxatu
ezinik dabil Sasikoa. Bigarren
itzuli osoan puntu bakar bat lor-
tu du. Urtarrilean hiruna berdin-
du zuen Castro Urdialesen aur-
ka, eta ondorengo lau partiduak
galdu egin ditu. Ondorioz, sail-
kapeneko beheko postuetan
dago. Irteteko aukerak badi-
tuen arren, beharrezko du aha-

lik eta arinen puntuak poltsiko-
ratzen hastea. Ez da erraza
izango, baina. Bihar Ibarrara
joan behar du Durangoko tal-
deak, Laubururen aurka joka-
tzera. Partidu gogorra izango
da, gipuzkoarrak goiko postue-
tan daude-eta.

20 jardunaldi jokatu eta
gero, Sasikoa 13. postuan
dago. Aurreko jardunaldian Flo-
resen mutilek 2-4 galdu zuten
Rompienteren kontra. Partidu
osoan zehar atzetik izan ziren
durangarrak markagailuan; hala
ere, izan zuten punturen bat ira-
bazteko aukera ere. Azkenean
asturiarrek poltsikoratu zituzten
hiru puntuak. A.M.

Taulako zulotik irten
ezinik dabil Sasikoa
Durangoko taldeak lau partidu galdu ditu
jarraian. Azkena 2-4 Rompienteren kontra

Jardunaldi honetan
partidu gaitza dute
Laubururen aurka

Uztailaren 3rako lehenengo triatloia
eratuko du Garaiko Triatloi Taldeak
Garain jokatuko den lehenengo triatloia antolatzen dabiltza Garaiko Triatloi Taldeko kideak.
Aurtengoa bigarren denboraldia dute, eta euren ekimen propioa sortu dute herrian udarako

Garaiko Triatloi Taldeko kideek ekimen propioa egingo dute euren bigarren denboraldian.

Garaiko I. Triatloia jokatuko
da uztailaren 3an, eta herri-
ko triatloilariak buru-bela-

rri dabiltza horren prestakuntzan.
Dagoeneko aurreikusi dute ibil-
bidea zelakoa izango den, eta
proba benetan erakargarria izan
daiteke. Euskal triatloi zirkuitua-
ren barruan egongo da lasterke-
ta berri hau. Beraz, herrian eki-
men berritzailea izango da.

Probaren lehenengo zatia
Mutrikun, Saturraran hondartzan
kokatuko da. Bertan hasi eta
amaituko da 1.900 metroko
igeriketa saioa. Bigarren zatia,

bizikletakoa, Saturrarandik abia-
tu eta Garain amaituko da, 90
km-tan pedalkadak emanez.
Lea-Artibai eta Busturialdea
zeharkatuko ditu, Muniketatik
Durangaldera heltzeko. Iurreta,
Abadiño eta Berr iz igarota,
Garairako bidea hartuko du.
Hirugarren zatia Garain bertan
izango da osorik: 21 km egin
beharko dituzte arineketan, 7
km-ko zirkuitu bati hiru buelta
emanez. Paraje ikusgarrietan
garatuko da, beraz, lasterketa.

Antolakuntza
Aurreratu dutenez, dortsal bana-
keta eta bilera teknikoa aurreko
egunean egingo dituzte, Garai-
ko Kultur Etxean, eta hurrengo
egunean, gura duenak herritik
irtengo den autobusa erabili
ahal izango du Saturraranera
joateko. Probarako izen-ematea
www.triatloi .org webgunean
egin beharko da.

Orain arteko bidea
Iaz jaiotako taldea orain arte
eginikoagaz “pozik” agertu da.
Taldea sortu ez eze, egonkor-
tzea eta haztea ere lortu dute.
Iaz, Bizkaiko bigarren talderik
onena izan zen, Abadiñoko Lau-
bidetaren atzetik. “Hasieran 8-
10 ibiltzen ginen; gaur egun,
berriz, 21 gara” dio Jon Sara-
suak. Taldekide guztiak mutilak
dira: “Emakumerik ez zaigu hur-
bildu, oraingoz behintzat”. Garai,
Durango, Berriz eta Abadiñoko
kirolariak daude, besteak beste. 

Ondo hasi dute denboraldia
garaitarrek; lau kidek parte har-
tu zuten Mungiako proban, eta
guztiek amaitu zuten. Etzi izango
da hurrengo proba, Basaurin. 

Bestalde, martxoaren 20an
Aguilasen (Murtzia) ospatuko
den Autonomien Arteko Txapel-
ketarako Euskadiko Triatloi
Federazioak Mugarra taldeko
Ekaitz Kortazar deitu du. A.M.

Domekan Basauriko
Duatloia jokatuko da.
Bertan parte hartzeko
asmoa dute garaitarrek

Igeriketa proba
Mutrikun egingo dute
eta handik bizikletan
etorriko dira Garaira

Garain 21 kilometro
egin beharko dituzte
korrika zazpi
kilometroko zirkuituan
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AMALURRA

Olioa batzeko ontzi berezia
banatu die udalak herritarrei;
betetzean, makinan sartu eta
honek berria bueltatzen du

2010ean 777 litro olio batu
zituzten Berrizen; sistema

berria duten herrietan kopurua
laubidertu egin da

Olioa egunero eta 24 orduetan
birziklatzeko aukera Berrizen

Hiru edukiontzi berezi egokitu ditu udalak herrigunean:
udaletxe ondoan, Geltoki kalean eta autopista azpian
Berrizko Udalak etxeko olioa
batzeko sistema berria jarri du
indarrean. Martitzenean egin
zuten aurkezpena udaletxe
ondoan; ipini dituzten hiru edu-
kiontzietatik bat dagoen lekuan.
Sistema hau eko3r enpresak
garatu du, eta bertako ardura-
dunek azaldu zuten funtziona-
mendua. Udalaren izenean
Jabier Azpitarte alkatea eta Gor-
ka Camara hirigintza zinegotzia
izan ziren aurkezpenean. Azpi-
tarteren berbetan, “egitasmo
honen funtzioa bat dator Agen-
da 21eko lehentasunekin”.

Sistema berri honek urteko
egun guztietan eta 24 orduetan
olioa jasotzeko aukera ematen
die herritarrei. Durangaldean,
Iurretan, Zaldibarren, Garain eta
Mañarian ere zerbitzua martxan
dago dagoeneko.

Herritarrentzat erosoagoa
izango dela azpimarratu zuten
martitzenean. Herrian ipini diren
hiru makinak “erabilterrezak eta

edozein momentutan erabiltze-
koak dira”, diotenez. Udaletxe
ondoan, Geltoki kalean eta
autopista azpian jarri dituzte;
Camarak azaldu zuenez, hiruga-
rren hau errepide alboan egon-
da, beste herrietako erabiltzaile-
ek ere aukera ona izango dute
birziklatzeko.

Bestalde, tamaina handiko
ontzia izan arren, gurpildun aul-
kietan dabiltzanentzat egokia
dela adierazi zuten arduradunek.

Potearen banaketa
Aste honetan, etxerik etxe, olioa
batzeko ontzi berezia banatu
diete berriztarrei. Potea bete
ahala makinan utzi eta makinak
berak garbitutako pote berria
bueltatzen du. Makinek, GSM-
GPRS sistema darabilte, eta
edukiontzien egoeraren unean
uneko informazioa jaso dezake
udalak. Bilketarako ere makinak
berak ematen du abisua beteta
dagoenean.

Birziklatzeko ardura
Berrizko Udalak 2002. urtetik
batu du etxeko olioa, gero birzi-
klatzeko. Orain arte,  hi lean
behin herriko hiru puntutan eta
ordu jakin batean egin izan da
bilketa. Jasotako datuen arabe-
ra, 2010ean 777 litro olio batu
ziren Berrizen, eta 493 pertso-
nak erabili zuten zerbitzua. Bil-
keta sistema hau erabiltzen den
lekuetan, birziklatzeko olio bilke-
ta laubidertu egin da: herritar
bakoitzeko litro bat batu da.
Camararen ustez, “Berrizen ia
5.000 litro batzea oso positiboa
litzateke”.

Olioak kalteak sortzen ditu
etxeetako nahiz herr ietako
hodietan, eta uretan zer esanik
ez: olio litro bakoitzak 1.000 litro
ur kutsatzen ditu. 

Aurkezpenean ikastetxeko
ikasleek ere hartu zuten parte,
eta Azpitarte alkateak dei bere-
zia egin zien gazteei, birziklatze-
ko ohitura hartu dezaten.
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Interneten eta paperean, doan: Erregistratu zaitez, www.anboto.iragarkilaburrak.com webgunean eta jarri zure iragarkia edo bidali mezua hurrengo helbide elektronikora: anboto@anboto.org. Nahiago baduzu deitu
94-623 25 23. Paperean, ordainduta: Iragarki laburretatik bereiztuta eta lauki batean nabarmenduta. Hainbat prezio eta neurri aukeran. Kontsultatu 94-621 79 02 telefonoan.

Higiezinak
ETXEBIZITZAK

SALDU

Abadiño. Muntsaratz auzo-
an. 2 logela, 2 komun, egon-
gela, sukaldea eskegitokiare-
kin, balkoia, garajea eta tras-
telekua. Ia berria. Oso 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, ateak eta zorua al-
datuta. Garaje eta igerilekua-
rekin. Tel.: 655 704 684

Durango. Alde zaharra. 71
m2. Kanpoaldera. Altzariz
hornituta. 2 logela. Egongela.
Sukaldea. Komun bat. Guztiz
berriztuta kanpotik eta barru-
tik. 199.000 euro. 
Telefonoa: 607 715 353 

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

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

Durango. Sasikoan. 71 m2.
3 logela, komuna, egongela-
jangela eta sukaldea. 2 balkoi.
Kalefakzioa. Ganbara eta ga-
rajea. Prezio oso ona. Telefo-
noa: 679 382 369. Sorkunde

Durango. Martxoaren 8ko
kalean. 3 urte. Oso polita. 80
m2, bi logela, bi komun, oso
polita den sukalde berria eta
saloi ederra. Pisua inguratzen
90m2-ko terraza. Kanpora
ematen du. Orientazioa pare-
gabea. 30m2-ko garajea. 
Telefonoa: 637 416 438

Elorrio. 65 m2, Buzkantz
kalean. 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 m 2-ko lur zatia sal-
gai. Kokapen ona eta prezio
egokia. 20:00-22:00 artean
deitu. Tel.: 655 70 26 47

Mañaria. Bi logela handi,
balkoidun egongela eta su-
kalde handia. Eguzkitsua.
Aluminiozko leihoak, elondo
egurra. Mendirantza. Toki la-
saia. Garajea. Bi solairu. Guz-
tiz hornitua.Tel.: 615 765 646 

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

ERRENTAN EMAN

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

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

Elorrio. 45 m2-ko pisua alo-
kagai. Logela, komuna eta
sukalde-egongela. Egoera
onean. Garajea. 687 740 449

Zaldibar. Etxea alokagai
Alde Zaharrean. Bi logela,
egongela, sukaldea eta ko-
muna. Guztiz berriztatua.
Tel.: 660 458 756

ERRENTAN HARTU

Bilbo. Neska langilea Bilbon
edo inguruan pisu bila, apar-
tamentua, atikoa, estudioa....
eraitz@gmail.com 
626 86 67 36

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

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

OPORRETAKO ETXEA

ERRENTAN EMAN

Llanes (Asturias). Bi per-
tsonarentzako apartamentua
alokagai. Aste santuan, aste
bukaeretan... 637 91 68 92.
(14:00etatik aurrera) 

Durango. Larunsen (goure-
tte eski estazioa) mobilho-
mea alokagai, eski denboral-
dian, astelehenetik ostiralera.
Telefonoa: 678 748 924

PISUA KONPARTITU

PISUKIDE BILA

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 behea. 120 m2 goia.
Tel.: 657 79 45 52.

GARAJEAK

SALDU

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

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

ERRENTAN EMAN

Durango. Garajea alokagai
San Inazio auzunean, produ-
san. Tel.: 635 743 624 (Iñaki)

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

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

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

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

ERRENTAN HARTU

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

Teknologia
INFORMATIKA/
BIDEOJOKUAK

SALDU

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

GAINERAKOAK

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

Lana/negozioak
LAN ESKARIAK

ETXEKO LANAK

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

Durango. Neska gazte bat
arrtatsaldetan garbiketa la-
nak egiteko prest dago. Inte-
resatuek deitu 615 716 232
telefonora.

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

PERTSONAK ZAINDU

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

Durango. Neska gazte eus-
kalduna arratsaldetan umeak
zaindu edo klase partikularrak
emateko prest. 695 706 227

Durango. Esperientziadun
gaztea eta erreferentzia onak
dituena interna edo externa

modura lan egiteko prest. 
Tel.: 686 161 334

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

Durango. Neska euskaldu-
na, arratsaldez edo aste buka-
eratan umeak edo nagusiak
zaintzeko prest. Tel.: 635 204
532 (mezua utzi)

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

Durango. Pertsona nagu-
siak eta umeak zaintzeko edo
sukaldaritzarako lan bila, in-
terna edo externa modura.  
Tel.: 628 002 217

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

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

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

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

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

Durango. Neska euskalduna
eta arduraduna, goizez nahiz
arratsaldez umeak zaintzeko
prest. Haur hezkuntzako titu-
lua  eta gidabaimena ere bai.
Interesa edukiz gero, 666 19
75 68 telefonora deitu.

Elorrio. Neska euskalduna
eta esperientziaduna arra-
tsaldetan edo orduka haurrak
zaintzeko prest. Haur hez-
kuntzako tituluduna eta hez-
kuntza berezia ikasten. Tel.:
688 640 604 (arratsaldez).

Elorrio. Neska euskalduna
arratsaldetan edo orduka,
pertsona edadetuak pasea-
tzera ateratzeko prest. Tel.:
688 654 291 (arratsaldez) 

IRAKASKUNTZA

Durango. Telekomunikazio-
etako ingeniari teknikoa  ma-
tematika, fisika eta kimika
(DBH) klase partikularrak
emateko prest. 680 581 215.
alvaroetxarte@gmail.com

Durango. 4. mailako Teleko-
munikazio Ingenieritzako
ikasle euskalduna Batxilergo-
ko eta DBHko klaseak Duran-
gon emateko prest. Espeziali-
tatea matematika klasee-
tan.Telefonoa: 635 74 61 76

Durango. Haur hezkuntza
ikasten dabilen mutil euskal-
duna klase partikularrak edo
umeak zaintzeko prest. 
Tel.: 685 702 177

Durango. Mutil euskalduna
eskola partikularrak emateko
prest. Tel.: 667 24 51 49.

Elorrio. Arratsaldetan klase
partikularrak ematen ditut.
Tel.: 688 640 604

Elorrio. Esperientziadun
neska euskara zein zientzia
arloko ikasgaien klase parti-
kularrak emateko prest.
Tel.:679 856 346

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

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

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

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

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

Durango. Lorezaintzan,
eraikuntzan, txofer modura,
banaketan eta abar lan bila
nabil. Lorezaintzan esperien-
tzia daukat. Paperekin. Gida-
tzeko baimena. 669 594 376

LAN ESKAINTZAK

OSTALARITZA

Durangaldea. Kamarera
bat behar da astebukaeretan
lan egiteko. Kotxea izatea be-
harrezkoa da. 689 802 362

Iurreta. Zerbitzaria. Ezin-
bestekoa: esperientzia, gida-
baimena, kotxea eta duran-
galdean bizitzea. Lanaldi er-
dia asteartetik igandera.
Kontratua: aldi baterako bai-

na luzatu daiteke. Sartu.
Erref.: 1112. Telefonoa: 94
620 04 49

ETXEKO LANAK

Durango. Pertsona euskal-
duna behar da goizeko
07:15etik 10:30era umeak
prestatu eta etxeko lanak egi-
teko. Tel.: 619 864 000

PERTSONAK ZAINDU

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

Durango. Andra euskalduna
behar da umeak ikastolara
eraman eta jasotzeko. Aste
baten goizeko 07:30etik
09:00etara eta hurrengo as-
tean arratsaldeko 16:30etik
19:30era. Tel.: 646 220 562

IRAKASKUNTZA

Elorrio. Elorrion ingeles ira-
kasle esperientziaduna behar
da. Tel.: 615-78 66 07

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

GAINERAKOAK

Abadiño. Administrari la-
guntzailea. Ezinbestekoa:
lan-harremanetan diploma-
tua (azken 4 urtetan), espe-
rientzia, kotxea eta durangal-
dean bizitzea.  Praktikak. Ur-
teko soldata gordina: 12.400
1. urtean. Sartu. Erref.: 1027.
Tel.: 94 620 04 49

Abadiño. Zerbitzu enpresa
batek komertziala behar du.
Publizitate/marketin ezagu-
tza baloratuko da. Euskara.
Kurrikulumak:administra-
zioa@gmail.com

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

Durango. Aseguru-merka-
taria. Ezinbestekoa: esperien-
tzia komertzial lanetan eta
durangaldean bizitzea. Lanal-
dia: osoa zein erdia. Kontra-
tua: merkantila. Berehala
hasteko. Hileko soldata: 500
euro (lanaldi osoa) + komisio-
ak. Sartu. Erref.: 113. 
Telefonoa:  94 620 04 49.

Durango. Zuzendaritzako
idazkaria. Ezinbestekoa: in-
gelesa menperatzea, forma-
kuntza: zuzendari idazkaritza;
esperientzia eta durangalde-
an bizitzea. Lanaldi zatitua,
astelehenetik ostiralera. Kon-
tratua: aldi baterakoa. Urteko
soldata gordina: 17.500 euro
(lehenengo urtean). Sartu.
Erref.: 1229.  94 620 04 49

Elorrio. Etxeko elektrizitate
konponketak egiten dira. 

Telefonoa: 606 043 835

Iurreta. Delineatzailea. Ezin-
bestekoa: autocad eta solid-
work-en esperientzia eta du-
rangaldean bizitzea. Lanaldi
osoa, goiz eta arratsaldez.
Kontratua: aldi baterakoa.
Sartu. Erref.: 1705. 
Telefonoa: 94 620 04 49

Zornotza. Estetizista. Ezin-
bestekoa: esperientzia, eus-
kara eta inguruan bizitzea.
Lanaldi erdikoa, goizez edo
arratsaldez. Kontratua: mer-
kantila (autonomoa). Sartu.
Erref.: 802. 94 620 04 49

NEGOZIOAK

ERRENTAN EMAN

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

Denetarik
SALDU/EROSI

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

Egurra eta teilak. Alercez-
koak, enpaketaturik saltzen
ditut, egoera onean. Berrizta-
tutako baserri batetik aterata.
Teilatuaren neurriak 16x16
metro. Tel.: 615 704 269

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

Ibilgailuak
AUTOAK

SALDU

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

Bmw 118 d salgai. 2008.
55.000 km. Urdin iluna. Alu-
miniozko llantak. Oso egoera
onean. Ordenagailua,  bmw
ekipo profesionala bluetooth-
arekin. Bi guneko klimatiza-
gailua. Garantia ofiziala. Sa-
bairako barrak eta llantak
opari. Tel.: 656 759 537

Peugeot 206 xs hdi 2.0.
Gehigarri guztiak ditu, ekipa-
mendu guztia, gris metaliza-
tua, aluminiozko hagunak
ditu... Lehen eskukoa eta oso
ondo zaindua.  650 274 880.

Wolswagen passat bat
salgai. 190.000 km. BI-CP.
5.000 euro. Kotxea ikusteko
elorrioko besaide autoetan.
Telefonoa: 617 35 88 05

FURGONETAK

SALDU

Opel vivaro. Lo egiteko
prestatuta. Gutxi erabilita eta
extra ugarirekin (berokun-
tza,toldoa, 2. bateria,  3 per-

tsonendako ohea, komu-
na,...).  Tel.: 665 707 535

Opel vivaro salgai. 1.9.
Cdti. Egoera onean. Ohea,
mahaia, armairuak eta korti-
nak. 2005.  115 zaldi, 5 toki
120.000 km.  665 737 605

MOTORRAK

SALDU

Yamaha jog scooter bat
salgai. 2.000 km. IATa pa-
satuta. Dena originala. Beti
garajean. Tel.: 650 172 285
stratokaster@gmail.com. 

GAINERAKOAK

SALDU

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

Aisia/kirola
KIROLAK

SALDU

Cannondale r800. 5 urte
ditu. Oso gutxi erabilia eta
ondo zainduta. Gorria. Koa-
droa: r800 aluminio. Neurria:
57 . Direkzioa: dia-compe.
Shimano 105 osorik 8v. Bu-
xiak: mavic. Gurpilak: mavic
sup. Kubiertak: spezialized-
michelin. Sillina: selle italia
turbomatic 4. Kambio/freno
manetak, fundak, kableak be-
rriak. 500 euro. 600 959 741

Jaitsieretarako moun-
tainbike-a salgai. Scott
gambler dh20 2010. Oso
egoera onean. Konponente
guztiak orijinalak. Prezioa
1.950 euro. Tel.:655 706 713

ANIMALIAK

SALDU

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

Idisko bat salgai. Malla-
bian. Piriniar arrazako hasita-
rakoa. Tel.: 606 70 91 18

Untxiak salgai. Emeak eta
arrak. Gris kolorekoak. 2 hila-
bete. Oso handiak. Deitu
19:00-21:00. 94 621 82 57

EMAN

Txakurrak emateko. Txa-
kurtegia itxi dute eta txaku-
rrak sakrifikatuko dituzte. In-
teresatuta bazaude  deitu le-
henbailehen: 629 278 238-9

MUSIKA

GAINERAKOAK

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

Familia/etxea
ALTZARIAK

SALDU

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

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: Estreinatzeko. Halla, sukalde
jantzia, logela bakarra edo 2 logela, egongela, 
2 komun eta eskegitokia. Terraza. Garajea. Prezio
interesgarria. Berriak estreinatzeko.
• GALLANDA: Estreinatzeko. Halla, sukaldea,
egongela, logela bakarra edo 3 logela, komun bakarra
edo 2 komun eta balkoia. Ganbara eta garajea. Prezio
interesgarria. Berriak estreinatzeko.
• EZKURDI: Halla, egongela-jangela, sukalde jantzia,
3 / 4  logela eta 2 komun. 
• F.J.de ZUMARRAGA: Halla, 2 egongela, sukaldea, 
3 logela eta komuna.
• F.J.de ZUMARRAGA: Halla, egongela, sukaldea, 
3 logela eta komuna. Balkoia.
• GASTEIZ BIDEA: Halla, egongela, 3 logela, sukaldea
eta komuna. Despentsa eta balkoia. Garajea aukeran.
• INTXAURRONDO: Halla, egongela, sukaldea, logela
eta komuna. Trastelekua.
• IPARRAGIRRE: Duplexa. Halla, sukaldea, egongela-
jangela, 4 logela, 2 komun eta terraza. 2 kotxerentza-
ko garajea eta trastelekua.
• JUAN DE ITZIAR: Halla, egongela, sukaldea, 2/3
edo 4 logela eta komuna. 2 despentsa/trasteleku eta
sotoa. 
• KALEBARRIA: Halla, egongela, sukaldea, 3 logela
eta komuna. Despentsa. ( Guztiz berriztuta).
• KALEBARRIA: Halla, sukaldea, egongela-jangela, 
2 logela eta komuna. ( Guztiz barriztuta ).
• KOMENTU KALEA: Halla, egongela-jangela,
sukaldea, 2 logela horma-armairuekin eta komuna.
Ganbara. ( Guztiz barriztuta eta erdi jantzia ). 
• KOMENTU KALEA: Halla, sukaldea, egongela-
jantokia, 4 logela eta komuna. Ganbara.
• LAUBIDETA: Halla, sukalde-jantokia, egongela, 
2 logela eta komuna. Terraza.
• MONTEBIDEO: Halla, egongela-jangela, sukaldea, 
5 logela eta 3 komun. Terraza. Ganbara. 150 m2. 
• PLATERUEN PLAZA: Halla, egongela, jangela,
sukalde jantzia, 4 logela eta 2 komun. Garajea eta
trastelekua.
• SAN IGNAZIO: Halla, sukaldea, egongela-jangela, 
3 logela eta komun bakarra edo 2 komun. Balkoia.
Garajea aukeran eta trastelekua.
• SAN FAUSTO: Halla, sukalde.jangela, 2 logela eta
komuna.
• SASIKOA: Halla, sukaldea, egongela-jangela, 
3 logela eta 2 komun. Ganbara eta garajea.
• TABIRA: Halla, egongela-jangela, logela, komuna
eta eskegitokia.
• TXIBITENA: Halla, egongela-jangela, sukalde jantzia
eskegitokiarekin, 3 logela eta 2 komun. Ganbara eta
garajea. Erdi jantzia. Ikuspegiekin.
• ABADIÑO-ITURRITXO: Halla, sukaldea, egongela, 
2 logela eta 2 komun. Eskegitokia. 

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€.

ABADIÑO
• 2 logela, 2 komun, sukalde-jangela, egongela eta
eskegitokia. Garajea, trastelekua eta ganbara.
Zoragarria.

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.

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.
• 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!
• DURANGO: 90 m2. Erdialdean dagoen bulegoa
salgai. Prezio interesgarria.

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

ETXEBIZITZAK SALGAI
DURANGO
• ASKATASUN ETORBIDEA: 80 m2. 3 logela.
Igogailua. 175.000€.
• DURANGO: AZKENEKO etxebizitza. 3 logela eta 
2 komun. Terraza. Ganbara eta garajea.
• EZKURDI: 70 m2. 180.000€.
• SASIKOA: Erdi berria. 90 m2. 3 logela eta
eskegitokia. Balkoia. 52 m2-ko terraza. Eguzkitsua.
• DURANGO: Apartamentua. Jantzia. 210.500€.
• ASTXIKI: 115 m2. 3 logela. Garajea eta ganbara. 
• OLLERIA: 95 m2. 3 logela, egongela eta 2 komun.
Ganbara eta garajea. Eguzkitsua. Etxe osoak kanpora
ematen du.
• SASIKOA: 3 logela. 2 terraza. Berogailua. Igogailua.
Ganbara eta garajea. 
• FRANTZISKO IBARRA: ERDI BERRIA. 90 m2. 
2 logela, egongela eta sukaldea. Terraza. Eskegitokia.
Ganbara eta garajea.
• ARAMOTZ: 3 logela eta egongela. Balkoia.
Despentsa. Eguzkitsua. Altuera ona. 165.000€.
• ANBOTO: 3 logela, egongela eta komuna. 
• JUAN OLAZARAN: 100 m2. 3 logela eta 2 komun. 
2 terraza. Ganbara eta garaje itxia.
• SAN IGNAZIO: 95 m2. 3 logela eta 2 komun. 12 m2
eta 8 m2-ko terrazak. Ganbara eta garajea. 
• ARTEKALE: Berria. 80 m2. 2 logela. Polita.
• MADALENA: 2 logelako atikoa. Terraza. 
• MURUETA TORRE: 2 logela, egongela handia, 
2 komun eta sukaldea balkoiarekin. Trastelekua eta
garajea.
• ANDRA MARI: Apartamentua. Guztiz jantzia.
162.000€.
• TABIRA: Apartamentua. Garajea. 237.400€.
• ERRETENTXU: 85 m2. 3 logela eta 2 komun.
Ganbara eta garaje itxia aukeran. Eguzkitsua. 
• LANDAKO: 90 m2. 3 logela eta 2 komun. 2 terraza.
Ganbara eta garajea. Polita.
• PLATERUEN PLAZA: Berria. Estreinatzeko. Atikoa. 
2 logela eta 2 komun. 40 m2-ko terraza. Duplexa
egiteko aukerarekin. 2 ganbara. Garajea. 
• SAN FAUSTO: 1º solairua. 3 logela. BERRIA.
150.000€.
• KIRIKIÑO: 60 m2. 3 logela. 138.500€.
• ASTXIKI: 2 logela eta egongela. Terraza. Ganbara
eta garaje bikoitza.
• DURANGO: Txaleta. 400 m2. Garajea. Lorategia.

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

• ASKONDO: 80 m2. 3 logela. 
• MASPE: 2 logela, egongela eta komuna. Polita.
185.000€.
• URALDE: 2 logela eta egongela. Terraza. 155.000€

ABADIÑO-MATIENA
• ASTOLA: 70 m2. 3 logela eta egongela. Berria.
Ikuspegi politak.
• TRAÑABARREN: 90 m2. 3 logela eta 2 komun.
Terraza. Ganbara eta garaje itxia. Eguzkitsua.
• MATIENA: 2 logela eta egongela. Trasteleku-txokoa.
Polita. Eguzkitsua. Berogailua. Guztiz jantzia. Etxe
osoak kanpora ematen du. 144.300€.
• FERIALEKU: 90 m2. 3 logela eta egongela.
Ganbara. Ikuspegiekin. 171.300€.
• ABADIÑO: BERRIA. 2 logela eta 2 komun.
Trastelekua eta garajea. 65 m2-ko lorategia. 
• ABADIÑO: Txaleta. 310 m2.  Bifamiliarra. 3 solairu.
350 m2-ko lorategia eta txokoa. Garajea.
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ELORRIO
›› Martxoaren 11ra arte, Saharara

egindako elkartasun bidaian
egindako argazkien erakusketa,
Iturri kultur etxean.

MUSIKA
BERRIZ
›› Martxoaren 4an, Zain eta

Mantisa taldeen kontzertuak,
22:30ean Gaztetxean. 

DURANGO
›› Martxoaren 4an, VII.

Durang(h)ost Jam Session,
21:30ean Plateruenean. 

›› Martxoaren 5ean, Gozategi,
inauteri gaueko kontzertuan
22:00etan Plateruenean. 

›› Martxoaren 8an, D.R.I., Humilia-
te eta Guest band 20:00etan
Plateruenean. 

›› Martxoaren 11n, Dinero, OVNI,
Grises, 22:00etan Plateruenean.  

ZORNOTZA
›› Martxoaren 4an, Seiren taldea-

ren kontzertua, 21:00etan
Zornotza Aretoan.

URTEURRENA
ZALDIBAR
(Gaztetxeak 7. urte)
›› Martxoaren 4an, 16:00etan

Graffiti tailerra. 18:30ean Pintxo
lehiaketa.

›› Martxoaren 5ean, 14:00etan
Herri bazkaria. 16:00etan El
feeling es así antzezlana.
17:30ean Familia argazkia.
18:00etan Poteo girotua, eta
23:00etan Disorders eta Joxpa.

ZINEMA
BERRIZ
›› Martxoaren 6an, Enredados

filmaren emanaldia, 17:00etan
Kultur Etxean.

ANTZERKIA

ABADIÑO
›› Martxoaren 5ean, Eme2 taldea-

ren Tengamos el sexo en paz
20:00etan Errotan.

BERRIZ
›› Martxoaren 11n, Teatre Nu

taldearen Aitona Matias,
18:00etan Kultur Etxean.

DURANGO
›› Martxoaren 5ean, Organik-en

Maniatic@s, 20:00etan San
Agustin kulturgunean.

ELORRIO
›› Martxoaren 4an, Eme2 taldearen

Tengamos el sexo en paz
22:00etan Arriolan.

BERBALDIA

ABADIÑO
›› Martxoaren 10ean, Bidaiatu Tan,

Tan, Tan berbaldi zikloaren
barruan, Ragaine II belauntzian
munduari bira hitzaldia,
19:00etan hasita, Txanporta
kultur etxean.

ELORRIO
›› Martxoaren 5ean, David Pla

bideokonferentzian: Sistemas
educativos que respetan el
continuum: la clave para
desterrar el fracaso escolar y
vital 11:00etan, Iturrin.

BERTSOAK

DURANGO
›› Martxoaren 10ean, Bertsolamin-

tza jardunaldia Plateruenean:
18:00etan hitzaldiak, 19:30ean
eztabaida, eta 20:30ean Jon
Maia, Iker Zubeldia, Onintza
Enbeita eta Ainhoa Agirreazaldegi
bertso saio-esperimentalean. 

ERAKUSKETA
ABADIÑO
›› Martxoaren 18ra ar te, Martxoa-

ren 8ko Kartel lehiaketara
aurkezturiko lanak ikusgai, 
Errota kultur etxean.

DURANGO
›› Martxoaren 4tik 27ra, Susana

Alonsoren margolanen La
mancha erakusketa, Arte eta
Historia Museoan.

Martxoaren 4an, 21:00etan, Zornotza Aretoan

SEIREN
Otsailean Bermeoko kafe antzokian zuzenekoa eskaini eta gero, mar-
txoko lehenengo kontzertua Zornotza Aretoan eskainiko dute, gaur ber-
tan. Taldekideen berbetan, “intimoa eta oso berezia” izango da ema-
naldia. Pop-folka egiten duen seikoteak Marraren beste aldean zu dis-
koko kantak eskainiko ditu, kaleratu zutenetik urtebetera. 

ZINEMA

DURANGO

Zugaza

Valor de ley
Zuzendaria: Ethan eta Joel Coen 

barikua 4: 22:00 
zapatua 5: 22:30
domeka 6: 20:30
astelehena 7: 22:00

Umeen zinema

Rango
Zuzendaria: Gore Verbinski  

barikua 4: 19:00 
zapatua 5: 17:30/19:30
domeka 6: 16:00/18:15
astelehena 7: 19:00

Zineforuma

Biutiful
Zuzendaria: Alejandro González

Iñárritu

eguena 10: 20:30

Opera

Pucciniren Boheme
martitzena 8: 19:00

ELORRIO
Arriola

También la lluvia
Zuzendaria: Iciar Bollaín

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

Umeen zinema

Megamind
Zuzendaria: Tom McGrath 

domeka 6: 17:00

ZORNOTZA
Zornotza Aretoa

De dioses y
hombres
Zuzendaria: Xavier Beauvois

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

Umeen zinema

Mujeres de
El Cairo
Zuzendaria: Yousry Nasrallah

martitzena 8: 20:00

Zineforuma

Las crónicas de
Narnia: la travesía
Zuzendaria: Michael Apted 

domeka 6: 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 5ean, 20:00etan,
Durangoko San Agustinen

MANIATIC@S

Ohartuta edo ohartu barik, gehienok
dauzkagun maniez dihardu Organik tal-
dearen dantza eta antzerki lan honek. Koa-
dro okertu bat ikustean zergatik askori
zuzendu eta “behar bezala ipini” arteko
sosegurik eza sortzen zaion da oholtza-
tik jaurtitzen diguten galdera. Norbere
maniez zein besteengan hain argi ikus-
ten ditugun eta hainbeste gogaitzen gai-
tuzten ohitura txarrez dihardute ikuski-
zunean. Geroago eta intoleranteagoak ez
ote garen ipintzen dute mahai gainean.

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, 4
09:00-09:00 
• Gaztelumendi 
(F.J. Abasolo 2- Durango) 
09:00-22:00
• Larrañaga-Balentziaga 
(Berrio Otxoa 6 - Elorrio) 
Zapatua, 5
09:00-09:00
• Unamunzaga 
(Murueta Torre 2C - Durango)
09:00-13:30 
• Balenciaga (Ezkurdi 8 - Durango)
• Gaztelumendi 
(F.J. Abasolo 2 -Durango) 
• Sagastizabal 
(Askatasun Et. 19 - Durango)
• SanRoma (Uribarri 5 - Durango)
• De Diego (Intxaurrondo 22 - Durango) 
• Campillo (Montebideo 24- Durango)
• Bartolome (Gabiola 2 - Berriz)
• Jaio-Olabarrieta (Erreka 6 - Elorrio)
09:00-14:00
• Irigoien (Bixente Kapanaga 3 - Iurreta)
Domeka, 6
09:00-09:00
• Balenciaga (Ezkurdi 8 - Durango)
Astelehena, 7
09:00-09:00
• Mugica (Andra Mari 9 - Durango)
Martitzena, 8
09:00-09:00
• Navarro (Artekale 6 - Durango) 
Eguaztena, 9
09:00-09:00
• Etxebarria (Montebideo 2 - Durango)
09:00-22:00
• Lopez de Aretxaga 
(Torresolo, nº 4-Abadiño 
Eguena, 10
09:00-09:00
• Sagastizabal 
(Askatasun Et. 19 - Durango)

EGURALDIA

4

12o

3

14o DOMEKA

6

13o ASTELEHENA

5

14o ZAPATUA

6

9o BARIKUA

MARTITZENA

AARRIIEESS (martxoak 21 - apirilak 20)
Bikote bakarragaz ez al duzu nahikoa? Horrela jarrai-
tuz gero, bakarrik geratuko zara!

TTAAUURRUUSS (apirilak 21 - maiatzak 20)
Parrandarako asmoa baduzu, jantzi barruko arro-
pa egokia. Batek daki nogaz amaituko duzun gaua. 

GGEEMMIINNII (maiatzak 21 - ekainak 20)
Urte berrirako asmo onak agertu zenituen. Orain-
dik garaiz zaude agintza horiek betetzeko.

CCAANNCCEERR (ekainak 21 - uztailak 20)
Aspaldi amaitu zenituen azterketak, baina, ez dau-
kazu libururik berriz hartzeko asmorik ala?

LLEEOO (uztailak 21 - abuztuak 23)
Gehiago zaindu behar dituzu ingurukoak. Urtean
behin afari bat egitea ez da nahikoa. 

VVIIRRGGOO (abuztuak 24 - irailak 23)
Ez zaizu komeni Athleticek galtzen duen bakoitzen
haserretzea. Agian zaletasuna aldatu beharko duzu. 

LLIIBBRRAA (irailak 24 - urriak 23)
Leku itxietan erretzea debekatzea eta zuri erretzen
hastea otutzea bat izan dira. Ez duzu erremediorik!

SSCCOORRPPIIUUSS (urriak 24 - azaroak 23)
Astebururako planik barik? Begiratu Anbotoko
agendan. Ziur gustuko zerbait aurkituko duzula! 

SSAAGGIITTAARRIIUUSS (azaroak 24 - abenduak 23)
Pertsona hori ikusten duzun bakoitzean adurra dari-
zula geratzen zara. Animatu zeozer esatera!

CCAAPPRRIICCOORRNNUUSS (abenduak 24 - urtarrilak 20)
Zergatik ez duzu itsasoan bainu hotz bat hartzen? Behar-
bada horrela eguneroko errealitatera itzuliko zara! 

AAQQUUAARRIIUUSS (urtarrilak 21 - otsailak 21)
Utzi  balio bako gauzak erosteari! Aurrezten ikasi, bestela,
etorkizunean gaitza egingo zaizu hile amaierara heltzea!

PPIISSCCIISS (otsailak 22 - martiak 20)
Liburu bat oparitu dizutela? Badakizu horrek zer
esan gura duen, ezta? Zuzenago ezin zizuten esan. 

S
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ARRATET
KAREEZ

LOKAERA
LAIRAK

LASTARGI
TNOIA

ERATZAN

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

Zorionak Euken! Bihar, martxoaren
5ean, 3 urte beteko dituzu. Zorionak
eta musu handi bat, aitita, amama
eta osaba Mikelen partez!

Datorren domekan Julenek 2
urtetxo egingo ditu. Zorionak eta
musu haundi-haundi bi, etxeko
guztien partez!

Zorionak Peio! Zapatuan 5 urte
beteko dozuz! Oso ondo pasatu 
eta hartu musu potolo bat, zure
lagun denen partez!

Zorionak bioi! Nahikerik gaur, martxoaren 4an, 8 urte egin ditu, eta Aitanak
astelehenean 5 urte. Musu handi bana, familia osoaren partez! 

Zorionak Amaia! Martxoaren 2an
urteak bete dituen neska polit
honen kuadrilakoen eskutik,
zorionak! Horrela jarraitu, guapa!

Bihar Josek urteak beteko ditu.
Zorionak eta besarkada haundi
bat Eneko, txikia eta Leireren
partez. Ondo pasatu!

Zorionak lehengusu bihurriak! Junek 3 urte bete ditu eta Ekainek urtetxo
bat. Musu potolo bana, denon partez! Txokolatadaren zain gaude! 

DENBORAPASAK

Zorionak Juan! 15 egunero
zotz egin dugun tarta egokitu
zaizu. Oparia eskuratzeko
txartela gura duzunean jaso
dezakezue, Iurretako Bixente
Kapanaga 9an.

Zorionak, ama! Zure familia osoaren partez,
onena zarelako, guapisima! 
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AKUILUAN Amaia Ugalde LAUHORTZA

Juanito Gallastegi
Abadea

Neurritik kanpo

Batak besteari buruz: “Hori
barritsu hutsa dok, neurritik
kanpo berba egiten jok”. Bes-
teak batari buruz: “Badirudik
mutua dela hori”.

Urliak berendiari buruz:
“Hori bizkorregi jabilk beti”.
Berendiak urliari buruz: “Hain
astiro joanda, noiz helduko ete
dok hori doan tokira?”.

Halakoak delakoari buruz:
“Horrek, beti elizan sartuta eta
errezetan, santuak jan behar
jozak”. Delakoak halakoari
buruz: “Hori ez jok elizeak
azpian harrapauko!”

Ez dakit nork badakit nori
buruz: “Horrek jaukak silbota!
Jan eta jan baino ez jok egiten”.
Badakit nork ez dakit nori
buruz: “Haizeak eroan behar
jok hori! Goseak hilten ez bajok,
gero?” 

“Mutilak” gara besteei
buruz geure iritziak izaten eta
azaltzen. Inor epaitzeko eta
inori buruz iritziak azaltzeko,
neurri bat dogu preminazko. 

Eta zein da neurri hori?
Hor dago gakoa eta untzea!

Norberak daukan edo jarri
dauen neurria hartzen dogu
besteentzat be neurri.

Baina norberak jarritakoa
ete da benetakoa? 

Erraztasun handia be han-
dia dogu, berez, besteen aka-
tsak ikusteko eta erdi edo oso-
rik itsuak gara, berez, geureak
igarteko. Beraz, badirudi asma-
tzetik hurrago ibiliko ginateke-
la geure buruaren epaile zorro-
tzagoak bagina eta besteei
buruz malguagoak.

Ete dago zuzena den erdi-
ko benetako neurririk? 

Gehienen adostasuna izan
daiteke bat. Besteentzat kalte-
garri eta mingarri izatea barik,
onuragarri eta pozgarri izatea
beste bat.

Inori buruz iritzia izateak
eta emoteak zuhurtasuna eta
malgutasuna eskatzen deusku.

EErrrreeppiiddee  eezzaagguunneettaann,,  uurrrruuttii--
kkooeettaann  zzeeiinn  aammaaiieerraarriikk  eezz
ddaauukkaatteellaa  eemmaatteenn  dduutteenn  bbiiddee--

zziiddoorrrreettaann..  AAuuttoobbuusseezz  mmaakkiinnaa  bbaatt  kkiilloo--
mmeettrroo  eeggiinnddaakkooaa  ddaa  HHeeccttoorr  ZZuubbiiaa--
ttee  eelloorrrriiaarrrraa..  SSaaggaarrddootteeggii  ddeennbboorraall--
dd ii aa   dd aa   oo rr aa ii nn ,,   ee tt aa   kk oo aa dd rr ii ll aa
ppaarrrraannddaazzaalleeaakk  eettxxeerraa  oossoorriikk  bbuueell--
ttaattzzeenn  ddiirraa,,  bbeerraarrii  eesskkeerrrraakk..  

“Sagardotegitik bueltan beti egoten da
baten bat mikrofonoa hartu guran”

Sagardotegirako bidean askotan
galdu zara ? 
Bai. Nahiko leku traketsak izaten
dira, eta herriko kanpoaldean ego-
ten dira asko. Orain, askotan inter-
netetik hartzen du jendeak sagardo-
tegia, eta zer herritan dagoen eta ize-
na badakite, baina nondik joaten
den... Sagardotegira deitu behar! Ea
autobus handia sartu daitekeen gal-
detu, eta “Bai, bai!”... erantzuten dute,

baina batzuetan sartu ezinik ibil-
tzen gara gero. 

Zelan portatzen dira
bidaiariak?

Lehenengotan
ondo, jendea

bidaia nor-
mal baten

moduan
etortzen

d a ,
b a i -

n a

bueltarako bidean... alkoholaren ara-
berakoa izaten da. Apur bat burua gal-
tzen dugu denok horrelakoetan; ordu-
tegia ez dugu errespetatzen, beti
dago kaparraren bat mikrofonoa har-
tu gura duena, abesteko edo txisteak
kontatzeko; batzuek isiltzeko esaten
diote, beste batzuk erretzen hasten
dira; batek musika gura du, besteak
aldatzeko, altuago ipintzeko... Baina
dena jai giroan, e? Ez da giro txarra
egoten. Hori bai, batzuetan beldu-
rra ematen du atzetik mikrofono bila
bat mozkor-mozkor datorrela ikus-
ten duzunean, autopistan...

Kontzentratzea ez da erraza izango.
Ohituta gaude; geurera goaz eta lis-
to. Baina bai; batez ere, aurrean jarri
gura duenagaz. Mikrofono eske etor-
tzen direnean...

Uzten diezu?
Orain ez. Ezkutuan dago, eta ez dau-
kadala esaten dut. Lehenago bistan
egoten zen, eta esaten nien “Ez dabil”
edo “Galdu egin dut”... Normalean
autobus handiagaz noanean gerta-
tu izan zaizkit horrelakoak; talde txi-
kietan ez da horrenbesterako izaten.

Maritxutan ere eskaintzen duzue
zerbitzua.
Hori bestelako kontua izaten da.
Barikua izaten denez, jendea kantza-
tuta egoten da, eta nik hartzen ditu-
danak jota etortzen dira. Goizeko
zazpiak aldera hartzen ditut, eta
ordurako txikituta egoten dira. Duran-
gora heltzen naizenerako, beti ego-
ten da baten bat lo.

Zelako bidaiak gustatzen zaizkizu?
Kanpora irtetzea gustatzen zait. Udan
Italiara-eta joaten naiz, Bilboko jen-
deagaz, eta kanping batean egoten
dira. Txofer bi joaten gara. Bidaia oso
luze egiten da, baina gero han oso
ondo ibiltzen gara. 

Horrenbeste bidaiaren ondoren,
bolantea hartzeko gogorik bai?
Ahal dela andreari uzten diot gida-
tzen. Jesarrita egoteko gogorik ere ez
dut edukitzen! Kanpora bagoaz mugi-
menduan egiteko ekintzak bilatzen
ditut, ahal dela; denbora larregi egi-
ten dugu jesarrita.

Hori da ofizioaren alderik txarrena?
Hori eta ordutegia. Goizean goizetik
altxatzen gara, eta batzuetan beran-
du amaitzen dugu. Asteburuetan ere
beharra egin behar izaten dugu.
Lineako autobus gidariek txandak iza-
ten dituzte, baina guk ez dugu ordu-
tegi finkorik, eta oso sakabanatuta
dauzkagu lan orduak.

Eta zer gustatzen zaizu gehien?
Lan samurra da; bolantean ipini eta
lasai ibiltzen gara. Jende jatorra eza-
gutzen dut, eta leku berriak ere bai.

Oporretara autobusez?
Ez. Ni hegazkinez! Luze egiten bazait
gidatzea, ez dut gura imajinatu bidaia-
ri joatea. Ezkonbidaian, gogoratzen
dut aukera geneukala hegazkina edo
autobusa hartzeko, eta ez nuen zalan-
tzarik eduki!

Autobusagaz amets egiten duzu?
Askotan amesten dut autobusa atze-
raka doala eta frenatu ezinik nabile-
la. Sarri errepikatzen zait amets hori!

Serio fama daukazue txoferrek...
Gehienbat beharra ematen digute-
lako da. Mutiko batek txiklea pega-
tzen badu, zuk kendu behar duzu;
pipak jaten badituzte, zuk garbitu
behar dituzu... bidaia amaitzen dene-
rako ahalik eta behar gutxien eduki-
tzen ahalegintzen gara.

Baten bat autobusetik bota duzu?
Haserretu naiz, baina hainbeste ez.
Behin Athleticen partidu batera
Madrilera joateko deitu zidaten. Herri
Nortekoak ziren, eta ez nekien. Isti-
luak izan genituen;  poliziak eskolta-
tuta joan behar izan genuen batetik
bestera, kristala apurtu zidaten...
berriro horrelako bidairik ez dut  inoiz
egingo!

Autobusa atzeraka doala eta frenatu ezinik dabilela amesten du sarritan Hector Zubiate autobus gidariak. 
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