
2011ko martxoaren 18a
10. urtea - 408 zk.

••DDuurraannggoo
Arrazakeriaren Kontrako Astean
hainbat ekimen izango dira

••OOttxxaannddiioo
Biometanizazioari etekina zelan
atera aztertzen dihardute

••AAttxxoonnddoo
Udalak eskola berriko lanak ez
gelditzea erabaki du

••DDuurraannggaallddeeaa
ELA, LAB eta EHNE sindikatuek
espetxe politika salatu dute

Motor hotsa etxean
bertan, zapatuan
Durangon korrituko
den lehen slalomean 

anboto
www.anboto.orgdurangaldeko astekaria

Eskualdeko bost
herriri eragingo
lieke argindar
linea berriak 

Durango• Durangalde Racing Elkarteak
Durangoko I. Slaloma antolatu du biharko.
Ikuskizunaz gozatzeko ez dago Urkiolara edo
Montecalvora joan beharrik. Durango herri-
gunetik gertu antolatu dute zirkuitua; BI-623
errepidean, Tabirako eta San Rokerako biri-
bilguneen artean. 15:30ean hasiko da 40 bat
parte-hartzaile izango dituen lasterketa.

San Pedro Legañoko
aztarnarik zaharrenak
XI. mendekoak dira
BBeerrrriizz  ••  San Pedro Legaño ingurua
aztertu duten adituen arabera XI.,
XVI. eta XIX. mendeko aztarnak aur-
kitu dituzte. XIX.mendekoek berezi-
tasun bat dute; garai horri dagoz-
kion hilobien zurezko kutxa eta
barruko hezurrak elizatik zein kan-
posantutik kanpora aurkitzen dituz-
ten lehen aldia da Bizkaian. Baliteke
sasoiko bizilagunek izurrite baten-
gatik hartu izana erabaki hori.

Gueñes eta Ezkio-Itsaso lotzeko argindar linea Garai,
Iurreta, Berriz, Zaldibar eta Mallabitik joango litzateke

Iurretak udalbatzarrean eta Berrizek batzordean,
aho batez onartu dute proiektuaren kontra daudela

Kepa Aginako
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HERRIRIK HERRI
DURANGALDEA

Sindikatuek espetxe politika
salatu dute, Etxerategaz batera
ELA, EHNE eta LAB beharginen atxikimenduak batzen dabiltza egunotan

Sindikatuetako eta Etxerateko kideak martitzeneko agerraldian.

Presoen eskubideen alde hile hone-
tako azken barikuan kontzentra-
tzeko Etxeraten deialdira batu dira
Durangaldeko ELA, LAB eta EHNE.
Asteon manifestu bat irakurri dute
elkartasuna adierazteko, eta egu-
notan eskualdeko beharginen sina-
durak batzen dabiltza.

Sindikatuetako ordezkariek
lau eskari nagusi egin dituzte:
"Sakabanaketa amaitzea, gaixota-
sun larriak dituzten presoak kale-
ratzea, bizi guztiko kartzela zigo-
rra bertan behera geratzea eta
espetxean ematen diren hainbat
eskubide urraketa amaitzea”.  Euren
esanetan, "edozein demokraziaren
oinarri-oinarrizko betebeharrak
baino ez” dituzte eskatzen.

Eragileak gonbidatu dituzte
Etxerat eskualdeko eragileak gon-
bidatzen dabil hileko azken bari-
kuetako elkarretaratzeetan parte
hartzeko. Urtarrilean irakaskuntza-
ko eragileek egin zuten bat deial-
diagaz, eta otsailean, berriz, osa-
sun arlokoek. Martxoan behargi-
nen ordezkariek egin dute, eta
beraz, hilaren 25eko elkarretara-
tzeetara joateko deia egin diete

ELAk, EHNEk eta LABek langileei.
Datozen hileetan beste eragile
batzuen txanda izango da. A.U.

Presoen eskubideen alde,
“edozein demokraziaren
betebeharrak baino ez”
dituztela eskatzen azaldu dute

eta Zaldibarkoak. Aurreproiektua
eta Ingurugiro Inpaktuaren Azter-
keta bidali dute udaletxe guztie-
tara, eta hauei datorren astean
amaituko zaie alegazioak aurkez-
teko epea. Iurretako udalak udal-
batzarrean eta Berrizkoak batzor-
dean linearen kontrako jarrera har-
tu dute aho batez. 

Martitzenean Mallabian egindako herri-batzarrean alkateak proiektua azaldu zien herritarrei.

Bizkaian Gueñesko azpiesta-
zioa eta Gipuzkoan Ezkio-
Itsasokoa batuko lituzkeen

goi-tentsioko argindar linea egite-
ko baimena eskatu du Red Elec-
trica de España enpresak. 72 kilo-
metroko lineak Durangaldeko bost
herritako lurrak zeharkatuko lituz-
ke: Iurreta, Garai, Berriz, Mallabia

Argindar lineak tentsioa
eragin du zeharkatuko
lituzkeen bost herrietan
Iurretak udalbatzarrean eta Berrizek batzordean, linea berriari ezetz esan diote

Aurreproiektua eta Ingurugiro
Inpaktu Azterketa eginda
daude, eta datorren astean
amaituko da alegazio epea

Iurretan San Markos eta Arta-
za auzoak baino goragotik pasa-
tuko litzateke, eta lineatik gertuen
dagoen baserria 150 metrora dago.
Hainbat alegazio aurkeztu dituz-
te dagoeneko: “Balore erantsirik
ez duten azpiegituren sufrikarioa
gara”, dio Iñaki Totorikaguena
alkateak: “Zergatik ez dute Iurre-
ta kontuan hartzen ospitale bat edo
zentro teknologiko bat egiteko?”.

Iurretatik Garaira joango da
linea, Oiz ingurutik. Asteon arki-
tektoagaz batu dira eta, segurutik,
alegazioak aurkeztuko dituzte.
Gaia udalbatzarrera laster eroate-
ko asmoa ere erakutsi dute.

BI-3342 errepidea zeharka-
tuz sartuko da goi-tentsioko linea
Berrizen eta lau auzori eragingo
die. Batzordean hainbat alegazio
prestatu dituzte. Horietako batean
azpimarratu dutenez, “kontsumo
arrazionalaren bidetik neurriak
hartzen gabiltzanean, zentzuba-
koa da espektatibak kontsumo
gehiagorakoak izatea”. Kaltetuta-
ko lurjabeei babesa eskaintzea ere
onartu dute.

Mallabian kalkuluak egin
dituzte, eta lineatik 300 metro bai-
no distantzia txikiagoan 40 bat
lagun bizi dira. Esaterako, Areitio
auzoko Ariño ingurua (hiru base-
rrik osatua) bi linearen artean
geratuko litzateke, lehendik ere
badutelako bat inguruan. Marti-
tzenean egindako herri batzarrean
herritarrek kezka erakutsi zuten.

Linea Zaldibarrera doa ondo-
ren. Lurjabeekin batzen hasteko
asmoa dute, eta proiektua kontuz
aztertuko dutela diote. J.D.

Goi tentsioko lineak 72
kilometro lituzke, horietako ia
15 eskualdeko lurretan

DDAATTUU  OORROOKKOORRRRAAKK

Proiektua: 
‘Gas eta Elektrizitate
Sektoreko Planifikazioa
(2008-2016)’ egitasmoan
jasota dago.
Trazatua: 
Ezkio-Itsaso eta Gueñesko
azpiestazioak lotuko ditu.
Luzera: 
72 kilometro.
Luzera Durangaldean:
15 kilometro.
Garraiatutako indarra:
400 kV. 

HHEERRRRIIZZ  HHEERRRRII

IURRETA: 
Luzera: 3 kilometro
Nondik: San Marko eta
Artaza auzoen goialdetik
Egoera: Udalbatzarra, aho
batez, linearen kontra
agertu da. 

GARAI: 
Luzera: 2,5 kilometro.
Nondik: Oiz menditik
zeharkatu du Garai.
Egoera: Gaia udalbatza-
rrera eroango dute laster.

BERRIZ: 
Luzera: 4 kilometro.
Nondik: Sarria, Andikoa,
San Lorenzo eta Lasuen
auzoetatik igaroko da.
Egoera: Batzordeak, aho
batez, linearen kontrako
jarrera hartu du.

MALLABIA: 
Luzera: Ia kilometro bat.
Nondik: Areitio auzotik.
Zengotita eta Aituatik ere
gertu joango da.
Egoera: Udalbatzarrera
eroango dute laster.

ZALDIBAR: 
Luzera: 3,5 kilometro
Nondik: Herri gainetik eta
mendebaldetik joango da.
Egoera: Gaia aztertzen eta
kaltetuekin berba egiten
hasteko asmoa dute.

Elkarretaratzeen orduak
eta lekuak:

Abadiño: 19:30ean, 
Txanporta plazan

Atxondo: 19:30ean, 
Udaletxean

Iurreta: 19:30ean, 
Montoien

Elorrio: 19:30ean, 
Herriko plazan

Zaldibar: 20:00etan, 
autobus geltokian

Durango: 20:00etan, 
Ezkurdin
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DURANGO

ZALDIBAR

Bigarren eskuko autoak eta
motoak, karabanak, ibilgailu
berriak, klasikoak, lasterketeta-
koak... denetik saldu eta erosi
ahalko da apirilaren 3an 1.000
Aukera izeneko azokan. Duran-
gon, Hiper Simply supermerka-
tuko aparkalekuan ipiniko dute
azoka, eta ibilgailua saldu gura
dutenek hilaren 24a baino arina-
go eman beharko dute izena. 

1000aukera.wordpress.com
izeneko bloga dauka ekimenak.
Interesatuentzat, antolatzaileen
helbide elektronikoa 1000auke-
ra@gmail.com da, eta telefonoa
676 923 611. Mondragon Uniber-
tsitateko ikasle talde bat dabil
azoka antolatzen. LEINN izene-
ko karrera ikasten dabiltza, eta
ikasketekin lotutako proiektua da
1000 Aukera. A.U. 

‘1.000 Aukera’
garraio azoka
egingo dute
apirilaren 3an

Arrazakeriaren kontra,
berbaldiak eta kultur
ekitaldiak asteon

Astelehenean SOS Arrazakeria
elkartearen erakusketa bategaz
hasiko da Durangon Arrazakeria-
ren Kontrako Astea. San Agustin
kulturgunean ipiniko dute emaku-
me etorkinen gaineko erakusketa,
domekara bitartean.

Plateruenean ‘Koloretan Bizi’
arrazakeriaren kontrako zine
zikloa proiektatuko dute martitze-
nean. Lau film labur izango dira
ikusgai, 19:30ean hasita.

Eguazten goizerako, irakas-
kuntzan arrazakeriak izan ditza-
keen ondorioen gaineko hitzaldia
antolatu dute. Hizkuntza Eskolan
goizeko 10:00etan hasiko da ber-
baldia, eta LH eta DBHko irakas-

leei zuzenduta egongo da. Eguaz-
ten arratsaldean, berriz, arrazake-
riaren eraikuntzaren gaineko
hitzaldia emango dute San Agus-
tinen, 19:30ean.

Kultur arteko ezagutza
Ipuinen eta antzerkiaren bidez
kulturen arteko ezagutza bultza-
tuko dute zapatuan. 12:00etan,
Alaitz Muro eta Agurtzane Villatek
Afrikako ipuinak kontatuko dituz-
te liburutegian, 4 urtetik gorako
umeentzat. Iluntzean, 19:30ean,
Karrika antzerki taldeak antzerki-
txoko bat atonduko du San Agus-
tinen, “kulturen elkartrukean par-
te hartzeko”. A.U.

Arrazakeriaren Kontrako Astea dela-eta ekintza
ugari antolatu dituzte datorren asterako

Arte eta Historia Museoko
irisgarritasun lanak hiru
zatitan garatu dituzte: erai-

kinaren atze aldeko egitura sendo-
tu dute, igogailua eraiki dute eta
sarbidean ere aldaketak egin dituz-
te, “erabilerrazago” bihurtzeko.

Durangoko alkate Aitziber Iri-
gorasek jakin eragin duenez,
287.900 euro inguru inbertitu
dituzte museoko beharretan. 

Alkateak azaldu duenez, egi-
tura tinkotzeko beharrizana zeu-
kan museoak: "Artxiboaren gehie-
gizko pisuak eta lurpetik igarotzen
diren urek arrakala eta patologia
asko eragin dituzte".

Igogailua kanpoaldean ipini
dute, hainbat kokaleku aztertu eta
gero. Museoko atzeko partean

dago, eraikinaren eta eranskinaren
arteko lotunean.Museoko edozein
solairutara igogailua erabiliz sar-
tzeko jauregiko eskailera-burutik
ipini dute sarbidea.

San Agustinalde kaletik Etxe-
zarreta jauregirainoko sarbidea
ere erabilerrazago jarri dute. “San
Agustinalden urteetan zehar egin-
dako obren ondorioz, Etxezarre-
ta jauregia kalea bera baino 50 zen-
timetro beherago dago", udal
arduradunek jakitera eman dute-
nez."Kalea iparralderantz jausten
dela aprobetxatuta, Museoko
sarrera alboko atetik egitea plan-
teatu" ei dute. Pasabidea handi-
tu, horma bat bota eta gas-hartu-
nea lekuz aldatu dituzte.

San Rokeko biribilgunea
Otsailean hasi zituzten San Roke-
ko biribilguneko obrak, eta zortzi
hileko epea dute amaitzeko. Mar-
txoaren 9an Astxiki kaletik  saihes-
bidera doan errepide zatia itxi egin
dute. Berritze-lanak egingo dituz-
te tarte horretan, goranzko noran-
tzan. Eskuma aldean bidegorria eta
espaloia sartzeko plataforma egin-
da utziko dute, eta horretarako
hainbat hiletan zarratuta egon
beharko du errepide zati horrek.
1.652.701 euroko aurrekontua dute
lanek. A.B./A.U.

Igogailua ipinita amaitu
dituzte museoko beharrak

Hainbat aukera aztertu eta gero, kanpoaldean ipini dute igogailua.

Mugikortasun arazoak dituzten herritarrentzako erraztasunak ipini dituzte

Eraikinaren atzealdean egitura
sendotu egin dute eta
igogailua kanpotik eraiki
dute, atzealdean bertan 

San Roken, biribilguneko
lanak direla-eta, Astxikitik
saihesbiderako zatia itxi dute

Bidaietako esperientziak
elkarbanatzeko aukera

Zaldibarko liburutegian ekimen
berria ipiniko dute martxan las-
ter, herritarrek egindako bidaie-
tako pasarteak ezagutzeko auke-
ra emango duena. 

Oraindino ez dago zehaztu-
ta noiz hasiko den zikloa, baina
arduradunek asteon deialdia egin
dute izena emateko: “Besteon
aberastasun pertsonala garatze-
ko helburuagaz zuk bizi izanda-
ko bidaia bereziren bat elkarba-

natzeko prest bazaude, etorri edo
bidali mezu bat Udal Liburutegi-
ra”, diote antolatzaileek. Ekime-
nean izena emateko bide moduan 
mezua bidaltzea aukeratuz gero  
liburutegia@zaldibar.org helbide
elektronikoa erabiliko beharko da.

Blog kolektiboa
Zikloaren arduradunek azaldu
dutenez, bidaien inguruko ber-
baldiez gainera, mahai-inguruak
ere egiteko asmoa daukate. 

Parte-hartzaile guztien espe-
rientziekin, argazkiekin eta beste
elementu batzuekin blog bat sor-
tzea itxaroten dute Interneten,
material guztia pilatuta eta esku-
ragarri izateko. M.O. 

Liburutegian ziklo berri bati ekin gura diote
bidaien inguruko kontakizunetan oinarrituta

Esperientziekin, argazkiekin
eta bestelakoekin bloga
sortzeko asmoa daukate
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BERRIZ

MALLABIA IURRETA

Emakumeen lana
islatzeko beka
plazaratu du udalak

Berrizko Udalak herriko ema-
kumeek historian egin duten
lana islatzeko asmoa du, eta
horretarako, ikerketa-beka pla-
zaratu du. Emakumeen lana eta
lan horren eragin soziala, kultu-
rala zein politikoa “ezkutuan”
egon direla diote, “emakumeen
ekarpenak historian ez direlako
jaso izan”.

Ikerketa horrek urte eta erdi-
ko iraupena izango du esleipe-

na egiten denetik hasita. Urtea
pasatzean, onuradunak idatzizko
proiektua aurkeztu beharko du, eta
amaieran ikus-entzunezko eus-
karria, ikerketaren emaitzak isla-
tuz. Euskarri horren eraketa librea
da: dokumentala, elkarrizketak
edo laburmetraia formatuak auke-
ratu daitezke. Beka norbanakoek
zein helburu honetarako sortuta-
ko lan-taldeek eskuratu ahal izan-
go dute.

Hilabeteko epea dago izena
emateko, eta beka jasotzen due-
nari 16.000 euroko laguntza eman-
go dio udalak. Aurkeztu beharre-
ko dokumentazio guztia euskaraz-
koa izan beharko da. M.O.

Berrizko herriari historian zehar emakumeek
egindako ekarpena ikertzea du helburu

Ikus-entzunezko eta
idatzizko proiektuak
aurkeztu beharko dira

“Ika-mika antzuetan”
ez da sartuko Azpitarte

Joan zen astean zenbait hedabi-
detan agertutako informazioaren
harira, “ika-mika antzuetan” ez
dela sartuko adierazi digu Jabier
Azpitartek. Argitaratutako infor-
mazioen arabera, Erraldegaz
2007an hitzarmena sinatutako
hiru kutxek “bide judizialetik eki-
tea” baloratu zuten aukeren
artean, mailegu berrien eskain-
tzen aurreko “erantzun faltaga-

tik”. Hitzarmenean 12 milioi euro-
ko mailegua adostu zuten, eta
horretatik 2,2 luzatu dituzte jada.

Azpitartek azaldu digu proiek-
tua eraikitzeko lurra eta lizentzia
badituztela, eta orain “finantza-
zioaren negoziaketetan” murgil-
duta daudela argitu du. Hori lor-
tuta gero, obrari ekin eta zehazta-
penak orduan emango dituztela
adierazi du. M.O.

Finantzazioa lortzeko lanean dabiltzala azaldu
du Erraldeko lehendakaria den Jabier Azpitartek

Pirritx, Porrotx eta
Marimototsek 550 haur
eta heldu batuko dituzte

Pirritx, Porrotx eta Marimotots
pailazoek goraino beteko dute
Mallabia I pilotalekua, gaur,
18:30ean hasiko duten ikuskizu-
nean. Honako hau ez da Mallabia
bisitatzen duten lehenengo bide-
rra, baina, hala ere, ikusmin han-
dia eragin du hiru pailazoen eto-
rrerak. Salgai ipinitako 550 sarre-
retatik ia guztiak egun horretan
bertan saldu zituzten; hurrengo
egunerako 20 bakarrik geratu ziren.

Ekimena udalak antolatu du,
eta aurtengo apirilean Korrikak
Mallabiko lurrak zapalduko ditue-
la aprobetxatuz, ikuskizuna Korri-
ka Kulturalaren barruko ekimen
legez kokatu dute. Horrela, euska-
raren alde urte birik behin ospa-
tzen den Korrikari laguntza eta bul-
tzada eman gura izan dio Malla-
biko Udalak.

Udal ordezkariek adierazi
dutenez, iaz ere ahalegindu ziren
Pirritx, Porrotx eta Marimototsen
ikuskizuna kontratatzen, baina
egutegi osoa beteta zutelako ezin
izan zuten Mallabira etorri. Aur-
ten urtarrilean hasi ziren kontra-
tazio lanetan, eta orduan zehaz-
tu zuten eguna ere. J.D.

Salgai ipinitako lehenengo egunean saldu zituzten
sarrerak; ikuskizuna gaur izango da, 18:30ean

Aurten Korrika Mallabitik igaroko
denez, Korrika Kulturalaren
barruan kokatu dute ekimena

Joan zen barikuan egin zuten ikerketa-gunerako bisita arkeologoak eta udal ordezkariek.

Hiru garaitako aztarna
baliotsuak aurkitu dituzte
San Pedro Legaño ermita zeneko ingurunera bisita egin zuten joan zen
barikuan udal ordezkariek Roman Rodriguez Calleja arkeologoak lagunduta

Roman Rodriguez Calleja
arkeologoak Legañon egin-
dako lanak eta ondoriozko

emaitzak azaldu zituen barikuan.
Historiako hiru garai islatzen dituz-
ten aztarnak topatu dituztela argi-
tu zuen: XI. XVI. eta XIX. mendee-
takoak.

Hilobien kokapena, norabi-
dea, egitura eta materialak azter-
tuta ondorioztatu dute hiru sasoi-
tako elementuak daudela bertan.
Hilobi batzuk ipar-hego norabi-
dean daude; beste batzuk mende-
balde-ekialde zentzuan. Hilobien

estalki liratekeen harrizko xaflak
aurkitu dituzte, baita zurezko
kutxak ere. Azken horiek eta barru-
ko hezurrak ermitatik kanpora
egon dira, eta, ikerketen arabera,
XIX. mendekoak dira. Zaharrenak
ez izan arren, oso garrantzitsuak
ei dira: eliza zein kanposantutik

kanpora aurkitu dituzten era
horretako lehenengo aztarnak dira
Bizkaian. Antza denez, izurrite
batek bultzatuta, hilobiratzeak
elizatik kanpora egiten hasi ziren
orduko berriztarrak. 

Aurreikusi bako garrantzia
daukan aurkikuntza egin dute,
izaera zein denboragatik. Ordez-
karien arabera, herriko historia
ezagutzen lagunduko du azterke-
ta berriak. Gainera, “turistikoki
ingurua indartu dezake”, Argiñe-
ta, Momoitio eta ikertzeke dagoen
Andikoako guneagaz lotuta. M.O.

Hiru garai islatzen dituzten
aztarnak topatu dituzte: XI.
XVI. eta XIX. mendeetakoak

Baserrien izenei
“euren garrantzia”
eman gura diete

Seinaleztapen berria ipiniko du
udalak baserrien izenen "berez-
ko garrantzia" mantendu guran.
Iñaki Totorikaguena alkateak azal-
du duenez bizitza bakarreko
etxeak ere sartu dituzte egitas-
moan. Denera, 136 baserri eta
bizitza bakarreko etxe seinalezta-
tuko dituzte, 30.000 euroko aurre-
kontuagaz. 

Lanak hartzen dituen enpre-
sari 103 seinale eskatuko dizkio-
te; izen bakarrekoak 75, bikoitzak
23 eta hirukoitzak 5. Gehienak
baserriei dagozkie. Apirilean eslei-
tu gura ditu lanak udalak, eta
maiatzaren amaieran edo ekain
hasieran jarri. "Baserri eta etxeon
izena mantentzea gura dugu, geu-

re kulturari bere garrantzia eman",
dio Totorikaguenak. Baserri edo
etxearen izena eta auzoarena batu-
ko dituzte seinaleek. Egitasmoa-
ren berri emanez gutuna bidali die
auzotarrei udalak, izan daitezkeen

akatsak zuzentzeko martxoaren
18ra orduko: "Txarto dauden ize-
nak zuzentzeko; baten bat ahaz-
tu badugu ere zuzentzeko". Horre-
gaz egitasmoa moldatuko dute,
behin betiko onartzeko. A.B.

Egon daitezken akatsak zuzentzeko auzotarrei 
gutuna bidali die udalak, egitasmoa azalduz

136 baserri eta bizitza
bakarreko etxe
seinaleztatuko dituzte

“Instituzio arteko errespetu eta
kortesia falta” deritzo Iñaki Toto-
rikaguena alkateakAHTaren San
Andresko tunela amaituta egin-
dako ekitaldira gonbidatu ez iza-
nari. “Ezelako berririk” ez dute-
la izan gaineratu du. 

Durango-Zornotza zatian
zulatu dute San Andres auzoan
tunela. “Obrak eta eragindako
kalteak jasan ondoren, zer gutxia-
go herriko instituzio nagusia
gonbidatzea baino”, dio alka-
teak. Aurretik “egin beharreko
obra garrantzitsua”dela argitu
du. Espainiako sustapen minis-
tro José Blanco eta gobernu dele-
gatu Mikel Cabieces izan ziren,
eta Jaurlaritzako garraio kon-
tseilari Iñaki Arriola. Apirilean
eman gura ditu Espainiako Sus-
tapen Ministerioak Elorrio-
Atxondo zatiko lanak. A.B. 

AHTaren lanen
berririk jaso ez
izana kritikatu
du alkateak 



anboto 2011ko martxoaren 18a, barikua PPublizitatea 5



Herririk herriH 2011ko martxoaren 18a, barikua anboto6

OTXANDIO

IZURTZA MAÑARIAELORRIO

Biometanizazioa
eta bere aukerak
aztergai energiaren
gaineko bileran
Batez ere abeltzaintza hondakinak eta materia 
organikoa aprobetxatzea aurreikusten dute

Hurrengo 12-16 urteotan
Otxandiok hartuko duen
norabidearen ipar izateko

bokazioz jaio den egitasmoa da
Herri-ola, eta joan zen egueneko
Herritarren Kontseiluan eman
zuen lehen urratsa: Oreka proiek-
tua ipini zuten martxan. 60 lagu-
nek biometanizazioak –metano
gasa ematen duen materiaren har-
tzidura-tratamendua– Otxandion
izan ditzakeen aukerak aztertu
zituzten. Helburua, inguruneak

eskaintzen dituen energia berriz-
tagarriak aprobetxatuz erregai
fosilekiko dependentzia murriz-
tea izango litzateke. 

Otxandiotik gertu 1.000 behi
inguru dituen granja bat dago,
eta ikerketarako ideia hortik otu
zitzaien. Abeltzaintzako hondaki-
nok eta materia organikoak apro-
betxatzeko biometanizazio plan-
ta bat eraikiko lukete. 

Hiru eszenatoki
Gaiaren gaineko ikerketa garatu
duen Egimen elkarteko IbanLiza-
rraldek, Otxandion biometaniza-
zioa nola lortu ahalko zen azaldu
zuen; hiru eszenatoki desberdin
plazaratu zituen. Materia organi-

ko kopuruaren arabera bereizi
zituen eszenatokiak: lehenak 80
km karratuko distantzian dauden
supermerkatu guztien hondakin
organikoak –fruta eta berdurak–
jasoko lituzke, bigarrenak erdia, eta
hirugarrenak 5.000 tona bakarrik.
Aukera hauen arabera, ibertsioa,
azpiegiturarako azalera, beharren

betetzea edota bero aurrezkia lako
faktoreak aldatzen dira. 

Azalpenen ondorengo ezta-
baidatik lehenengo eszenatokiak
4 puntu atera zituen, bigarrenak
6,2 eta hirugarrenak 6. Lehenen-
goa alboratu zuten; beste bien
azterketan sakonduko dute dato-
zen asteetan. M.O.

Materia organiko kopuruaren
arabera, hiru eszenatoki
bereizi zituzten  batzarrean

Mainondoko gimnasioan egin zuten batzarra, joan zen eguenean.

Erregai fosilekiko
dependentzia murriztea 
dute helburu

Urkizuaranen, orain arte euri
urak eta ur fekalak sare beretik
joan izan dira. Sareak banatze-
ko beharrak hasi dituzte, arazoak
izan dituztelako hoditeriagaz.
Niko Moreno alkateak azaldu
duenez, "euria egiten duenean
urak irten egiten du, eta bi saree-
tako ura da kalera irtetzen dena".

Lanak amaitzeko hiru hile-
ko epea daukate, eta amaieran
Besaide lantegira zebrabidea
atonduko dute.

Kultur etxe pareko harresia
Kultur etxe aurreko zebrabide
ondoan, jausteko arriskua dau-
kan harresia dago. Casajara etxe-
ko jabeek lorategiko metro bi
utzi dizkiote udalari, Elizburuko
harresia bota eta espaloia zabal-
tzeko. Udalak ordainduko ditu
34.000 euroko lanak. A.U.

Jaustear dagoen harresia
bota eta espaloia metro bi
zabalduko dute Elizburun

Euri uren eta ur
fekalen sareak
banatzeko lanak
Urkizuaranen

Hamasei dendetako generoa ipini zuten salgai.

Bariku eta zapatuan herriko
hamasei dendarik euren generoa
hartu eta salgai ipini zuten Hila-
rio Azkarate frontoian. Barikua
izan zen egunik jendetsuena,
EMEtik azaldu digutenez: “Goi-
zean azoka txikira joaten direnek
bertan ere egiten dute bisita”. 

Giroa sortu zuen azokak fron-
toi barruan. Salmentei dagokie-
nez, batzuei beste batzuei baino
hobeto joan zitzaien, baina, oro
har, dendariek aurreko urteetan
baino gutxiago saldu dute. A.U.

Barikuan batu zen jende
gehien Aukera Azokan
Aurtengo Aukera Azokan aurreko aldietan baino 
gutxiago saldu omen dute EMEko dendariek

Bideoa: www.anboto.org

Lehiaketa publikoan parte hartze-
ko izena emanda 50 lagun baino
gehiago zituztela-eta, leku ara-
zoak aurreikusi eta Mañariko fron-
toian burutu zuten lanposturako
lehenengo proba, joan zen zapa-
tuan: azterketa teorikoan, azke-
nean, ia hogeita hamar lagunek
hartu zuten parte. 

Lehiaketa-oposizio hau dei-
tuta, Izurtzako Udalak esleitzea
gura duena lanaldi erdiko lanpos-
tu bat da; besteak beste, udaletxea,
medikuaren kontsultategia, jubi-
latuen lokala edo frontoiko alda-
gelak garbituko dituen langilea
kontratatzea.

Asteon udalean azaldu digu-
tenez, lehenengo azterketa igaro
dutenek  bigarren proba bat buru-
tuko dute orain: proba praktikoa
izango da hurrengo hori. I.E.

Ia hogeita hamar lagunek
hartu zuten parte joan zen
zapatuko lehenengo proban

Udal eraikinak
garbitzeko
postua betetzeko
hautaproba

“Mañariarrek herriaz duten iri-
tzia” jasotzeko helburuz, etxerik
etxe banatu duten hogei galde-
rako inkesta betetzeko deialdia
egin die herriko Ezker Abertza-
leak mañariarrei. Martxoaren
19a baino lehenago, herriko
hainbat gunetan ipini dituzten
buzoietan euren iritziak eta kez-
kak jakinaraztera deitu dituzte
herritarrak; besteak beste, auto-
bus geltoki ondoan edo plaza-
ko kutxazain automatikoen
ondoan ipini dituzte buzoiak.

Udalagazko hartu-emana
zelan bizi duten adierazi deza-
tela eskatu die, besteak besteak,
herritarrei, legegintzaldi hone-
tan udalean jarduterik izan ez
duen Ezker Abertzaleak. Herri
programa osatzeko baliatuko
dute bildutako informazioa. I.E.

Herrian zehar ipini dituzten
buzoietan jasoko dituzte,
bihar arte, erantzunak

Herri programa
osatzeko
inkestak banatu
dituzte herrian
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Durangaldean labur

ABADIÑO

GARAI

Bixente Kapanaga 19, behea 
48215 IURRETA (Bizkaia)

Tel.: 946 816 673 
Faxa: 946 817 636

construcciones@zarateyelexpe.biz

ATXONDO

Durangaldeko 
56. Txistulari Eguna,
domekan Zelaietan

Martxoaren 20an, 1956an lehe-
nengoz ospatu zuten herrian, Aba-
diñon, ospatuko dute Durangal-
deko 56. Txistulari Eguna. Orain
56 urte jo zuten kalejira bera joz
emango diote domekako ospaki-
zunari hasiera, Santa Ceciliabiri-
bilketaren emanaldiagaz: Zelaie-
tako Txanporta kultur etxe parean
abiatuko dute eguna, 11:00etan.

Eleder Iturrieta eta Yolanda
Etxeitak zuzenduta, kontzertua
eskainiko dute Durangaldeko txis-
tulariek, Done Zezili abesbatzak
eta beste hainbat musikarik,  San
Trokaz elizan, 13:00etan. 

Antolatzaileek azpimarratu
dutenez,  1956ko lehenengo edi-
zioan 7 txistularik hartu zuten

parte Durangaldeko Txistulari
Egunean, eta oraingo honetan 41
txistularik, 5 musikarik eta 20
abeslarik jardungo dute.

Besteak beste, Benito Ler-
txundi, Oskorri eta Xabier Lete-
ren kantak eskainiko dituzte.
Xabier Lete eta 1956ko Txistula-
ri Egunean parte hartu zuen eta
otsailaren 22an hil zen Julian
Azkarate txistulari abadiñarra
gogoratuko dituzte. I.E.

Berrogei txistularik, 5 musikarik eta 20 abeslarik
jardungo dute domekan, San Trokaz elizan

1956ko lehenengo edizioan
parte hartu zuen eta otsailean
hil zen Julian Azkarate gogoan 

Eskola berria 2012-2013 ikasturterako amaituta egotea aurreikusi dute.

Eskola berriko lanak hasi
zituztenetik, eskola alboko
bizilagunek hainbat eskari

egin dizkiote udalari. Lehenengo,
lanak metro eta erdi atzeratzeko
eskatu zuten, etxebizitzen lurreta-
tik legeak dioena baino hurrago
hasi zituztela esanda. Eskaera egin
eta aste bira, berriz, lanak geldi-
tzeko eskatu zuten, lur horiek koo-
peratibarenak direla eta lanen
lizentzia ilegala dela azalduta.
Udalbatzak eskariari uko egin eta
lanak ez geratzea erabaki du.

Joan zen asteko eguenean lan-
du zuten gaia ezohiko udalba-
tzan. 60 bat herritar inguru gertu-
ratu ziren. David Cobos alkateak

etxebizitzen kooperatiba sortu
zenetik honako azalpen kronolo-
gikoa egin zuen. Azaldu zuenez,
2007an aurreko udal korporazioak
Jaurlaritzari eskola egiteko lursai-

lak eman zizkion. Auzokideek lur-
sailen permuta baten ziurtagiria
eskatu dute, baina garai hartako
alkate Jose Antonio Igarzak argi-
tu du permuta hori ahozko akor-

dioa izan zela eta ez dela burutu.
Cobosek prozesuan ez duela ezer
legez kanpokorik sumatzen esan
du : “Udaleko teknikoak lizentzia
emateko arazorik ez du ikusi".
Bizilagunekin berba egiten jarrai-
tzeko prest agertu da. 

EAJren iritzia
Oposizioko alderdiak "hainbat irre-
gulartasun" izan direla eta udalak
emandako lizentzia "ilegala" dela
esan du. Bozketan abstenitu egin
ziren eta beste idatzi bat aurkez-
tu zuten, baldintza batzuekin:
"Lurren permuta sinatzea, kal-
teordaina emanda, eta obraren
mugak 5 metro atzeratzea". A.U.

Udalak eskola berriko lanak
ez geratzea erabaki du
Eskola alboko etxebizitzetako bizilagunek obrak geratzeko eskatu zuten

Obrekin jarraitzeko erabakia
hartu dute, eta bizilagunekin
berba egiteko prest agertu
dira udal arduradunak

Domekan Euskal Autonomia Erkidegoko 100 esta-
blezimenduri kalitate ziurtagiria emango diete Jaur-
laritzak eta Euskaldendak komertzioen konfedera-
zioak. Horietako establezimendu bi Durangokoak
dira: EHKI Estudio eta Unzueta Artisautza. Bitor Liza-
rribar Euskaldendakeko lehendakariak azpimarrra-
tu duenez, “komertzio txikiek beti dute bezeroei arre-
tarik onena eskaintzeko helburua”.

Unzueta Artisautza eta EHKI
establezimenduei sari bana

Apirilaren 14an Korrika 17 Durango-
tik igaroko da, eta apirilaren 9an baz-
karia egingo dute Plateruenean. Txar-
telak Abarrak euskaltegian eta Pla-
teruenean daude salgai. Korrika
afaria, berriz, hilaren 13an, 21:00etan,
egingo dute Txantonesan. Izena jate-
txean bertan eman behar da.

Korrika bazkarirako
txartelak salgai

Abadiñon, Traña-Matienako Bodeguilla taber-
nak 2,5 kiloko ostruka arrautzagaz eta txisto-
rragaz  nahaski erraldoia egin zuen joan zen
astean. Ondoren, nahaski hori bere ohiko beze-
roen artean banatu zuen. Ardoa ere izan zen
janaria eztarritik bultzatzeko. Oiloen dozena
bi eta erdi arrautza beharko lirateke horrelako
nahaski bat egiteko, azaldu zutenez.

Ostruka arrautzagaz
egindako tortilla erraldoia

Lurpeko zaborrontziak
aldatzea aztertzen dabiltza
Udaletxe atzean daude lurpeko
zaborrontziak. Orain berriak ins-
talatzen dabiltza zenbait herri-
tan, eta laster kamioiak eta Garai-
ko edukiontziak ez dira batera-
garriak izango. Gontzal Sarrigoitia

alkatearen berbetan, “ez daukagu
berriak ipintzeko lekurik, eta gares-
tiak dira”. Hori ikusita, kanpoko
ontziak ipintzeko aukera azter-
tzen dabiltza, arkitektoagaz. 

Bestalde, auzoetako zabo-
rrontziak ere kamioien ibilbidean
bertan ipiniko dituzte, kamioia
auzo barreneraino sartu ez dadin.
Aiartzan, esaterako, papera eta
beira biltzekoak ere egokituko
dituzte. M.O.

Kanpoko zaborrontziak
ipintzeko aukera da orain
aztertzen dabiltzana
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BERBAZ
“Udalek ipini ditzakegun traba denak ipiniz
gero, AHTa arinago geratuko genuke”
Lau urteotan egindako lanari errepasoa egin eta gauzatzeko geratu diren asmoen berri eman digu Atxondoko alkateak

David Cobos •

Atxondoko alkatea

36 urte 

Abokatua da ofizioz

Parte-hartzeari dagokionez, pleno eta
batzorde irekiak egin dituzue...
Bai. Udaletxetik ezin diogu jendeari
e s k a t u  e r a b a k i e t a n  p a r t e  h a r t u
dezan ezelako informaziorik ematen
ez badiogu. Uste dut jendea ohitu
dela eta ez lukeela ulertuko atzera-
pausor ik  egitea;  infor mazior ik  ez
egotea, batzordeak itxiak izatea...

Hirigintza Plana zer fasetan dago?.
Gabonak orduko aurrerapena onar-
tu genuen. Ekarpenak jaso ditugu,
dozena erdi bat, eta horiek aztertzen
gabiltza.  Badago zer  ikasi ;  guk ez
dakigu beste inork baino gehiago;
gai askoren inguruan gutxiago daki-
gu batzuetan. Ekarpenak aztertuta,
hasierako onarpena emateko txoste-
n a  e g i n g o  d u g u .  Ho r re n  o n d o re n
alegazioak letozke, eta betiko onar-
pena Aldundiak egingo du. Hasiera-
ko onarpen horren aurretik Izurtzan
egin duten antzeko galdeketa plan-
teatu gurako genuke. Hor badaude
hiru proposamen, potoloenak-edo,
eztabaida sortu dezaketenak: Mar-
koidan etxebizitzak eraikitzea, Itziar
taber naren a lboan pol ik iroldegia
e g i t e a  e t a  o r a i n g o  p o l i g o n o a re n
pareko lurrak industriarako birkali-
fikatzea. Eztabaida alor bitan egin
daiteke;  etxeen zein industr iaren
kokapenean eta kopuruan.

Zer uste duzu Ezker Abertzalearen egoeraz?
Zalantzak dauzkat. Eztabaida baka-
rra juridikoa izan beharko litzateke,
b a i n a  e z t a b a i d a  p o l i t i k o a  e g i t e n
d a b i l t z a .  L e g e a  b e t e t ze n  b a d a  e z
dago ezer eztabaidatzeko, eta lege
horretan ez dauden gauzak exijitzen
hasi dira. Hori legea  zentzubakoa
izanda; ezin da inor zigortu epaiketa
barik. Guk ahaleginak egingo ditugu
batera edo bestera egoteko, eta ez
bagaude, kaletik behar egiten jarrai-
tuko dugu. A.Ugalde 

Eguazten honetan AHTaren
desjabetza aktak sinatzeko
Bilbora deituta egon da Atxon-

doko alkatea, Elorriokoagaz eta
Abadiñokoagaz batera. Hitzordura
agertu egin da David Cobos, desja-
betzen prozesuaren kontrako ale-
gazioekin. 

Zer gertatu da Bilboko batzarrean?
Desjabetzen prozedura txarto egin
dutela-eta bertan behera uzteko ale-
gazioa aurkeztu dugu. Gauza batzuk
ez dituztela aintzat hartu eta horre-
gatik ez nituela aktak sinatuko esan
diet. Beste idatzi batzuk ere aurkez-
tu ditugu,  desjabetzak egitekotan
lursailetan bertan egin behar direla
esanez; legeak hori dio. 

Aurrekoetan ez zara aktak sinatzeko
momentuan agertu. Orain zergatik bai?
Gure helburua beti izan da prozesu
guztian ahalik eta traba gehien ipin-
tzea.  Hasieran pentsatzen genuen
sinatzera ez joatea zela erabaki ego-
kiena. Ikusi dugu guk sinatu ezean,
eurek sinatzen dituztela aktak. Ale-
gazioak ipinita, desjabetzen tramita-
zioa atzeratu egiten da hilabete, eta
zelanbait esanda, hor egoten jarrai-
t ze n  d u g u .  Tra b a  g e h i a g o  j a r t ze n
ditugu horrela, ez sinatuta baino.

Trena geratu daitekeela pentsatzen duzu.
Egunkarietan irakurrita ematen du
amaitzear dagoela, baina errealita-
teak, oraingoz, kontrakoa esaten dit;
e s t a t u  b a t  h a m a r  u r t e a n  t re n  b a t
egin guran dabilela, egin ezinik. Kri-
siak mesede egiten digu kasu hone-
tan. Apustu politiko hutsa da, arlo
tekniko eta  ekonomikoan ezelako
a u r r e i k u s p e n  b a k o a .  Je n d e  a s k o
etsita dago; Ezker Abertzaleko udal
asko ikusten dut, Gipuzkoan, adibi-
d e z ,  a k t a k  s i n a t u  e z  e t a  a h a l e g i n
gehiago egin barik. Beharbada uste
dute ez dagoela zereginik, eta herri-
ko arazoetan zentratzen dira. Bakoi-
tzak ikusiko du. Nik uste dut gauza
biak egin behar direla; herrirako lan
egiten eta trena gelditzen saiatuko
gara. Ipini daitezkeen traba guztiak
herri denetan ipiniko balira, askoz
arinago geratuko genuke.

Legegintzaldia amaitzear da.Lau urtean
egindakotik zer nabarmenduko zenuke?
He r r i a k  e s k a t z e n  z i t u e n  h a i n b a t

azpiegitura garatu ditugu; autobus
geltokia, ludoteka, gaztetxea berriz-
tatzea, osakidetza handitzeko beha-
r r a k ,  e t x e b i z i t z a  s o z i a l a k . . .  O s o
pozik gaude. Horrek ez du esan gura
guk gura genuen guztia egin dugu-
n i k .  A r a n t z a t x o a  d u t  B a r r a s k i k o
etxebizitzekin eta biribilguneagaz.
Barraskin dena lotuta zegoen, obrak
h a s i t a ,  h i g i e z i n e n  k r i s i a  h a s i
zenean. Obrak gelditzeaz gainera,
ekonomikoki ere kalte handia eragin
digu; udalak hor diru bat dauka har-
tzeko, eta ezin du. Biribilgunean ere,
hasieran dena lotuta zegoen, baina

azken momentuan, erreka dela-eta,
baimena atzera bota ziguten. Hiri-
gintza Planean beste planteamendu
bat egin dugu biribilgunea egiteko.

2011ko aurrekontuetan ez duzue inber-
tsio handirik aurreikusi.
Ez ,  b a i n a  h o r re k  e z  d u  e s a n  g u ra
h e r r i a  g e l d i r i k  e g o n g o  d e n i k .  Ia z
h a s i t a k o  h a i n b a t  g a u z a g a z  b e h a -
rrean jarraitzen dugu, eta inbertsio-
rik eskatzen ez duten hainbat lane-
tan gabiltza; hirigintza plana, fran-
kismoaren biktimen gaineko ikerke-
ta, parte-hartzea... 

“Lau urteotan egindakoagaz pozik nago,
baina arantzatxoa daukat Barraskiko etxebizitzak 

eta biribilgunea ezin egin izanagatik” 

“Izurtzakoa lako 
galdeketa egin gurako

genuke Hirigintza 
Planagaz”

“AHTaren gaian, 
alegazioak ipinita 

ez sinatuta baino traba
gehiago jartzen ditugu” 

Bideoa: www.anboto.org
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Idoia Agorria
PSE-EE

Sei hankako mahaia

Zirkulazioa eta
bizi kalitatea

Aire garbia arnastea eta ahalik
eta denbora gutxien galtzea zir-
kulazioko auto-ilaretan alder-
di lagungarriak dira herrita-
rren bizitza-kalitatea hobetze-
ko. Elkarrekin lotuta daude biak.

Durangoko Alderdi Sozia-
listaren ustez, mugikortasuna
lehentasun bat da eta izan da.
Gure proposamenei esker, aur-
ki Durango semafororik gabe-
ko herria izango da. Hala, bada,
ez da auto-ilararik sortuko, eta
ke gutxiago egongo da. 

Aurtengo aurrekontuari
zuzenketa bat egin diogu, Fray
Juan de Zumarraga eta Alluitz
kaleen arteko bidegurutzean
biribilgunea egiteko. Tokiko
Inbertsiorako Estatuko Lehen
Funtseko laguntzak baliatuz (E
Plana), Alluitz eta Sasikoa
kaleen arteko biribilgunea egin
genuen. Obra horren bitartez,
bidegurutze bateko zirkulazioa
arintzea lortu genuen, bidegu-
rutze horretako itxaronaldia
amaigabea iruditzen baitzi-
tzaien oinezkoei eta ibilgailuei.

Aurreko udal aurrekon-
tuan, Landako eta Francisco
Ibarra kaleen arteko biribilgu-
nea sartu genuen. Horren bidez,
alde horretako zirkulazioa
nabarmen hobetu da, hala
oinezkoentzat nola ibilgailuen-
tzat.

Bestalde, kezkatuta gaude
hiribildura iristeko sarbidee-
tan izaten diren auto-ilarak iku-
sita, batez ere, Elorrioko erre-
pidetik sortzen diren ilarekin.
Hargatik, gobernu taldeari
eskaera egin diogu Durangoko
kanpoko eraztuna ixteko Urki-
hegoaldeko zatian; Tabiratik
Sabecoko biribilgunera bitar-
tean. 

Hori betez gero, babesa
emango diegu iazko aurrekon-
tuei. Gure ustez, apirilean abia-
raziko den proiektu horrekin,
eta, era berean, Eusko Jaurla-
ritzak trenbideak lurperatzeko
egingo dituen obrekin, auto-ila-
ra gutxiago egongo da Duran-
gon, zirkulazioaren presioak
ere behera egingo du, eta gure
herria atseginagoa izango da
denentzat.
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Milesker, Mari.
Zure mendiaren babespean bizi direnen artean euska-
rarekiko maitasuna zabaltzeagatik, eskerrik asko. Zure
goizeko ihintz tantekin gure lakua betetzen laguntzea-
gatik, eskerrik anitz. Anbototik abiatuta eta Larrunerai-
no mendiz mendi ibili den euskalzaletasuna eta elkar-
tasuna garatzen laguntzeagatik, nola eskertu? 

Zure babespean den Durangaldeak harrera ezin hobea
egin digu Larrunen itzalean eskuararen besta egiten dugun
eskualdunoi. Gure Euskal Herriko ama lurrak sorturiko
magiak edo euskararen indarrak horrelako mirariak lor-
tzen dituen deliberatzea ez da lan erraza. Hori dela eta,
deliberorik ez hartzea erabaki dugu eskuaraz mintzo gire-
nek euskaraz berba egiten dutenengana heltzeko. Eske-
rrak emateko gutuna zuri bidaltzea hautatu dugu, euska-
raren indarrak bultzatuta lagundu gaituztenak ere zure altzo-
an hartuta dituzulako. 

Mari, zure indarra omentzen zuten garai bateko sor-
ginek bezala, gaur egungo euskaldunok ere zer sufritu badu-
gu, bereziki gure ondare preziatuenak ezagutza ofizialik
eta babesik ez duen lurralde honetan. Baina historiak era-
kutsi digu eraso gogorrenen aurrean ere euskaldunok ain-
tzinera segitu dugula. Eredu horri heldu eta etorkizuneko
euskaldunek gogoan hartuko duten eraso berri baten
garaileak izateko lanean jarraituko dugu.

Tontorretik gailurrera euskararen aldeko pausu garran-
tzitsu eta hunkigarria emana izan da, orain denen artean
aldapan behera egin eta Senpereko lakuraino joatea bes-
terik ez dugu behar. 

Gure Senpereko aintzira laku bat besterik ez da mun-
duan, baina ez da erraza horrelako maitasuna, indarra eta
besta bere inguruan biltzen dituen besterik atzematea. Aur-
ten ere mundu bat bildu nahi dugu bere inguruan; euskal-
tzaleen munduak berriz ere bertan bat egitea da gure xedea.
Hitzordu horretan gurekin izatea espero dugu bihotzetik.
Mintza zein berba, eskuara edo euskara, talo zein ogitar-
te, sagardo ala ura, dantza edo Ibilaldia denak izanen gara
bat maiatzaren 8an Senperen eginen den Herri Urratsen.

Gure eskerrik beroenak eta laster arte.

Seaska. Lapurdi, Nafarroa Beherea eta Zuberoako ikastolen federazioa

Martxoaren 25ean, langileok
gure herrietako plazetara!

Injustizien aurrean itsu-mutu-gor egoteak ez duelako
balio. Hori da, hain zuzen ere, langile mugimendua urte
luzetan indartsu egin duen ezaugarria; konpromisoa,
elkartasuna, lankidetzaren balioa eta, nola ez, eskubi-
deen defentsa.

Horregatik bereziki, gaur inoiz baino gutxiago, ezin ditu-
gu senideak eta euskal preso politikoak bakarrik utzi.

Beraientzako josi duten amaraun sare horretan bide lagun edu-
ki behar gaituzte herritar guztiak, baina, batez ere gu, langile-
ria, borrokaren balioa ezagutzen dugulako eta borrokaren bidez
erronkak irabazten direla ondo baino hobeto dakigulako.

Guztiok batera sakabanaketari ateak itxiko dizkiogu, zigo-
rraren hiru laurdenak beteta dituztenak etxera ekarriko ditugu,
bizi osoko espetxe zigorrekin bukatuko dugu eta bisitetan tratu
iraingarri gehiagorik gerta ez dadin lortuko dugu.

Eta zuk, irakurle, pentsatuko duzu ea zer egin dezakezun,
honetan guztian zein izan daitekeen zure papera. Erraza da, lagun:
zuk erabakitzen duzuna, baina, gutxienez, martxoaren 25ean
zure herriko plazan egingo den kontzentraziora joan zaitez.

Guk gure aldetik, dei egiten dizuegu, LABeko delegatu guz-
tiei, afiliatuei eta gure lagun zareten guztioi, euskal preso eta
iheslarien eskubideen defentsan kalera atera zaitezten. Azken
ostiralean, urratsa ematetik bidea egitera pasa zaitezten!

Durangaldeko LAB

Klik batean

Zuloak errepidean 
Matienako Trañabarren kaleko argazkia; bertan errepidean dau-
den zulo bietako bat ageri da. Ea udaletxean hori konpontzeko
zerbait egiten duten. Zergak kobratu bakarrik ez, errepideak ere
txukun mantendu behar dira.

Ibon Lizundia Leturiaga (Matiena-Abadiño)

@
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KULTURA
MUSIKA ELKARRIZKETA

“Orain kantagintza nire bizitzan
txertatuago dagoela esango nuke”

Zer da Platerueneko emanaldirako pres-
tatu duzuna?
Amodioaren gaia jorratu nahi dut bereziki.
Normalean libreago egiten ditut ikastaroak,
gai konkretu bati heldu gabe, baina kasu
honetan beste hiru lagunekin kantutegia
konpartitu behar zenez, gai konkretu bat
jorratzea pentsatu dut. Amodioaren edo
harremanen gaia euskal kantagintzako gai
printzipala izan da, bestetik, mundu osoko
kantagintza guztietan bezala.  

Ez dakit zehazki Kantulagun lakoak izan
diren egin dituzunak, baina modu hone-
tako saioetan jardun izan duzu, ezta?
Hogei bat urte izango dira lehen kantu ikas-
taroa egiteko gonbidapena jaso nuela. Geroz-
tik, urtero aritu izan naiz han edo hemen.
Berrehun bat kantuko bilduma batetik abia-
tzen naiz eta ikastaroaren luzeraren arabe-
ra egokitzen dut. Orain ezingo nuke egin,
baina gogoan dut Ondarroan 40 orduko
ikastaro bat egin nuela, eta, nik 200 kantu
eraman banituen beste 200 irakatsi zizki-
datela hango ikasleek… 

Gustura aritzen zara entzuleen parte-har-
tzea oinarri duten emanaldiotan?
Oso harreman zuzena eta gertukoa sortzen
da jendearekin. Kantuak batu egiten du; hori
probatu duen edonork daki. Distantzia labur
hori asko gustatzen zait: eszenatokitik kan-
po, borobilean eserita, normalean ikusle iza-
ten direnen maila beretik kantatzea.

Berrizko Kultur Etxean izan zinen orain
hilabete gutxi. Zelako oroitzapena duzu?
Oso talde polita bildu ginen. Oso jende jato-
rra eta atsegina. Han ere, beti bezala, kan-
ta pare bat ikasita joan nintzen etxera…

Azken urteetan beste martxa batean dihar-
duzula ematen du.Zelan bizi duzu musi-
kagaz daukazun harremana orain? Zer
alde dago hasierako urte haiekiko?
Orain kantagintza nire bizitzan txertatua-
goa dagoela esango nuke. Ez daukat kan-
tak egiteko urgentziarik, ateratzen diren
bezala ateratzen dira, presarik eta presio-
rik gabe. Orain kantak eta kantaldiak gehia-
go dira olatuak bezala, badatoz eta badoaz,
baina ez dira inoiz agortzen. 

Zer egoeratan, zer leku eta unetan, gerta-
tzen zaizu sorkuntza emankorren?
Egia da lanean hasten naizenean obsesibo
samarra naizela. Hau da, hilabete egon nai-
teke ezer egin gabe, eta gero bi astetan dena
utzi eta 24 orduak gutxi direla kantak sor-
tzeko. Purrustadaka bezala aritzen naiz.
Orain bat ere ez, orain topera.

Zu eta zure musika legez, entzulegoa ere
aldatu egin da.Zelakoa da entzulegoagaz
daukazun hartu-emana?
Nik aldaketa gehiago sumatzen dut anto-
lakuntza kontuetan entzuleengan baino.
Suertez, gutxi edo gehiago, beti etorri izan
zait jendea kantaldietara, eta normalean gus-
tura joan ohi dira etxera. Nik 20 urte nitue-
nean adin berbereko jendea izaten nuen
jarraitzaileen artean, eta orain 40 dituda-
nean nire adinekoez gain 20 urtekoak ere
ikusten ditut kantaldietan.

Zer proiektu edo helburu dauzkazu musi-
kagintzari dagokionez?
Aurtengo urtea amaitu aurretik disko berria
kaleratzea da nahi nukeena, eta espero dut
garaiz heltzea. I.E.

Elkarrizketa batean irakurri dugunez,
orain hamarkada bi kantagintzan hasi
zinen hasierako urteetan,urtean 200 kan-
taldi eskaintzen zenituen.Gehiegizkoa zen
erritmo hura?
Momentu hartan ez nuen modu horretara
bizi, zurrunbilo hartan gustura bizi bainin-
tzen. Ikastaro soziologiko trinko bat izan zen,
eta euskalkiez gain Euskal Herriko geogra-
fia puska bat ere ikasi nuen, gainera. Orain-
go ikuspuntutik iruditzen zait gehiegizkoa,
gehienbat gibela eta urdaila osasun onean
behar dira eta…

Datorren eguenean, martxoaren
24an, Durangoko Platerueneko
Kantulagun ekimenaren barruan
saio bat gidatzera etorriko da
Mikel Markez errenteriarra.
Saioa zelan pentsatu duen
azaldu digu, besteak beste.

“Bereziki amodioaren gaia
jorratu nahi dut Platerueneko

egueneko Kantulagun
ekimeneko saioan”

Musikagaz lotuta beti, baina diskoak
kaleratu eta zuzenekoak eskaintzetik
aparte, azken urteetan  beste hainbat
eginkizunetan ere jarduna da Mikel Mar-
kezek. Bestelako egitasmo horiei dago-
kienez, datozen hilabeteetarako dituen
proiektuez galdetu diogu, eta hainbat pis-
ta eta “sekretu bat” ere kontatu dizkigu:
“Bi proiekturekin dihardut aurten: bate-
tik, Pako Aristirekin liburu batean lanean

dihardut, Benito Lertxundiren mundu
ikuskeraren inguruan. Benito,plazer bat
izan duk izango du izenburu; bestetik,
irratsaio bat egiten hasiko naiz udan, bai-
na hau oraindik sekretua denez, ez esan
inori!”, aurreratu digu umorez. 

Duela zenbait aste Argia astekarian
egin zioten elkarrizketan eman zuen
Markezek azken urteetan Pako Aristi
idazleagaz eta Benito Lertxundi musika-
riagaz lotzen duen harremanaren berri. 
Afaltzeko batzen ei dira, eta, Argian kon-
tatzen zuenez, “gauza askotaz aritzen gara
afari horietan”: euskal gatazkaz, erlijioa-
ri eta transzendentziari buruz zein sexuaz,
arteaz eta sorkuntzaz. Harreman horren
isla izango da liburua. 

Benito Lertxundiren mundu
ikuskeraren inguruko liburua

Pako Aristigaz dihardu

Markezek, Benito Lertxundiri

buruzko liburua prestatzen

“Distantzia laburra gustatzen
zait; eszenatokitik kanpo,

borobilean eserita, ikusleen
maila beretik kantatzea”

“Ez daukat kantak egiteko
urgentziarik, ateratzen diren

bezala ateratzen dira,
presarik edo presiorik barik”



KulturaK 2011ko martxoaren 18a, barikua anboto12

GEURE DURANGALDEA

Arantza Arrazola 
San Agustingo 

kudeatzailea

Zorionak ‘Errautsak’-ekoei
Egun hauetako kontua da Donostia Antzerki Saria Errau-
tsak antzezlanak eskuratu berri duela.  Duda barik, azken
urteotan euskaraz sortutako lanik borobilenen artean dago
Artedrama, Le petit Théâtre de Pain eta Dejabu taldeen arte-
ko produkzioa.

Le petit Théâtre de Pain gurean formatu txikiko pie-
zengatik ezagutzen dugu; adibidez, Aulki Hutsa. Hala ere,
Frantzian, erreferente argia dira; kaleko antzerkigintzan
bereziki, festibal handi guztietan hartzen dute parte. Egoi-
tza Lapurdiko Luhuson dute. Berez, bost herri txikik osa-
tzen duten mankomunitatearena da; Kanbo da herririk han-
diena. Pozik hartu genuen egoitza ezagutzeko gonbita! Harri
eta zur gelditu ginen bertan ikusitakoak ikusita…

Antzerki produkzioari zuzendutako fabrika: horixe
izan zen topatutakoa! Luhuson erdi ahaztutako eraikin ede-
rra zegoela jakinda, Le petit Théâtre de Painek gune esze-
niko bihurtzeko proposamena luzatu zien udalei: agerto-
kia, baliabide teknikoak, eserleku-patioa… Berezitasuna,
ordea, helburuan dago: erakusteari baino, sortzeari ema-
ten diotelako garrantzia. Hiru norabidetako sormena lan-
tzen dute antzerki fabrika horretan: kale antzerkigintza,
mugaz gaindiko euskarazko sorkuntza eta euskal dantze-
tan oinarritutakoa, Euskal Dantzarien Biltzarrari esker. 

Zalantza barik, proiektu aparta Luhuson ikusitakoa,
honetan gabiltzanok ez dugu halako beste esperientziarik
ezagutzen.

Ikusitakoak ikusita, neure buruari galdetzen diot ea
hemen norbaitek imajinatzen ote dituen bost-sei herri txi-
ki (eta handi) euren aurrekontuetako sos batzuk halako
proiektu batera bideratzen? Hain gertu… eta hain urrun.

ZINEMA ETA MUSIKA

‘Amerikanuak’ dokumentala
ikusgai eta entzungai Arriolan  
Audience taldeak ipini dio dokumentalari musika, eta zuzenean joko du gaur Elorrion

E statu Batuetako Nevadako
Elko herrira joandako
hainbat emigrante euskal-

dunen historia kontatzen duen
dokumentala da gaur, 22:30ean,
Elorrioko Arriolan aukeran izan-
go duguna. “Herrialde arrotz
batean bizitza duina egiteko borro-
kari, nostalgiari eta komunitate
bateko kide sentitzeari buruz”
dihardu Amerikanuak lanak.

Arriolan gaur, Nacho Reig-ek
zuzendu eta Gorka Bilbaok edita-
turiko ikus-entzunezkoa emango
dute, baina horretaz gainera,
Audience talde gernikarrak doku-

mentalerako sorturiko kantak ere
zuzenean izango dira entzungai.

Audience talde bizkaitarrak,
19 kanta sortu ditu Amerikanuak
dokumentalaren soinu-banda
osatzeko; blues, rock eta folk uki-
tuak dituztenak dira konposizioak,
Gernikako musikariek dokumen-
taleko irudietan eta berbetan oina-
rri hartuta sortutakoak guztiak.

Gitarrak, biolinak, pianoak,
steel gitarra eta programazioak
uztartzen dituzte Audience-ekoek,
2010ean Bidehuts plataformagaz
argitaratu zuten lanaren zuzene-
koan eskaintzeko. I.E.

AEBetara emigratu zuten

euskaldunen historia

kontatzen dute filmean

‘Amerikanuak’ lana,

Audience-en zuzeneko

soinu-bandak lagunduta

Emanaldiak hartuko dituen Erro-
ta kultur etxean aurkeztu zuten
atzo domekan lehenengo saioa
izango duen Antzerkiño antzerki
jaialdia. Marisa Vazquez kultura
zinegotzia eta parte hartuko duten
hiru antzerki taldeen ordezkariak
batu ziren agerraldian.

Lehenengo edizioa duen jaial-
dirako umeentzat pentsatutako
bost antzerki lan ekarriko dituz-
tela azaldu zuen Marisa Vazquez
zinegotziak, eta erakustaldia
“jarraipena izateko helburuagaz”
jaio dela.

Kukubiltxok emango dio jaial-
diari, martxoaren 20an, hasiera:
jatorri ezberdineko ume biren
arteko maitasun istorioa kontatzen
duen Txirrikiz kale-antzerkia
eskainiko du, 12:30ean, Errota kul-
tur etxearen inguruan; Uharte eze-
zaguna aurkeztuko du Marke-
liñek, egun berean, 18:00etan. 

Galiziatik datozen konpainia
biren lanak ere izango dira Antzer-
kiñon ikusgai: Trompicallo antzer-
ki taldearen El día que llegó una
nube y llovió, martxoaren 26an,
12:30ean izango da; eta El retrete
de Dorian Gray-ren Rua aire, 27an,
12:30ean. 

Gorakada taldearen Ogro txi-
kia obra sarituak itxiko du jaial-
dia, apirilaren 3an. I.E.

ANTZERKIA JAIALDIA

Hiru antzerki talde euskaldun eta
galiziar bi Abadiñoko Antzerkiñon
Joan zen astean aurreratu genuen jaialdiko parte-hartzaileen zerrenda luzatu egin dute;
Errotan egin zuten atzo jaialdiaren aurkezpena, eta domekan da lehenengo emanaldia

Umeei zuzenduriko bost

antzezlanekin osatu dute

Antzerkiñoren egitaraua

Bideoa: www.anboto.org



MODA GEHIGARRIA
anboto 2011ko martxoaren 18a, barikua

moda 2011moda 2011



2011ko martxoaren 18a, barikua anboto22Mg moda gehigarria

AAllaaii  eettaa  ffrreesskkoo,,  
uuddaarraakkoo  pprreesstt

Kolore biziak erabiltzea da
datozen hileetara-
ko umeen
j a n t z i a k
d i s e i n a -
tzen dituz-
ten gehie-
n e k
b a l i a -
t z e n
d u t e n
e z a u g a r r i
n a g u s i a .
K o l o r e
b iz iko

k a m i s e t a k ,
askotan moti-
bo koloretsue-
kin estanpa-
tuak, ikusiko
ditugu ume-
e n t z a k o

arropa den-
detan dato-
zen hileetan:
loreak, ani-

maliak eta
abar iru-
dikatzen
dituzten
es tan-
patuak
jaso-
t z e n

dituzte udaberr i-
udarako proposame-

netariko askok. Datoz-
kigun sasoi epel eta beroe-
tarako aproposak diren
soineko eta
alkando-
r a k
eska i n -

t z e n
dituzte ,
beste-
ak bes-
t e ,

umeentzako
arroparen diseinuan
jarduten dutenek.  Muti-
lentzat, “arrantzale”
itxurako looka, eta nes-

kato zein mutikoentzat man-
ga laburreko koadrodun

alkandorak nagusitu-
ko dira.

Itxura ‘hippie’ eta
informaleko praka
bakeroek eta nes-
kato zein mutiko-

entzako praka labu-
rrek arrakasta segur-

tatua izango dute.
Neskatoentzako,
gona laburrak ere

hainbat eratakoak
topatuko ditugu den-
detan. ‘Bombacho’
erako prakak ere
asko ikusiko ditugu,

luze zein labu-
rrak.

IInnffoorrmmaall
Gazte eta helduentzako arro-
paren tendentziak jasotzen
duen legez, informaltasuna,
freskotasuna eta alaitasuna
adierazten duten kolore eta for-
mak dira datozen hileetarako

joera nagusiak. 

Formalitaterik eza
eta argitasuna adie-

r a z t e n
d u t e n
e t a
udabe-
rri zein uda
sasoiekin
h a r r e -
m a n
zuzena

daukaten koloreak
dira bilduma gehiene-
tan nagusi: fucsia,
larrosa, horia, gorria
eta berdea asko era-
bili dituzte sasoi berri-

rako arropetan.
Azken den-

b o r a l d i e t a n
urteko beste

s a s o i
batzueta-
rako egin
d u t e n
m o d u a n ,

udaberri eta
udarako ere
diseinatzaile
askok plaza-
ratu dituzten
p r o p o s a -
menek kul-
turar teko
e z a u g a -
rriak dauz-

kate: hainbat
kulturatako janz-

keretan bilatzen dute
d i s e i n a -
t z a i l e
askok ins-
p i r a z i o a :
e z a u g a r r i
e t n i k o a k
dituzten arro-
pak diseina-
tzen dituzte;

Indiako janzkeran oina-
rrituta, esaterako.

Proposamene-
tar iko askotan ,
bestalde, ezauga-
rri etniko horiek eta
janzkera urbanoa
uztartzen dituzte
umeentzako arropa

sortzaileek. 

OOssaaggaarrrrii
Beharrezko eta

hain erabilgarri
diren aipaturiko
praka, kamiseta,
alkandora eta soi-
nekoak osatu eta
eurekin konbina-
tzeko hainbat
osaga r r i  e re
jasotzen dituz-

te katalogoek;
d i a d e m a k ,

belarritakoak,
lepokoak...

Gazte eta helduentzako arroparen joeragaz bat eginda, informal-
tasuna, freskotasuna eta alaitasuna adierazten duten koloreak eta
formak dira umeen arropa dendetako esekigailuetan eta haur par-

keetan udaberri eta uda sasoirako joera nagusi. Datozen hila-
beteetan datozkigun egun epel eta beroetarako apropos, alkan-

dora, soineko, praka eta gona laburrak dira dendetako kata-
logoetan ageri diren joeren aurrerapen interesgarriak.

HHaaiinnbbaatt  kkuullttuurraattaakkoo

jjaannzzkkeerreettaann  bbiillaattzzeenn

dduuttee  ddiisseeiinnaattzzaaiilleeeekk

iinnssppiirraazziiooaa

EEgguunn  eeppeell  eettaa
bbeerrooeettaarraakkoo

aapprrooppoossaakk  ddiirreenn
ssooiinneekkoo  eettaa
aallkkaannddoorraakk

PPrraakkaa  bbaakkeerrooaakk
uuddaabbeerrrriiaann;;  ggoonnaa

eettaa  ssooiinneekkoo
llaabbuurrrraakk  uuddaann

NNeesskkaattoo  zzeeiinn

mmuuttiikkooeennttzzaakkoo,,

mmaannggaa  llaabbuurrrreekkoo

kkooaaddrroodduunn

aallkkaannddoorraakk

IInnffoorrmmaallttaassuunnaaeettaa  aallaaiittaassuunnaaaaddiieerraazztteenn  dduutteennffoorrmmaa  eettaa  kkoolloorreeaakk
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Umeen oinetakoen aukera geroago eta ugariagoa
eta koloretsuagoa da. Txikitxoenetatik hasi eta gazte-

txoen tailetaraino, kolore biziko hainbat modelo ikusi ahalko ditu-
gu udaberri honetan. Nagusientzako oinetakoen bertsio txikiak
ere geroago eta gehiago dira. Erosotasunak garrantzia handia
du;  oinetakoek apurtu arte ibiltzeko modukoak izan behar dute.

AAppuurrttuu
arte ibiltzeko 

Kirol zapatilak,  txarolezko
zapatak, sandaliak,  marrazki-
dun oinetakoak... zapata den-
detako erakusleihoetan uda-

berria gertu dau-
k a g u l a

u m e e n
zapatetan
ikusten da.
K o l o r e

a u k e r a
handiagaz ,

ge roago  e ta
modelo gehiago daude etxe-
ko txikienentzat.

BBeellkkrroodduunnaakk
Umeen erosotasunerako

belkrodun oinetakoak
izango dira nagusi

a u r t e n g o
udabe-

r r i a n .
Txikie-
n e n

zapata
eta zapa-

t i l e t a n ,
b a t e z  e r e ,

horrelako oine-
takoak topa-

tuko ditu-
g u ,

eurek
erraz

ipini eta kentzeko modukoak.
Gaztetxoen oinetakoei dago-
kienez ere, modelo asko iku-
siko ditugu  belkroagaz lotze-
koak. Zapatiletan, batez ere,
horrelako oinetako ugari egon-
go da.

NNaagguussiieennaakk  llaakkooaakk
Geroago eta gehiago,
nagus ien tza t
egiten dituzten
antzeko mode-
loak egiten dituz-
te  o ine takoen
fabr ikatza i leek
umeentza t  e re .
Adibidez,   zapatila
eta sandalien arte-
ko hibridoak ikusiko ditugu.
Erosoak eta freskoak izaten
dira oinetako horiek, oin guz-
tia eusteagaz batera beroagaz
oinak egostea eragozten dute-
lako. Duela urte bitik ohiko san-

dalien alboan ikusten ditu-
gu erakusleihoetan.

Freskoak izateaz gai-
nera, ibilaldi luzeak egi-

teko egokiak izaten dira
horrelako oinetakoak,
kirol-oinetakoen antza

daukate askok; zola kau-
txozkoa izaten dute. Modelo
batzuk sandalia itxura handia-
goa dute eta beste batzuk

kirol-oineta-
koen antza;
z u l o d u n
zapat i lak
d i rud i te .
Oinetako
h i b r i d o
h o r i e k
galtzer-

diekin zein
galtzerdi barik jantzi daitezke.

Beti-betiko sandaliak ere era-

biliko dira aurten, tonu argiko-
ak eta kolore askotakoak. Nes-
kek, batez ere, emakume hel-
duek erabiltzen dituzten modu-
ko sandaliak
erabiliko
dituzte.
Orka-
t i l a n
b e l -
k r o a -
g a z
lotzeko ak
izango dira, ume
eta gaztetxoak ahalik eta ero-
soen ibiltzeko. 

ZZaappaattiillaakk
Orain urte batzuk kirol zapati-
lak eta, oro har, umeentzako
z a p a t i l a k
z u r i a k
i z a t e n
z i r e n .
O r a i n
kosta-
tu egi-
t e n  d a
horrelakoak
topatzea. Kolore guztietako
zapatilak salduko  dira aurten
ere.  Punta zuridun oinetako-
ak eta botak ere eskuragai edu-

kiko dituzte
u m e  e t a

g a z t e -
t x o e k .
Marraz-
k i z
beteta-

ko oineta-
k o a k  e r e

ikusiko ditugu,
lorez, animalien
marrazkiz edo
s u p e r h e r o i z
apaindutakoak.

Zapat i la eta
sandaliez gainera,
tela finagoz eginda-
ko oinetako fresko-
ak ere izango dira

udaberri honetan ume eta gaz-
tetxoentzat. 

Abarketa estiloko oineta-
koak ikusiko ditugu, hainbat
koloretan.

LLookkaarrrriidduunnaakk
bbaaiinnoo  ggeehhiiaaggoo,,

bbeellkkrroodduunn  
ooiinneettaakkooaakk  

iikkuussiikkoo  ddiittuugguu

SSaannddaalliiaa  eettaa
zzaappaattiilleenn  aarrtteekkoo
ooiinneettaakkoo  mmoottaa

uuggaarrii  ffaabbrriikkaattzzeenn
ddiittuuzzttee  ggaauurr

eegguunn  

OOhhiikkoo  ssaannddaalliiaakk

uuggaarrii  iikkuussiikkoo  ddiittuugguu

uuddaabbeerrrriiaann;;  

oorrkkaattiilleettaann  lloottzzeenn

ddiirreennaakk

NNaagguussiieennttzzaakkoo  

ooiinneettaakkooeenn  aannttzzaa

dduuttee  uummeeeenneekk,,  

ggeerrooaaggoo  eettaa  ggeehhiiaaggoo

KKoolloorreedduunn  eettaammaarrrraazzkkiidduunn  zzaappaattiillaakk  eettaa  aabbaarrkkeettaakk  ddaauuddeemmooddaann
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NNoorrttaassuunn  pprrooppiiooaa
dduutteenn  bbiittxxiiaakk

EErraakkuusslleeiihhooaann  zzuukk  ssoorrttuuttaakkoo
bbiittxxiieenn  ssoorrttaa  eeddeerrrraa  iikkuussii  ddaaii--
tteekkee,,  bbaaiinnaa  eennkkaarrgguu  bbiiddeezz  eerree
llaann  eeggiitteenn  dduuzzuu..
Hor re la  da .
Norbe-
r a r e n -
t z a k o
zein opa-
r i t a r ako
e n k a r -
guak egi-
ten dizkida-
te. Senitar-
t e k o r e n

baten urtebe-
tzea dela, oporretan egonda-
ko norbaitek harribitxiak eka-

rri dizkienez horiei
probetxua ate-

ra gura diela...
denetariko-
ak etortzen
dira. 

ZZeerr  iirr iizzppiiddee
hh aa rr tt zz ee nn   dd uu zz uu

bbiittxxiiaakk  llaannttzzeerraakkoo
oorrdduuaann??
Oso inportantea da
harr ibitx ia era-
mango duenaren
informazioa jaso-
tzea. Opari bat
egitea helburu
dutenei beti esa-

ten diet opariak
arrakasta izango

badu, erregalua
jasoko duenaren

gustuak direla kon-

tuan hartu behar direnak. Aha-
lik eta soslai zehatzena osa-
tzen saiatzen naiz. Zer izaera

duen, zelako fisio-
nomia... deneta-
rik. Esan daite-
ke, zelanbait ,
kazetari lana
egiten dudala.

SSoorrttzzee  pprroozzee--
ssuuaa  zzeellaakkooaa
ddaa??

Enkargu bidez
nabilenean, normalean neuri
uzten didate sormen prozesua.
Badago idea zehatz
bategaz etortzen

d e n i k  e r e ,

bai-
n a
no r -
male-
an neu
arduratzen naiz. Eta niretzako
une horiek dira politenak, sor-
menari eta diseinuari dagoz-
kionak. Enkargu bakoitza erron-

ka bat da, eta nire dedikazio
osoa eskaintzen diet.

AAzzkkeenn  bbaatteeaann,,  hhaarrrriibbiittxxii  bbaakkooii--
tt zz aa   ee tt aa   ll aa nn
bbaakkooiittzzaa  mmuunn--
dduu  bbaatt  iizzaann  ddaaii--
tteekkee..
H o r i  d a .
Hemen lantzen
diren harribi-
txi guztiak
a r t i s a u
lanak dira;
bakarrak.
U n e  e t a
b a l d i n t z a
k o n k r e t u
batzuetan sor-
tutako lan pertso-
nalizatuak. Ez dau-
de bi berdinak. Zelanbait
esateko, erosleak buruan dau-
kan ideia errelitate bihurtze-
ko aukera dauka.

HHoorrrreekk  eezz  dduu  eessaann  gguurraa
pprreezziiooeekk  ggaarreessttiiaakk  iizzaann

bbeehhaarr  dduutteenniikk..
Artisau lanak dira, produktu
naturalak erabiliz egindakoak,
baina hori horrela izanda ere,

oso prezio egokian lortu dai-
tezke harribitxiak. Jendeak

uste du eskulan han-
diak prezioan asko
eragiten duela, bai-
na ez du zertan
beti horrela izan. 

EEzzkkoonnttzzaarraakkoo,,
jjaauunnaarr ttzzeerraa --
kkoo……  eesskkaaee--
rraarr iikk  iizzaatteenn
dduuzzuu??

Bai. Jendeak
gero eta joera

handiagoa du,
eta hor ere lan

bakarrak ,  beste
inork ez dituenak sor-

tu daitezke. Esaterako,
behin ‘The lord of the rings’

filmeko eraztuna egin nuen,
halaxe eskatuta. Beste behin,
hudo animaliak gustuko zituz-
tela-eta eraztunean horiexek
agertzea gura zuten. Jendea
ilusio handiz etortzen da, ideia
bat buruan duela, eta hori erre-
alitate eginda ikusten dutene-
an hartzen duten poza da ni
betetzen nauena.

MMooddaarrii  eerrrreeppaarraattzzeenn  ddiioozzuu??
Bai, baina nire estilo propiotik
abiatuta. Zilarra harribitxiekin
lantzen dut, eta hala eskatuz
gero urrea ere bai. Harribitxi
guztiak naturalak dira, beneta-
koak. Horrek nortasuna ema-
ten dio produktuari.

““EEnnkkaarrgguu  bbiiddeezzkkoo

llaanneekkiinn,,  eerroosslleeaakk

bbuurruuaann  dduueenn  hhoorriixxee

eerrrreeaalliittaattee  bbiihhuurr--

ttzzeekkoo  aauukkeerraa  dduu””

Durangoko Karan bitxidendak nortasun propioagaz behar
egiten du, eta hori dute bereizgarri nagusietako bat. Enkar-
gu bidez ere behar egiten dute, bitxi esklusiboak sortuz;
eskumuturrekoak, besokoak, lepokoak, belarritakoak...
denetarik lantzen du Nekane Aira bitxien diseinatzaileak.
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U d a b e r r i a  b a d a t o r  e t a  h e l d u  d a  a r m a i r u a n  h a i z e  b e r r i a  
sartzeko ordua. Osagai arinagoak eta kolorez biziagoak hartuko ditugu kon-
tutan. Mutilentzako eskaintzan, kolore urdina nagusituko da aurten, Zurea arro-
pa eta zapata dendako Mikel Bastegietak azaldu digunez. Beragana jo dugu
denboraldi berrian etorriko diren nobedadeen gaineko informazio bila. 

KKoolloorree  bbiizziiaakk
eta koadroak

Kosta egiten zaie arriskatzea
gizonei jantziak zein zapatak
aukeratzerakoan. Gauzak
badoaz aldatzen, astiro-asti-
ro, baina oraindino ere segu-
rura jotzen ei dute gehiene-

tan. Dena dela, aurten auke-
ra berri bat izango dute estilo
berriak ezagutzeko. Izan ere,
udaberrirako datorren eskain-
tzan kolore biziek hartuko dute

indarra, nahiz eta eredu klasi-
koek ere jarraituko duten.

ZZaappaattaakk
Kolore bizikoak, marradunak
eta koadrodunak.  Hiru esti-
lo horien barruan
sailkatu daitezke,
nagusiki, zapatak.
U r d i n a k  e t a
berdeak dira
a r r a k a s t a
izango dute-
nak; berde-
ak ipini ditu
adibide Bas-
tegietak, eta
kasu  honek
erakusten ei
du ausardia agertzen doala
gizonezkoen artean.

AAllkkaannddoorraakk
Zapatetan koadroak ere inda-
rra hartuko badu, zer
esanik ez alkan-
doretan. Lehe-
nagotik dato-
rren moda da
k o a d r o z k o
alkandorena,
eta hurrengo
hileetan ere
jarraitu egin-
go duela aurreikusten da.

JJaakkaakk
Nobedadeetaz
gainera, “beti-
ko koloreak”
mantentzen ei
dira, eta jer-

tseen artean,
g o r r i a  e d o
urdina lako
kolore argiak
a u r k i t u

ditzakegu. Eus-
kal Herrian egonda, euria ezin
da ahaztu, eta jaka bakeroak
ondo saltzen ei dira beti.

Poltsak geroago eta gehia-
go ikusiko ditugu kaleetan
hemendik aurrera. Poltsa
txikien eta motxilen bitar-
teko ereduak indarra har-

tuko du; batez ere, prakti-
kotasunagatik. 

80ko hamarkadako esti-
loetan inspiratuta eto-
rriko dira, oro-

korrean, poltsa horiek. Ego-
kiak izango dira ordenagai-
luak edo Ipad gai luen 

antzekoak barruan
eroateko.

Poltsa praktikoak

EEggookkiiaakk  iizzaannggoo  ddiirraa
oorrddeennaaggaaiilluuaakk  eeddoo

IIppaadd  ggaaiilluueenn  
aannttzzeekkooaakk  bbaarrrruuaann

eerrooaatteekkoo

KKoolloorree  bbiizziikkooaakk,,
mmaarrrraadduunnaakk  eettaa  

kkooaaddrroodduunnaakk
iizzaannggoo  ddiirraa,,

nnaagguussiikkii,,  
zzaappaattaakk  

HHuurrrreennggoo  
hhiillaabbeetteeeettaann  eerree

jjaarrrraaiittuukkoo  dduu
aallkkaannddoorraa  

kkooaaddrroodduunneenn
mmooddaakk
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Ohikoa da udaberriko moda
kolorez eta pozez
beteta
h e l -
t z e a .
Eroso-
t asuna
a l b o
b a t e r a
utzi barik,
elegantzia
eta estiloa-
ri emango
zaio garrantzia aurten
ere. Horrela aur-
keztu da 2011ko
udaberri-udako
moda. 

Estilo zehatz
batzuk nagusitzen
doaz jada gaztee-
nen artean.Ema-
kumeetan zein
gizonetan  erre-
pikatuko direnak
dira joera horie-
t a k o  b a t z u k .
H o r i e t a k o  b a t
Denim ehunaren
erabilera izango
da.  Ehun hor i
mota guztietako jan-
t z i e t a n
i k u s i k o
dugu, bai
p raketan
bai jaketan
ere. 

2 0 1 1
urteko kolo-
re  nagus ia
z u r i a  d e n
arren, kolore
bizidunek    izango dute arra-

k a s t a r i k
handiena;
hala ere,
k o l o r e
gordinak
eroaten
j a r r a i -
t u k o
d u g u .
A r ro -

p a
geruza  ugari janzte-

ko joera mantendu egin-
go da oraindik.

Estanpatuak
biderkatu egin-

go dira den-
b o r a l d i
berrian; gogor
dator, bereziki
P r i n t  F o r a l
delakoa, hau da,
lore estanpatu-
duna. Adituen

u s t e z ,  j o e r a
honek neguan ezarri

den beste joera bate-
an du jatorria; gona luze-

en eta   puntuzko XXL jer-
tseetan, hain zuzen ere.

Jertsee-
tan orain
a r t e k o
j o e r a
m a n -
tendu-
ko da.
Jertse
h a n -
d i a k
ikusi-

ko ditugu kaleetan.
Emakumeen armairuetan

nahitaezko lekua izaten jarrai-

tuko dute Blazerrek.
Bestalde, soinekoen
gainetik eramango
dira gerrikoak. Pra-
ke i  dagok ienez ,
aipaturiko denimez
gainera, acid jeansak nagusi-
tuko dira. 

2011ko modan eragin
handia  izan du 70eko hamar-

kadak. Neguan legez,  Uda-
berrian eta udan joera

hori manten-
du egingo da.
Hama rkada
horren lekuko
i z a n g o  d i r a
gerr i  garaiko
XX L p rakak .

Jantzietan ere
n a b a r i t u k o
dugu eragin
hori.

Bestalde, ez da
arraroa izango jan-

tzietan ekialdeko ins-
pirazioa aurkitzea.
Indar handia du era-
gin horrek. 

Gonei dagokienez, bon-
bon deritzen minigonen erabi-
lera zabalduko dela aurreiku-
si daiteke. 

Labu rb i l du z ,
horiek izango dira neska gaz-
teenen moda joerak. Azken
urteetan agerian geratzen dabil
dotorezia eta erosotasuna
uztartzeko

Dotorezia beti
dago modan
Dotorezia berdin luzitu daiteke gaztetan
ere. Soineko arinak, alkandora marradu-
nak zein orbandunak… joera guztiak dau-
de indarrean aurten.

EErroossoottaassuunnaa  eettaa  ddoottoo--

rreezziiaa  eesskkuuttiikk  jjooaannggoo

ddiirraa  22001111kkoo  uuddaabbeerrrriikkoo

ddeennbboorraallddiiaann

BBllaazzeerrrreekk  aarrmmaaiirruu

ddeenneettaann  eeggoonn  

bbeehhaarrrreekkoo  jjaannttzziiaakk  

iizzaatteenn  jjaarrrraaiittuukkoo  dduuttee

uuddaabbeerrrriiaann..

EEmmaakkuummeeeekk  zzeeiinn  

ggiizzoonneekk  ggeehhiieenn  

eerraabbiilliikkoo  dduutteenn  

eehhuunneettaakkoo  

bbaatt  ddaa  ddeenniimmaa
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a s m o -
a g a z
m o d a

arlo-
a n

egiten  dabiltzan saiakera.
Gizonezkoen modan, berriz,
Urban eta Sport joerak izan-
go dira nagusi. Koloreei dago-

kienez, zuria nagusituko da,
batez ere, kamiseten kasuan.
Asko ikusiko da itsas urdina
ere. 

BBeerrmmuuddaakk  nnaagguuss ii   
Gizonezkoetan, bermudak
eramango dira. Udako
epeltasuna edo beroa
ez dira dotore janzte-
ko oztopo izango.
Azken denboraldie-
tan erosotasuna
ere kontutan har-
tu izan da. Horre-
g a z  b a t e r a ,
indartzen ari
d e n  b e s t e
j o e r a  b a t
t i r an tedun

kamise-
tak dira.
hauekin
ba te ra ,
koadro-
d u n  a l -
k o n d a r a
ugari iku-
siko dugu
kalean. 

Ur teko
denboraldi-
rik epelenari
aurre egiteko
eskaintza oparoa dago ema-
kumezko zein gizonezko gaz-
teentzako. Azken urteetako
joerak erakutsi duen legez,
erosotasunak ez du
dotorezia uka-
tzen; modan,
bidaide dira.

7700eekkoo  hhaammaarrkkaaddaakknneegguuaann  iizzaann  dduueenn  
eerraaggiinnaa  mmaanntteenndduukkoo  ddaa
uuddaabbeerrrriikkoo  mmooddaann  eerree

EEssttaannppaattuuaakk
bbiiddeerrkkaattuu  eeggiinnggoo
ddiirraa  ddeennbboorraallddii

bbeerrrriiaann

UUrrbbaann  eettaa  SSppoorrtt
jjooeerraakk  nnaagguussiittuu--
kkoo  ddiirraa  ggiizzoonneezz--

kkooeenn  mmooddaann

Udako oinetako eta sanda-
liek hartu dituzte
d a g o e n e k o
zapataden-
detako era-
kusleihoak.
Uda sasoiari
keinua egi-
nez datoz, eta
badago galtzer-
diekin konbinatuta janzten
hasia denik.

Emakumeentzat oxford
estiloko  zapatak,
plataformadun
s a n d a l i a k ,
marrazkidun
edo takoi
beltzdunak
datozkigu;
planoak ere 
bai. 
Eskalapoiek,

koloredun zapatek,
nautikoek, bota
itxurako sanda-

liek eta
peeptoe
gorriek
osatzen
dute aur-

keztutako
aukera zabala.

Oinetako erosoa eta gus-
tukoa lortzea izaten dugu
helburu, baita zapatile-
tan ere: ‘glamour’ izpi-
rik ez ei dute galtzen

zapatilekin jan-
tzitako look

x u m e e k .
Hori diote ten-
dentziek.
G i z o n e n t z a k o
proposamenek

ere ez dute kolore-
rik falta. Mokasinak

(borlekin, flekoe-
kin edo ezer

barik)  eta
nau t i koak
i n d a r t s u
datoz, kolo-
re biziz jan-

tziak horiek
ere.

Joera dotore
eta klasikodun firmek ere

kolore ukitua
eman gura

izan diote
euren oine-
takoei uda-
berri eta uda

sasoiari begi-
ra osatutako

k o l e k z i o e t a n .
Horretarako koloretako
zolak erabili dituzte. Oinak
janzteko moda, beraz, kolo-
retsu dator.

BBlluucchheerr--aakk  

Eroso eta dotore joate-
ko aukera ezin hobea
bihurtu dira blucherrak
udaberrirako. 

Emakume zein gizo-
nentzat, edozegaz kon-
binatu daitezkeen oina-
tekoak dira horiek,  moda

diseinatzaileen arabera.
Erosotasuna da armairu
askotan dauden Oxford
est i loko o inetakoon
abantaila, eta negua
gaindituta  urtaro berri-
rako beige kolore gama
zabala dugu aukeran.     

aauukkeerraann

OOiinnaakk  eerree
kkoolloorreettssuu  

Udaberria koloretsu etorri ohi da, eta oinak janzte-
ko modari ere ez zaio kolorerik falta. Gizon zein

emakumeentzat eskaintza zabala dugu aukeran.
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BBeettaauurrrreekkoo  zzaabbaall
eettaa  kkoolloorreettssuuaakk

Eguzkitako betaurrekoetan
armazoi handi eta zabaletara-
ko joera nabarmendu da azken
hiru-lau urteetan. Inork ez du
dudan ipintzen
betaurre-
koek balio
funtziona-
laz gainera
estet ikoa
ere badute-
la gaur egun,
eta, bide horreta-
tik, gero eta askatasun han-
diagoa dago diseinuari dago-
kionez. Hala ere, irizpide bat
oso kontuan
hartu beha-
rra dago
eguzkita-
ko betau-
r r e k o a k
e r o s i
o r d u a n :
aurpegiaren
fisionomia. Erosleak
betaurreko batzuk begiz jota
baditu ere, gertatu daiteke
haiek jantzi eta egoki ez gera-
tzea. Aukerarik onena egite-

ko garrantzitsua da betaurre-
ko dendan beharrean dabilen
adituaren aholkuak, gutxienez,
aintzat hartzea.

Aurten-
go udaberrira

begira plastikozko
koloredun armazoiek uki-
tu retroa emango diete
borobilak edo koadratuak

d i r e n
b e t a u -

rreko-
ei. Arlo
hone-

tan adi-
bide ugari

aurkitu ditzakegu;
abiadore estilokoak,

alboak apur bat hondoratuta
dituztenak… Kolore biziek ere
garrantzia hartuko dute, uda-
b e r r i k o
a r g i a r i
ondoen
e u r a k
egoki-
t z e n
zaizkio-
lako.
Edozelan
ere, azpimarratu dugu

norbere fisionomiari egokien
zaizkion betaurrekoak aukera-
tzearen garrantzia. Okotz estua
eta kopeta zabala dutenentza-
ko abiadore betaurrekoak dira
egokienak; armazoi

f inekoak
badira hobe-

to. Aurpe-
gi laukia-
ri arma-
z o i
f i n e k o ,
k o l o r e
argiko eta
forma biribi-
leko betaurreko-
ak egokitzen zaizkio ondoen.
Aurpegia errektangularra bada

(aurrekoak baino kopeta eta
masailezur

z a b a l a -
goa dute-
nak) aha-

l i k  e t a
betaurreko

l u z e e n a k  e r o s t e a
gomendatzen da, bertikal-

tasun efektua hobetzeko;

armazoi horizontalegia dutenak,
aldiz, hobe ez erosi kopeta
dena baino zabalagoa egiten
dutelako. 
Aurpegi biribila dutenei eder-
to geratu ohi zaizkie betau-
rreko errektangularrak, aur-
pegia luzatu egiten dutela-
ko. Ahal dela armazoi lodien
eta koloretsuen alde egitea
gomendatzen da, batez ere,
angelu handiko betaurre-
koak direnean. Amaitze-
ko, aurpegi obalatua dute-
nei bejondeiela! Gaur

egungo edertasun kano-
nen arabera soslaia perfektua
dute, eta edozein betaurrekok

edertuko ditu.

AAuurrppeeggii  oobbaallaa--
ttuuaa  dduutteenneeii  oonnddoo  
ggeerraattzzeenn  zzaaiizzkkiiee

bbeettaauurrrreekkoo
ggeehhiieennaakk

Betaurrekoek ikusteko ahalmena hobetzeaz
gainera itxura orokorra edo estetika edertze-
ko balio dute. Azkeneko urteetan betaurreko
zabalak modan ipini dira; euren handitasune-
an aurpegikera definitzeko ahalmena dute.

BBeettaauurrrreekkoo  bbaattzzuukk

bbeeggiizz  jjoottaa  iizzaann  aarrrreenn,,

kkoonnttuuzz  iibbiillii;;  bbaalliitteekkee

zzuurree  aauurrppeeggiiaarreenn  

ffoorrmmaaggaazz  eezz  eezzkkoonnttzzeeaa

OOkkoottzz  eettaa  kkooppeettaa
eessttuuaa  dduutteenneenn--

ttzzaakkoo  bbeettaauurrrreekkoo
lluuzzeeaakk  eerroosstteeaa

ddaa  eeggookkiieennaa
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PROGRAMAZIOA KORRIKA

Korrika Kulturalaren barnean,
‘Gloriaren kantua’ estreinakoz 

B ilbon sortutako Khea Zia-
ter taldearen lehenengo
lanaren estreinaldia da,

besteak beste, Korrikaren inguruan
AEK-k antolatu duen Korrika Kul-
turala programazioak Durangal-
dera ekarriko duena: Gloriaren

kantua antzezlana, Durangoko
San Agustin kulturgunean estrei-
natuko dute martxoaren 24an,
20:00etan hasita, eta obraren gaz-
telerazko bertsioa oholtzaratuko
dute, martxoaren 25ean.

Khea taldea, besteak beste,
pinturan, antzerkigintzan, arki-
tekturan eta poesian diharduten
hainbat lagunek sortu zuten
1998an Bilbon. 2010ean jaiotakoa
da, aldiz, Gloriaren kantua obra
osatu duen Khea Ziater. Antzer-
kiaren bitartez, sentitzen dutena
eta direna kontatzeko moduak
ikertzen dituzte talde horretan,
eta horrela sortu dute bikote har-
tu-emanen hausturari eta bakar-
dadeari buruzko Gloriaren kantua
obra. Musika eta dantza uztartuz
dihardute gaioi buruz. 

Gaur 20:30ean hasiko da, bai-
na, Korrika Kulturalaren egita-
rauaren barruan dagoen lehenen-
go hitzordua: Euskalaketa lehia-
ketaren Bizkaiko finala jokatuko
dute Plateruenean. Aldameneko
taulan jaso dugunez, martxoan
eta apirilean —apirilaren 17an
Korrika amaitu aurretik— askota-
riko proposamenak dakartza
Durangaldera ere AEK-k antolatu-
riko Korrika Kulturalaren egitarau
anitz eta oparoak. I.E.

Antzezlanak, berbaldiak,

ipuinak... dakartza Korrika

Kulturalak Durangaldera

Martxoaren 24an 20:00etan estreinatuko dute antzezlana San Agustin kulturgunean

Musika eta dantza

uztartzen ditu eguenean

estreinatuko duten obrak

Bikote hartu-emanen hausturari eta bakardadeari buruzkoa da Khea Ziater-en antzezlana.

EEGGIITTAARRAAUUAA

Martxoak 18 
‘Euskalaketa’ 

bakarrizketa lehiaketa,
20:30ean Plateruenean

Martxoak 24 eta 25
‘Gloriaren kantua’

antzezlanaren estreinal-
dia, 20:00etan San

Agustin kulturgunean 

Martxoak 29
‘Izan, egin, eragin, EHE’
dokumentala, 20:00etan

Plateruenean

Apirilak 6 
Kandelen argipean

taldearen ‘Ipuin BEROti-
koak’ saioa, 10:30ean

Durangoko 
udal liburutegian.

Apirilak 7 
‘Kriskitin hurbiletik’

berbaldia, Egoitz
Esturoren eskutik,

10:30ean Durangoko 
udal liburutegian.

Apirilak 17 
‘llargiaren bi aldeak’
umeentzako antzerki
lanaren estreinaldia,

18:00etan Durangoko 
San Agustin 
kulturgunean

MUSIKA KONTZERTUA POESIA EMANALDIA

Bigarren diskoa aurkeztera dator
Bizardunak taldea Plateruenera

Bizardunak izenaren atzean bede-
ratzi musikari batu zirenean, hasie-
ran disko bakarra kaleratzeko
asmoa ei zeukaten, eta 2008an
kaleratu zuten taldearen izen bera-
gaz. “Folk radikal euskalduna” egi-
ten zutela adierazi zuten lehenen-
go diskoa aurkezteko eskaintzen
zituzten elkarrizketetan.

Iazko moduan, aurten ere
martxoan datoz Bizardunak
Durangoko Plateruenera: mar-
txoaren 25ean, Khamul taldearen
ondoren eskainiko dute kontzer-
tua. Dubliners talde irlandarreko

eta Kubako Sierra Maestrako bizar-
dunak maite dituztela aldarrika-
tzen duten musikari nafarrak dato-
rren barikuan berriro izango ditu-
gu Durangaldean entzungai.

Hain zuzen ere, Durangon,
Euskal Liburu eta Disko Azokan,

aurkeztu zuten abenduan En Zugz-
wang izeneko bigarren diskoa.
Xake jokoko jokaldi bati erreferen-
tzia egiten dio disko berriaren
izenburuak: edozein pieza mugi-
tuta ere, jokalariaren egoera txa-
rrera doala adierazten ei du ale-
manez berba horrek. 

Hamahiru kanta dira Bizardu-
nek izenburu berezi hori dara-
man diskoan bildu dituztenak, eta
martxoaren 25ean Plateruenean
joko dituztenak. Hiru sarrera bikoi-
tzen zozketan zelan parte hartu
jakiteko: www.anboto.org. I.E.

Durangoko Euskal Liburu

eta Disko Azokan aurkez-

tu zuten ‘En Zugzwang’

Martxoaren 25ean, Khamul taldearen ondoren eskainiko dute Bizardunak taldekoek zuzenekoa

Hamahiru kanta berri biltzen dituen ‘En Zugzwang’ bigarren diskoagaz datoz.

Poesiaren Nazioarteko
Egunagaz bat eginda,
errezitaldia Abadiñon 
Traña-Matienako Errota kultur etxean, martxoaren 21ean,
19:00etan izango da hitzordua: lau poetak jardungo dute 

Bego Garcia, Rafa Harce, Hono-
rio Cadarso eta errezitaldiaren
antolatzaile ere baden Vicente
Moreno abadiñarrak hartuko dute
p a r t e  m a r t x o a re n  2 1 e a n ,
19:00etan,  Traña-Matienako Erro-
ta kultur etxean burutuko duten
poesia errezitaldian.

Poesiaren Nazioarteko Egun-
tzat izendatua du Unescok mar-
txoaren 21a, eta ospakizun horre-
gaz bat eginda, poesia errezital-
diak antolatu izan ditu bere
herrian Vicente Moreno abadiña-
rrak. Aurten ere, azken urteetan
legez, Morenok berak ere hartu-
ko du parte olerkien irakurraldian. 

Astelehenean, Morenogaz
oholtza konpartitzen, Cadarso
kazetari abadiñarra eta Banarte
antzerki taldeko kide diren Rafa
Harce eta Bego Garciak jardun-
go dute. Hain zuzen ere, Banar-
te antzerki taldearen eta udala-
ren laguntza eskertu gura izan ditu
errezitaldiaren bultzatzaileak. 

Martxoaren 21eko Errotako
hitzordua gidatzen eta saioan
aurkezpen lanak burutzen, berriz,
Banarte antzerki taldeko Javier
Fernandezek jardungo du. 

Ekimenaren antolatzaile den
Vicente Morenok aurreratu digu-
nez, aurten, nobedade legez,
entzuleek ere saioan parte har-
tzeko aukera izango dute.

Dagoeneko badira hainbat
urte Vicente Moreno abadiña-
rrak poesia errezitaldia antolatzen
duela, Poesiaren Nazioarteko Egu-
naren harira. Durangaldeko poe-
tak, poesiazaleak eta, Morenok
nabarmentzen duenez, poesia
hain gertutik bizi ez dutenak ere
deituta daude Errotara. I.E.

Bego Garcia, Rafa Harce,

Honorio Cadarso eta

Vicente Moreno tartean 

Javier Fernandezek

egingo ditu Errota kultur

etxean aurkezle lanak

Aurten, nobedade legez,

entzuleek ere hartu

ahalko dute hitza
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KIROLAK
Durangoko lehenengo slaloma
antolatu du Durangalde Racingek

Durangalde Racing Elkarte-
ak ibilbide oparoa duela
esan daiteke; duela bost

urte jaio zenetik, hainbat izan dira
antolatu dituzten ekimenak.
Eskualdeko hainbat piloturen auto-
mobil-taldea izateaz gainera, hain-
bat egitasmo antolatu dituzte urte-
otan. Urkiolako Igoera lako pro-
ba bat berreskuratu ondoren –
1987tik egiten ez zena–, erron-
ka berriei ekin diete. Zapatuan,
estreinakoz, Durangoko I. Slalo-
ma jokatuko da. Oier Gonzalez
DRE-ko kideak eta lasterketako
zuzendariak azaldu duenez, bes-
telako proba bat egiteko gogoak
bultzatu ditu horretara. Lehenen-
go edizio honegaz pozik daude
antolatzaileak. Gonzalezen berbe-
tan, jendeak “oso ondo” erantzun
du; 40 pilotutik gora arituko dira
15:30ean hasiko den slalomean.

Slalomak zirkuitu itxietan
egiten diren probak dira; Duran-
gokoak 800 metro izango ditu,
eta BI-623 errepidean izango
da. Gonzalezen berbetan, hurbil-
tasun horrek eragina izan du:
“Horrelako proba bat ikustera
oinez joan ahal izateak ikusleak

hurbiltzera animatuko dituela
uste dugu”. Zirkuitu horretan
hiru itzuli egingo dituzte pilo-
tuek; bi entrenatzeko, eta ofizial
bat. Denbora onena lortzen due-
nak irabaziko du. Faboritoak
nortzuk diren aurreratzera ez da
ausartzen Oier Gonzalez, hala
ere, bere ustetan, denbora one-
nak Kart Cross autodunek egin-
go dituzte. “Potentzia handia
dute”. Guztira, lau taldetan lehia-
tuko dira pilotuak: Kart Cross,
1600 zm kubiko arte, 1600 zm
kubikotik gora, eta atzeko trak-
ziokoak. Esan dugunez, 40 pilo-
tu baino gehiagok parte hartuko
dute proba. Eskualdeko 15 pilo-

tu inguruk parte hartuko dute,
tartean, Durangaldeko Racing
Elkarteko 7 kidek. Hainbat
automobil-taldek parte hartuko
du proban, adibidez, Nervion,
Mungia Racing edo Zuzpertu
taldeetakoek. 

AArraazzooaakk  oobbrreekkiinn
Zirkuitu alboan obra batzuekin
arazo “txiki” batzuk izan arren,
zapaturako konponduta egongo

direla aurreratu du Oier Gonza-
lezek. Slaloma jokatzen den
lehenengo biderra da hau, hala
ere, Euskadiko Txapelketarako
puntuagarria izanda, lehia han-
dia egongo da parte-hartzaileen
artean. A.M.

Urteak daramatzate Durangalde Racing Elkartekoek Durangaldean hainbat auto proba antolatzen. Iban Gorriti

Durangaldeko Racing Elkarteak 2011n antolatuko dituen bi ekimenetako lehenengoa da
Durangoko I. Slaloma; bigarrena ekainean jokatuko den Urkiolako XV. Igoera izango da 

Durangon antolatzen
den lehenengo slaloma
izango da zapatukoa

Euskadiko
Txapelketarako
puntuagarria izango da

Zirkuituak 800 metro
izango ditu, eta BI-623
errepidean egongo da

Azken garaipen bategaz agurtu
du denboraldia Abadiñoko
sokatira taldeak. Edu Mendiza-
balen mutilek tiraldi guztiak ira-
bazi zituzten martxoaren 12an
Gernikako ospaturiko finalean,
Arriagorriako Sokarri taldearen
aurkakoa izan ezik. Mendizaba-
len berbetan, irabazitako tiraldi
horietako batzuetan “estu” ibili
ziren; hala ere, irabaztea lortu
zuten. 600 kilo arteko txapelaz
gainera, 680 kilora artekoa ere

jantzi dute aurten abadiñarrek.
640 kilokoan hirugarren postua
eskuratu zuten; ia hamar urte-
ren ondoren, abadiñarrek galdu
zuten lehenengo finala izan zen
640 kilora arteko hori.

600 kilo arteko finalera
heldu aurretik, sailkapen fase-
an lehiatu behar izan zuten
Mendizabalen mutilek; Baionan
eta Elizondon burutu zituzten
tiraldi horiek, eta hirugarren eta
lehenengo amaitu zuten, hurre-
nez hurren. Horrenbestez,
lehendabiziko postuan sailkatu
ziren Gernikako finalera. Den-
boraldia amaitzeko, 560 kilora
arteko txapelketa falta da. Aba-
diñarrek, baina, ez dute bertan
parte hartzeko asmorik. A.M.

600 kilora bitarteko
txapela ere Abadiñora
Gernikan jokaturiko finala irabazi ondoren,
denboraldiari agur esan diote abadiñarrek

Finalera lehenengo
sailkatu ziren  Edu
Mendizabalen mutilak

Binakako Txapelketako fina-
lerdietarako txartelik barik
geratu dira azkenean Berasa-
luze eta Apraiz. Ligaxkako
azken jardunaldian Berasaluze
VIII.ak eta Apraizek 15-22 gal-
du zuten Gonzalez-Laskurain
bikotearen kontra. Ligaxkako
lehenengo jardunaldietan itxu-
ra ona eman arren, azkeneko
partiduetan ez dute haizea
aldeko izan... Edozelan ere,
partidu onak ere jokatu ditu
bikote bizkaitarrak.

Bestalde, Ibai Zabala
berriztarrak ere galdu egin
zuen azken jardunaldian. Arre-
txe II.agaz batera, partidu gai-
tza jokatu zuten Irujo eta Meri-
no II.aren aurka; 22-21 galdu
zuten. A.M.

Finalerdietatik
kanpo geratu da
Pablo Berasaluze 

Bihar, hilak 19, Inauterietako
Golf Txapelketa jokatuko da
Dimako golf zelaian. 2011ko
rankingerako puntuagarria da
txapelketa hau. Goizeko
10:00etan hasiko da txapelke-
ta, eta parte hartu ahal izateko
mozorroturik joatea nahitaez-
koa izango da. Txapelketako
sariez gainera, mozorro onena
ere sarituko dute. 

Horrelakoetan ohi denez,
hiru maila ezarriko dira; maila-
katzea parte-hartzaileen han-
dicaparen araberakoa izago
da. Parte hartzeko 20 euro
ordaindu beharko dira. Azken
aldian modu honetako txapel-
keta asko jokatzen da. A.M.

Inauterietako
Golf Txapelketa
jokatuko da
bihar Diman

Ernesto Ezpeleta “Bihurri”-k
saiakaera berria egingo du
bihar, Berrizen. Oraingoan, 3
metroko perimetrodun enborra
esku bakarragaz mozten saia-
tuko da eibartarra.  Modu
horretako hainbat saiakera
egin ditu Bihurrik. Bi Guiness
errekor lortutakoa da. Lehe-
nengoa 2005eko Sanblase-
tan; orduan bost metroko peri-
metroko enborra bi ordutan
moztu zuen. 2008an lortu zuen
bigarrena, 2,5 metroko peri-
metroko pagoa ebaki ondoren.
Ezpeleta enbor handietan
espezialista dela esan daiteke,
beraz. A.M.

Bihar, Bihurri
aizkolariaren
saiakera berria
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Profesionaletan egin ditudan zazpi urteotan,
eskualdeko txirrindulari profesionalen kopu-
ruak behera egin du, nabarmen. 

Nire lehenengo urteetan, eskualdeko hain-
bat lagun aritu gara profesionaletan. Ezin kon-
tatuzko orduak igaro ditugu entrenatzen. Gure
aurretik, hemengo txirrindulari piloa zeudela
gogoratzen dut. Orain, berriz, lau geratzen
gara: Egoitz Garcia, Mikel Bizkarra, Koldo Fer-
nandez de Larrea (arabarra izan arren, Abadi-
ñon bizi da) eta ni. Krisi orokor baten ondorio
dela deritzot. Kirolari izateko apustua eginez
gero, asko sakrifikatzera derrigorturik zaude;
bestela ikasiko ez zenituzkeen gauza asko ere
ikasten dituzu, ordea.

Profesionaletara iristea oso gaitza da; lor-
tuz gero, ereindakoak bere fruituak ematen
ditu, ostera. Gustukoen duzuna eginez bizitza
irabaztea lortzen duzu. 

Txirrindularitzak asko irakatsi dit, tartean
diziplina. Lehenengo saria profesionaletara
igotzea izan nuen. Ez da azkena izan; iaz pal-
maresa estreinatu nuen-eta. Ez duzue imajina-
tzen nola hunkitu nintzen. 

Gaur egun, hainbat dira harrobia sortzen
diharduten eskolak eta entrenatzaileak; egiten
duten lana eskertu behar zaie. Adibidez, Miguel
Madariagak sorturiko Derioko Gela Pedagogi-
kotik 3.500 umetik gora igarotzen dira urtean.A

di
tu

ar
en

tx
ok

oa

Ruben Perez 
•Txirrindularia

Sakrifizioaren bidea

Martxoaren 12an egin zuten triatloi taldearen eta triatloi eskolaren aurkezpena.

Spinning erakustaldia
eta kafe dastaketa lako
ekimenak ere izango dira 

Durangoko V. Duatloia
aurkeztu du Mugarrak

Martxoaren 26a jai egun bat
izatea gura du Mugarra
triatloi taldeak. Duatloia

herrira hurreratzeko asmoagaz,
bosgarren biderrez Durangoko
Duatloia antolatu du. Guztira 53,2
kilometroko ibilbidea izango du pro-
bak, eta euskal zirkuiturako pro-
ba puntuagarria izango da.

Proba hau jokatuko den
bosgarren aldia izango da aur-
tengoa. Azken urteetan sendotu
egin da Durangoko Duatloia, eta
geroago eta pisu handiagoa du
Euskal Herriko zirkuituan. Parte-
hartzaile kopuruak ere gora egin
du urteotan, eta iaz 320 kirolarik
parte hartu zuten. Bosgarren
edizio honetarako 180 pertso-
nak izena eman dute jada. Gaiz-
ka Uriarte Mugarra taldeko
kidearen eta probako antolatzai-
learen berbetan, gehiagok
emango dute izena; “eguraldia-
ren zain egongo dira”, dio. Maila-
ri dagokionez, “oso ona” izango
dela aurreikusten du Uriartek.
Iazko podiuma osatu zuten
gehienak aurten ere lehiatuko

Martxoaren 26an jokatuko da euskal zirkuiturako puntuagarria den
duatloia. Probaz gainera, egun osoko egitaraua prestatu dute 

direla aurreratu du Uriartek.
Durangarraren berbetan, Muga-
rra taldeko kide den Gurutze
Fradesek zeresana emango du
aurtengo proban. 

Duatloia ez da izango, bai-
na, 26rako antolatu duten eki-
men bakarra. Duatloia herritarrei
hurbiltzeko zein kirola eta jaia
uztartzeko asmoagaz, egun oso-
rako egitaraua prestatu dute
Mugarrakoek. Goizean, Mugarra
triatloi eskolakoek gaztetxoen
duatloian parte hartuko dute; iaz
parte hartu zuten lehenengoz.
Ondoren, nagusien proba joka-
tuko da. Lehiaz gainera, bestela-
ko ekimenak ere izango dira.
Goizean spinning erakustaldia
egingo dute, eta egunean zehar
kafe-dastatzea eta jaigunea
egongo dira. Eguraldia lagun
izatea bakarrik falta da martxoa-
ren 26a jai egun borobila izan
dadin. Festaz gainera, lana ere
egingo dute batzuek, ordea;
dena ondo irteteko, 40 pertsona
baino gehiagok parte hartuko
du duatloiaren antolakuntzan. 

TTaallddeeaarreenn  aauurrkkeezzppeennaa
Martxoaren 12an triatloi taldea-
ren eta triatloi eskolaren aurkez-
pena egin zuen Mugarrak. Tria-
tloi taldean 70 lagunetik gora
arituko dira. Eskola, berriz, ia 80
lagunek osatzen dute. Euskal
zirkuituko probak otsailean hasi
ziren. A.M.

Guztira 53,2
kilometroko ibilibidea
egingo dute kirolariek

Denboraldi gaitza izaten dabil
aurtengoa Sasikoarentzat .
Denboraldi hasieran nahiko
makal ibili eta gero, bigarren
itzuli honetan ere kostatzen ari
zaio puntuak poltsikoratzea. 21

jardunaldiren ondoren, Sasikoa
sai lkapeneko 13. postuan
dago, 16 puntugaz. Bihar Liza-
rran jokatuko dute durangarrek,
Zalatambor taldearen kontra;
nafarrak taulako goiko postue-
tan daude, bigarren sailkatua-
rengandik lau puntura.

Azkeneko jardunaldian,
Burgosek hiru puntuak eroan
zituen Landakotik, Sasikoari 
2-4 irabazita. Bigarren itzuliko
zazpi partiduetan puntu bakarra
lortu du Sasikoak. A.M.

Jaitsiera postuak
atzean utzi ezinda
Sailkapenean 13. dago Sasikoa. Bihar,
Zalatambor taldearen kontra jokatuko du 

Mailari eusteko borrokan dabil Sasikoa. Juanra De La Cruz

Bizkaikolore klasikoaren biga-
rren edizioa jokatuko da bihar.
Proba hau Euskaldun Txapelke-
tarako puntuagarria izango da.
Klasikoak bi zati izango ditu.
Goizean kadeteak lehiatuko
dira; arratsaldea, berriz, 23 urtez
azpikoen eta elitekoen txanda
izango da. Guztira, 80 txirrindu-

lari baino gehiagok parte hartu-
ko dutela diote antolatzaileek.

Iturriaga garaile
Bestalde, Eneritz Iturriaga aba-
diñarrak ezin hobeto hasi du
denboraldia .  Hi laren 12an
Sopelan jokatu zuten denboral-
diko lehenengo lasterketa, eta
Iturriagak irabazi zuen; bigarren
Fanny Riberot (Lointek) sailkatu
zen. Iazko denboraldi ia osoa
hutsean pasatu ondoren, sasoi-
ko itzuli da lehiaketara abadiña-
rra. Etzi, hilak 20, Cholet - Pays
du Loire lasterketan parte har-
tzeko asmoa agertu du Iturriaga
abadiñarrak. A.M.

Bizkaikolore klasikoa
jokatuko dute bihar
Iurretatik abiatuta, 88,2 km-ko bidea egingo
dute txirrindulariek 2. edizioa duen proban

Iturriagak ondo hasi du
denboraldia. Sopelan
bera izan zen garaile.

Bigarren itzuliko
zazpi partiduetan
puntu bakarra lortu
du Sasikoak
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FUTBOLA
OHOREZKO MAILA
BBeerrrriizz  --  GGaallddaakkaaoo
Domekan, 11:30ean, 
Berrizburun
GOREN MAILA
EElloorrrriioo  --  EErraannddiioo
Zapatuan, 16:00etan, 
Eleizalden
LEHENENGO ERREGIONALA 
ZZaalldduuaa  --  LLeeiiooaa  BB
Zapatuan, 17:00etan, 
Solobarrian
BIGARREN ERREGIONALA 
AAbbaaddiiññoo  --  AAssttrraabbuudduuaakkoo
Zapatuan, 17:00etan, 
Astolan

SASKIBALOIA
EBA MAILA
TTaabbiirraakkoo  --  
VVeennttaannaass  AArrssaann
Zapatuan, 19:00etan, 
Landako kiroldegian
LEHENENGO AUTONOMIKA
(EMAKUMEAK)
TTaabbiirraakkoo  --  AAttlleettiiccoo  SSSS
Zapatuan, 17:00etan, 
Landako kiroldegian

ERRUGBIA
ERREGE KOPA
DDRRTT--  EEll  SSaallvvaaddoorr
Zapatuan, 18:30ean, 
Arripausuetan

ARETO FUTBOLA
EUSKAL LIGA
MMaallllaabbiiaa  --  OOrrttzziirrii
Domekan, 17:30ean, 
Zaldibarko kiroldegian
LEHENENGO MAILA
AAbbaaddiiññookkoo  LLaagguunn  --  
IIttuurrrriittxxuu
Zapatuan, 17:00etan, 
Berrizburu kiroldegian
EElloorrrriiookkoo  BB  --  
ZZuueennttzzaatt
Zapatuan, 18:00etan, 
Elorrioko kiroldegian
BIGARREN MAILA
SSaappuubbeerrrrii  --  
FFiirreessttoonnee  UUssaannssoolloo
Zapatuan, 17:30ean, 
Landakon
DDaannttxxaarrii  --  BBeesseekkaa
Zapatuan, 17:30ean, 
Iurretako FPn

PILOTA
BIHARKO IZARRAK
--  AAppeezzeettxxeeaa  --  OOllaallddee  //  
NNaarrbbaarrttee  --  TTeelllleettxxeeaa
--  AArrrreessee  --  CCaassttii ll lloo  //
AAttxxootteeggii  --  LLuukkiinn
Eguenean, 21:30ean, 
Mallabiko pilotalekuan

Agenda

J.F.

Errugbiaren Jaialdia antolatu du
DRT-k 25.urteurrena ospatzeko
1986tik 1.000 fitxa inguru egin ditu DRTk. Txapo lehendakariaren berbetan, modu batean
edo bestean lagundu dutenak “eskertzeko modua” dira urteurrenean antolaturiko ekimenak 

Mende laurdeneko ibilbide luze honetan zehar 1.000 fitxatik gora egin ditu DRTk. Kepa Aginako

Garai batean, durangarrek
errugbian jokatu ahal iza-
teko Elorriora joan behar

zuten; horri buelta emateko asmoz,
durangar gazte talde bati errugbi
taldea sortzea otu zitzaion. Horre-
la jaio zen DRT. 1986an gertatu
zen hori. Ordutik mende laurde-
na igaro da, eta Durangoko errug-
bi taldea asko hazi da; egun, bost
ekipo ditu DRTk, eta gaztetxoe-
nentzako errugbi eskola ere bai. 

Jose Manuel Iriondo “Txa-
po”-k gertut ik biz i  izan du
DRTren bilakaera hau, bera izan
da-eta urte guztiotan taldeko
lehendakaria. Urteurrena ospa-
tzeko, ekimen sorta antolatu du
DRTk. Txaporen berbetan, 25
urteak ospatzeaz gainera, urte
horietan guztietan lagundu die-
tenei eskerrak emateko modua
ere bada: “Lagundu gaituzten
guztiak zerrenda batean idazten
hasiz gero, ez genuke zerrenda
amaituko”. 

Urteurreneko ekimenik
garrantzitsuena maiatzaren
28an izango dela aurreratu du
Txapok: Errugbiaren Jaialdia
ospatuko da Durangon; hainbat
ekimen  egingo dira egunean
zehar. Urteurreneko ekimen
guztiak doakoak eta “irekiak”
izango dira. “Urte guztiotan
kalea eta harremanak asko lan-
du ditugu”, dio Txapok, “horrega-
tik, guztion artean ospatu beha-
rreko gauza dela pentsatzen
dugu”. Jaialdiaz gainera, beste-
lako ekimenak ere izango dira:
errugbia eta zinea lotuko dituen
lau pelikula eskainiko dituzte
San Agustin aretoan; urteotako
ibilbidea gogoratuko duen aldiz-
karia eta DVDa ere kaleratuko
dituzte, eta “atzera begiratu” bat
izango den erakusketa ere pres-
tatu dute, besteak beste.

Urteotan, mila fitxa inguru
egin dituztela kalkulatzen du
Iriondok; guztira, 387 errugbilari

heldu dira lehenengo taldeetara.
250 gizonezkoenera eta 137
emakumezkoenera. “Gure ustez,
aukera bat eskaini diegu duran-
garrei kirol hau praktikatzeko”
dio Iriondok. 25 urteotan DRTk
“etxekoekin” jokatzeko filosofiari
eutsi dio. A.M.

Urteurreneko ekimen
guztiak doakoak izango
dira, parte-hartzea
sustatu gura dutelako

Jardunaldi interesgarria jokatu-
ko dute asteon hirugarren mai-
lan; tartean, taldeko bi oilarren
arteko partidua dago. Kulturalak
Laudion jokatuko du bihar, liga-
ko talde indartsuenetariko baten
kontra. 29 jardunaldiren ondo-
ren bigarrena da Laudio, Sestao
River liderraren puntu kopuru
berberagaz; biek ala biek 60

puntu dituzte. Intxaurragak gida-
turiko taldea laugarren da, 56
puntugaz; aurretik Zornotza du,
58 puntugaz. Bederatzi jardu-
naldiren faltan, Kulturala play off
postuetan mantentzen da, eta
sei puntuko aldea ere manten-
tzen du oraingoz. 

Etxetik kanpora segidan
jokatzen duen bigarren partidua
du Kulturalak biharkoa. Aurreko
jardunaldian, Zarautzen jokatu
zuten Intxaurragaren mutilek.
Husna berdindu zuten. Partidu
hasieran, Kulturalak gola sartze-
ko aukerak izan zituen. Minu-
tuek aurrera egin ahala, baina,
zarauztarrek hobeto eutsi zieten
durangarrei. A.M.

Partidu garrantzitsua
du Kulturalak Laudion
Sailkapenean bigarrena da Laudio oraintxe
bertan, liderraren puntu kopuru berdinagaz

Aurreko jardunaldian
husna berdindu zuten
Zarautzen kontra

Denboraldi osoan zehar zaleek
eskainitako babesa eskertzeko
aukera izango du bihar Tabira-
kok; EBA mailan zaleen aurre-
an jokatuko duen azkeneko
partidua izango da biharkoa.
Gaitz edukiko du Tabirakok
puntuei eusten. De Castroren
mutilek igoerako play off fasea
jokatzeko borrokan dabilen

Ventanas Arsan hartuko dute;
hirugarren dago Ventanas
Arsan, eta igoerako fase hori
jokatzeko aukera handiak ditu.

Behin maila galduta, De
Castroren asmoa azken partidu
hauetan taldeak itxura onena
ematea da. Aurreko jardunal-
dian Fidalgo Vecinoren aurka
86-68 galdu zuten. A.M.

Tabirakok Ventanas Arsan
hartuko du Landakon
Behin maila galduta, ahal duenik eta itxura
onena eman gura du De Castroren taldeak

25 urteotan mota guztietako zelaietan jokatu dute DRTkoek.
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AMALURRA

Proteinak dira alergien eragile;
polen horrek proteina kopuru

txikia dauka, gramineoena
baino 40 bider txikiagoa

Inguruko pinu-landaketa
kantitate handiak erraztu egin

du alergien sorrera,
ikerketaren arabera

Intsignis pinuaren polenak alergia
eragiten du kantitate handietan

Azterlan ikerketa zentroak pinuaren polenaren inguruko
azterketa egin du, zer eragin izan dezakeen argitzeko
Urtero, otsaila eta martxoa bitar-
tean, Intsignis pinuaren (Pinus
radiata) polinizazioa gertatzen
da. Hau dela-eta, polen kantita-
te handiak isurtzen dira airera,
eskualde guztia kolore horiz
estaliz. Egunotan ere jazo da
fenomeno hori. “Pinuaren esplo-
tazio intentsiboak inguruan dau-
kan eragina nabarmena da, bai-
na, zer ondorio ditu aire kalitate-
an? Eta, batez ere, ba ote du
eraginik pertsonen osasunean?”,
horixe da Azterlanek garatutako
ikerketaren abiapuntua.

Intsignis pinua XIX. mende-
an penintsulako iparraldean
egurgintzan erabiltzeko sartu
zen espezie bat da. Izatez, espe-
zie amerikarra da; Kaliforniakoa
hain zuzen ere. EAEn, pinuak
hartzen duen azalerak lurraldea-
ren % 20 gainditzen du; baso
dentsitate handienak Bizkaian
daude. Gaur egun, egurraren
merkatuko prezioak baxuak izan
arren, Intsignis pinuaren labo-

rantzak aukerarik onartuena iza-
ten jarraitzen du Durangaldean.
Pinuaren polena tamaina handi-
koa da, 50 eta 90 µm bitarte-
koa. Sudur eta eztarrian gerta-
tzen den iragazpenari eskerrak,
airean dagoen partikula hori
ezin daiteke gizakion arnas sis-
teman sartu; arrazoi horregatik
esaten da tamaina handikoak
direla. 

Ez du airea kaltetzen
Polen ale bakoitza material
genetikoa pilatzen den gune
zentral batez eta flotadore fun-
tzioa duten alboko bi besikulez
osatuta dago. Nahiz eta polen
ale horiek oso urrutira heldu
daitezkeen, normalean jatorritik
500-1.000 metrora jalkitzen
dira, beti ere haize eta prezipita-
zioen arabera.

Azterlanen arabera, inguru-
menaren ikuspuntutik pinuaren
polena ez da konposatu kalte-
garritzat hartzen –partikula

organiko usaingabe eta arnas-
tezina baita–, “nahiz eta sortzen
duen zikinkeriak eragin desero-
soak dituen”. Osasunean eragin
ditzazkeen ondorioen kasuan,
alergiak sortu ditzakeela frogatu
da. Dituen ezaugarriengatik,
polen honek alergia sortzeko
duen ahalmena dudan jartzen
da munduan, baina EAEn gora
egin dute honelako kasuek.

Alergiaren zergatia
Polen honek proteina kopuru
txikia dauka, gure inguruko aler-
gien arduradun nagusia den
gramineoen polena baino 40
aldiz txikiagoa, hain zuzen ere.
Kontua da proteinak direla aler-
gien eragile. Beraz, pinuaren
polen kantitateak handia behar-
ko luke alergia sortarazteko. 

Berez eraginik ez duela
kontsideratu arren, inguruko
pinu-landaketa kantitate han-
diak erraztu egin du alergien
sorrera, ikerketaren arabera.

Intsignis pinuak argazkian, eta polen ale baten irudia alboko argazkian.
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Higiezinak
ETXEBIZITZAK

SALDU

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

Atxondo. 82 m2. 3 logela,
sukaldea, egongela ederra eta
komuna. 2 balkoi eta ganba-
ra. Oso eguzkitsua. Kanpora
ematen du. Guztiz berriztua
eta altzairuz hornitua. Deitu
eta etorri ikustera, konpromi-
so barik. Tel.: 628 787 835

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

Durango. Alde Zaharra. 71
m2. Kanpoaldera begira. Al-
tzariz hornituta. 2 logela.
Egongela. Sukaldea. Komun
bat. Guztiz berriztuta. Kanpo-
tik (06): fatxada, atalondoa,
eskailera eta teilatua. Barru-
tik (07): parketa , sukaldea,
gresa, berokuntza, kristal bi-
koitzeko leihoak, ate blinda-
tua.  199.000 euro. 
Tel.: 607 715 353 

Durango.94 m2-ko etxea
salgai, herriko gudarien pla-
zan. 3 logela, 2 komun, sukal-
dea eskegitokiarekin, egon-
gela ederra, ganbara eta gara-
jea. Kokapen oso ona, bista
ederrak eta eguzkitsua.
343.000 euro. 615 760 801.

Durango. Pisu ederra Mar-
txoaren 8ko kalean. 3 urte.
Oso polita. 80 m2, bi logela,
bi komun, oso polita den su-
kalde berria eta saloi ederra.
Pisu osoa inguratzen 90m2-
ko terraza itzela. Kanpora
ematen du eta orientazioa pa-
regabea da.  30m2-ko gara-
jea. Tel.: 637 416 438

Elorrio. 65 m2-ko etxe berri
bat salgai Buzkantz kalean. 2
logela, komun bat, sukalde-
egongela eta ganbara ederra.
Igogailua. Prest bizitzera sar-
tzeko. Kokapen ona. Eguzki-
tsua.Prezio ona.94 682 12 34

Ikaztegieta. Ikaztegietan
etxe adosatua salgai. 
Tel.: 658 70 80 66. 

Mallabia. Baserria eta
20.000 m2-ko lur zatia sal-
gai. Kokapen ona eta prezio
egokia. 20:00-22:00 artean
deitu. Tel.: 655 702 647

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

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

Zaldibar. 67 m2, 3 gela, bai-
nu-gela bat, sukaldea, egon-
gela, balkoia eta igogailua.
Tel.: 946 55 03 58

ERRENTAN EMAN

Elorrio. Pisua salgai edo alo-
kagai (abalarekin). 74 m2. 3
logela. Erdialdean kokatua.
Trastelekua. Estreinatzeko.
Bizitzeko prest. 634 457 201

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

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

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

ERRENTAN HARTU

Durango. Neska langilea
Durango edo Iurretan aloka-
tzeko pisu bila. 667 923 891

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... Tel.: 637 91 68
92. 14:00etatik aurrera.

PISUA KONPARTITU

PISUKIDE BILA

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

LOKALAK

ERRENTAN EMAN

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

Durango. Biltegi modura
erabili daitekeen lokal bat alo-
kagai Kalebarrian. 20 m2.
200 e/hilean. 665 700 461.

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

GARAJEAK

SALDU

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. Interesa izanez gero, dei-
tu, mesedez.  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 , alokatzeko. 
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. In-
formazio gehiago: 
627 102 512 telefonoan 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

OSTALARITZA

Durango. Neska euskaldun
eta ikaslea asteburuetan os-
talaritzan lan egiteko prest.
Deitu 646 841 206 telefono-
ra. Eskerrik asko!

ETXEKO LANAK

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

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

PERTSONAK ZAINDU

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

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

Durango. Haur hezkuntzako
hezitzailea naiz. Neska eus-
kalduna eta umeak gogoko
dituena astelehenetik ostira-
lera goizez nahiz arratsaldez
umeak zaintzeko edota etxe-
ko lanak egiteko prest. Infor-
mazio gehiago nahi izanez
gero 666197568 telefonora
deitu(edozein ordutan). 
Eskerrik asko!

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. Garbiketarako, ja-
tetxeetako sukaldeetarako,
umeak zaintzeko edo dendari

modura lan egiteko prest. 
Tel.: 619 676 044 

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

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

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

Durango. Neska gazte eus-
kalduna arratsaldeetan ume-
ak zaindu zein klase partikula-
rrak emateko prest. 
Telefonoa: 695 706 227

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

Durango. Neska euskalduna
eskaintzen da pertsona nagu-
siei lagundu edo umeak zain-
tzeko, astelehenetik ostirale-
ra, goiz edo arratsaldez. 
Tel.: 94 658 33 32 edo 
688 676 588

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

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

Elorrio. Haur hezkuntza bu-
katu duen neska euskalduna,
astelehenetik ostiralera etxe-
ko lanak egiteko edota umeak
zaintzeko prest. Harremane-
tan jarri nahi izanez gero, 
deitu: 666 197 568. 

Elorrio. Neska euskalduna
eta arduratsua astelehenetik
ostiralera, goizez nahiz arra-
tsaldez umeak zaintzeko
prest (eskolara eraman, esko-
lara bila joan...) elorrion nahiz
durangon. Haur hezkuntzako
titulua  daukat. Kontaktuan
jarri nahi izanez gero, 
666 197 568 telefonora dei-
tu. Eskerrik asko.

IRAKASKUNTZA

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

Durango. Telekomunikazio-
etako ingeniari teknikoa (eus-
kalduna) matematika, fisika
eta kimika (DBH) klase parti-
kularrak emateko prest. 
Tel.: 680 581 215. E-maila:
alvaroetxarte@gmail.com

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 Durangon. Telefonoa:
667 24 51 49.

Durango. Esperientzia za-
bala duen ingeles irakaslea
eskolak emateko prest. Ordu-
tegi zabala prezio ezin hobea-
rekin. Zure maila berreskura-
tu, hobetu edo landu nahi iza-
nez gero, deitu inongo
konpromisorik gabe: 
686 840 627

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

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

GAINERAKOAK

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

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

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

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

Durango. Masajeak etxez
etxe, Durangaldean. Etxetik
mugitu gabe zure gustuko
hanketako igurtziak (hanke-
tako erreflexologia), masaje
lasaigarri  zein terapeutikoak.
Sesioa: 10 euro (40 min). Se-
sio berezia (buru eta aurpegi-
ko masajetxoak barne): 15
euro (ordu bete ). Luis mari.
606 266 244. Mesedez, au-
rretiaz deitu.

Durango. Igeltserotza la-
nak, almazen lanak, mendiko
lanak, lorategi lanak, etab.
Egiteko prest 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. 
Tel.: 669 594 376

Elorrio. Fisioterapian diplo-
matua. Durangaldean etxez
etxe fisioterapia zerbitzuak
emateko prest (terapia ma-
nuala, bendaje funtzionala,
masai terapeutikoa...). Infor-
mazio gehiagorako, inolako
konpromiso barik, telefono
honetara deitu: 
644 282 783.  

LAN ESKAINTZAK

OSTALARITZA

Durangaldea (Bizkaia).
Kamarera bat behar da aste-
bukaeretan lan egiteko. Ko-
txea izatea beharrezkoa da.
Telefonoa: 689 802 362

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. 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. Zerbitzu enpresa
batek komertziala behar du.
Publizitate eta marketineko
ezagutza baloratuko da. Eus-
kara derrigorrezkoa da. Lan
harremana bien artean ados-
tuko da. Kurrikulumak admi-
nistrazioa@gmail.com-era.

Durango. Banaketa enpresa
batek banatzaileak behar ditu
Durangaldean. Lan baldin-
tzak: astean sei egun, astear-
tetik igandera; asteburu bat
lan eta bestea jai; goizeko
04:00etatik 08:00etara.
Ezinbestekoa autoa izatea.
Interesa baldin baduzu, deitu
943 304 341 telefonora edo
bidali datuak:
lanpoltsa@etxeraino.net.

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

NEGOZIOAK

ERRENTAN EMAN

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

Denetarik
SALDU/EROSI

Motoaitzurra eta moto-
kultorea salgai.Agria
3000 motoaitzurra eta agria
2700 motokultorea salgai.
Telefonoa: 94 682 45 90 

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

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

GALDU/AURKITU
Giltza batzuk aurkitu di-
tut. Santutegia baino apur
bat beherago. Bihotz forma-
dun giltzatako bat dauka, go-
rria eta cuore hitza zuriz ida-
tzita. Tel.: 617 815 422

Ibilgailuak
AUTOAK

SALDU

Audi a3 1.6 sportback
salgai . Audi a3 1.6 sport-
back autoa salgai. 2007koa.
75.000 km. Parrot sistema
barne. Egoera onean. 
Tel.: 670 239 110 (Iñaki,
gauean deitu)

Bmw 118 d salgai. 2008ko
uztailekoa. 55.000 kilome-
tro. Urdin iluna. Aluminiozko
llantak. Oso egoera onean,
oso gutxi kontsumitzen du.
Ordenagailua, aginteak bo-
lantean dituen BMW ekipo
profesionala bluetooth-are-

kin. Bi guneko klimatizagai-
lua. Bmw garantia ofiziala
2011ko azaroa arte. Sabairako
barrak eta llanta joko bat opa-
ri. Telefonoa: 656 759 537
(Joseba)

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

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

FURGONETAK

SALDU

Opel vivaro. Lo egiteko
prestatuta dagoen furgoneta
salgai. Gutxi erabilita eta ex-
tra ugarirekin (berokuntza, 2.
bateria, toldoa, bizikletak era-
matekoa, isotermoak, 3 per-
tsonendako ohea, eserleku-
birakaria, komuna,...). 
Telefonoa: 665 707 535

MOTORRAK

SALDU

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

GAINERAKOAK

SALDU

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

Aisia/kirola
KIROLAK

SALDU

Cannondale r800. Can-
nondale r800. 5 urte ditu eta
oso gutxi erabilia dago. Era-
biltzen ez dutelako dago sal-
tzeko. Oso ondo zainduta.
Koadroa: r800 aluminio. Ko-
lorea: gorria. Neurria: 57 (m).
Direkzioa: dia-compe. Shi-
mano 105 osorik 8v (frenoa-
ren heldulekuak, frenoak, al-
dagailua, desbideragailua eta
bielak). Buxiak: mavic. Gurpi-

lak: mavic sup. Kubiertak:
spezialized-michelin. Sillina:
selle italia turbomatic 4. Be-
rria dauka: kambio/freno ma-
netak, fundak eta kableak.
Prezioa: 500 euro. 
Tel.: 600 959 741 

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

ANIMALIAK

SALDU

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

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

Untxiak salgai. Handiak. 2
eta 3 hilabete arteko untxiak.
Grisak eta marroiak. Aita 8
kilo ditu eta amek 5 eta 6 kilo.
Deitu 19:00etatik 21:00eta-
ra. Tel.: 94 621 82 57

Txakurrak emateko. Txa-
kurtegi bat itxi dute eta inork
ez baditu hartzen bertako
txakurrak sakrifikatuko dituz-
te. Interesatuta bazaude edo
norbait ezagutzen baduzu,
deitu lehenbailehen: 
629 278 238-9

MUSIKA/PELIKU-
LAK/LIBURUAK

GAINERAKOAK

Gitarra eskola partikula-
rrak durangon. Gitarra es-
kola partikularrak durangon.
Elektrikoa, akustikoa, rocka,
bluesa, jazza, funka eta abar.
Eskalak, akordeak, erritmoa,
teknikak, inprobisazioa, ira-
kurketa... 
Telefonoa: 650 172 285

OPORRAK/BIDAIAK

SALDU

Uda honetan Irlandara!. 
8 eta 10 egunetako bidaia gi-
datuak euskaraz eta talde txi-
kietan benetako Irlanda eza-
gutzeko. Mugikorra:
00447862217414.
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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
• 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.

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. 
• ZEHARKALEA: Atikoa. Guztiz berriztatua. 2 logela,
sukaldea, egongela – jangela eta komuna.
• ANDRA MARI: 110 m2. 3 logela, komuna, egongela
eta sukaldea. Leku onean.
• ASKATASUN ETORBIDEA: Eraikuntza berriak. 2, 3
eta logela bakarrekoak. Durango erdialdean. 
• 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.

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: AUKERA: 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. 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. 3 kotxerentzako
garajea.
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irteera. Izen-ematea: Gau Argi
tabernan (30 euro). 

JAIAK
ABADIÑO
›› Martxoaren 20an, Durangaldeko

Txistularien Eguna: 11:00etan
kalejira Txanportatik. 13:00etan
kontzertua San Trokaz elizan. 

KONTALARIA
IURRETA
›› Martxoaren 25ean, Aldo Mendez

ipuin-kontalari kubatarraren
emanaldia, 20:00etan Ibarretxe
kultur etxean.

MUSIKA
ABADIÑO
›› Martxoaren 25ean, Mursego

bakarlariaren kontzertua,
22:00etan Gaztetxean.

DURANGO
›› Martxoaren 18an, Mongo

23:30ean, Misarbe tabernan. 

›› Martxoaren 24an, Kantulagun
ekimeneko saioa, Mikel Markez
gidari, 20:00etan Plateruenean.

›› Martxoaren 25ean, Bizardunak
+ Khamul taldeen kontzertua,
22:00etan, Plateruenean.  

ELORRIO
›› Martxoaren 18an, Audience

taldea, Amerikanuak aurkezten,
22:00etan, Arriolan. 

ZINEMA
ABADIÑO
›› Martxoaren 22an, Hotel Paraíso

filma emango dute, 21:30ean
Gaztetxean.

BERRIZ
›› Martxoaren 20an, El oso yogui...

filmaren emanaldia, 17:00etan
Kultur Etxean.

ANTZERKIA

BERRIZ
›› Martxoaren 19an, Higa Antzerkia

taldearen Espazio hutsak,
20:00etan Kultur Etxean.

›› Martxoaren 25ean, Teatro
Paraíso taldearen umeentzako
Kri kra kro antzezlana,
18:00etan Kultur Etxean.

DURANGO
›› Martxoaren 18an, AEK-k

antolatutako Euskalaketa
bakarrizketa lehiaketaren
Bizkaiko finala, 20:30ean
Plateruenean.

›› Martxoaren 20an, Caleidoscopio
Teatro taldearen Sesamo, ireki
zaitez, 18:00etan San Agustin
kulturgunean.

›› Martxoaren 24an (euskaraz) eta
25ean (gazteleraz), Khea Ziater
taldearen Gloriaren kantua
lanaren estreinaldia, 20:00etan
egun bietan, San Agustin
kulturgunean.

ELORRIO
›› Martxoaren 25ean, Tanttaka

Teatroa taldearen No me hagas
daño antzezlana, 22:00etan
Arriola antzokian.

IURRETA
›› Martxoaren 25ean, Gorakadaren

Urretxindorra txotxongilo
ikuskizuna 18:00etan Ibarretxen.

ZORNOTZA
›› Martxoaren 19an, Blue bird,

umeentzako titereak, 18:00etan
Zornotza Aretoan.

ERAKUSKETA
BERRIZ
›› Martxoaren 18tik apirilaren 4

arte, Jesus Belaustegiren
Xumetasunaren xarma zerami-
ka erakusketa, Kultur Etxean.

DURANGO
›› Martxoaren 21etik 27a arte,

Emakumea, etorkina, bizilagu-
na, San Agustin kulturgunean.

›› Martxoaren 27ra arte, Susana
Alonsoren margolanen La
mancha erakusketa, Arte eta
Historia Museoan.

IRTEERA
IURRETA
›› Apirilaren 2an, Gazte Asanbla-

dak antolatuta, Sagardotegira

Martxoaren 25ean, 22:00etan Elorrioko Arriolan

‘NO ME HAGAS DAÑO’
Rafael Herrerok idatzitako testua oinarri hartuta, Fernando Bernúes-ek
zuzendu duen antzezlana da datorren barikuan Elorriko Arriolan ikus-
gai izango dena. Besteak beste, Kike Diaz de Rada eta Maiken Beitia
dira No me hagas daño obra honetan antzezleak. Minak eta larritasu-
nak bezala, esperantzak ere badu lekurik antzezlanean. Luisa izeneko
emakumea da Tanttaka Teatroa taldearen lan honetan protagonista.

DURANGO
›› Martxoaren 18an, Helena

Tabernaren Nagore filmaren
emanaldia, 20:15ean San
Agustin kulturgunean.

ZINEMA

DURANGO

Zugaza

Chico y Rita
Zuzendaria: Fernando Trueba &

Javier Mariscal  

barikua 18: 22:00 
zapatua 19: 22:30
domeka 20: 20:30
astelehena 21: 22:00

Umeen zinema

Gnomeo y Julieta 3D
Zuzendaria: Kelly Asbury   

barikua 18: 19:00
zapatua 19: 17:00/19:30
domeka 20: 16:30/18:30
astelehena 21: 19:00
martitzena 22: 20:00 (ikuslearen
eguna)

Opera

La flauta magica de
W.A. Mozart
eguena 24: 20:00

ELORRIO
Arriola

Animal kingdom
Zuzendaria: David Michôd

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

Umeen zinema

Enredados
Zuzendaria: Nathan Greno,

Byron Howard 

domeka 20: 17:00

ZORNOTZA
Zornotza Aretoa

Más allá de la vida
Zuzendaria: Clint Eastwood

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

Umeen zinema

Megamind
Zuzendaria: Tom McGrath

domeka 20: 17:30

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

Martxoaren 25ean, 22:00etan,
Abadiñoko Gaztetxean

MURSEGO

Maite Arroitajauregi eibartarra da Mur-
sego. Txeloa da bere kontzertuetan oina-
rrizko instrumentua, baina ukelelea eta
marakak ere jotzen ditu zuzenekoetan.
Sortzen duen soinua grabatu eta peda-
lagaz loopak erreproduzitzen ditu kon-
tzertuetan, zuzenean. Musika esperi-
mentala egiten du Mursegok. Besteak bes-
te, Lisabö, Napoka Iria, Gora Japon,
Kokein eta Anari laguntzen jardun izan
du Arroitajauregik, eta bere bakarkako
proiektua aurkezten dihardu orain. 

AGENDA
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TELEFONO INTERESGARRIAK
SOS Deiak............................112
DYA ......................94 620 28 00
Gurutze Gorria ....94 681 09 49
Osakidetza ............94 600 72 00
Ertzaintza ............94 466 93 00
Suhiltzaileak ........................112

GARRAIOAK

Euskotren ..............902 54 32 10
Bizkaibus ............94 448 40 80
Pesa ....................902 10 12 10
Continental Auto ....945 286 466

TAXIAK

Abadiño ................946 814 470
Matiena ..................606 459 988 
Durango Geltokia ....946 811 001
Elorrio Geltokia ......946 820 040 

J.L. Uriarte ........670 402 002
I. Estebez ..........670 678 273

M Galeano..............946 582 854
Iurreta ..................946 201 565

Taxi auzunea ......688 618 690

UDALAK

Abadiño ..............94 621 55 30
Atxondo ..............94 682 10 09
Berriz ....................94 682 45 84
Durango ..............94 603 00 00

Elorrio ..................94 658 27 12
Garai ....................94 681 63 93
Iurreta .................. 94 620 12 00
Izurtza ..................94 681 35 48
Mallabia ................943 17 14 61
Mañaria ................94 681 89 98
Otxandio .............. 945 45 00 20
Zaldibar ................94 682 70 16

UDALTZAINGOA

Abadiño ..............94 621 55 33
Berriz ....................94 682 40 36
Durango ..............94 603 00 10
Elorrio ..................94 682 02 18
Iurreta ..................94 620 08 88

BOTIKAK
Barikua, 18
09:00-09:00 
• Mugica (Andra Mari 9 - Durango)
Zapatua, 19
09:00-09:00
• Navarro (Artekale 6 - Durango)
09:00-13:30 
• Etxebarria (Montebideo 2 - Durango)
• Mugica (Andra Mari 9 - Durango)
• Unamunzaga 
(Murueta Torre 2C - Durango)
• Sagastizabal 
(Askatasun Et. 19 - Durango)
• De Diego (Intxaurrondo 22 - Durango) 
• Campillo (Montebideo 24- Durango)
• SanRoma (Uribarri 5 - Durango)
• Balenciaga (Ezkurdi 8 - Durango)
• Bartolome (Gabiola 2 - Berriz) 
• Jaio-Olabarrieta (Erreka 6 - Elorrio) 
09:00-14:00
• Irigoien (Bixente Kapanaga 3 - Iurreta)
Domeka, 20
09:00-09:00
• Etxebarria (Montebideo 2 - Durango)
09:00-22:00
• Bartolome (Gabiola 2 - Berriz) 
Astelehena, 21
09:00-09:00
• Sagastizabal 
(Askatasun Et. 19 - Durango)
Martitzena, 22
09:00-09:00
• SanRoma (Uribarri 5 - Durango)
09:00-22:00
• Larrañaga-Balentziaga 
(Berrio Otxoa 6 - Elorrio)
Eguaztena, 23
09:00-09:00
• De Diego (Intxaurrondo 22 - Durango) 
Eguena, 24
09:00-09:00
• Campillo (Montebideo 24- Durango)

EGURALDIA

6

18o

5

14o DOMEKA

8

18o ASTELEHENA

7

13o ZAPATUA

5

13o BARIKUA

MARTITZENA

AARRIIEESS (martxoak 21 - apirilak 20)
Zorte barik ibili zara aspaldian. Hemendik aurrera
alderantziz izango da. Aprobetxatu! 

TTAAUURRUUSS (apirilak 21 - maiatzak 20)
Beharrera lo aurpegi horregaz joaten jarraituz gero,
lo hartzen amaituko duzu. Goizago oheratu. 

GGEEMMIINNII (maiatzak 21 - ekainak 20)
Azken aldian askotan joan zara zinemara. Peliku-
laren bat zuzentzeko asmoa daukazu ala?

CCAANNCCEERR (ekainak 21 - uztailak 20)
Bizitzan gorabehera handiak daude. Gaur goian zau-
de, baina bihar behean egon zaitezke.

LLEEOO (uztailak 21 - abuztuak 23)
Musikak triste dagoena animatzeko gaitasuna du.
Saiatu Sermond´s-en azken lanagaz. 

VVIIRRGGOO (abuztuak 24 - irailak 23)
Lanak denbora larregi kentzen dizu. Bizitzan gau-
za gehiago daude lanaz gainera.

LLIIBBRRAA (irailak 24 - urriak 23)
Familiakoekin denbora gehiago egon behar zenu-
ke. Etorkizunean damutu egin zaitezke.

SSCCOORRPPIIUUSS (urriak 24 - azaroak 23)
Zure herriko aktualitatea jarraitzeko  www.anboto.org
helbidera sartzea baino ez duzu egin behar.

SSAAGGIITTAARRIIUUSS (azaroak 24 - abenduak 23)
Pentsatzen duguna baino errezagoa da albokoari
irribarre bat ateratzea. Saiatzean dago kontua.

CCAAPPRRIICCOORRNNUUSS (abenduak 24 - urtarrilak 20)
Etxeren elkarrizketa irakurri ondoren Patagoniara
joateko gogoz? Ausartu zure ametsak betetzera! 

AAQQUUAARRIIUUSS (urtarrilak 21 - otsailak 21)
Bolada luzea daramazu kirolik egin barik. Gabone-
tan irabazitako kiloak erretzen hasteko ordua duzu. 

PPIISSCCIISS (otsailak 22 - martiak 20)
Liskarrerako gogoz zabiltza beti. Ea udaberriagaz
animoak apur bat baretzen zaizkizun! 

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

Aritz Zalbidegoitiak 9 urte bete ditu
martxoaren 17an. Zorionak eta
musu handi bat, familia guztiaren
izenean!

Martxoaren 20an gure txipistin
Enaitzek 4 urte egingo ditu.
Zorionak eta musu pila bat, zure
familia osoaren partez!

Zorionak Enara! Martxoaren 9an
urteak bete dituen neska polit
honen koadrilakoen eskutik,
zorionak! Holan jarraitu, guapa!

Maialen Ortiz de Apodakak 5 urte
egin zituen eguaztenean. Zorionak
etxeko erreginari! Besarkada handi
bat ama, aita eta Pauleren partez!

Gaur, martxoak 18, 2 urtetxo bete
dituzu jada. Zorionak, Haitz! Aitita,
amama, izeko eta Enekoren partez,
ondo pasatu eta musu potoloak!

Zorionak Alaitz! Gure etxeko
printzesak 7 urte bete ditu. Ondo
pasatu, opari asko jaso eta musuak,
Mikel, aitatxo eta amatxoren partez!

Zorionak Saioa! Astelehenean 30
urte bete dozuzela! Urtiek aurrera
doazela danontzat! Muxuak zure
mutil Iker eta familiaren partez!

Arantza eta Martinek atzo bete zituzten urteak. Zorionak eta muxu haundi
bana zuen seme-alaba Aritz eta Nahiaren partez!

DENBORAPASAK

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

Gure Haizea Berra Basauri txiki polita zoriondu nahi
dogu, atzo, martxoaren 17an, lehenengo urtetxoa bete
zuelako. Zorionak amama, aitita eta izekoren partez.
Aurtengoagatik belarri tirakada Haizearen aitatxo eta
amatxori emongo deutsegu. Musu pilo-piloa hiruroi!
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AKUILUAN Markel Onaindia LAUHORTZA

Marisa Barrena

Nuklearrik? Ez,
eskerrik asko

Gaztetan energia nuklearren
kontrako borrokan ibili ginen,
jo eta ke. Lemoizen eraikitzen
ari ziren zentralaren aurka
hainbat manifestalditan
hartu genuen parte. “Nuklea-
rrik ez”, oihukatu genuen
gure kaleetan zein Lemoiz
inguruetan. Zentral hark sor
zezakeen erradioaktibitatea-
ren eta hondakin nuklearren
ondorioen beldur ginen.
Gainera, ez genuen gure
ondorengo belaunaldien
lurra kutsatuta utzi gura. 

Geroago, laurogeigarren
hamarkadan, Txernobileko
istripua gertatu zen, eta ener-
gia nuklearraren arriskua eta
ondorioak benetakoak zirela
ikusi genuen, ez zirela asma-
kizuna. Dena den, istripua ger-
tatu zenetik urteak joan dira eta
ahaztu samar izan dugu ger-
taera hura. 

Hala ere, Japoniako lurri-
karak sortu duen krisi nuklea-
rrak dardaraka jarri du mun-
dua. Urteotan energia nukle-
arraren alde egin duten
politikariak zein energia mun-
duko zenbait jakitun neurriak
hartzen hasi dira; esaterako,
Txinak zentral nuklear berriak
eraikitzeko lizentziak bertan
behera utzi ditu. Eta eraikita
daudenak?

Zorionez, Lemoizko zen-
trala ez zen amaitu eta ez dugu
horrelako zentralik Erkidego-
an. Hurbil, ostera, Garoñan,
aspaldiko zentral bat dago;
zaharkitua eta arriskutsua,
askoren ustez. Politikariak ari
dira itxiera data eztabaidatzen,
baina, zentralak martxan dirau. 

Alarma guztiak isiotuta
dauden honetan, berandu bai-
no lehen, agintariak hasiko al
dira energia seguruagoen alde-
ko apustua egiten, garbitzat
eta merketzat daukaten nukle-
arra baztertuz. Guztion egite-
koa izango da, berriz, beharrez-
ko ez diren argiak amatatzen
ikastea. 

BBeehheerraappeennaakk..  HHoorriixxee  iippiinn--
tt zz ee nn   dd uu   HH ii tt zz   ll ii bb uu rr uu --
ddeennddaakkoo  eerraakkuusslleeiihhooaann..

3377  uurrtteekkoo  bbiizziittzzaa  aappiirriillaa  aammaaiiee--
rraann  hheelldduukkoo  ddaa  mmuuggaarraa..  IIrraakkuurr--
zzaallee  eettaa  mmuussiikkaazzaallee  aasskkoorreenn  eerrrree--
ffeerreennttzziiaa  iizzaann  ddaa,,  eettaa
hhaannttxxee  eeggoonn  iizzaann
dd aa   NN ee kk aa nn ee
BBeerreezz ii aa rr ttuuaa ,,
bb ee zz ee rr oo aa kk
eettxxeeaann  hhaarr--
ttzzeenn..

Nobela eta
abesti guz-
tien erara,den-
da honen isto-
rioa ere heldu da
amaierara.
Bai. 37 urte
d i r a
zabal-
d u

“Eskerrak eman gura dizkiet urte
hauetan hemendik pasatu direnei”

zenetik. Aurreko jabeen ideia izan
zen, eta 1980an nire arreba eta biok
hartu genuen negozioa. 1990ean
berriztu egin genuen, eta orain arte
horrela egon da. Gerora, nire arre-
ba beste kontu batzuetara pasa-
tu zen, eta azken urteetan nire

ardurapean egon da denda.
Niretzako oso esperientzia

ona izan da.

Amaieran,baina,dra-
ma beharrean jaia
egin duzue, ezta?

Pamielakoek eskaini
zidaten Josebaren libu-

ru berriaren aurkez-
pen-irakurraldia

egitea, eta
o n d o

iruditu zitzaidan, despedida legez
gura zuenak etortzeko. Apirila
amaiera arte, baina, hemendik
bueltaka ibiliko gara.

Sarrionandia bera ere etorriko
zen baten baino gehiagotan.
Bai, Joseba oso ondo gogoratzen
dut. Zenbat ordu pasatuko zituen
hemen liburu artean! Berba asko
ez zuen egiten, baina uste dut nik
baino hobeto zekiela gauza bakoi-
tza non zegoen. Bere erretratu bat
ere badugu bertan.

Irakurzaletasunak gora ala behe-
ra egin du urteotan?
Uste dut lehen irakurtzen zuenak
orain ere irakurriko duela. Egia da,
baina, gazteen artean gehiengoak
derrigorra dutena bakarrik ira-
kurtzen dutela; eskolan agintzen
dietena. Ez dira asko gustoz zer
dagoen begiratzera datozenak. Ez
dute honetarako astirik edo gogo-

rik. Ikustekoa da zelako aurpe-
gia ipintzen duten behar duten
liburua lodia denean... Aha-

lik eta meheena emateko
eskatzen didate!

Best-sellerraren bila
al dator jendea?
B a t z u k  h o r re t a r a
bakarrik datoz, tele-
bistan ikusitakoa eros-

tera. Gertatu izan da
argitaratu aurretik eska-

tzea ere; kaleratu orduko
publizitate itzela egiten dute
prentsan argitaletxeek.

Zer liburuk izan du arrakas-
ta handia urteotan?
Gazteleraz La Herbolerasaldu
izan da asko; istorioa inguru
honetakoa izateak lagundu
diola uste dut. Euskaraz Kutsi-
dazu Bidea Ixabel aipatuko
nuke. Euskaraz ere badago
mugimendu handia sortzen

duen idazlerik.

Eta zuri gustatu zaizun abesti
edo libururik?
Aitormena lako kantarik aspal-

dian ez dut entzun. Baina ez atze-
tik egin diren bertsio berri horiek
e! Niri originala gustatzen zait, eta
entzuteko bakarrik; behin ikuste-
ra joan nintzen eta ez zitzaidan
gustatu (barrez). Liburuetan, Jose-
barenak guztiak irakurri ditut, eta
horretaz aparte, emakumeak ere
asko hasi dira idazten aspaldi
honetan: Karmele Jaio, Irati Jime-
nez, Lourdes Oñederra... asko ira-
kurri dut euren lana. Xabier Mon-
toiak atera dituen ipuin liburuak
ere oso onak direla uste dut, nahiz
eta batzuk gogorrak izan.

Leku hau Durangoko Azokaren
lehenengo edizioetako biltegi ere
izan zen...
Liburu-denda izan aurretik zen
hori, eraikuntzako materiala sal-
tzen zen sasoikoa. Aurreko jabeak,
Leopoldo Zugaza eta Jesus Astiga-
rraga, Gerediagako kideak ziren,
eta hemen neuk ere ezagutu nuen
antolaketa lana. Garai hartan
Aldundiak ziren ia argitaletxe baka-
rrak, eta hona bidaltzen zituzten
liburuak. Andra Mariko elizpean
izaten zen azoka; egunero atera eta
batzen zen materiala.

Lankide batek esan dit etxean
baduela liburu bat ‘Hitz’ beha-
rrean ‘Itz’ zigilua daramana...
Zugaza eta Astigarragaren sasoian
eztabaida zegoen ‘h’ izkiagatik. Guk
hartzean aldatu genuen izena.

Kulturaz gainera, jende ugari eza-
gutuko zenuen...
Azkenean ez dakizu batzuk nondik
ezagutzen dituzun, eta kalean,
badaezpada, agurtu egiten ditut
beti! (barrez). Denetik egongo zen,
baina nire ustez oso jende jatorra
izan da. Eskerrak eman gura dizkiet
hemendik pasatu diren guztiei. 

Joseba Sarrionandiaren Moroak gara behelaino artean? lanaren inguruko ekitaldiagaz egin dute despedida festa asteon Hitzen

Hitz liburu-dendako jabea

37 urteren ondoren erretiroa 
hartuko du

Nekane Bereziartua •


