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Atxondoko Udalari eta auzokideei lurren gaineko
akordioa lortzeko eskatu die Jaurlaritzak

Hori egin ezean, obra legearen barruan
dagoela frogatu beharko du udalak 

••EElloorrrriioo
Berrio-Otxoako lanak dira inbertsio
nagusia aurrekontuetan

••AAbbaaddiiññoo
Traña-Matienara tokialdatuko dute
Zelaietako Correosen bulegoa

••ZZaallddiibbaarr
Aurrekontuetako 181.000 euro,
haurreskolako lanetarako

••IIuurrrreettaa  
Martxan dago Amilburuko
pasabideko igogailu berria

Aireko argazkiek
erakutsi dutenez,
“zibilak izan ziren
bonben jomuga”
DDuurraannggoo  ••Martxoaren 31ko Duran-
goko bonbardaketa gogoratzeko
ekimenen artean, sasoiko argaz-
kien erakustaldia egin zuten San
Agustinen, Gerediagak, Berbarok eta
Kriskitinek antolatuta. Besteak bes-
te, Italiako abiazioak bonbardake-
ta egunean airetik egindako argaz-
kiak erakutsi zituzten, eta Jon Ira-
bazal Gerediagako kideak ikuspuntu
berri horretatik aztertu zuen Duran-
go erasotu zuten eguna. Argazkian
ikusten denez, hasieran erasoa zibi-
lak zeuden eremura bideratu zuten,
balio estrategikoa izan zezaketen
tokiak bere horretan utziz. Elorrio,
Mañaria eta Otxandioko aireko
argazkiak ere erakutsi zituzten.

Ezingo da eskolarik eraiki
zalantzak argitu arte

Txelu Angoitia
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Hiri Frogan puntako
korrikalariek parte
hartuko dute etzi
KKIIRROOLLAA••Domekan 31. Iurretako Hiri
Froga korrituko dute goi mailako
korrikalariekin. Gizonetan, 1.500
metrotan Europako txapeldun den
Manuel Olmedo dator. Emakumee-
tan, Dolores Checa eta Paula Gonzá-
lez dira nabarmendu beharrekoak.
Zaletasuna sortzeko sei urtera arte-
koen lasterketa ere eratu dute.

16

7



H 2011ko apirilaren 1a, barikua anboto2

HERRIRIK HERRI
DURANGO

Durangon hainbat ekitaldi izan
dira bonbardaketa gogoratzeko:
Eguen eguerdian, Durangoko Uda-
lak antolatuta, omenaldia egin zie-
ten Gerra Zibiliko biktima guztiei
kanposantuan.

Bestalde, atzo iluntzean, Ber-
barok, Gerediagak eta Kriskitinek
antolatuta bonbardaketaren oroi-
men ekitaldia (lore eskaintza,
aurreskua, goraintzi abestia…) egin
zuten Andra Mariko elizpean. J.D.

Oroimen ekitaldia
burutu zuten
kanposantuan

PSE-EEk Durangaldeko
zerrendak aurkeztu ditu

EAJk azken lau urteotako
“argilunak” baloratu ditu

Aralarren zerrendaren eta
programaren aurrerapena

Durangoko Gran Hotelaren lorategian burutu du 
PSE-EEk maiatzeko hauteskundeetan Durangalde-
ko herrietan hautagai izango direnen aurkezpena.
Durango, Abadiño, Iurreta, Zaldibar eta Berrizko
sozialisten zerrendetako hautagaiek eta PSE-EEren
Pastor bozeramaileak hartu dute ekitaldian parte.

"Euskadira hogeita hamar urteotako lehenen-
go gobernu ezkertiarrak ekarri duen aldaketa Biz-
kaiko udaletara eta Aldundira ere zabaltzea"da PSE-
EEren helburuetako bat, asteon egin duten aurkez-
penean azaldu dutenez. I.E./A.U.

Durango "bere osotasunean ezagutzen duen jendea-
gaz” zerrenda osatzen dabilela azaldu du Aralarrek
asteon. Zerrendako lehenengo bostak hauek izango
dira: Dani Maeztu, Iker Urkiza, Amparo Ereñaga, Mikel
Anderez eta Lorea Sarrionandia. Zerrendan ordena-
rik oraindik ez dute, esaterako, Jose Ramon Arriza-
balagak, Angi Uriak eta Jabier Larrabidek.

Aralarren programan jasota datoz, besteak bes-
te, parte hartze dinamikak bultzatzea, herri barruko
fabrikak industriaguneetara bultzatzea eta alokairu-
ko etxebizitzak eraikitzeko aukerak aztertzea.  A.U.

Juanjo Ziarrustaren heriotzak eta egoera ekonomi-
koak azken lau urteotako jarduna “zaildu” egin dute-
la baina jeltzaleek “talde izaera indartu” dutela azal-
du du Aitziber Irigorasek, EAJk legegintzaldiaren balo-
razioa aurkezteko egin duen ekitaldian.

Urteotan gizarte zerbitzuetan murrizketarik ez
egiteko “ahalegin handia” egin dutela azaldu du Iri-
gorasek, eta pozik agertu da liburutegiaren eta igeri-
lekuen harreragatik. “Krisia dela-eta”, aitortu duenez,
ezin izan dute gizarte ekintzarako Uribarriko egoitza
zaharra berriztu eta zentro zibikorik garatu. A.U.

ki horietako batzuk erakutsi dituz-
te San Agustin kulturgunean.

1937ko Elorrioko, Durangoko,
Otxandioko eta Mañariko bon-
bardaketen argazkiak daude Erro-
matik ekarritakoen artean. Jon Ira-
zabalek nabarmendu du “pobla-
zio zibila kokatuta zegoen lekuak”
bonbardatu zituztela, eta argazkie-
tan “argi” ikusten dela “asmoa zibi-
lak eta herria suntsitzea” zela. Ira-
zabalek salatu duenez, “74 urte eta
gero Durangoko herriari erantzu-
leetako inork ez dio ezer esan”.

Argazkiek kontatutako gerra
Gerran ateratako argazkiei eman
diete garrantzia Oroimen Egune-
ko ekitaldietan. Gerediagak Erro-
matik ekarritako argazkiak eraku-
tsi aurretik, Juantxo Egaña argaz-
kilariak gerraren kronika egin du,
1936tik 1945era Euskal Herrian
egindako argazkiekin. A.Ugalde

Durango eta Iurreta arteko
Montoiko zubia ikuspun-
tu militarretik garrantzi-

tsua zen duela 74 urteko udabe-
rrian. Bertatik zetozen, esaterako,
gudariak fronteetara. Baina Italia-
ko Aviazione Legionariak ez zuen
zubi hori bonbardatu. Gune mili-
tarrak eta trenak gelditzen ziren
lekua ere ez zituzten erasotu. Alde
zaharreko etxeak eta elizak, berriz,
bai; duela 74 urteko aireko argaz-
kietan garbi ikusten da hori.

Gerediaga elkarteko Jon Ira-
zabal eta Txelu Angoitia Erroman
izan dira, Italiako artxibo milita-
rrean. 1937an Aviazione Legiona-
riako hegazkinek bonbardaketa
uneetan ateratako argazkiak eka-
rri dituzte, eta eguaztenean argaz-

Bonbardaketen
asmoa “zibilak
hiltzea” zela
erakutsi dute
argazkiek
Durango, Elorrio, Mañaria eta Otxandioko erasoen
argazkiak ekarri dituzte Italiako artxibo militarretik

Argazkietan ikusten denez,
hegazkinek ez zituzten
militarki estrategikoak ziren
guneak bonbardatu 

Bonbak non bota zituzten zehatz ikusten da Gerediagak ekarritako argazkietan.

Bideoa: www.anboto.org K.Aginako
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GARAI

DURANGALDEA

Nazioartean zabaldu gura duten
enpresei, urrats hori zelan eman
azaltzea helburu duen tailerra
antolatu dute Durangaldeko
Amankomunazgoak eta Cebek
Bizkaiko enpresarien konfede-
razioak. Apirilaren 5, 7, 12, 14 eta
15ean izango dira tailerrak
Durangaldeko Behargintzako
Atxondo Aretoan, 09:15etik
14:15era. Honako e-mail hone-
tan  eman daiteke izena:  
ofernandez@cebek.es. Elkarteko
kideentzat doakoa da, eta ez
direnentzat 250 euro.

Tailerra, batez ere, produk-
tu edo zerbitzu lehiakorra duten
eta merkatu berrietan mugitze-
ko aukera aztertzen diharduten
enpresa txikiei eta ertainei
zuzenduta dago. Helburuen
artean daude enpresa parte-
hartzaileei oinarrizko informa-
zio ematea nazioartekotze estra-
tegiari buruz hausnartzeko, eta
beharrezko laguntza publikoak
eskatzeko mekanismo egokiak
ematea. Aholkulari adituak izan-
go dira tailerretan. J.Derteano

Enpresak
nazioartean
zelan zabaldu
jakiteko tailerra

Aurrekontuen osoko bilkuran
Sapuetxeko 30 bat lagun
kaleratu dituzte martitzen

honetan. Gaztetxea botatzea onar-
tu dute aurrekontuen barruan, eta
horren kontrako protesta egitera
gerturatu dira gazteak udaletxera.

PSE-EEk egindako emenda-
kin baten bitartez onartu dute
gaztetxea eraistea. Udalak 200.000
euro inguru beharko ditu horre-
tarako. Gobernu taldeak eta alder-
di popularrak aldeko botoa eman
diote batzordean proposamena-
ri eta aurrekontuen zirriborroan
barneratuta egon da. EAJk eta PPk
alde bozkatuta, 31 milioiko aurre-
kontua onartu du udalbatzak.

Sapuetxeko gazteek hitza har-
tu gura izan dute osoko bilkuran,
baina alkateak pleno amaierara
arte itxaroteko eskatu die. Gazteek,
baina, ez dute itxaron gura izan:
"Amaieran zertarako egingo dugu
berba, ordurako bozkatuta egon-
go bada?", zioten gazteek. Talde
mistoko eta Aralarreko zinego-
tziak izan ezik beste guztiek are-
toa utzi eta gazteei aretotik irte-
teko eskatu die udaltzain buruak.

bat ez datozelako; besteak beste,
“aurrekontuen eztabaida zerga
politikarenagaz batera” egin
beharko litzatekeela azaldu dute.

Aralarrek euren proposamenei
“dirurik ez dagoela” erantzun die-
tela salatu du, eta zerga eta tasen
igoera aldarrikatu du; “badaude
tresnak dirua batzeko, baina ez
dira behar den moduan erabili”. 

PSE-EE abstenitu egin da.
Hamasei emendakinetik bi onar-
tu dizkietela azaldu du Pilar Rio-
sek, eta ezezkoa ez dutela bozka-
tu “PSE-EErentzat lehentasuna
duten proiektuak” daudelako
aurrekontuan: Urki-Hegoalde lotu-
nea eta San Faustoko zentro zibi-
koa, kasurako. A.Ugalde

Azkenean udaltzainek indarrez
atera dituzte pleno aretotik.

PPren babesa
Gobernu taldeak aurrekontueta-
ko proposamen batzuri ezetz esan
diotela azaldu du, “ez delako erra-
za diru hori biltzea”. Akordioetara
heltzen ahalegindu direla nabar-
mendu dute.

PPk aurrekontuen alde boz-
katu du, euren 12 emendakinetik
10 onartu dituelako gobernu tal-
deak, eta “erantzukizunez”jokatu
gura izan dutelako. 

Aralarrek eta Talde Mistoak
kontra bozkatu dute. Talde Mis-
toak osotasuneko emendakina
aurkeztu du, kudeaketa ereduagaz

Sapuetxe botatzea onartu
dute 2011ko aurrekontuetan
31 milioi euroko aurrekontua EAJren eta PPren botoekin onartu dute

Aurrekontuen eztabaidan
hitza hartu gura izan zuten
gazteek, eta amaierara arte
itxaroteko eskatu zieten

30 bat gaztek Sapuetxeren aldeko mezuak oihukatu zituzten.

Stop Accidentes elkartea zerbi-
tzu berria eskaintzen hasi da
martxoan: arreta psikologikoa
emango die trafiko istripuen bik-
timei eta euren familiei, “istri-
pua bizi ondorengo egoera hobe-
tzeko”. Lagun Aro fundazioagaz
batera sortu du zerbitzua.

Astelehenetik barikura Stop
Accidenteseko psikologo bat
egongo da elkarteak Pinondon
duen ordezkaritzan, 10:00etatik
14:00etara. Beragaz hartu-emo-
netan ipintzeko psicologa@sto-
paccidentes.org helbidea sortu
du elkarteak, eta telefonoz ere
deitu daiteke: 94 603 3000.

Banan-banako arretaz gai-
nera asteburuetan talde terapiak
eta trebetasun tailerrak eskaini-
ko ditu Stop Accidentesek hilean
birritan. A.U.

Stop Accidentes elkarteak
banan-banako zein taldekako
zerbitzuak eskaintzen ditu

Trafiko istripuen
biktimei arreta
psikologikoa
eskaintzen

Luntxagaz amaitu zuten inaugurazio ekitaldia. Juanra de la Cruz

60 lagun inguru batu
ziren Kultur Etxearen
inaugurazioan
Zapatuan herritarrei lokalak erakutsi eta gero,
15 egun barru hasi ahal izango dute erabiltzen

Joan zen zapatuan egin zuten
Garaiko Kultur Etxe berriaren inau-
gurazio ekitaldia. Hantxe izan ziren
herriko ordezkariak, eta baita
Durangaldeko beste hainbat ere.
Iurreta, Zaldibar, Mallabia eta Izur-
tzako alkateak, eta Durangoko eta

Mañariko zinegotzi bana ere hurre-
ratu ziren instalazio berriak ber-
tatik bertara ezagutzera. Hauetaz
gainera, 60 herritar inguru elkar-
tu ziren ekitaldian.

Dantzarien saioa eta bisitaren
ondoren, luntxa izan zuten prest
bertaratu zirenek.

Erabilera
Herritarrek zapatuan izan zuten
azpiegitura berria ezagutzeko
aukera, baina erabiltzeko aste pare
bat itxaron beharko dute. Gontzal
Sarrigoitia alkateak azaldu digunez,
ateak zabaltzeko egokituko den
txartel bidezko sistema ipintzeko
dago oraindio, eta 15 egun barru
egongo da martxan. M.O.

Ateak zabaltzeko egokituko
duten txartel bidezko sistema
ipintzeko dago oraindio; 15
egun barru egongo da martxan
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ABADIÑO

MAÑARIA OTXANDIO

Bixente Kapanaga 19, behea 
48215 IURRETA (Bizkaia)

Tel.: 946 816 673 
Faxa: 946 817 636

construcciones@zarateyelexpe.biz

Traña-Matienako kiroldegi
berriko obrak geldiaraztea
eskatu du oposizioak 

Martitzeneko udalbatza-
rrean, galdera eta eskarien
tartean egin zuten Traña-

Matienan eraikitzen diharduten
erabilera anitzeko kiroldegiko
obrak gelditzeko eskaria EAJk eta
Ezker Abertzaleak. Obren finantza-
bideagaz loturiko argumentuak
mahai-gaineratu zituzten  oposi-
zioko zinegotziek obrak gelditzea
eskatzeko. Oposizioko alderdiek
azaldu zutenez, iazko uztailean

“kanposantuko hilobiak eta klaus-
troa berriztatzeko” diru-atala han-
ditu eta gero, kreditu transferen-
tzia bitartez 166.321 euro Traña-
Matienan kiroldegia eraikitzeko

proiektura bideratzea erabaki zuen
udal gobernuak 2010eko abendu-
ko Alkatetza Dekretu bategaz:
horrek aurrekontua gauzatzeko
udal araudiak zehazten dituen
mugak apurtzen dituela irizten
diote eskatzaileek.

Oposizioaren eskari eta argu-
mentuen gaineko txostena osatu
eta Euskadiko Aholku Batzorde
Juridikora igortzea dagokio orain
udaleko idazkariari. I.Esteban

Aurrekontua gauzatzeko udal
araudiak zehazten dituen
mugak apurtzea egotzi dio
oposizioak udal gobernuari

Obren finantzabideagaz loturiko arrazoiak eman zituzten gelditzea eskatzeko. Kepa Aginako

Independienteen
hautagai berrien
aurkezpena
Udal hauteskundeetara aurkeztuko duten
zerrendaren aurkezpena egin dute Aba-
diñoko Independienteak taldeko Anto-
nio Serrano eta Argi Abad zinegotziek eta
Jose Luis Navarro alkateak. Aipatutako
hiruek betetzen dituzte Abadiñoko Inde-
pendienteak taldearen zerrendaren lehe-
nengo postuak. Zerrendaren %80 izen
berriekin osatu dutela azpimarratu zuen
Navarro alkateak, eta   "sentsibilitate, lan-
bide, adin eta jatorri askotako auzoki-
deak bildu” dituztela taldean.

Ezker Abertzaleko eta EAJko zinegotziek sinatu dute idatzizko eskaria 

Otxandioko Udalak  Mainondo-
ko eskolan hainbat lan egiteko
asmoa dauka, eta hauek buru-
tzeko laguntza jaso du Eusko
Jaurlaritzatik. Lanen baitan gim-
nasio berriko sonoritatea hobe-
tzea sartzen da. 

Eskolako funtzioetaz gai-
nera, hainbat ekitaldi egiten dira
gimnasioan: antzerkiak, bertso
saioak... “Sonoritate nahiko txa-
rra” daukala azaldu digu Aritz
Otxandiano alkateak, eta horre-
gatik egingo dituztela lanak.
Besteak beste, panel batzuk ego-
kituko dituzte. 

Hobekuntza horietarako
inbertsioa 17.000 eurokoa da, eta
udalak adjudikatu ditu lanak,
udalbatzarrean onartuta. M.O.

Gimnasioko
soinu kalitatea
ontzeko lanen
adjudikazioa

Eskolako zereginetaz
gainera, hainbat ekitaldi
egiten dira gimnasioan

Etxebizitzaren barruan igogailua
ipintzeko lekurik ez daukaten
etxeetan igogailua ipintzea erraz-
tea helburu duen arautegia onar-
tu zuten joan zen barikuan uda-
letxean. Etxean espazio nahikoa
ez dutenei “domeinu publikoko
lurrak” utziko dizkie udalak, igo-
gailua ipini ahal izateko.

Semaforoak
Herriko sarrera eta irteeretan bi
semaforo ipintzeko obrak buru-
tzen dihardutela azaldu digute
udal gobernuko arduradunek
asteon. Bizkaiko Aldundia dabil
lanok burutzen: oinezkoen zir-
kulazioa erraztuko dute Kurutze
Santu ondoan eta Artzubiko
autobusen geltoki inguruan ipi-
niko dituzten semaforoek. I.E.

Etxebizitzetan
igogailua ipini
ahal izateko
laguntza 

Eraikin barruan igogailua
ipintzeko lekurik ez dutenei
ipintzea errazteko arautegia

Correosen bulegoa
Traña-Matienara
lekualdatuko dute

Gaur egun Zelaieta auzoan dau-
kan bulegoa Traña-Matienako
San Prudentzio kaleko lokal bate-
ra lekualdatzeko asmoa dauka-
la baieztatu du Correos taldeak.
Arduradunen berbetan, oinez-
koendako zein autoentzako iris-
garritasun handiagoko 235 metro
karratuko lokalaren egokitze
proiektua burutzen dihardute.

Correosen Bizkaiko arduradu-
nek azaldu dutenaren arabera,
“orain arteko zerbitzuak manten-
tzea” dute helburu lokal aldake-
tagaz, baina “abadiñar gehienen-
tzat eskurago” eskaintzea.

Talde Independienteko Jose
Luis Navarro alkateak, bere taldea-
ren jarrera Zelaietako bulegoa
mantentzearen aldekoa izan dela
beti azpimarratu du, eta, izateko-
tan, begi onez ikusten duela Traña-
Matienan beste bat zabaltzea.

Bulego berria erabilgarri noiz
egongo den oraingoz ezin duela
aurreratu dio Correosek. I.E.

Traña-Matienako bulego
berriaren lokala egokitzeko
proiektua osatzen dihardute

Arduradunen berbetan, “abadiñar gehienek 
zerbitzua eskurago” izatea lortuko dute orain



anboto 2011ko apirilaren 1a, barikua PPublizitatea 5



Herririk herriH 2011ko apirilaren 1a, barikua anboto6

ELORRIO

IURRETA

BERRIZ

MALLABIA

Martitzenean lanon gaineko azalpenak eman zituzten. A. Basauri

Irisgarritasun ikuspegitik “puntu
beltza” zena hobetu guran, Amil-
burun jarritako igogailua martxan
dago gaurdanik. Pasabide “garran-
tzitsua” dela nabarmendu du Iña-
ki Totorikaguena alkateak, ikaste-
txeak, kultur etxea eta autobus
geltokia aipatuz, besteak beste. 

Bost bat hile iraun du obra
“konplexu” horrek, 230.000 euro-
ko aurrekontuagaz: “Espazio

murriztuan eta herrigunean ibili
gara”. Udal teknikarien berbetan,
“kubo erako bolumen garbia” egin
dute. Zortzirentzako lekua du eta
metro bat segundoko abiaduran
doa. N-634ko autobus geltokian ere
egin dituzte hobekuntzak. 

Ordutegia izango du igogai-
luak: “Litekeena da 23:00ak edo
24:00ak arte ibiltzea, 06:00etan
hasita”, dio alkateak. Eskoletara
doan aldapaz ere jabetu ei dira:
“Bideondoko egitasmoa garatu
arte itxaron beharko da. Zerrate-
gia kenduta lurra igo eta kota ira-
bazi dezakegu. Bestela, konplika-
tua da; arrapalak, gehienez, %6ko
aldapa izan dezake”. A.B.

Gaurtik hasita,
martxan dabil igogailu
berria Amilburun
Bost bat hilabete iraun duen obra “konplexu” 
horretan 230.000 euro inbertitu ditu Udalak

Zortzi lagunentzako lekua
dauka eta metro bat
segunduko abiaduran doa

Udalak Ze Barri aldizkariaren
ale berezia argitaratu du, gai
bakarra Herri Antolamenduko
Plan Nagusia delarik. Astebu-
ruan alea etxez etxe banatuko
dute, herrigunean zein auzoetan.
Aldizkarian Plan Orokorrean
definitu beharreko ildo anitzen
(ingurugiroa, hirigintza, jardue-
ra ekonomikoak...) gaineko udal
proposamenak zehaztu dituzte,
eta baita horietara bideratu
dituzten irizpideak ere.

Hala ere, Udalaren asmoa
prozesu parte-hartzailea gara-
tzea da, eta batzar informatiboak
antolatu dituzte. Hilaren 7an,
19:00etan, Plan Orokorraren
aurrerapenaren aurkezpena
egingo dute kultur etxean. Hila-
ren 12an eta 19an, toki berean
eta ordu berdinean, etxebizitza
eta ingurumenari eta jarduera
ekonomikoari buruz ariko dira.

Alegazioak argindar lineari
Bestalde, joan zen astean aurkez-
tu zituzten goi-tentsioko argin-
dar lineari aurkeztu beharreko
alegazioak. Udalarenak eta herri-
tarrenak batuta, guztira, 1.050
alegazio dira. Hainbat herritarren
ekimenez, industriaguneko lan-
gileei aurkeztu zieten plana,
zabalkunde katea handituz.
Azkenean, ekimen horregaz
hainbat herritako mila alegazio-
tik gora batzea lortu dute . J.D.

Plan Orokorrari
buruzko ale
berezia atera 
du Udalak

Berrio-Otxoako lanen
bigarren fasea amaitzea da
2011ko inbertsio nagusia

EAJren abstentzioagaz eta
PSE-EE eta EHAren kon-
trako botoekin onartu

dituzte Elorrion 7,1 milioiko aurre-
kontuak. Inbertsio nagusia Berrio-
Otxoa kaleko bigarren faseko beha-
rrak amaitzeko izango da–487.000
euro– eta beste inbertsio guztiak
diruzaintzako gerakinagaz –1,5
milioi– ordainduko dituzte.

Berdintasun teknikaria
Aurrekontuetan berdintasun tek-
nikariaren plaza ere barneratu da,
lehenengo biderrez, langileen
plantilan sartu eta gero. EAJk eta
PSE-EEk berriro ipini dute zalan-

tzan lanordu osoko beharra ote
den. Dagoeneko plaza horretara-
ko eskabideak aurkezteko epea
hasita dago.  

Jaio berrientzako laguntza
EAJk umeak dituzten edo adop-
tatzen dituzten familiei herriko
dendetan gastatzeko 300 euro
ematea proposatu du emendakin
batean. PSE-EEk alde bozkatu du,
baina gobernu taldeak kontra:
"Neurria ez dela eraginkorra uste
dugu; ez du jaiotza-tasa handitzen
lagunduko, eta merkatarientzat ez
da hain laguntza handia", azaldu
du alkateak. A.Ugalde.

‘Txantxibiri’ izenez ezagutzen den Berrio-Otxoa kaleko zatiko lanak amaituko dituzte aurten.

7,1 milioi euroko aurrekontua onartu du Elorrioko udalbatzarrak

Elorrioko euskara aztertzen dabi-
len Badihardugu euskara elkartea
adineko jendea elkarrizketatzen
ibili da azken hileotan. 35 pertso-
na elkarrizketatu dituzte elkarte-
ko kideek, eta eguaztenean testi-
gantza horien aurkezpena egin
dute.

Maiatza aldera herriko eus-
kararen gainean egindako ikerke-
ta aurkeztuko du Badiharduguk,
eta horretarako orain egindako
grabaketak eta lehenago eginda
zeudenak erabiliko dituzte.

Herriko hizkeraren isla diren
testigantza horiek Badiharduguk
kudeatzen duen ahotsak.comata-
rian egongo dira laster ikusgai.
Euskal Herriko hizkerak batzen
dira web gune horretan. A.U.

Herriko nagusiei
egindako
elkarrizketak
aurkeztu dituzte

Asteon hasi da berdintasun
teknikariaren plaza betetzeko
eskabidea egiteko epea

EAJk ume jaio berrien familiei
laguntza-txekea ematea
proposatu du, baina gobernu
taldeak ez du onartu

Berrizko ondare etnografikoa
eta linguistikoa zabaltzeko
asmoagaz Aintzinako Berriz,
bizimodua eta ohiturak liburua
argitaratu zuen udalak 2008an.
Libururako jasotako testigan-
tzak Interneten eskegi dituzte,
fitxa didaktiko propioekin. Guz-
tira, 100 fitxa inguru landu dituz-
te; bakoitzak bere ikus-entzunez-
ko pasartea ere badauka.

Udalak Labayru ikastegia-
ren laguntza izan zuen egitas-
moa garatzeko; horregatik,
www.berriz.org webgunean ez
eze, Labayru ikastegiaren
www.herriondarea.org atarian
ere kontsultatu daitezke fitxak.

Ildo beretik, herriko topo-
nimia mapa egiten dabil udala.
Zirriborroa eginda, herritarrei
ekarpenak eskatu dizkiete. Uda-
rako argitaratu gura dute. M.O.

100 fitxa didaktiko eskegi
dituzte udalaren eta
Labayruren webguneetan

Herriko
ondareari
dagozkion
fitxak, sarean

Aurten Emakume Eskolarako hiru
ikastaro antolatu ditu udaleko
Berdintasun Sailak. Lehenengoa
bihar hasiko da, eta ekainaren 6ra
arteko zapatuetan emango dute,
adimen emozionalaren inguruan.
Emozioak landuta “harreman ore-
katuagoak eta osasuntsuagoak”
lortzea izango da helburua.

Maiatzerako izango dira bes-
te bi ikastaroak. Mugimendu tai-
lerra antolatu dute; mugimen-
duak aztertu eta mugitzeko modu
berriak topatzeko. Teknologia
berriak eta feminismoa landuko
du beste ikastaroak. Informazio
guztia Berdintasun Sailean dago
eskuragai. A.U.

Emakume Eskola
emozioak landuz
hasiko dute 
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Durangaldean labur

ATXONDO ZALDIBAR

IZURTZA

2,6 milioi euroko
aurrekontua onartu du
udalak 2011rako

Barikuan egindako udalbatza-
rrean onartu zuten 2011rako udal
aurrekontua. 2,6 milioi euro bar-
neratzen ditu, guztira, eta inber-
tsioetarako 192.000 aurreikusi
dituzte. Kopuru horren zati han-
diena, 181.000 euro, Haurresko-
lako lanetara bideratuko dute.

Aurrekontuak beherakada
nabarmena izan du 2010etik.
Izan ere, iazkoak 4,2 milioi euro
izan zituen, eta inbertsioetan 1,7
milioi sartu zituzten. Igor Barre-
netxea-Arandok aipatu zuenez,
"krisiak, gainerako administra-
zio gehienetan moduan, Zaldi-
barren ere eragina izan du". Egoe-
ra horrek bultzatuta hartu dute
aurrekontua murrizteko eraba-

kia. Inbertsioen atalean igarri da
gehienbat murrizketa; gastuetan,
diru-laguntza batzuk ere jaitsi
dituztela azaldu zuen EAJko zine-
gotziak. Inbertsioak egitean “kohe-
rentzia eta logika” erabili behar
direla gaineratu zuen. 

EAren ezezkoa
EAko Carmen Sanpedrok udalak
bizi duen egoera "aurreko lau
urteetako kudeaketa ekonomiko
txarraren ondorio" dela salatu
zuen. Udaletxea berrizteko erabi-
li den dirua beste proiektu batzue-
tan inbertitu behar litzatekeela eta
kultur etxearen egitasmoa, hezkun-
tza eremuaren zein alde zaharra-
ren eraberritzeak ez direla kontu-
tan hartu esan zuen. Guztiagaz,
proposamenaren kontrako botoa
eman zuen EAk.

PSE-EEk eta Independenteen
zinegotziak proposamena babes-
tu zuten, "une honetan tokatzen
dena" dela adieraziz. M.O.

Diru-atalik handiena,
181.000 euro, Haurreskolako
lanetan inbertituko dute

EAJ, PSE-EE eta Independenteen alde botoekin
atera dituzte aurrera; EAk kontra bozkatu du

Domekan 1.000 Aukeragarraio azoka egin-
go dute Hyper Simply supermerkatuko
aparkalekuan, 10:00etatik 17:00etara. Biga-
rren eskuko autoak, motoak, ibilgailu
berriak, klasikoak… denetik saldu edo ero-
si ahalko da; Etormobilen bitartez,esate-
rako, Peugeot 3008 berria erakutsiko dute.
Informazioa: 1000aukera.wordpress.com/.

‘1.000 Aukera’ garraio
azoka etzi Durangon

Urkiola landa garapenerako elkarteak, Biz-
kaiko Aldundiagaz lankidetzan, baserri
hondakinen doako gaikako bilketa egin-
go du apirilaren 12an Durangaldean. Egun
horretan hondakin plastikoak (negutegi-
koak, silo bolatakoak) batuko dituzte. Izen-
ematea hilaren 1ean hasi eta 8an amaitu-
ko da: 94 620 36 11 edo 615 781 303. 

Baserri hondakinen
bilketa hilaren 12an

Apirilaren 9an, dantzari ohien jaia egin-
go dute Atxondon, Andasto dantza taldeak
antolatuta. Ekimenen artean dantzari
ohien afaria dago, eta dagoeneko txarte-
lak salgai ipini dituzte herriko tabernetan.
Apirilaren 9ko jaian dantza erakustaldiak
eskainiko dituzte, eta Luhartz taldeak ere
emanaldia eskainiko da.

Dantzari ohien afaria
egingo dute Atxondon

Besaide dantza taldeak antolatu du eki-
mena. 11.00etan kiroldegian batu eta
12:00etan kalejiran irtengo dute dantza-
ri guztiek. 13:30ean bazkaltzeko banatu
eta 16:30ean batuko dira berriro kirolde-
gian. 17:00etan dantzak erakutsiko dituz-
te plazan. Euria ari badu kiroldegira tokial-
datuko dute dantza erakustaldia.

Domekan Euskal Jaia
ospatuko dute Elorrion

Alkateak hala eskatuta, lursaileta-
ra etorri dira Adifeko ordezkariak
asteon, AHTko lanak direla-eta
zundaketak egiteko desjabetza
aktak sinatzera. 

Udala desjabetzen "gainean"
egongo dela azaldu du Cobosek:
"Desjabetu bako lursail bat bera ere
ukitu ez dezaten egingo dugu lan”.
AHT gelditu! elkarlanak "Ertzain-
tzaren eta Guardia Zibilaren pre-
sentzia itogarria" salatu du. A.U.

Lursailetara
etorri dira
aktak sinatzera

Ertzain eta guardia zibil ugari gerturatu da Atxondora.

Gobernuaren balantzea
legegintzaldiari buruz
Hamasei orrialdetan, udal gobernuaren lau 
urteon gaineko balorazioa jaso dute aldizkarian 

Ezker Abertzaleko udal gober-
nuaren legegintzaldiaren balan-
tzea egiten duen hamasei orrial-
deko aldizkaria kaleratu dute.
Herriko etxeetan banatu eta uda-
laren Interneteko webgunean ere
ikusgai ipini dute, udalean lau
urteotan hartutako erabakien eta
udal gobernuak bultzatutako
neurriei buruzko balantzea egi-
ten duen aldizkaria. Besteak bes-

te, Lorea Muñoz alkatearen lege-
gintzaldiaren balorazioa eta dei
bat jaso dituzte aldizkariaren lehe-
nengo orrialdean: legegintzaldi
honetan garatu duten “dinamika
parte-hartzaileagaz jarraitzera ani-
matu” ditu Muñozek izurtzarrak.
Ordenamendu Orokorraren berriz-
te prozesuari, kulturari, ekono-
miari eta abarri buruzko balora-
zioak jaso dituzte aldizkarian. I.E.

Martitzenean eta eguaztenean egin dituzte manifestazioak.

Eskolako beharrekin jarrai-
tzeko baldintzak ipini ditu,
asteon, Eusko Jauraritzak.

Lur sailen gaineko zalantzak argi-
tzeko, udalak eta eskola alboko
kooperatibako bizilagunek akor-
dioa lortu dezatela eskatu du Jaur-
laritzak, edo, osterantzean, uda-
lak eskolako obretan zalantza lega-
lik ez dagoela frogatu dezala. Atzo
batzartu ziren alkatea eta eskola-

ko gurasoen elkarteko kideak Jaur-
laritzako ordezkariekin.

Alkateak azaldu duenez, mar-
txoaren 23an auzokideen aboka-
tuak akordio proposamena egin

zion udalari, eta honek onartu
egin zuen. Ondoren, bizilagunek
“atzera egin zuten”. Aurrerantzean,
“benetako konpromisoak idatziz”
eskatuko ditu Cobosek.

Eskolaren etorkizuna arris-
kuan egon daitekeela-eta, elkarre-
taratzeak egin dituzte asteon. Esko-
lako ordezkariak, udala eta auzo-
kideak gaur batzartuko dira gaiari
buruz berba egiteko. A.Ugalde

Zalantzak argitzeko eskatu du
Jaurlaritzak eskolako auzian 
Eskolako gurasoak eta hainbat herritar lanen alde manifestatu dira asteon

Lursailen gainean akordioa
lortu edo zalantza legalik ez
dagoela frogatu beharko da 
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“Kultur etxeko egitasmoari heldu beharko
genioke, herritarren iritzia entzunda”
Datorren legegintzaldian udalean “bestelako giro bat” sortzeko aukera itxaroten du Zaldibarko EAko zinegotziak

Carmen Sampedro •

EAko zinegotzia
Zaldibarren

Zaldibartarra  

Ingeniari teknikoa da

goak egiteko dirurik ez dago, baina
b e h a r r e z k o  g a u z a  h o r i e t a n ,  b a i ,
inbertitu beharko genuke. Udalaren
egoera ekonomikoa ez da oso ona;
mailegu bi  dauzkagu ordaintzeko,
eta zorra % 10eko mugan daukagu.
Horregatik aurten –eta nork jakin
hurrengo urteetan ere horrela izan-
go ote den– gastu arruntetara muga-
tu beharko dugu.

Eusko Alkartasunak Durangalde mailan
Zaldibarren dauka indarrik handiena.
Gure ustez, herritarrek EAJren lana-
ren kontra protestatzeko jo zuten
gugana. Zer edo zer berria egiteko,
bestelako giroa emateko udalari. . .
eta gu ere ilusio horregaz hasi ginen
beharrean. Ezin izan da gauza han-
dirik egin. Ea aurten...

Beste alderdi batzuekin hartu-emanetan
dabil azkenaldian Eusko Alkartasuna.
Zelan ikusten dituzu hauteskundeak?
Gure artean borrokan gabiltza beti,
eta horrela ibili beharrean, elkarre-
gaz hartu-emanak sendotzeko sasoi
ona dela pentsatzen dut. Beste bide
batzuk zabaltzeko premia dago, eta
ikusiko dugu hauteskundeak gertu-
ra t u  a h a l a  h o r re t a ra k o  a u k e ra r i k
badagoen. A.Ugalde 

Durangaldean Eusko Alkarta-
sunak zinegotzi gehien
dituen herria da Zaldibar.

Carmen Sampedro zinegotziak
azken lau urteotan oposizioan izan
duten esperientziaren berri eman
digu. Politika orokorraz ere jardun
dugu beragaz berbetan.

Zelakoa izan da legegintzaldi hau Zaldi-
barko Eusko Alkartasunarentzat?
Oposizioan askorik ezin izan dugu
egin. Hiru pertsona egon gara beste
denen kontra, eta erabaki garrantzi-
tsuetan ezin izan dugu parte hartu.
Udalak berak ez du gauza handirik
egin. Gure ustez, kudeaketa ekono-
mikoa txarra izan da; diru piloa gas-
tatu dugu gauza batzuetan, adibi-
dez, udaletxeko konponketetan, eta
d i r u  h o r i  b e s t e  g a u z a  b a t z u e t a n
inbertitu beharko litzateke. 

Zertan, adibidez?
Kultur etxearen proiektuari heltzea,
adibidez, garrantzitsua da guretzat.
Proiektua bazegoen, idaztea 7 milioi
pezeta kostatu zitzaiguna. Herrian
mugimendua sortu zen proiektu hori
aldatzeko,  eta azkenean ezer egin
barik gordeta geratu da egitasmoa.
Gure ustez, konponbidea jendeagaz
berba egitea eta denon artean zer
edo zer egitea da. Gauzak aldatu dai-
t e z k e  j e n d e a r i  e n t z u n d a ;  d e n o n
artean hobeto egingo dugula uste
dugu. Ezin da esan arkitektoak edo
alkateak gura duen legez egiten ez
b a d a  e ze r  e z  d e l a  e g i n g o.   Ku l t u r
etxea herriarentzat oso garrantzitsua
da eta, gainera, alde zaharrari bizitza
emango lioke.

Alde zaharrak konponketak behar ditue-
la aipatu duzue sarritan...
Ia ez dago dendarik, eta abandona-
tuta edo nahiko utzita dago, bai.. .
Kultur Etxea plazan bertan ipinita
bizia emango genioke alde zaharra-
ri, eta lurrean-eta konponketak egin
beharko lirateke... Pena da jendeak
bizimodua bertan ez egitea.

Hezkuntza eremuak konpontzeko eskariak
ere egon dira herrian.
Orain arte behin-behineko neurriak
hartu ditu udalak. Ez gara ibili behar
lehenengo haurtzaindegia apur bat
k o n p o n t ze n ,  g e ro  e s k o l a k o  b e s t e
zati bat konpontzen... Zatika barik

o s o t a s u n e a n  a z p i e g i t u r a k  z e l a n
hobetu pentsatu behar dugu. Orain
diote ez dagoela dirurik, baina esko-
lako barrakoietan,esaterako,  dir u
asko gastatu dugu, eta behin-behi-
neko neurria zen. Behin betiko neu-
rria bihurtu dela ematen du.

Etxebizitza alorrean premiarik ikusten
duzu?
Orain arte nahikoa etxebizitza egin
direla pentsatzen dut.  Lurraldeko
Za t i  P l a n a k  e re  b a z i o e n  p ro i e k t u

guztiak lar zirela. Asko eraiki da, eta
etxe asko saldu barik daude, gaine-
ra.  Egitekotan babes  of iz ialekoak
izan behar dutela pentsatzen dugu.

Beste zer premia ikusten dituzue?
Anbulategia, adibidez, laster handi-
tu egin beharko dugu, eta pediatra
astean bi  egunetan barik egunero
e t o r r i  b e h a r k o  d a .  I r i s g a r r i t a s u n
kontuetan, espaloiak-eta konpondu
b e h a r  d i r a .  He r r i a n  e z  d a g o  o s o
zainduta alor hori.  Gauza handia-

“Hezkuntza eremuetan azpiegiturak osotasunean
zelan atondu daitezkeen pentsatu behar du 
udalak, zatika zelan hobetuko ibili barik” 

“Gure ustez herritarrek
EAJren lanaren kontra
protestatzeko jo zuten

EArengana”

“Diru asko gastatu da,
adibidez, udaletxeko

konponketetan; beste
premia batzuk daude” 
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Juan Jose Gaztañazatorre
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Sei hankako mahaia

Lehentasuna,
herritarrak
Onartu egin dira 2011ko aurre-
kontuak, eta bai: gure aldeko
botoarekin onartu dira.

Zirriborroaren gainean aur-
keztu genituen proposamen
gehienak onartu egin ziren
gobernu taldearen aldekotasu-
narekin, urte askoan lehenen-
go biderrez, herritarren intere-
sak aurretik jarri ditugularik,
beharbada izaera politikoago-
koak ziren beste batzuen aurre-
tik.

Baina, nola ez jokatu modu
horretara, gure proposamenei
esker, JAED eta Caritasentzako
diru kopurua handituko badu-
gu, nagusiei lagunduko badie-
gu katerin sozial bat sortuz,
merkatarien eta ostalarien
beharrizanak asetuko baditugu,
jaietarako inbertsioak txikia-
goak ez izatea lortuko badugu,
herritarren segurtasunaz ardu-
ratzen direak hezteko kanpai-
nak burutuko baditugu Inter-
netekin zerikusia daukaten deli-
tu berriei eraginkortasunez
aurre egiteko, sentsibilizazio
kanpainak burutuko baditugu
gure arteko gazteenek errekur-
tso gehiago izan ditzaten eta
tresnak eskuratu ditzaten dro-
gari ezetz esateko, auzo bat edo
besteko haur jolasetarako azpie-
giturak hobetuko baditugu,
ume minusbaliatuen familiei
lagunduko badiegu, gazteek
bullinga zein ziber-jazarpena
salatu ditzaten doako telefo-
noa sortuko badugu...

Azken batean, garai ilunak
zetozen, eta pozez betetzen gai-
tu jakiteak guri esker talderik
ahulenek, udal administrazioa-
ren laguntzaren beharrik larrie-
na daukatenek euren bizi-kali-
tatea hobetu ahal izango dute-
la eta aurrera egin, eta eurekin
batera Durangok ere bai. Hori
izan da, da eta izango da beti
gure helburu nagusia.

*Erredakzioan itzulia
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Estatuaren biolentzia gelditu behar
dugu. Aski da!
Ondokoa, Beatriz Etxebarria euskal herritarrak Guardia Zibilaren esku
egon zen bitartean jasandako tortura larrien testigantzaren zati 
bat da.

Honen aurrean ezin gaitezke itsu, mutu edo gor geratu. Euskal
Herrian denon artean zabaldu behar dugun aro berrian horrelako-
ek ez daukate lekurik, eta guztion lanak baino ez du estatuaren indar-
keria etengo. 

“Gela ezberdinak zeuden: batean gainontzeko atxilotuen oihuak
entzuten nituen, nire bikotearenak barne, eta bazegoen beste bat,
beherago zegoena, erabat isolatua nengoela sentitzen nuena, eta ber-
tan tratua gogorragoa zen. Lehenengoari ‘gela gogorra’ deituko diot
eta bigarrenari ‘gela oso gogorra’. Tortura sesio gogorrenak gauean
izaten ziren, eta saiatzen nintzen orduak kontrolatzen auzi-medi-
kuaren bisitengatik.

Mehatxuek jarraitzen dute eta komisarioak ziega batean sartzen
nau, eta esaten dit ongi pentsatzeko zer egingo dudan. Bertatik ate-
ratzen naute eta auzi-medikuarengana eramaten naute. Gutxi gora-
behera, astearteko 20:30 dira. Torturatua izaten ari naizela kontatzen
diot. Berriz ere ziegara eramaten naute.

‘Gela gogorrera’ eramaten naute. Han gainontzeko atxilotuen
oihuak entzun ahal nituen. Aulki batean esertzen naute eta eskuak
bustitzen dizkidate, elektrodoak diruditen soinu batzuk entzuten ditu-
dan bitartean. Esan behar dut, ziegan nengoenean ere entzuten nitue-
la zarata hauek. Hitz egin behar dudala esaten didate, eta arropa ken-
tzen hasten zaizkit erabat biluzik utzi arte. Horrela nagoela ur hotza
botatzen didate gainetik. Poltsa jartzen didate, hiru aldiz jarraian. Bai-
nera egitearekin mehatxatzen naute. Biluzik nagoela aulki baten gai-
nean jartzen naute lau hankatan, eta baselina ematen didate ipur-
tzuloan eta aluan, eta objektu bat sartzen didate. Biluzik jarraitzen
dut, eta manta batean biltzen naute eta kolpatzen naute.

Oratzen naute, bultzatzen naute eta lurretik altxatzen naute. Zie-
gara eramaten naute, berriz ere, asteazken goizera arte; auzi-medi-
kua berriz ikusi arte. Berari kontatzen diot tratuari buruz zerbait, eta
auzi-medikuaren jarrera txarra da. Ziegara bueltatzen naiz eta apur
bat atseden hartzen saiatzen naiz. Tarte bat pasatu ondoren, komi-
sarioa dator, ziegatik ateratzen nau eta gela ‘oso gogorrera’ narama.
Han komisarioak berriz ere biluzten nau. Iletik tiratzen dit, buruan
kolpeak ematen dizkit eta belarrira oihuka esaten dit militarra dela
eta hiltzeko entrenatua dagoela, eta ‘te voy a destrozar toda por den-
tro para que no puedas tener pequeños etarras’ esaten dit.

Ziegara eramaten naute berriz ere, eta handik auzi-medikuaren-
gana, hirugarrenez. Ez diot ezer esaten aurreko bisitan izan zuen jarre-
ra ikusita, zeintzuetan nik kontatutako tortura testigantza zalantza-
tan jarri zuen. Galdeketetan aldiro dago jende asko; behin zazpi ahots
zenbatzera heldu nintzen. Nire bikotearekin etengabe mehatxatzen
ninduten (nola torturatzen duten entzuten dut).

Gainera, nire neba atxilotzearekin ere mehatxatzen naute. Esa-
ten didate, gainera, traturik ez badago nire gurasoak atxilotzeaz gain
nire amama ere eramango zutela; ‘en bragas’ dio batek, “y me la voy
a follar”.

Durangoko Aministiaren Aldeko Mugimendua

Odolkiak ordainetan
Munduko populazioaren %20k baliabide naturalen %80 kontsumi-
tzen du, bere garapen eredua elikatzeko. Horrek dakar, beraz, popu-
lazioaren beste %80k baliabideen %20arekin konformatu behar iza-
tea. Gainera, agerikoak dira iparraldekoon garapen ereduak hegoal-
deko herrietan eduki dituen ondorioak, nahiz eta gu bizi garen tokitik
eta daukagun ikuspegitik ikusteko errazak ez izan. Hegoaldean ger-

tatzen denak, alegia, ez du gure kontzientzia larregi astintzen. Baina
azkenaldian ari gara ikusten gure garapen ereduak gure bizilekutik
gertuago ere ondorioak sortzen dituela; orduan sortzen da eztabai-
da. 

“Not in my back yard”(Nimby efektua), dio ingelesezko akroni-
moak; “ez nire atzeko baratzean”, euskarazko itzulpenak. Askotan,
garapen ereduaren eraginak mahai gainean jartzen ditugunean,
Nimby efektura mugatzen dira, arazoaren benetako edo sakoneko
edukiari heldu beharrean. 

Euskal Herriko baratzeek ere asko dakite akronimo horretaz. Abia-
dura Handiko Trena dugu eredu bat. Orain urte batzuk, AHTaren ibil-
bidea erabaki behar zenean, AHT bai baina “ez nire baratzean” alda-
rrikatzen zuen hainbat udaletxek: Durango, Iurreta, Abadiño, Atxon-
do, Elorrio… Hainbat Nimby alegazio aurkeztu zizkioten AHTaren
ibilbideari. 

Orain, antzeko zerbait gertatzen ari da Durangaldetik igaroko
den Red Eléctrica de Españaren goi-tentsioko linearekin. Durangal-
deko arana erdian geratuko da, AHTa hegoaldean eta hegoaldeko bara-
tzetan, eta goi-tentsioko linea iparraldekoetan. Hor, bitartean, kar-
tzelaratuta geratuko da Durangaldea.

Aralarrek hamaika aldiz adierazi du AHTaren proiektuaren aur-
ka dagoela, proiektu txikitzailea delako eta sekulako diru xahuketa
suposatuko duelako, herritarren benetako garraio beharrizanak ase-
tzeko balio gabe. Aralarrek ere goi-tentsioko linearen aurkako iritzia
adierazi gura du orain. Baina gure kritika ez da horretan geratuko.
Hausnarketa ez dugu goi-tentsioko linearen ibilbidean kokatzen. Haus-
narketa goi-tentsioko linea eraikitzeko arrazoian kokatzen dugu. Ezta-
baida ez da nondik igaroko den, baizik eta zertarako eraikiko den. Eta
Red Eléctricak argi azaldu du: AHTa elikatzeko horrelako zerbait behar
da. Nongo baratzeak zeharkatuko dituen berdin zaio. 

Ekialdetik hegoaldera, hegoaldetik ekialdera, Durangaldeko ipa-
rraldeko eta hegoaldeko baratzak okupatuta izango ditugu. Eta azpie-
gitura urbanistiko zein energetiko gehiago izango dugu baldin eta ez
badugu eztabaida beste toki batean kokatzen: gizartearen garapen
eredua eta berau elikatzeko behar dugun eredu energetikoa. 

Beraz, gaur arte izan dugun mugagabeko ereduarekin jarraituz
gero, gero eta baratze gutxiago izango dugu: gaur AHTa da; gaur ten-
tsio altuko linea da; bihar Beasain-Gerediaga errepidea izango da;
etzi autopistaren 4. karrila; betiko izango ditugu harrobiak gure men-
dietako harria irentsiz; gaur zentral termikoa dugu Zornotzan, eta
bihar etxe alboko baratzean beste bat izango dugu.

Horregatik guztiagatik, garapen ereduaz gain, eredu energeti-
koa bera aldatzeko premia ere badago. Gaur egun energia sare bana-
keta zentralizatua dugu eta energia fosilekin, nuklearrekin eta zen-
bait berriztagarrirekin elikatu dugu. Eredu hori errotik aldatu behar
da: hasteko, garapen eredua mugatuz, aurreztea lehenetsiz, energia
beharrizana baretu behar dugu; gero, energia berriztagarriez elika-
tutako ereduaren aldeko apustua egin behar du, planifikazioa, pro-
dukzioa eta banaketa, neurri handi batean, maila lokalera ekarriz. 

Dani Maeztu, Aralarreko zinegotzia Durangoko udaletxean

Bonbardaketaren errudunak
Antza denez, nabarmena da italiarrek bonbardatu zutela Durango
1937ko martxoaren 31n. Bonbardatzeaz gain nola txikitu zuten ere
jaso zuten italiarrek. Eta dokumentazioa Ufficio Storico dell Stato Mag-
giore del Aeronautica Militare delakoaren artxiboan gorde dute.
Ondo gorde, gainera.

Ez al da garaia heldu erantzukizun politikoak eskatzeko? Ez dio-
te barkamenik eskatu behar Durangoko herriari? Eta guk ez diogu
ezer eskatuko? Gure erakundeek ez lukete zerbait pentsatu beharko
kontu honetaz?

Andoni Barreña - Berriz

Guri esker talderik ahulenek,
behar larriena daukatenek,
bizi kalitatea hobetuko dute
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KULTURA
LITERATURA IPUIN-KONTALARIAK

Ahotsaren
musikaltasuna,
keinuak eta
begiradak dira
ipuin-kontalariaren
arma indartsuenak

Zer da Durangoko emanaldira
dakarzuna? Noiztik egiten duzue
emanaldi hau?
Oraingoan dakardan saioari Ipuin
BEROtikoak izenburua jarri diot;
itxaroten dut dudarik ez geratzea
zein entzulegoari zuzenduta
dagoen; izan ere, askotan “ipuina”
entzun eta automatikoki umeen-
tzako saioak direla pentsatzen
dugu. Saio hau Kandelen Argi-
pean taldekoon artean egiten dugu
aspalditik, oinarrizko plantea-
mendu beragaz, baina euskaraz-
koan neuk bakarrik egiten dut:
irudimena da sexu-organurik
indartsu eta baliotsuena, eta sarri-
tan gutxien lantzen duguna.

Durangoko azkeneko azokan
erotismoa hartu zuten gaitzat...
Bai, Joxe Mari Karrere izan genuen
bertan kontalari, eta oso altu utzi
zuen langa. Batez ere, umeentza-
ko ipuinei buruz dihardugunean
bestelako gaiak datozkigu buru-
ra, baina, zelan edo halan, sexua
beti agertzen den gaia da, gizakiok
oinarrian sexualak garelako. Egia
da, hala ere, ez dela hain zuzenean
berba egiten gai honetaz, eta hor-
tik datorkie arrakasta saio hauei.

Hiru idazkitan oinarritutakoa da
eskainiko duzun saioa. Zeren
arabera aukeratzen dituzue
saioetarako ipuinak?
Aukeraketa egiterakoan oinarriz-
koa da zu zeu eroso sentitzea isto-
rio hori kontatzen, eta ipuin hori
kontatzeko gogoa izatea; enkar-
guzkoak ez dira ondo ateratzen.
Kontalarion artean askotan esa-
ten dugun moduan, “ipuina kon-
tatzean  zeure buruari buruz ere

rada zuzen eta gozoa, keinuak eta
hitzaren musikaltasuna dira ezin-
bestekoak umeen arreta erakartze-
ko. Umeekin prest egon behar
duzu egiten dituzten galderak
erantzuteko. Orokorrean, saio mal-
guagoak izaten dira umeentza-
koak; umeen adinaren arabera
ipuinak trukatu ditzakezu. 

Helduentzat jardutean, berriz,
finkoagoak izaten dira istorioak,
saioa borobilduago dagoelako

aukeratutako gai baten inguruan:
gure Ipuin BEROtikoak saioan
legez, kasurako. 

Taldeak handiagoak izan dai-
tezke helduen kasuan, baina nagu-
siekin ere, kontalariaren begirada
zuzena eta gozoa, keinuak eta
hitzaren musikaltasuna ezinbes-
tekoak dira, umeekin moduan.
Pena den arren, umeek ez bezala,
nagusiek gehienetan ez dute gal-
derarik egiten. I.Esteban.

jarduten duzu”. Hau da, kontatzen
dituzun istorioak, nahiz eta jato-
rrian zureak ez diren testuetatik
arnasa hartu, kontatzean zeure
egiten dituzu, zeure izaera, pen-
tsaera eta bizitzaren detaileak ere
nahitaez agertzen direlako.

Emanaldiaren sinopsirako El
Gran Wyoming-en aipu bat har-
tu duzue; “larrua jotzea bekatu
baino, mirari” dela dio. Umore-
tik ere badu emanaldiak?
Noski, sexuaz edo beste edozer-
taz berba egiteko modurik onena
da umorea; baina hori bai, serio-
tasunez. Bromak aparte, konta-
tzean ondo pasatzen saiatzen naiz,
jolastera ateratzen naiz, eta entzu-
leek hori igartzea nahiko nuke.

Sexuari buruz berba egiten dugu-
nean,errealitatean baino fanta-
sian jartzen dugula enfasi han-
diagoa ere esaten duzue.Emanal-
dian fantasiatik dago gehiago?
Biluztu egingo naiz eszenan, bai-
na hitzen, begiraden, keinuen eta
isiluneen bitartez. Fantasia askoz
finagoa eta indartsuagoa izaten da
sexu-kontuetan. Eta iraupen
luzeagokoa ere bai.

Askotariko gaiak eta hainbat
adineko entzulegoari zuzendu-
rikoak jorratzen dituzue:umeen-
tzako eta helduentzako jardutea
zertan da desberdina?
Umeentzako, helduentzako eta
publiko zabalarentzako ipuinak
daude. Umeekin gertutasuna kon-
tu handiz zaindu behar da: saioak
ezin dira talde handietan egin,
ezta arreta bideratzen ez duten
tokietan ere. Kontalariaren begi-

AEK-k antolatuta, Korrika Kulturalaren egitarauaren
barruan, Ipuin BEROtikoak kontagintza saioa
eskainiko du Kandelen Argipean taldeko Begoña
Alabazanek. Le petit chaperon rouge, Aberia eta
Para cuatro manos idazkietatik hautaturikoak dira
apirilaren 6an, 10:30etik aurrera, Durangoko
Liburutegian entzuleei eskainiko dizkienak

1996an Bilbon sortutako taldea
da Kandelen Argipean izenekoa,
ipuin kontalaritza landuz “hasie-
rako helburua, besterik barik,
lagunartean ondo  pasatzea” zue-
na; eguazten goizean Durango-
ko Liburutegian saioa eskainiko
duen Begoña Alabazanek dioe-
nez, “zaletasuna ogibide bihur-
tu dugu, eta orain serioago jar-

duten dugu”. Oraindik ere hasie-
rako olgetako espiritua manten-
tzen dutela ere nabarmendu
digu, edozelan ere, Begoñak.

Ipuin kontalaritza saioez
gainera, ipuin kontalaritza ikas-
taroak, irakurzaletasuna susta-
tzeko edo ipuinak sortzen ikas-
teko tailerrak gidatzen dituzte
Kandelen Argipean taldeko

Begoña Alabazan, Anabel Muro,
Joaquín Ponte eta Pedro Ruizek.  

“Txikitan jaso nituen ipui-
nek egarri utzi  nindutenez, gaz-
tetan istorio, ipuin eta abestiak
edateari ekin nion; geroago eza-
gutu nuen nereganatutako isto-
rio horiek kontatzean sentitzen
den gozamena”, kontatu digu
Alabazanek. Helduentzako eus-
kara eskolak ematen jardun zuen
zenbait urtez, eta, esan digunez,
bertan ere trebatu zen kontake-
tan. Ordutik, ipuinak narratzea-
ri ekin zion buru-belarri.

Zaletasuna ogibide bihurtu
dute Kandelen Argipean

“Sexuaz zein beste
edozertaz berba

egiteko modurik onena
da umorea”

Begoña, hirugarrena ezkerretik, eta Kandelen Argipean taldeko bere hiru kideak inguruan.
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Jose Julian Bakedano 
Zinegilea

Jorge Semprún eta Lekeitio
Madrilen, 1923an jaio zen Jorge Semprún. Euskal Herrian bizi izan
zuen Gerra Zibilaren hasiera gazte zela, eta bertatik erbesteratu zen
bere familiagaz, 1939an, Parisera. Okupazio alemaniarraren erre-
sistentziako kide zela, atxilotua, torturatua eta Buchenwald-eko kon-
tzentrazio esparrura bidalia izan zen. Aske utzi zutenean, Alderdi
Komunistaren erbesteko kide egin eta ekintza klandestinoei ekin
zien. PCEtik kanporatu zuten Fernando Claudín-ekin batera 1964an,
eta El largo viaje lanagaz abiatu zuen bere ibilbide literarioa urte
horretan bertan. Ordutik, literaturan eta gidoi zinematografikoetan
jarri izan du bere arreta guztia. Ez zuen berriro politikan jardun,
1988an, Felipe Gonzálezen gobernuan Kultura ministro izendatu
zuten arte.

1931n Susana Maura ama hiltzean, Lekeitio aukeratu zuen udal-
dia igarotzeko leku legez Semprún Maura familiak. “Zubiko etxean”,
Ondarroarako errepidearen ondoan, lau udaldi igaro zituen Semprún
familiak. Ume garaiak eta Euskal Herrian bizitako hilabeteak gogo-
ratzea gogoko du Semprúnek. 

Bere oroitzapenean, Lekeitioko eliza, “ia katedral bat”, portu
bizia, hondartza ederra, eta zubiaren bestaldeko aldapan gora Men-
dexa dauzka gordeak. “Elizaren aldamenean frontoia zegoen Men-
dexan. Udatiarrak ez ziren bertara hurreratzen, eta beti zegoen pilo-
tan jokatzeko lekua”, oroitzen du. “Oso pilotazaleak ginen anaiok,
eskuz aritzen ginen: oraindik gogoan ditut eskuak handituta esku-
larru baten antzera ipintzen zizkiguten partida haiek...”

1936ko irail bukaeran, Lekeitiotik gero eta gertuago zeuden fran-
kistak. Borroka burrunba gero eta gertuago zuten, eta errefuxiatuak
ailegatzen ziren kostako bidetik. Errefuxiatuak gero eta gertuagoko
herrietatik zetozen. Donostia jauzi eta gero, Bilborantza egiten zuen
jendeak ihes. Gau batean Ondarroatik ailegatu ziren; “hurrengo goi-
zean Bilbora joan ginen”. Udaren amaiera eta erbeste luze baten
hasiera zen. Hauek bezalako oroitzapenak jasotzen ditu 1977an kale-
ratu zuen Autobiografía de Federico Sánchez liburuan.

*Erredakzioan itzulia

ZINEMA EMANALDIA

Laburbira zirkuituaren barruko
zine-emanaldia Plateruenean 
Berbaro elkarteak antolatu du Laburbira film laburren zikloaren apirilaren 7ko emanaldia

2009an eta 2010ean ekoitziriko
sei film laburren hautaketa bat eta
Topagunea Euskara elkarteen
federazioak sortzaile berrien lana
bultzatzeko antolatzen duen
Kameratoia lehiaketaren aurten-
go parte-hartzaileen hiru lanen
emanaldia egingo dute, apirilaren
7an,  Berbaro elkarteak antolatu-
ta, 20:00etan, Plateruenean.

Zortzigarren urtea da Topagu-
neak Laburbira zikloa sustatzen
duena, eta horregaz bat eginda
aurkeztuko dituzte aipatutako
bederatzi film laburrak Durangon
ere. Martxo erdialdetik apiril erdial-
dera arte, beste 25 herritan ere
burutu dituzte honen antzeko bes-
te emanaldi batzuk, eta emanal-
di berezia egin dute, aurten, Lon-
dresko Euskal Etxean ere.

Plateruenean ikusgai izango
diren filmak hautatzeko, antola-
tzaileek nabarmentzan dutenez,
“ibilbide luzeko egileak eta sortzai-

le berriak kontuan hartzeko aha-
legina” egin dute. Besteak beste,
Asier Altuna eta Angel Aldarondo
lako zuzendari ezagunen lanak
eta hasiberriagoak diren beste
hainbat sortzaileren lanak ere eka-
rriko dituzte, Euskal Herrian azken
urte biotan ekoitziriko film labu-
rren erakusle. I.E.

Kameratoia lehiaketako

irabazleekin batera, iaz

eta 2009an ekoitzitakoak

Apirilaren 7an

20:00etan emango

dituzte bederatzi lanak

PPEELLIIKKUULLAAKK
Maritxu

Kepa Errasti
Artalde

Asier Altuna
Ondar ahoak

Angel Aldarondo
Sartaldea
Jon Artola
Esku-titi

Saioa Aizpurua
Black Postcards
Aitor Artola, Irune
Gurtubai eta Ibai 

Vigil-Escalera
KAMERATOIA 2010

Biak bat
Barrura begira

Nire bista faboritoa

Asier Altunaren irudiko ‘Artalde’ lana eta beste zortzi film labur eskainiko dituzte.

MUSIKA ABESBATZA

San Petersburgoko kaperako
abesbatzaren bisita Elorrion
Apirilaren 8an, Elorrioko basilikan jardungo du San Petersburgoko kaperako abesbatzak 

E liz musika errusiarra eta
Errusiako kanta folklori-
koak eskainiko ditu San

Petersburgoko kaperako abesba-
tzak datorren barikuan, Elorrion.
1936an Leningradon jaiotako Vla-
dislav Chernoushenko zuzenda-
riagaz dator Errusiako abesbatza
Durangaldera. Elorrioko basili-
kan, 20:00etan hasita eskainiko
dute kantaldia.

Historia luze eta oparokoa da
San Petersburgoko abesbatza: Iván
II.aren agintaldian,  XV. mendean

sorturikoa da, eta Errusiako lehe-
nengo abesbatza profesionala izan
zen. Mendeetan, inguruko herrial-
deetako –besteak beste, Ukrania-
ko– abeslariak erakarri izan ditu
San Petersburgoko taldeak.

Historia luzeko taldea izanik,
sasoian sasoiko gizartearen eta
Errusiaren historiaren isla ere bada
San Petersburgoko abesbatza. Bes-
teak beste, emakumeen eta bakar-
lari garrantzitsuen ahotsak har-
tzea, eta askotariko sortzaileen
musikak interpretatzeari ekitea
lako berrikuntzak egin dituzte.

Errusiako abesbatzarik onen-
tzat aurkezten dute San Petersbur-
goko hau aditu askok, eta mun-
duko onenen artean kokatzen
duenik ere badago. I.E.

Errusiar tradizioko

kantak eta eliz musika

uztartuko dituzte

MUSIKA EMANALDIA

Durangoko Tabira
banda Ezkurdiko
kioskoan,
apirilaren 3an
Miguel Arbelaiz San Román
zuzendariaren batutaren agin-
duetara jardungo du Tabira musi-
ka bandak, apirilaren 3an,
19:00etan Ezkurdiko Kioskoan.
Xabier Amurizaren letra eta Jesús
Egigurenen musika daukan Alpi-
no Tabira klubaren ereserkiaren
emanaldiagaz zabalduko dute
domekako emanaldia eta, bes-
teak beste, Beethoven edo Cole
Porter konpositoreen obrak
interpretatuko dituzte.

Orain urte bi burutu zituz-
ten Ezkurdiko musika kioskoa
berrizteko lanak, besteak beste,
argiteria sistema eta kupula ere
eraberrituz. Hain zuzen ere,
Durangoko Tabira musika ban-
da izan zen 2009an kiosko berri-
tua inauguratu zuena.

Mende bat baino gehiagoan,
105 urtean, Durangoko musika
bandaren emanaldietarako eta
dantzaldietarako gunea izan da
Ezkurdiko kioskoa, XX. mende
hasieran eraiki zutenetik. I.E.

Amurizaren letra eta

Egigurenen musika

daukan kanta entzungai
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Garai Jatetxea
San Migel, 17 Garai.
Tel.: 94 681 35 95

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

i J
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MAKETA
LEHIAKETA

ANTZERKIA EMANALDIAK

‘Razas’ antzezlana ikusgai datorren
astean Elorrio eta Durangoko antzokietan

D urangaldean, apirilaren
8an Elorrioko Arriolan eta
10ean Durangoko San

Agustinen, izango da Maratonia-
nos eta Tal y Cual Producciones
taldeek ekoitziriko Razas obra
ikusgai. Obrako aktoreen zerren-
dan, besteak beste, Toni Cantó
antzezle valentziarra dago.

Abokatu talde bat protagonis-
ta duen antzezlana da datorren
asteburuan Durangaldeko antzo-
ki biotan eskainiko dutena: azpi-
jokoari buruzko thriller bat da; per-
tsonaiek pentsatzen dutenaren
eta esaten dutenaren arteko aldea
bistan uzten duen lana. 

Obrak aurrera egin ahala aza-
leratzen doazen “egiek” ondorio
latzak ekarriko dituzte. Pentsa-

tzen eta esaten denaren arteko dis-
tantzia horrek islatzen ditu Madril-
go taldearen lanean egungo gizar-
tearen joera ilunenak. 

Neska beltz bat bortxatzea
egotzi dioten negozio-gizon diru-
dun eta azal zuriko baten defen-

tsarako eskaera jasotzen dute
obraren hasieran abokatu bule-
goan. Kasuaren lanketa da antzez-
lanaren garapena dakarrena; isto-
rioak aurrera egin ahala joaten da
oholtzaratzen pertsonaiek barruan
daramatena; ezkutatzen dutena.

Apirilaren 8an Arriola antzokian eta 10ean San Agustin kulturgunean eskainiko dute Maratonianos eta Talycual-en lana

Pertsonaien erretratu

gordinagaz, errealitatea

“gupidagabe” islatuz

Abokatu talde bat

protagonista duen obra

da Cantó-ren ‘Razas’  

Pertsonaiek pentsatzen

dutenaren eta esaten

dutenaren aldeari buruz

David Mamet sortzailearen “azke-
neko probokazio” legez aurkeztu
dute obra. “Pertsonaien erretratu
gordinagaz errealitatearen des-
dribapen gupidagabea” burutuko
dute, datorren asteburuan, Elo-
rrion eta Durangon. I.E.

ANTZERKIA ETA DANTZA IKUSKIZUNAK

Karmele Jaioren testu batetik abia-
tuta sortutako ikuskizun multime-
dia da Makiescenica taldeak gaur,
21:00etatik aurrera, Zornotza Are-
toan eskainiko duen eta ezkerre-
ko argazkian jaso dugun Eco-
grafías. Ramón Barea aktore eza-
guna da lanaren zuzendaria eta
Irene Bau antzezlea.

“Amatasunaren erraietara
bidaia” legez aurkezten dute sor-
tzaileek ikuskizuna, eta sinopsian
azaltzen dutenez, “neskatotxo bat
adoptatzera Addis Abebara abia-

tzen den emakume baten oroitza-
penen eta sentimenduen inguru-
ko testua” da haria. Bere baitara-
ko bidaiaren kontakizuna.

Durangoko kulturgunetik
asteon plazaratu duten egitarauan
jaso dutenez, maiatzean Duran-
goko San Agustinen ere ikusgai
izango da Ecografías.

Domekan dantza
Asteburu honetako San Agustin-
go eskaintzak, berriz, dantzagaz
dauka zerikusia. Dantzaz konpai-
niaren Mintzo ikuskizuna ekarri-
ko dute apirilaren 3an Durango-
ko antzokira. Sarritan hizkuntzak
berak baino gehiago eta hobeto
adierazten duen gorputzaz, kez-
kez eta mesfidantzez diharduen
lana da domekan, 19:00etan hasi-
ta, gozagai izango duguna.

“Elkar-ulertzea, mestizajea
eta tolerantzia goraipatzen dituen
poema ikusgarria” da Sophie
Antoin, Hilde Koch, Eric Gauthie-
rrek Ballet eta Jone San Martín
koreografo gazteek eskaintzen
duten Mintzo. I.E.

‘Ecografías’ amatasunari buruz,
eta ‘Mintzo’ tolerantziaren inguruan
Gaur, apirilaren 1ean, 21:00etan, Zornotza Aretoan da Makiescenica taldearen ‘Ecografías’
lanaren emanaldia; apirilaren 3an, dantza garaikideak beteko du Durangoko San Agustin

Karmele Jaioren testu

batetik abiatuta sortu

dute ‘Ecografías’

Lau koreografo gazteren

‘Mintzo’ ikuskizuna

domekan San Agustinen
Ramón Bareak zuzentzen duen ‘Ecografías’ antzezlana eskainiko dute Zornotzan gaur. 
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Esperientzia “gogorra” izan arren, itzultzeko asmoa duela adierazi du Luisa Oleagak (16 urte, Durango).

“Sahararrentzako gaitza da kirola
egitea; ez daukate azpiegiturarik”

Saharako Errepublika aldarrikatu zutenetik
35 urte igaro dira. Urteurrena ospatu eta
elkartasuna adierazteko antolatzen den
maratoian eskualdeko hainbat lagunek
parte hartu dute, tartean, Luisa Oleagak.

SSaahhaarraakkoo  mmaarraattooiiaann  ppaarrttee  hhaarr--
ttzzeenn  dduuzzuunn  lleehheenneennggoo  aallddiiaa  iizzaann
ddaa??  ZZeerr  mmoodduuzz??
Bai, lehenengo aldia izan da, eta
oso gogorra iruditu zitzaidan.

EEsskkuuaallddeekkoo  zzeennbbaatt  llaagguunn  jjooaann
zziinneetteenn??
Guztira, eskualdeko bost lagun
joan ginen: hiru durangar, Cristi-
na Muñoz (ama), Alba Oleaga
(ahizpa) eta hiruok; Mallabitik,
berriz, Dorleta Landa eta Ainhoa
Solozabal etorri ziren. Euskal
Herritik 37 pertsona joan ginela
uste dut. Mundu osoko jendea
joan ohi da.

ZZeerr  mmoodduuzzkkoo  bbiiddaaiiaa  iizzaann  zzeenn??
Maratoia otsailaren 28an izan
zen, baina, guztira, astebeteko
bidaia egin genuen. Alde batetik,
gogorrak egin zitzaizkidan han
igarotako zazpi egunak, batez
ere, bertan bizi duten egoeraga-
tik; horrek hunkitu egin ninduen,
ez nuen pentsatzen hain txarto
bizi zirenik.

Hala ere, primeran hartu gin-
tuzten. Ezer ez eduki arren, oso
eskuzabalak dira. Familiakoak
izango bagina moduan hartu gin-
tuzten.

LLaasstteerrkkeettaa  bbeerraa,,  bbeerreezziikkii  ggooggoorrrraa
eeggiinn  zziittzzaaiizzuunn??  OOhhiittuuttaa  zzaauuddee
hhoorrrreellaakkoo  pprroobbeettaarraa??
Lekeitio eta Ondarroa arteko las-
terketa bat egin nuen behin, bai-
na ezin da konparatu. Hango 20
kilometro hemengo 40 lakoak
dira. Oso gogorra egin zitzaidan,
batez ere, beroagatik; une batzu-
tan 40 gradura iritsi zen hango
beroa. Harean korrika egitea,
gainera, oso gogorra da, asko
nekatzen du; oso gaizki amaitu
nuen Saharako maratoia, eta erdi
zorabiaturik, hango medikuaren-
gana joan behar izan nuen.

ZZeellaann  aanniimmaattuu  zziinneetteenn  SSaahhaarraakkoo
MMaarraattooiiaann  ppaarrttee  hhaarrttzzeerraa??
Saharan egon naizen lehenengo
aldia izan da, hala ere, lehenago-
tik izan dut tratua sahararrekin.
Sei urtez ume saharar bat etxean
hartu dugu udan. 12 urte bete-
tzen dituztenean, ezin dira ekarri;
iazko udan beste ume bat hartu
genuen. 

Noiz edo noiz Saharara joa-
teko asmoa bagenuen; Agustina
Ibarluzeak maratoiaren berri
eman zigun, eta gu ere animatu
egin ginen parte hartzera. Bide
batez, etxean hartu izan ditugun

umeekin ere egon ginen. Bakoi-
tzagaz hiruna egun. 

ZZeennbbaatt  ddeennbboorraa  bbeehhaarr  iizzaann
zzeennuueenn??
2 ordu eta 44 minutuan egin
nituen 21 kilometroak. Amagaz
batera burutu nuen proba. Albak,
berriz, hamar kilometrokoa egin
zuen. 5, 10, 21 eta 42 kilometro-
tako lasterketak daude, bakoi-
tzak ahal duena egin dezan.

ZZee  hhaarrttuu--eemmaann  ddaauukkaattee  SSaahhaarraa--
rrrreekk  kkiirroollaaggaazz??
Emakumezkoek ez dute kirolik
egiten. Gazteek zer edo zer
gehiago. Edozelan ere, oso gaitza
da eurentzat, azpiegiturarik ere
ez daukate-eta.

BBeehhaarrrreezzkkoo  iikkuusstteenn  ddiittuuzzuu  hhoorrrree--
llaakkoo  eekkiimmeennaakk??
Bai. Saharan bizi duten egoera
ez da bidezkoa. Hango errealita-
tea ezagutzera ematea eta ume-

ak hona ekartzea oso garrantzi-
tsua da eurentzat. Norberaren-
tzat esperientzia oso aberasga-
rria da, baita; gauzei balio handia-
goa ematen ikasi dut. Han ezer
gutxigaz konformatzen dira; guk,
ostera, denetik daukagu eta
gehiago gura dugu, oso geure-
koiak gara.

IIttzzuullttzzeekkoo  aassmmoorriikk  bbaaddaauukkaazzuu??
Noiz edo noiz itzuliko naiz, hori
seguru. Dena dela, ez dakit
maratoia berriz egingo dudan!
Egitekotan, hamar kilometrokoa
egingo dut. A.Maldonado

Oso gogorra egin
zitzaidan, batez ere,

beroagatik; 40
gradura heldu zela

esan ziguten

Aste honetan aurkeztu da
Euskal Herriko Itzuliaren ibilbi-
dea. Txirr indularitza proba
horretako bi ibilbide Durangal-
detik igaroko dira. Itzuliko 
4. etapan, apir i laren 7an,
Durango, Abadiño eta Elorrio
zeharkatuko dituzte txirrindula-
riek; 14:30ean inguruan igaro-
ko dira Durangotik Elorrioran-
tza. Kanpazar eta Karabieta
igo ondoren, berriz itzuliko dira
Durangaldera; Elorrio, Berriz
eta Zaldibar igaroko dituzte. 
5. etapan, 12:55 inguruan,
Areitio igo eta gero, Urkiolara
abiatuko dira txirrindulariak,
atzean Zaldibar, Berriz, Abadi-
ño, Iurreta, Durango eta Maña-
ria utzi eta gero. A.M.

EHko Itzulia
Durangaldetik
pasatuko da 

Bihar, apirilaren 2an, Udaberri-
ko Golf Txapelketa jokatuko
dute Dimako golf zelaian.
2011ko rankingerako puntua-
garria da txapelketa hori. Izena
emateko epea hasita dago, eta
20 euro ordaindu beharko ditu
parte hartu gura duenak. 

Horrelakoetan ohi denez,
hiru maila ezarriko dituzte; mai-
lakatzea parte-hartzai leen
handicaparen araberakoa iza-
go da. Joko mota, berriz, Sta-
bleford izango da. Txapelketa
hori 2011ko rankingerako
puntuagarria da. Aurretik, Inau-
terietako Txapelketa eta Txotx
txapelketa jokatu dituzte Dima
Golfen, besteak beste. A.M.

Udaberriko Golf
Txapelketa
jokatuko dute
bihar Diman

Berriotxoa pilotazale elkarteak
binakako pilota txapelketa
antolatu du Elorrioko zein ber-
tan bizi diren nagusientzat. Ize-
na emateko epea apirilaren
10ean amaituko da; txapelketa
maiatzean hasteko asmoa
agertu dute antolatzaileek. 

Txapelketan parte hartu
ahal izateko, pilotariek 40 urte
izan behar dituzte, gutxienez;
bikoteko kideen adinen batu-
keta 100 urte baino gehiago-
koa izanez gero, penalizazioa
izango dute. Izena emateko 30
euro ordaindu beharko dira;
astelehenetik eguenera bitar-
tekoa da epea. A.M.

Nagusientzako
pilota txapelketa
antolatu dute
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Saskibaloian martxoa eta apirila bitartean momen-
tu erabakior asko ematen dira, eta talde askok,
egun hauetan jokatzen dituzte beraientzat garran-
tzitsuak diren gauza asko. Urtean zehar ereindako-
aren uzta jasotzen hasten dira udaberrian.

ACB ligan, adibidez, titulurako play offetarako
postu onenetan sailkatzeaz gainera, Caja Laboral
Baskoniaren eta Bizkaia Bilbao Basketen kasuan
Europarako txartelak ere jokoan daude; bilbota-
rrentzat, hau ezinbesteko helburua izanik. Lagun
Aro Gipuzkoa Basket, ostera, ez gora ez behera,
duintasun osoz bukatzeko lanetan arituko da,
hurrengo denboraldian, goragoko helburuak 
lortzeko.

Euroligan, egunotan ari da erabakitzen maia-
tzaren 6tik 8ra bitartean Bartzelonan jokatuko den
Final Fourrerako nortzuk sailkatuko diren. Idazten
ari naizen momentuan Baskoniak 21 puntuko
jipoia jaso du Tel Aviven, eta hurrengo partidua ira-
bazi beharko du bosgarrena jokatzea nahi badu
Gasteizen. Nik, beharbada, sarrerak erreserbatuko
ditut, konfiantza osoa dudalako. Ia asmatzen
dudan!

Hurbilago etorrita, EBA liga bukatu da gure
taldeentzat. Tabirakok azken postuan amaitu du, 4
garaipenekin denboraldi zaila sufrituz, eta Zornotza
4. postuan sailkatu da, jaitsierako postuak ondo
ekidinez eta ozta-ozta igoerako fasera sartu barik;
denboraldi bikaina borobildu dute zornotzarrek.
Orain Galizian jokatuko dute A taldeko postuak
argitzeko Cambadosen aurka.A

di
tu

ar
en

tx
ok

oa

Unai Zamalloa 
•Saskibaloi entrenatzailea

Uzta jasotzen hasita

Nazional B mailan, taula erdial-
dean dago Elorrioko Buskan-
tza; etzi, domekan, Txanpaka
taldea hartuko du etxean, eta

berriz ere gora begira jartzeko
aukera ona izan daiteke. Bide
batez, martxo beltza atzean utzi
eta bolada on bati ekiteko aba-
gunea ere izan daiteke; martxo-
an jokoan egon diren 12 pun-
tuetako hiru bakarrik poltsiko-
ratu dituzte. Aurreko jardunal-
dian porrot latza jaso zuten
Santurtzin; 14-2 galdu zuten
San Jorgeren aurka. A.M.

Aukera ona du Elorriok
berriz goikoei lotzeko
Elorrioko Buskantzak Txanpaka taldearen
kontra jokatuko du etzi, domekan, etxean

Herritarren animoak jaso zituzten duatloilariek. Kepa Aginako

Javier Martinez Rubiok (Camar-
go) irabazi du Durangoko V.
Duatloia. Zapatuan jokatu zen
lasterketan, kantabriarra izan
zen lehenengoa helmuga zehar-
katzen; 1:51:31 behar izan
zituen proba amaitzeko. Emaku-
mezkoetan, berriz, Gurutze Fra-
des (Mugarra) iurretarra izan
zen garaile; 2:07:30 behar izan
zituen ibi lbidea burutzeko.

Mugarra triatloi taldeak antola-
turiko proban ia 300 kirolarik
parte hartu zuten; hauetako 13
emakumeak ziren. Taldekako
sailkapenari dagokionez, Deba-
goienako Antxintxika taldea izan
zen lehenengoa. Guztira, 53, 2
kilometroko ibilbidea burutu
behar izan zuten parte-hartzaile-
ek. Horietako 39,2 km bizikletaz
egin zituzten.

Duatloiaz gain, Mugarra
triatloi taldekoek egun osoko
egitaraua antolatu zuten, batez
ere, kirol hau herritarrei hurbil-
tzeko asmoagaz; besteak beste,
spinning erakustaldia egin
zuten. Ezkurdin jai-gunea ere
ezarri zuten Mugarrakoek, eta
eguraldia lagun giro polita egon
zen Durangoko kaleetan. A.M.

Martinez eta Frades
garaile V. Duatloian
Eguraldia lagun, giro polita nagusitu zen
Durangoko kaleetan probaren 5. edizioan

Ia 300 kirolarik parte
hartu zuten zapatuko
duatloian; horietako 
13 emakumeak ziren

Jokoan egon diren azken
12 puntuetako hiru
eskuratu ditu Elorriok

Iazko moduan, maila handiko ikuskizuna eskainiko dute Iurretako kaleetan.

Iurretako 31. Hiri Froga
domekan jokatuko dute

Igandean, apirilaren 3an, Iurre-
tako Hiri Froga ospatuko da 31.
biderrez. Korrikalariek egutegian

nabarmentzen duten proba  da
Iurretakoa; goi mailako hainbat
kirolarik eman dute izena jada.
Bidezabal taldearen arabera, Iurre-
tako proban egongo dira, beste-
ak beste, Europako txapelduna den
Manuel Olmedo (estalitako 1.500
metroetan), eta Jesus España
(Europako txapeldunordea
5.000koan). Emakumezkoei dago-
kionez, Dolores Checa eta Paula
Gonzalez nabarmentzen dira.

Hiri Frogaren 31. edizio
honetarako, aldaketa batzuk ira-
garri ditu Bidezabal taldeko
zuzendari teknikoa den Aitor
Casalek. Aipatzekoa da, hiru
urteren ondoren, probaren hel-
muga bere toki naturalean
egongo dela; behin obrak amai-
tuta, Bixente Kapanagan ezarri-
ko da proba amaiera. 

Horrez gainera, ikusle edo
zale gehiago erakartzeko asmo-

Bidezabal atletismo taldeak antolatu du froga, Iurretako Udalagaz
batera.10:00etatik aurrera jokatuko da hainbat mailatako lehia

agaz, modalitate berri bat anto-
latu dute 31. edizio honetarako
Bidezabalekoek; ‘Txupete’ deri-
tzon lasterketa mota jokatuko
da lehenengoz; sei urtez azpiko-
ek 400 metroko ibilbidea burutu
beharko dute. 11:50ean hasiko
da etxeko txikienei zuzenduriko

proba hori. Lasterketa horretan
zein gazteentzako lehiaketetan
parte hartu ahal izateko, egune-
an bertan eman ahalko dute ize-
na korrikalariek. Horien proba
10:00etan hasiko da. 

Nagusien probak, berriz,
geroago hasiko dira. Emaku-
mezkoena 12:00etan hasiko da;
5.000 metro egin beharko dituz-
te. Gizonezkoek, berriz, 10 kilo-
metroko ibilbidea burutu behar-
ko dute Iurretako zirkuituan;
proba hori 12:30ean abiatuko
da. Irabazleentzat, aintzatespe-
naz gainera, sari ekonomikoak
ere egongo dira. 

Aurretik aipaturiko korrika-
lariez gainera, Bidezabal taldeko
hainbat kidek ere parte hartuko
dute Iurretako proba honetan.
Besteak beste, talde duranga-
rreko kide diren Margarita
Fuentes, Ana Isabel Gutierrez,
David Garcia eta Diego Fernan-
dez lehiatuko dira Iurretako Hiri
Frogan. A.M.

‘Txupete’ deritzon
modalitatean ere
lehiatuko dira aurten

Olmedo Europako
txapelduna Iurretako
Hiri Frogan egongo da 
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FUTBOLA
OHOREZKO MAILA
BBeerrrriizz  --  GGeettxxoo
Domekan, 11:30ean, 
Berrizburun
LEHENENTASUNEZKO MAILA
EElloorrrriioo  --  TTrraappaaggaarraann
Zapatuan, 16:00etan, 
Eleizalden
LEHENENGO ERREGIONALA
IIuurrrreettaakkoo  --  LLeekkeeiittiioo
Zapatuan, 17:00etan, 
Larrakozelain
BIGARREN ERREGIONALA 
AAbbaaddiiññoo  --  BBeerrmmeeoo  BB
Domekan, 11:30ean, 
Astolan
HIRUGARREN ERREGIONALA 
EExxttrreemmeeññoo  --  LLeekkeeiittiioo  BB
Zapatuan, 18:00etan, 
Tabiran

SASKIBALOIA
KOPA (EMAKUMEAK)
TTaabbiirraakkoo  --  GGeerrnniikkaa
Zapatuan, 16:30ean, 
Landakon
SENIOR (EMAKUMEAK)
ZZaalldduuaa  --  RRoommookkoo  EEzzkkoorraakk
Zapatuan, 16:30ean, 
Zaldibarren

ARETO FUTBOLA
NAZIONAL B MAILA
EElloorrrriiookkoo  BBuusskkaannttzzaa  --
TTxxaannppaakkaa
Domekan, 12:00etan, 
Elorrioko kiroldegian
LEHENENGO MAILA
AAbbaaddiiññookkoo  LLaagguunn  --  
ZZaammuuddiioo
Zapatuan, 17:00etan, 
Berrizburu kiroldegian
EElloorrrriiookkoo  BB  --  SSuummii  MMuugguurruu
Zapatuan, 18:00etan, 
Elorrioko kiroldegian
BIGARREN MAILA
SSaappuubbeerrrrii  --  SSeessttaaoo  BB
Zapatuan, 17:30ean, 
Landakon
DDaannttxxaarrii  --  
VVeenneekkaarr  MMoossaall
Zapatuan, 17:30ean, 
Iurretako FPn

PILOTA
BIHARKO IZARRAK
--  NNaarrbbaarrttee  --  OOllaallddee  //  
AAnnssootteeggii  --  PPeerreezz
--  MMeennddiizzaabbaall  --  CCaassttii ll lloo//
AAttxxootteeggii  --  IIrruussttaa
Eguenean, 21:30ean, 
Mallabiko pilotalekuan

AgendaFutbol entrenatzaileak euskaraz
trebatzeko ekimena aurkeztu dute
Aholkularitzan adituak diren Itzarri enpresako kideek zuzenduko dute entrenatzaileen eskola,
eta Berbaro elkartearen laguntza izango dute. Futbola eta euskara uztartzen ditu egitasmoak.

Ekimena aurkezteko prentsaurrekoa egin zuten antolatzaileek astelehenean.

Durangaldeko gaztetxoe-
nen futbol taldeak euskal-
duntzeko asmoagaz, entre-

natzaileak euskaraz trebatzeko
eskola jarri du abian Itzarri enpre-
sak; eskualdeko Udalen, Merinal-
dearen Amankomunazgoaren eta
Berbaro elkartearen laguntza izan-
go dute. 

Antolatzaileen berbetan,
kirola eta aisialdia euskaldun-

tzeko urratsa izan gura du eki-
men horrek. Bere funtsa futbol
entrenamenduei buruzko forma-
kuntza teoriko eta praktikoa
euskaraz eta euskararen erabi-
lerara zuzendurikoa izatea da.
Athleticeko jokalaria eta Itzarri-
ko kidea den Koikili Lertxundik
asteleheneko prentsaurrekoan
adierazitakoaren arabera, eus-
kara eta gozamena uztartu egin

behar dira, eta horretarako fut-
bola oso baliagarria da. Hasiera
batean, ekimena futbol entrena-
tzaileentzako prestaturik dago-
en arren, aurrera begira beste
kirol batzuei ekiteko asmoa ere
agertu dute antolatzaileek. 

Eskolari dagokionez, zortzi
hileko iraupena izango du, eta
hiru fasetan banatuko dute.
Lehenengoa, apiriletik ekainera
bitartekoa izango da. Bi orduko
12 saio teoriko jasoko dituzte
entrenatzaileek. Saio praktikoak,
berr iz ,  datorren denboraldi
hasieran izango dira, iraila eta
urria bitartean, hain zuzen ere.
Hirugarren fasea, berriz, jarrai-
pen fasea izango da. Lertxundi-
ren berbetan, “taldeetan euskal-

duntzea bermatzen dela ziurta-
tzea” da fase horren helburua.
Durangaldekoa ez da mota
honetako eskola bakarra. Txo-
rierrin ere badihardute futbol
entrenatzaileak euskaraz treba-
tzen dituen beste ekimen bate-
an beharrean. A.M.

Futbol entrenamenduei
buruzko formakuntza
teorikoa eta praktikoa
eskainiko dute, euskaraz

Liga amaitzeko partidua 66-74
irabazi arren, durangarrek sailka-
peneko azkeneko postuan buka-
tu dute denboraldia. Burgosko
Unibertsitatearen kontra irabazi
egin zuten durangarrek azken
partidua, Burgosen. EBA mailan
egin duen denboraldiko laugarren
garaipena zen. Tabirakogaz bate-

ra, Burgosko Unibertsitatea
eta SAB Torrelavega taldeek
galdu dute maila. Bestalde,
Zornotzak laugarren postuan
bukatu du urtea. Denboraldi
amaieran hauteskundeak dira,
hori dela-eta, zuzendaritzan
aldaketak egongo direla
aurreikusi liteke. A.M.

Garaipenagaz agurtu
du Tabirakok EBA maila
66-74 irabazi zuen De Castroren taldeak
Burgosko Unibertsitatearen kontrako lehia

Izena emateko, honako
helbidea ipini dute:
‘euskara.mdurango
@bizkaia.org’

Azken bolada onari eutsi eta
punturen bat poltsikoratzeko
asmoagaz doaz Axier Intxaurra-
garen mutilak Portugaletera. Bi
taldeak sailkapeneko goiko
postuetan daude, norgehiagoka
lehiatua izango da, beraz.
Durangarrek play off postuei
eusten diete, bost puntuko

aldeagaz. Ezkerraldeko taldea,
berriz, seigarren postuan dago. 

Bestalde, aurreko jardunal-
dian 4-1 irabazi zioten duran-
garrek Lagun Onak taldeari.
Zuri urdinen golak Xabi Nieto,
Muxi, Muniozguren eta Erizek
sartu zituzten. Azpeitiarren gola
Lurrek egin zuen. A.M.

Portugaletera, puntuak
ekartzeko asmoagaz
Kulturalak Portugaleteko La Floridan 
jokatuko du domekan, goizeko 11:30ean 
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Aldundiak, guztira, 355.000
arbola berri landatzen ditu
urtero; 65.078.549 arbola

daude, gaur egun, Bizkaian

Aldundiko iturrien arabera,
“kalkulatuta dago” kilometro
karratuko baso batek mila
tona oxigeno sortzen duela

100 arbola landatu dituzte Urkiolan,
Foru Aldundiaren ekimenez

Basoen Nazioarteko Urtea dela-eta, Peñascal fundazioko ikasle
diren hainbat jatorritako 40 gaztek egin dute landaketa 

Bizkaiko Foru Aldundiko Neka-
zaritza Sailak eta UNESCO
Etxeak (Euskal Herriko UNES-
CO Zentroa) bat egin dute Lan-
da dezagun planetarentzat kan-
painagaz.  Kanpaina horren
bitartez, urtero munduan mila
milioi zuhaitz landatu gura dituz-
te. Ekimena mundu osoan egi-
ten da, eta Nazio Batuen Ingu-
rumenerako Programaren babe-
sa dauka. Foru Aldundiak, ingu-
rumen arloko hezkuntza, bolun-
tariotza eta sentsibilizazioa sus-
tatzeko irabazi-asmo bako era-
kundeei ematen dizkien diru-
laguntzei esker antolatu dira jar-
duera horiek Bizkaian.

Aurten Basoen Nazioarteko
Urtea da, eta itxaroten dute
kanpainak balio izatea “gizarte-
ak kontzientzia hartu dezan
gure ongizaterako dibertsitate
biologikoak eta basoak daukan

garrantziaz”. Kanpaina horren
barruan, Aldundiak “basoak
babestu eta zaintzeko” dituen
helburuei jarraituz, martxoaren
24an 100 zuhaitz baino gehiago
landatu zituzten Urkiolan. Denak
espezie autoktonokoak izan
ziren eta bertako hazietatik eto-
rritakoak; horretara, “ekosistema
birsortuko da eta haren biodi-
bertsitatea areagotzen eta ber-
tako basoa berritzen lagunduko”
dutela pentsatzen dute.

Azaleraren %60, basoa
Ekitaldian, 40 gaztek hartu
zuten parte; gazteok zortz i
herrialdetakoak dira, eta Peñas-
cal fundazioaren ikasle. Natura-
rekiko hartu-emana ikuspegi
“intelektual eta integratzaile”
batetik lantzea dute helburu.

Foru erakundeak, guztira,
355.000 zuhaitz berri landatzen

ditu urtero. Bizkaiko azaleraren
% 60 zuhaitzez estalita dago;
gaur egun, 130.646 hektarea
baso daude. Azken inbentarioa-
ren arabera, 65.078.549 zuhaitz
nagusi daude Bizkaian. Kopuru
hori, urterik urte, gero eta han-
diagoa da. Bizkaiko arbola-masa
Europako batez bestekotik gora
dago; azalera osoaren % 46
dago Europan basoz estalita.

Onurak
Aldundiko iturrien arabera, “kal-
kulatuta dago” kilometro karra-
tuko baso batek mila tona oxi-
geno sortzen duela, herriko hek-
tarea bateko arbolek sei pertso-
nak kontsumitzen duten oxige-
noa sortzen dutela, eta 20 urte-
ko zuhaitz batek urtean 10.000-
20.000 kilometro egiten dituen
ibilgailu baten CO2 kopurua
xurgatzen duela. M.Onaindia.
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Interneten eta paperean, doan: Erregistratu zaitez, www.anboto.iragarkilaburrak.com webgunean eta jarri zure iragarkia edo bidali mezua hurrengo helbide elektronikora: anboto@anboto.org. Nahiago baduzu deitu
94-623 25 23. Paperean, ordainduta: Iragarki laburretatik bereiztuta eta lauki batean nabarmenduta. Hainbat prezio eta neurri aukeran. Kontsultatu 94-621 79 02 telefonoan.

Higiezinak
ETXEBIZITZAK

SALDU

Abadiño. Muntsaratz auzo-
an. 2 logela, 2 komun, egon-
gela, sukaldea (eskegitokia),
balkoia, garajea eta trastele-
kua. Ia berria. 615 007 216

Atxondo. 82 m2. 3 logela,
sukaldea, egongela eta ko-
muna. 2 balkoi eta ganbara.
Eguzkitsua. Berriztua. Altzai-
ruz hornitua. 628 787 835

Berriz. Duplex zoragarria.
118m², 1. sol.: sukaldea, ko-
muna,  egongela, despentsa
eta balkoia. 2. sol.: 3 logela
eta 2 komun. Trasteroa eta
garagea. 327.000euro. Deitu
arratsaldez  680 907 666.

Durango. 98 m2. Eguzki-
tsua, 3 logela, sukalde-jange-
la, bainugela eta komun
leihodunak, 2 terraza eta te-
rraza komunitarioak. Altzariz
betea eta ateak eta zorua al-
datuta. Garaje eta igerilekua-
rekin. Tel.: 655 704 684

Durango. Alde Zaharra. 71
m2. Kanpoaldera. Altzariz
hornituta. 2 logela, egongela,
sukaldea, komun bat. Guztiz
berriztuta kanpotik eta barru-
tik. Berehala bizitzera joateko
aukera. 179.000 euro. 
Tel.: 607 715 353 

Durango. 94 m2. Herriko
Gudarien plazan. 3 logela, 2
komun, sukaldea (eskegito-
kia), egongela, ganbara eta
garajea. Kokapen oso ona.
336.000 euro. 615 760 801

Durango. Martxoaren 8ko
kalean. 3 urte. Oso polita. 80
m2. 2 logela, 2 komun, sukal-
de berria eta saloia. 90m2-ko
terraza. Kanpora ematen du.
Garajea. Tel.: 637 416 438

Elorrio. 65 m2. Buzkantz
kalean. 2 logela, komun bat,
sukalde-egongela eta ganba-
ra. Igogailua. Kokapen ona.
Eguzkitsua. 94 682 12 34 

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,
balkoidun egongela eta su-
kalde handia. Eguzkitsua.
Mendira. Toki lasaia. Garaje
itxia. Bi solairu. Etxea guztiz
hornitua. 615 765 646 (Jabi).

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

Zaldibar. 67 m2, 3 gela, bai-
nu-gela, sukaldea, egongela,
balkoia eta igogailua. 
Tel.: 94 655 03 58

ERRENTAN EMAN

Elorrio. Pisua salgai edo alo-
kagai (abala). 74 m2. 3 logela.

Herriaren erdialdean. Traste-
lekua. Estreinatzeko. 
Tel.: 634 457 201

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

Zaldibar. Alde Zaharrean.
Bi logela, egongela, sukaldea
eta komuna. Berriztatua. Es-
treinatzeko. 660 458 756

Zaldibar. Apartamentua
alokatzen da bikote batentza-
ko aproposa. 20:00etatik au-
rrera: 94 682 73 69

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. Tel.: 675 708 827

Iurreta. 2 gelako etxea alo-
katu nahi dut. Igogailuarekin.
Tel.: 660 702 203 (Idoia).

OPORRETAKO ETXEA

ERRENTAN EMAN

Ainsa (Huesca). 50 m2.
Atiko berria. Bi gela , komuna,
sukaldea eta egongela. Polita.
Kanpora. Asteburu, aste edo
hilera osorako. 630 674 864

PISUA KONPARTITU

PISUKIDE BILA

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

LOKALAK

ERRENTAN EMAN

Elorrio. 350 m2-ko pabilioia
salgai edo alokagai, 60 m2-
ko bulegoarekin. Prezio inte-
resgarria. Tel.: 634 457 201

Iurreta. Pabiloia alokagai
Arriaundiko industrialdean.
150 m2 behea. 120 m2 goia.
Tel.: 657 794 552.

GARAJEAK

SALDU

Durango. Garaje itxia Tron-
perri kalean. 628 787 835

Elorrio. Garaje itxia Berrio-
Otxoa kalean. 658 759 264

ERRENTAN EMAN

Durango. Garaje plaza alo-
kairuan herri erdi-erdian. In-
tesatuak deitu: 619 187 799

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

Durango. Plateruen plazan
garajea alokagai. 65 euro hi-

leko. Tel.: 635 735 759 (Josu)

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

Elorrio. 40eurotan alokagai.
Kiroldegiko garajean. 2. solai-
ruan, irekia. Tel: 687 740 449

ERRENTAN HARTU

Berriz. Garaje itxi bat behar
da kotxe bat eta txakur txiki
batentzako. 94 622 57 24
edo 680 509 532

Elorrio. Garaje baten bila  bi
motorentzako. 659 304 024 

Elorrio. Furgoneta bat sar-
tzen den garaje baten bila na-
bil, alokatzeko.  679 666 331

Teknologia
INFORMATIKA

Nintendo wii salgai. Osa-
garri askorekin: mandoak,
nunchakuak, wii fit tabla...
Segurtasun kopiak irakurtzen
ditu. 627 102 512 telefonoa
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.
Tel.:  646 841 206 

ETXEKO LANAK

Durango. Andre euskalduna
umeak zaindu eta etxeko la-
nak egiteko prest. 
Tel.: 659 088 185

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

PERTSONAK ZAINDU

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

Durango. Neska 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. Esperientzia.
Erreferentziak. 679 769 921

Durango. Arratsaldetan
pertsona nagusiak zaintzeko

lan bila. Zaindu programa,
mendekotasunaren inguru-
koa... Tel.: 616 531 309 (Ana).

Durango. Garbiketarako, ja-
tetxeetako sukaldeetarako,
umeak zaintzeko edo dendari
modura lan egiteko prest. 
Tel.: 619 676 044 

Durango. Pertsona nagu-
siak zaintzeko lan bila nabil.
Goizetan 09:30-14:00 eta
18:00-21:00. Esperientzia
handia pertsona nagusien
zaintzan. Tel.: 681 218 230

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, enpresaritza ikaslea
arratsaldeetan umeak zaindu
zein klase partikularrak ema-
teko prest. 695 706 227

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

Durango. Neska euskalduna
eskaintzen da pertsona nagu-
siei lagundu edo umeak zain-
tzeko, goiz edo arratsaldez.
Tel.:  688 676 588

Durango. Haur hezkuntzako
hezitzaile euskalduna eta ar-
duratsua, astelehenetik osti-
ralera, goizez nahiz arratsal-
dez umeak  zaintzeko prest.
Tel.:666 197 568  

IRAKASKUNTZA

Durangaldea. Mutil euskal-
duna matematika eta fisika
klaseak emateko eskaintzen
da lehen hezkuntzan eta
DBHn. Tel.: 635 743 409

Durango. 4. mailako Teleko-
munikazio Ingenieritzako
ikasle euskalduna Batxilergo-
ko eta DBHko klaseak emate-
ko prest. Espezialitatea: ma-
tematika.Tel.: 635 74 61 76

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

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

Durango. 3. mailako zuzen-
bide ikaslea, neska euskaldu-
na, advanced tituluarekin, in-
geleseko zein euskarazko kla-
se partikularrak emateko
prest. Tel.: 662 040 671.

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

Durango. Esperientzia za-
bala duen ingeleseko irakas-
lea klase partikularrak emate-
ko prest. Tel.:  686 840 627

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

Ondarroa. Trikitixa jotzen
irakasten dut.661 12 56 47

GAINERAKOAK

Durango. Inprenta baten in-
primaketa ondorengo laneta-
rako  lan bila nabilen mutil
gaztea. 4 urteko esperientzia.
Tel.: 620 087 594 

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

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

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

Durango. Masajeak etxez
etxe, Durangaldean. Hanke-
tako erreflexologia, masaje
lasaigarriak zein terapeutiko-
ak. Sesioa: 10 euro (40 min
gutxi). Berezia (buru eta aur-
pegiko masajetxoak barne):
15 euro (ordu bete). Aurretik
deitu: 606 266 244

Durango. Igeltserotza la-
nak, almazen lanak, mendiko-
ak, lorategikoak, ... egiteko
prest. 638 320 345 (Elmer)

Durango. Lorezaintzan,
eraikuntzan, txofer modura,
banaketan eta abar lan bila
nabil. Lorezaintzan esperien-
tzia. Paperekin. Gidatzeko
baimena. Tel.: 669 594 376

Elorrio. Fisioterapian diplo-
matua. Durangaldean etxez
etxe fisioterapia zerbitzuak
emateko prest. 644 282 783.  

LAN ESKAINTZAK

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 enpresak
komertziala behar du. Publi-
zitate eta marketineko ezagu-
tza baloratuko da. Euskara
derrigorra. Kurrikulumak: 
administrazioa@gmail.com

Abadiño. Mantentze lan

orokorretarako teknikaria.
Ezinbestekoa: LHII edo goi
mailako formazio zikloa elek-
tronika industrialean edo me-
kanikako formazioa, plano
elktrikoen interpretazioa,
mekanika,... 2 urteko espe-
rientzia. Epemugarik gabeko
kontraturako aukera. Sartu.
Erref.: 2263. 94 620 04 49

Abadiño. Esportazioko ko-
mertziala. Ezinbestekoa: in-
gelesa eta frantsesa, bidaia-
tzeko prest egotea, B gidabai-
mena, durangaldean bizitzea.
Lanaldi osoa. Epemugarik
gabekoa. Sartu. Erref.: 2136.
Tel.: 94 620 04 49

Bergara. Aseguru agente
esklusiboa. Ezinbestekoa:
DBH edo gehiago, arretan
edo komertzial lanetan espe-
rientzia, gidabaimena. Lanal-
dia: zatitua. Soldata gordina:
1000 euro. Sartu. Erref.:
2255.  Tel.: 94 620 04 49

Durango. Ile apaintzaile bat
behar da aldi baterako, deitu:
94 620 37 49 (Patxi) 

Durango. Estetizista/masa-
jista. Ezinbestekoa: esperien-
tzia, durangaldean bizitzea,
jendetasuna izatea eta erre-
tzailea ez izatea. Ordutegia:
10:00-13:00 eta 16:00-
21:00 (ast-oste), eta 09:00-
14:00 (larun.). Epemugarik
gabe izateko aukera. Sartu.
Erref.: 2401.  94 620 04 49

Durango. Begiralea, bide
heziketarako programan la-
guntzeko. Ezinbestekoa: ira-
kasle ikasketak eginda edo
denbora libreko begirale iza-
tea, haurrekin esperientzia,
bizkletan ibiltzen jakitea eta
durangaldean bizitzea. 08:45
-12:45. Apirilaren 6-15 eta
maiatzaren 2- 4. Sartu. Erref.:
2261.  94 620 04 49

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

Iurreta. Aseguru saltzailea.
Ezinbestekoa: bezeroen arre-
ta gustuko izatea, salmenta-
rako orientazioa, ofimatikako
ezagutzak, esperientzia, eus-
kara eta zonaldean bizitzea.
Ordutegia: 09:30-13:00 eta
15:30-20:00. Amatasun
baja ordezkatzeko. Sartu.
Erref.: 2258. 94 620 04 49

NEGOZIOAK

SALDU

Mañaria. Estanko lizentzia
salgai. Tel.: 94 681 69 49

ERRENTAN EMAN

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

Denetarik
Baserria berriztatzeko
material bila. Biga, ate eta
lehio zaharrak erosiko geni-
tuzke. Ezkina-harri eta lozak
ere bai. Tel.:  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

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

Ibilgailuak
AUTOAK

SALDU

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

Audi coupe 2,3 in gorria
salgai. 1992. 168.000km.
Pertsona nagusiek erabilia.
Beti garajean.  2.000 euro.
Tel.:646 377 613.

Bmw 118 d salgai. 2008.
55.000km. Urdin iluna. Alu-
miniozko llantak. Oso egoera
onean. Bmw garantia ofiziala.
Sabairako barrak eta llanta
joko bat opari. 656 759 537 

Peugeot 206 xs hdi 2.0.
Gehigarri guztiak,  aluminioz-
ko haguna, ...Gris metaliza-
tua. Lehen eskukoa, oso ondo
zaindua. Tel.: 650 274 880.

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

FURGONETAK
Renault traffic-a salgai.
FRT 8367. 59.000 km. Por-
toia barik, bi ate ditu. Kristal
tintatuak. Turismoa. Beltza.
Tel.: 661 332 446

MOTORRAK

SALDU

Kawasaki - versys 650.
Egoera ona, garajean. 2007.
12.400 km, gorria. Limitatua.
Kutxa opari. 4.000 euro.
Tel.: 690 07 15 72.

GAINERAKOAK
Kotxeko lau gurpil salgai.
Gutxi erabilita. G. Grip
185/60r1482h. 1.000 km.
Tel.: 627 102 512

Aisia/kirola
KIROLAK

SALDU

Cannondale r800. 5 urte.
Oso gutxi erabilia.Koadroa:
r800 aluminio. Gorria. Neu-
rria: 57 (m). Direkzioa: dia-
compe. Shimano 105 osorik
8v. Buxiak: mavic. Gurpilak:
mavic sup. Kubiertak: spezia-
lized-michelin. Sillina: selle
italia turbomatic 4. Berria:
kambio/freno manetak, fun-
dak eta kableak. 500 euro.
Tel.: 600 959 741

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

ANIMALIAK

SALDU

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

Aumak salgai. Aumak sal-
gai. Hilda: 11 euro/kg. Bizirik:
5,5 euro/kg. 20:00etatik au-
rrera: 667 939 370

Border colliak salgai. Hi-
labete. Aita-amak pastore la-
netan arituak. Bi eme eta ar
bakarra. Parasitoak kenduta.
160 euro. Tel.: 690 219 191.

Idisko bat salgai. Piriniar
arrazako hasitarakoa. 
Tel.: 606 70 91 18

GAINERAKOAK

Txakurrendako kaiola
bila. Berdin zait erabilia ba-
dago. Kotxean erabiltzeko.
jbpetgarjo@hotmail.com

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

Familia/etxea
ALTZARIAK

SALDU

Sofa salgai. 3 m. Urdina. 4-
5 leku. Oso erosoa. 350 euro.
Tel.: 676 330 436

HAURREN TXOKOA
Umeen karroa salgai. Ia
erabili barik. City mine single-
a baby jogger markakoa, kon-
plementu guztiekin. 350
euro. Tel.: 696 397 387

Zerbitzariak eta sukaldariak behar
dira ekainaldean Muntsaratzen 
zabalduko den tabernan lan egiteko.

Kurrikuluma Durangoko Gora-Gora 
tabernan utzi, Arriluzea, 2an.
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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,
3/4 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.
• 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 aukeran. 
• GALLANDA: Estreinatzeko. Halla, sukaldea,
egongela, logela bakarra edo 3 logela, komun bakarra
edo 2 komun eta balkoia. Ganbara eta garajea. 
• 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 3 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. Trastelekua eta
garajea.
• ABADIÑO-SAN TROKAZ: Halla, sukaldea, 2 logela,
egongela eta komuna. Lorategia. Trastelekua eta
garajea.

ETXEBIZITZAK SALGAI
• MARTXOAREN 8KO: Estreinatzeko dauden
azkeneko 2 etxebizitza, beherapen handiagaz obrak
likidatzeko. 2 eta 3 logela. Garaje itxia. 
• EZKURDI: Viviendas de Vizcaya. 3 logela. Hainbat
orientazio eta gainazal. Azkeneko etxebizitzak salgai.
336.000€-tik aurrera. Garajea eta ganbara. BEZa
barne!
• 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

• ERROTARITXUENA: Estreinatzeko. 2 logelako
atikoa, egongela, sukalde jantzia, 2 komun. 20 m2-ko
2 terraza. Garaje itxia. 
• ASKATASUN ETORBIDEA: 81 m2. 3 logela,
egongela, sukalde jantzia eta komuna. Igogailua. 
Gas naturaleko berogaiua.
• SAN FAUSTO: 2 logela, egongela, sukalde berria 
eta komun berria. Berogailua. Horma-armairuak.
• SAN FAUSTO: Guztiz berriztatua. 3 logela, egongela,
sukalde jantzia eta komuna. Trastelekua. Berogailua.
Etxe osoak kanpora ematen du. Eguzkitsua.
• ARAMOTZ: 62 m2. 3 logela. Guztiz berriztatua 
eta jantzia.
• ARKOTZA: 4 logela, egongela, sukalde jantzia,
komuna eta bainugela. Balkoia eta ganbara.
• MENDIZABAL: 63 m2. 2 logela. Etxe osoak kanpora
ematen du. Eguzkitsua. Ganbara.
• ALLUITZ-FRAY JUAN DE ZUMARRAGA: 50 m2. 
Erdi berria. Logela bakarra. Garaje itxia.
moduan.

• TABIRA: 90 m2. 3 logela, egongela, sukaldea eta
komuna. Eguzkitsua eta ikuspegi ederrekoa.
• TABIRA: 49 m2. Apartamentu erdi berriak
garajearekin.
• 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.
• FRANTZISKO IBARRA: 95 m2. 3 logela, egongela,
sukaldea eta 2 komun. Garajea eta trastelekua.
• MIKELDI: 101 m2. 3 logela, egongela handia,
sukalde jantzia, komuna eta bainugela. Guztiz
berriztatua.
• 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. Ikuspegi politak.
• ZEHARKALEA: 70 m2. 2 logela.
• DURANGO: 90 m2-ko bulegoa salgai. Prezio
interesgarria.
• MADALENA: Trastelekuak salgai. Gainazal
ezberdinak.
• MADALENA: Garaje itxia salgai. Prezio ona.
• DURANGALDEA: Baserria, adosatuak, familia
bakarrekoak eta bifamiliarrak. Pabilioiak eta garajeak
salgai eta alokagai. Hainbat zonalde. 
• MATIENA: Lebario auzoa. Baserria salgai. 3.000
m2-ko lursaila.

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. Ganbara eta garajea.
• 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
• AUKERAKOA: 3 logela eta egongela. Berogailua.
Garajea. 123.900€ (20,6 mill.)
• OÑITURRI: Erdi berria. 80 m2. Eguzkitsua. Ganbara
eta garajea.
• ASKATASUN ETORBIDEA: 90 m2. 3 logela eta 2
komun. Terraza eguzkitsua. Ganbara eta garaje itxia 2
kotxerentzako. 297.500€.
• ALLUITZ: Ia berria. 2 logela. Ganbara eta garajea.
• 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.
• 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.
• FRANTZISKO IBARRA: ERDI BERRIA. 90 m2.
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. 2 terraza. 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
• BIXENTE KAPANAGA: Pisu altua. 90 m2. 3 logela
eta egongela. Terraza. Igogailua. Eguzkitsua. Polita.
Berriztatua. 
• BIDEBARRIETA ( Postetxea). 3 logela. Igogailua eta
berogailua. Terraza. Ganbara. 232.000€.
• 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.
• MATIENA: 2 logela eta egongela. Trasteleku-txokoa.
Polita. Eguzkitsua. Berogailua. Guztiz jantzia. Etxe
osoak kanpora ematen du. 144.300€.
• FERIALEKU: 90 m2. 3 logela eta egongela.
Ganbara. Ikuspegiekin. 171.300€.
• ABADIÑO: BERRIA. 2 logela eta 2 komun.
Trastelekua eta garajea. 65 m2-ko lorategia. 
• ABADIÑO: Txaleta. 310 m2.  Bifamiliarra. 3 solairu.
350 m2-ko lorategia eta txokoa. Garajea.
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ELORRIO
›› Apirilaren 15 arte, Roberto

Zarrabeitia argazkilariaren
Bilbon egindako argazkien
erakusketa, Iturri kultur etxean.

KONTALARIA
DURANGO
›› Apirilaren 6an, Korrika Kulturala-

ren egitarauaren barruan,
Kandelen Argipean taldearen
Ipuin BEROtikoak ipuin-
kontagintza saioa, 10:30ean
Udal Liburutegian.

IURRETA
›› Apirilaren 8an, Nazioarteko Haur

eta Gazte Liburuaren Egunaren
ospakizuna: Alaitz Muro Ida
txikiaren loreak saioa 17:30ean
(3-4 urte), eta 18:00etan (5
urtetik aurrera), Bibliotekan.

›› Apirilaren 8an, Bego Gómez
kontalariaren saioa, 20:00etan
Udal Bibliotekan.

MUSIKA
BERRIZ
›› Apirilaren 1ean, Abesbatzen

udaberriko kontzertuak
20:00etan, Kultur Etxean. 

DURANGO
›› Apirilaren 1ean, Rock Izar Eskola

Maketa Lehiaketaren finala,
21:00etan, Plateruenean.

›› Apirilaren 3an, Música en el
kiosko musika bandaren
emanaldia, 19:00etan, Ezkurdiko
kioskoan.

›› Apirilaren 2an, El Columpio
Asesino taldearen kontzertua,
22:00etan, Plateruenean.

›› Apirilaren 8an, Entombed +
Vortice + Adrift + Neila +
Legen Beltza taldeen kontzertuak
Wombat Fest jaialdian, 21:30ean,
Plateruenean.

ELORRIO
›› Apirilaren 1ean, Korrikaren

aldeko jaia: 22:00etan bertso-
saioa. 23:00etan Sorkunen
kontzertu akustikoa, Ateneoan. 

›› Apirilaren 8an, San Petersburgo-
ko Kaperako Abesbatza,
20:00etan, Basilikan.

ZINEMA
BERRIZ
›› Apirilaren 3an, Gnomeo y Julieta

filmaren emanaldia, 17:00etan
Kultur Etxean.

ANTZERKIA

ABADIÑO
›› Apirilaren 3an, Antzerkiño

jaialdiaren barruan, Gorakada
taldearen umeentzako Ogro
txikia, 18:00etan Errotan.

BERRIZ
›› Apirilaren 2an, Tartean taldearen

Larria, Kutsakorra, Mendebal-
dekoa antzezlana, 20:00etan
Kultur Etxean.

›› Apirilaren 8an, Txalo taldearen
Ipuinaren itzalpean antzezlana,
18:00etan Kultur Etxean.

ELORRIO
›› Apirilaren 8an, Razas antzezlana,

22:00etan Arriola antzokian.

ZORNOTZA
›› Apirilaren 1ean, Makiescenica

taldearen Ecografías antzezlana,
21:00etan Zornotza Aretoan.

BERBALDIA

DURANGO
›› Apirilaren 7an, Korrika Kulturala-

ren egitarauaren barruan, eta
Udal Euskaltegiak antolatuta,

Egoitz Esturoren Kriskitin
hurbiletik berbaldia, 10:30ean
liburutegian.

ELORRIO
›› Apirilaren 6an, Elektromagnetis-

moari buruzko Irune Ruiz
Ekologistak Martxan taldeko
kidearen berbaldia, 19:00etan
Iturri kultur etxean.

DANTZA

DURANGO
›› Apirilaren 3an, Dantzaz taldearen

Mintzo ikuskizuna, 19:00etan,
San Agustin kulturgunean.

ELORRIO
›› Apirilaren 3an, Umeen euskal

jaia; 11:00etan hasita, herrian
zehar kalejira, eta 17:00etan
dantza erakustaldia herriko
plazan.

ERAKUSKETA
BERRIZ
›› Apirilaren 4 arte, Jesus Belaus-

tegiren Xumetasunaren xarma
zeramika-lanen erakusketa,
Kultur Etxean.

DURANGO
›› Apirilaren 5ean, Invictus filmaren

emanaldia, 19:30ean, Durangoko
San Agustin kulturgunean.

›› Apirilaren 7an, Berbaro elkarteak
eta Topagunea euskara elkarteen
federazioak antolatuta, film
laburren Laburbira 2011,
20:00etan, Plateruenean. 

ZINEMA

DURANGO

Zugaza

Encontrarás
dragones
Zuzendaria: Roland Joffé 

barikua 1: 19:00/22:00 
zapatua 2: 19:30/22:30
domeka 3: 19:30/22:30
astelehena 4: 19:00/22:00
martitzena 5: 20:00

Umeen zinema

Esta abuela es mi
padre
Zuzendaria: John Whitesell   

zapatua 2: 17:00
domeka 3: 17:00

Zineforuma

Pa negre
eguena 7: 20:30

ELORRIO
Arriola

El discurso del rey
Zuzendaria: Tom Hooper

zapatua 2: 22:30
domeka 3: 20:00
astelehena 4: 20:00

ZORNOTZA
Zornotza Aretoa

The fighter
Zuzendaria: David O. Russell

domeka 3: 20:00 
astelehena 4: 20:00

Umeen zinema

El pequeño rey
Macius
Zuzendaria: Sandor Jesse,

Lutz Stützner 

domeka 3: 17:30

Zinekluba

Nothing Personal
Zuzendaria: Urszula Antoniak 

martitzena 5: 20:00

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

Apirilaren 2an, 20:00etan,
Berrizko kultur etxean

LKM

Tartean Zerbitzuak konpainian batuta,
Patxo Telleria eta Mikel Martinez akto-
reen eta Jokin Oregi gidoigile eta zuzen-
dariaren elkarlanetik jaiotako lehenengo
lana da Larria, Kutsakorra, Mendebal-

deakoa. "Komedia barbaroa da; oso exa-
jeratua”, egileen berbetan. Barrea era-
gin eta pentsaraziz, kontrastea bilatu gura
izan dute antzezlanagaz: "Jendeak barre
egin dezala, baina antzokitik ateratzera-
koan pentsa dezala, 'hau ez da barre egi-
tekoa, hau gauza serioa da'".

AGENDA

Apirilaren 2an, 22:00etan, Plateruenean

EL COLUMPIO ASESINO
Talde nafarrak Mushroom Pillow diskoetxeagaz kaleratu duen
Diamantes laugarren diskoaren aurkezpen birako emanaldia da
apirilaren 2an Durangoko Plateruenean entzungai izango duguna.
Elektronika, pop eta rock doinuak eskainiko dituzte, zuzenean. 
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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, 1
09:00-09:00 
• Sagastizabal 
(Askatasun Et. 19 - Durango)
Zapatua, 2
09:00-09:00
• SanRoma (Uribarri 5 - Durango) 
09:00-13:30 
• Sagastizabal 
(Askatasun Et. 19 - Durango)
• De Diego (Intxaurrondo 22 - Durango) 
• Unamunzaga 
(Murueta Torre 2C - Durango)
• Campillo (Montebideo 24- Durango)
• Balenciaga (Ezkurdi 8 - Durango)
• Bartolome (Gabiola 2 - Berriz) 
• Jaio-Olabarrieta (Erreka 6 - Elorrio) 
09:00-14:00
• Irigoien (Bixente Kapanaga 3 - Iurreta)
09:00-22:00
• Bengoa 
(Jose Antonio Agirre 1 - Atxondo) 
Domeka, 3
09:00-09:00
• De Diego (Intxaurrondo 22 - Durango) 
Astelehena, 4
09:00-09:00
• Campillo (Montebideo 24- Durango)
09:00-22:00
• Jaio-Olabarrieta (Erreka 6 - Elorrio) 
Martitzena, 5
09:00-09:00
• Irigoien (Bixente Kapanaga 3 - Iurreta)
Eguaztena, 6
09:00-09:00
• Gaztelumendi (F.J. Abasolo 2 -Durango) 
Eguena, 7
09:00-09:00
• Unamunzaga 
(Murueta Torre 2C - Durango)
09:00-22:00
• Bartolome (Gabiola 2 - Berriz) 

EGURALDIA

12

23o

8

12o DOMEKA

8

15o ASTELEHENA

12

21o ZAPATUA

13

27o BARIKUA

MARTITZENA

AARRIIEESS (martxoak 21 - apirilak 20)
Obsesio handiegia daukazu beharragaz. Ikusi egi-
zu ‘Zisne beltza’ filma. Baliagarria izango zaizu.

TTAAUURRUUSS (apirilak 21 - maiatzak 20)
Inoiz ez da berandu gaztetako ametsei ekiteko. Orain-
dik garaiz zaude rock izar izateko!

GGEEMMIINNII (maiatzak 21 - ekainak 20)
Bere usaina, bere irribarrea.. Berea den guztia gus-
tuko duzu. Duda barik, maiteminduta zaude!

CCAANNCCEERR (ekainak 21 - uztailak 20)
Irribarre egiten duzun bakoitzean albokoei adurra
jauzten zaie. Saiatu maizago egiten.

LLEEOO (uztailak 21 - abuztuak 23)
Arriskatzea tokatzen zaizu, eta normala da urduri
egotea. Hausnartu erabakia hartu aurretik.

VVIIRRGGOO (abuztuak 24 - irailak 23)
Lagunak ez dira zure zerbitzariak. Ez pentsatu euren
adiskidetasuna betiko irabazita daukazunik.

LLIIBBRRAA (irailak 24 - urriak 23)
Ondo dago etorkizunerako planak egitea, baina ez
ahaztu oraina bizitzea dela dagokizuna.

SSCCOORRPPIIUUSS (urriak 24 - azaroak 23)
Gezurrak bata bestearen atzetik esanda, geldi ezi-
na den bola sortu duzu. Zelan geldituko duzu orain?

SSAAGGIITTAARRIIUUSS (azaroak 24 - abenduak 23)
Hasi al zara Korrikarako entrenatzen? Horrela
jarraituz gero, autoz egin beharko duzu!

CCAAPPRRIICCOORRNNUUSS (abenduak 24 - urtarrilak 20)
Udaberria ez da uda. Gura izanez gero, ibili manga laburre-
an, baina katarroa harrapatuz gero, ez kexatu gero! 

AAQQUUAARRIIUUSS (urtarrilak 21 - otsailak 21)
Leku guztietara berandu heltzen zara. Inork ez al dizu
esan zapatuan ordubete aurreratu zela ordua?

PPIISSCCIISS (otsailak 22 - martiak 20)
Errealitatea fikzioa baino erakargarriagoa da. Utzi
‘Sálvame’ ikusteari eta irakurri egizu Anboto!

S
O

LU
Z

IO
A

K

Gustura ospatu zenduen 32. urtebetetzea, eta jatortzuzen momentu
onak be zuk dakizun moduan, ezin hobeto disfrutatu daizuzela. Bihotz
bihotzez maite zaitugun guztion izenean. Zorionak, Alaitz!

BB
BENAZ

TISI
HZIEAT

OIZZARE
GUTUNAK

KILOANE
EDUKIE

AZALDEN
IROZOA

INNORTU
AKARAS

IKUSKARI

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

Zorionak Andertxo etxeko
guztien partez! Konturatu
orduko hiru urteko gizontxoa
egin zara! Asko maite zaitugu!

Martxoaren 29an Alaitzek 32
urte egin zituen. Zorionak eta
patxo potoloak zutaz gogoratzen
diren iurretar guztien partez.

Osaba-iloba bikote honek apirilaren 2an urteak betetzen ditu. Zuen
gonbidapenaren zain geratzen gara. Zorionak familia osoaren partez!

D
E

N
B

O
R

A
P

A
S

A
K

Zorionak Ander Barrena! Joan zen
astean  atal honetan zoriondutako
Anderrek irabazi du hamabostero
zotz egiten dugun tarta. Oparia

eskuratzeko gura dozunean pasa
zaitezke txartela jasotzera Iurretako
Bixente Kapanaga 9an daukagun
egoitzatik.

Euskal behi
basak

Benetan

Tuberku-losi

Kontso-
nantea

Toka, diet

Erlakizten

Ezin higi-
tuzkoak
* Irudiko
mendia

Eskutitzak

Pisu
unitatea

Izan,
ukan

Larru

Neona

Lehorra

Fruitu
basa
Noka,
nien

Eutsia

Indioa

Izan ...,
izaten ahal

zen

Portu

Herri
nafarra

Frantziako
hiria

Nafarroako
herria

Sufrea

Bokala

Eako
biztanle

Dagoen

Toka,
doa

Nor,
pluralean

Ikuskizun

Giza norta-
suna eman

(Errep.)
Txori mota
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AKUILUAN Markel Onaindia 

Iñaki Sanchez
Irakaslea

Sindrome 
hipertimestikoa

Brad Williams Wisconsinen
bizi da. Gizon bitxia dugu,
sindrome hipertimestikoa
daukalako. Kontu arraroa
da, eta bizitzako edozein
unetan agertu ahal da.
Baina oso kasu gutxi daude
munduan. Anormalia
horrek bere bizitzan
izandako gertakari guztiak
zehatz-mehatz gogoratzeko
ahalmena ekarri dio.
Adibidez, orain dela 30 urte
egindako argazki bat
erakutsita, data zehatza
asmatzearekin batera, non
zeuden eta egun hartan zer
tenperatura zegoen ere
igarri zuen. Beste datu
batzuk ere emateko gai
izan zen. Mundiala, gero!

Pentsa ezazu zeure
bizitzako gertakari guztiak
ordenaturik, zehaztasunez,
eta daturik nimiñoena ere
gogoratzeko ahalmena
duzuela! Ahalmena ala
zigorra? Sindromeak jota
egonez gero, txikitan
eskolako jolastokian
ikaskide harroputz erraldoi
hark emandako jipoiaren
ondorengo min bizi-bizia
ezin ahaztu. Gaztaroan
neska poxpolin hark utzi
izanak ekarri zizkizun
tristura eta malenkonia
egunero gogoan. Koadrila-
ko lagun hura hil ondoren-
go sentimendu mingarriak.
Eta, zorioneko gertakariak?
Orain bezala, sindromea
izan ez arren, sekula ez
zenituzke ahaztuko.

Zorionez, denbora
pasatzeak oroitzapen
tristeak eta zoritxarreko
gertakariak ahazten
laguntzen digu. Ahaztu
ahala, barkatu ere egiten
dugu; lehenik geure burua
eta ondoren beste guztiak.
Gauza negatiboak askatu
ahal ditugu, etorkizuneko
abentura berrietarako leku
handiagoa utziz motxilan. 

LAUHORTZA

Lagun talde zabala sortu duzue
proiektu honen bueltan...
Oraintxe bertan 40 bazkide gara
elkartean, eta 60 izatera ailegatu
gura dugu. Lagun gehiago batzeko
lanean gabiltza. Txokoetan sartzea
ez da hain erraza gaur egun, itxa-
rote-zerrendak daudelako, eta pen-
tsatzen dugu aukera ona izan dai-
tekeela jendearentzat.

Zelan hasi zen ideia garatzen?
Jende askok lehenago zer edo zer
egiteko saiakera egin zuen, eta bes-
te batzuek ere bazeukaten asmoa.
Ahoz aho zabaldu da kontua, eta
taldea handitu denean, aurrera egi-
tea erabaki dugu. Urtebete egon
gara taldea osatzen, eta elkarteko
lanak urtarrilean hasi ditugu.
Kudeaketak egin eta estatutuak ere
sortu ditugu.

Zelan doaz lanak?
Ekainerako amaituta egotea itxa-
roten dugu; orduan inauguratu
gura dugu. 164 metro koadroko
txokoa izango da, eta dagoeneko
lizentzia guztiak dauzkagu. Berria
izatera, teknologia berriz eta nobe-
dadeez hornituta egongo da; dene-
tik izango du. Elbarrien beharreta-
ra ere egokituko dugu.

Ikusten dugunez,ez da baztertzai-
lea izango...
Ez, gure elkartea mistoa izango da.
Oraingoz, bazkide gehienak 35-45
adin tartekoak gara, batez ere, bai-
na adinean ere ez dugu mugarik
ipintzen.

Jatorduak eta ospakizunak egi-
teaz gainera,ba al daukazue  ekin-
tzak eratzeko asmorik?
Bai. Oraindik goiz da ezer zehazte-
ko, baina hainbat ideia irten da
gure artean: mendi irteerak, ardo
dastaketak, sukaldaritza ikasta-

roak... Badugu horre-
tarako bokazioa.
Halako lekua eduki-
ta, aprobetxatu egin
behar da! 

Ingurune lasaia aukera-
tu duzue txoko berria  erai-
kitzeko.
Bai. Elkarteak daukan
gauza positiboeta-
ko bat da hori. Gai-
nera, lasaitasunaz
aparte, alboan
parke bat dago
t x i r r i s t a  e t a
a b a r r e k i n .
Beraz, gura-
soak umeekin
etortzeko leku
aproposa da.

B a z k i d e a k ,
berak bakarrik
e r a b i l i  a h a l
izango du elkar-
tea?
Bazkide bakoitzak
lagun bat izendatze-
ko aukera adostu
dugu. Partizipazioa
eta bertako ardurak
lehenengoarenak
izango dira, baina
bere lagunak ere
izango du elkartea
erabiltzeko aukera.
Bikoteei begira eza-
r r i  d u g u  a r a u  
hori.

G a s t r o n o m i a
eta bere baitako
k u l t u r a r e n
zaleak zarete-
la esan deza-
kegu.
Bai, batez ere,
j a n  z a l e a k !

(barrez). Sukaldean lan egin, jan
eta hori guztia lagun arteko giroan.

Ekainean zabaldu gura dituzue
elkarte berriaren ateak.
Jairen bategaz inauguratuko 
dugu. Batetik, guretzako jai 

bat izango da, baina bestetik, jden-
deari ezagutzeko aukera emango
diogu. Behar den moduan hasiko
gara!(barrez).

Konbentzitu nauzue.
Bada, txokosalabarri@gmail.com
helbidera idatzi edo 634 403 398 zen-

bakira deitu orduan!

“Ekainean inauguratu gura dugu
elkarte gastronomiko berria”
Durangoko Sasikoa kalean zabalduko dute Salabarri elkartea; dagoeneko 40 lagun dira egitasmo horretan buru-belarri dabiltzanak

Durango Ardo Saltsan 
ekimeneko antolatzaileak

Salabarri elkarte gastronomikoaren
bazkide eta bultzatzaileak

Juanma Goiti, 
Iñigo Lejona,

Carmen Gumuzio,
Ainhoa Munitxa eta

Felix Egiraun •

MMaahhaaii  bbuueellttaann  ggoozzaattzzeekkoo,,  ssuukkaallddeeaann  mmiimmoo  hhaannddiizz  llaann  eeggii--
tteeaa  eeii  ddaa  ggaakkooaa..  GGuurree  ssoollaasskkiiddeeaakk  eerree  hhoorrrreettaann  ddaabbiillttzzaa::
eellkkaarrttee  ggaassttrroonnoommiikkooaa  zzaabbaalldduu  gguurraann,,  ssuukkaallddeekkoo  llaann

lluuzzeeaann..  SSaallaabbaarrrrii  ttxxookkooaa  iizzaannggoo  ddaa,,  eekkaaiinneettiikk  aauurrrreerraa,,  eeuurreenn  aaiissiiaall --
ddiirraakkoo  bbiillgguunnee..  IIlluussiiooaa  iiggaarrttzzeenn  zzaaiiee  bbeerrbbeettaann  eettaa  aauurrppeeggiieettaann..


