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Durango•Dantzaren Nazioarteko Egunagaz
bat eginda, hainbat erakustaldi izango dira
asteburuan. Esaterako, Kriskitin dantza tal-
deak Andra Marian eta Udaletxeko plazan jar-
dungo du. L’atelier taldeko ballet taldeek San
Agustinen erakutsiko dituzte euren ikuskizu-
nak, eta Ezkurdi plazak eta Plateruenak Flash-
mob erakustaldiak hartuko dituzte.

Gerediagak 1.509
baserriri buruzko
datuak sareratu ditu
DDuurraannggaallddeeaa  ••  Orain 10 urte egin-
dako ikerketa bat oinarri hartuta,
Gerediaga elkarteak 1.509 baserriri
buruzko fitxak sareratu ditu bere
webgunean. Sortze-data, ohar arki-
tektoniko-historiko eta bestelako
erreferentziez gainera, satelitetik
ateratako argazkiak ere batu dituz-
te. Jendeak kontsultak egin ahala,
baserrien gaineko datu basea gaur-
kotzea ere badute helburu. 

160 metro karratu, itxarongela bi eta lau kontsulta
gela izango ditu osasun zentro eraberrituak

Joan zen urteko urrian hasi zituzten lanak 
eta 190.000 euroko aurrekontua izan dute

Kepa Aginako
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Areto futboleko
hegemonia inoiz
baino lehiatuago
KKIIRROOLLAA  ••  Durangaldeko areto
futbolaren erreferente izaten
jarraitzeko Sasikoak inoiz bai-
no lehia gogorragoa izango du
datorren urtean. Maila galdu
duenez, Nazional B mailan
ariko da, eta hantxe jokatzen
du Elorriokok ere; aurretik
elkar ezagutzen duten talde
biei gonbidatu berria gehitu
zaie: Mallabia. 13
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HERRIRIK HERRI
DURANGALDEA

Sindikatuek etzi Bilbora
joateko deia egin dute
EAEko hiriburuetan kontzentratuko dituzte
Maiatzaren 1eko ekimenak sindikatuek

Maiatzaren 1ean Langileen
Nazioarteko Eguna dela-eta,
Durangaldeko sindikatuetako
ordezkariek Bilbora joateko deia
egin dute, han abiatuko diren
manifestazioetan parte hartzeko.

ELA, LAB, STEE-EILAS, EHNE
eta HIRU-k osatutako gehiengo
sindikalak domekan 11:30ean
hasiko du manifestazioa Bilboko
Jesusen Bihotzetik: “Geure politi-
ka laboral eta sozialak erabakitze-
ko ahalmena eta horiek gauzatze-
ko tresnak behar ditugu; lan harre-
manetarako eta babes sozialerako
euskal esparrua aldarrikatzen
dugu”, adierazi dute.

UGT eta CCOO alderdiek ere
toki eta ordu berean ipini dute
hitzordua. Gehiengo sindikalaren
manifestazioa abiatu ondoren
hasiko da horiena. Manifestazioan
eramango duten pankartako
leloak laburbitzen ditu sindikatu
bien aldarriak: Giza murrizketen
aurka, enplegua eskubideekin.

CNT ere Bilbon
CNT alderdiak ere Bilbon deitu du
manifestazioa, 11:30ean, Kale
Nagusitik abiatuta. “Iraultza sozial
libertarioa” sustatzen dute, “gizar-
tean desberdintasun ekonomi-
koak murriztu” asmoz. J.D.

ZALDIBAR

Zaldibarko liburutegi berriak
urtea bete berri du, eta ardura-
dunek balantzea egin dute. Azal-
du dutenez, dagoeneko, 902 baz-
kide ditu liburutegiak, iaz baino
204 gehiago. “Datu hauekin, hiru
herritarretatik bat bazkide dela
esan daiteke ia”, diote.

Erabilera ere asko igo dela
azpimarratu dute; % 45eko igoe-
ra, hain zuzen ere. Maileguen
kasuan, %42,9 igo da kopurua,
plazaratu dituzten datuen ara-
bera. Horretaz gainera, liburu-
tegiko ordenagailu eramanga-
rriak 610 lagunek erabili dituz-
tela azaldu dute. M.O.

204 bazkide
berri egin ditu
liburutegiak
urtebetean

Santamañezarren eroritako
gudariak gogoan, Castet Egunean

1937ko apirilaren 25ean Santamañezarreko tontorrean hildako
gudariak oroitu dituzte aurten ere, Castet Egunean. Urtemugaz
batera ibilalditxoa egin zuten argazkiko herritarrek, behelainoa
arerio izan arren. Tontor horretan hil ziren 40 bat gudariak ez
eze, “Euskal Herria eta askatasunaren alde borrokan jausitako
guztiak” ekarri zituzten gogora Zaldibarren. M.O.

baserriak airetik ikusitako irudie-
tan errazago lokalizatzeko.

Baserrien datu-basea 2000
eta 2001 urteetan osotu zuten,
Alberto Santana historialariaren
zuzendaritzapean, Estibaliz Alde-
koa-Otalorak eta Txelu Angoitiak.
Web gunea berritzerakoan, “infor-
mazio hori sareratzeko aukera”
ikusi dutela azaldu du Aitziber
Atorrasagasti Gerediaga Elkarte-
ko kudeatzaileak.

Abadiñoko 270 baserri, Elo-
rrioko 229, Berrizko 209,
Iurretako 157... guztira,

1.509 baserriren fitxak ikusi daitez-
ke aste honetatik aurrera Gere-
diaga elkartearen webgune berri-
tuan. Duela hamar urte batutako
informazioa ipini dute eskuragai,
eta, azaldu dutenez, “jendeak kon-
tsultatu ahala ekarpenak jaso eta
datu basea gaurkotzea” da asmoa.

Baserriak on-line izeneko ata-
lean baserriak bilatu daitezke eta
argazkiaz gainera, fitxetan, sortze
data, ohar arkitektonikoak, histo-
rikoak eta bestelako erreferen-
tziak ikusi daitezke. Sateliteek ate-
ratako argazkiak ere baditu Gere-
diagaren webgune berr iak,

1.509 baserriren fitxak
Gerediagaren webgunean
Beste hainbat informaziogaz batera, eskualdeko baserriei buruz duela 10
urte egindako ikerlaneko datuak daude www.gerediaga.com atari berrituan

Durangaldeko baserrien
arkitektura aztertu zuen
Alfredo Baeschlinek; Astolan
bere izeneko plaka berritu dute

Alfredo Baeschlin
Eguenean, Gerediaga elkarteak
Alfredo Baeschlin arkitekto sui-
tzarra omentzeko ekitaldia egin du.
1926 eta 1927 urteetan Abadiñon
bizi izan zen Baeschlin eta eskual-
deko baserrien arkitekturari buruz-
ko lehen idatziak bereak dira. Aba-
diñon bizi izan zen kaleak bere ize-
na du, Baeschlinen omenez.

Astolako San Bixente ermitan
Gerediagak plaka bat ipini zuen
1984an, arkitekto suitzarraren
omenez. Ordutik plaka hori birri-
tan apurtuta agertu da, eta egue-
nean, Baeschlin jaio zela 128 urte
bete direla-eta, eguna gogoan har-
tuta plaka berritzeko ekitaldia egin
du Gerediagak. A.UgaldeAtxondoko baserrien fitxak, esaterako, 147 dira.
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ATXONDO BERRIZ

Astelehenean hasiko dira
berriro eskolako lanak

Udalak lursailen gaineko hainbat
dokumentu aurkeztu eta gero, Hez-
kuntza Sailak eskolako beharrekin
jarraitzeko baimena eman du,
proiektua moldatu eta gero. Mar-
txoaren hasieratik egon dira obrak

geldituta, eta datorren astelehe-
nean hasiko dira berriro lanean.

Lursailen inguruko zalantzak
zirela-eta, udal arduradunek
1987an EuskalHerria kalean etxe-
bizitzen kooperatiba sortu zene-

tik gaur egunerainoko eskriturak,
erregistroko oharrak eta katastro-
ko dokumentuak aurkeztu dituz-
te Jaurlaritzan. Hezkuntza Sailak
obra moldatzea erabaki du, eta lur-
sailen mugen artean bost metro-
ko distantzia utziko dute.

David Cobos alkateak azaldu
du udalak auzokideekin hartu-
emanetan jarraitzeko asmoa dau-
kala: “Gertatutakoa ikusita, gero-
ra arazoak ez egoteko lursailen gai-
neko kontuak argi utzi behar
ditugu”. A.U.

Jaurlaritzak lanak berriro abiarazteko agindu du

Santiago Bideko beste
etapa bat egingo dute,
maiatzaren 28 eta 29an

Berrizko Udalak bultzatuta San-
tiago Bideko etapa berri bat osa-
tuko dute maiatzaren 28 eta 29an,
Santo Domingo de la Calzadan
hasi, Beloradotik pasatu eta Agés
herrian amaituz. Maiatzaren 20a
baino lehenago izena emateko
deialdia egin dute antolatzaileek.

Asteburuko plana izango
denez, bidaia, ostatua eta gosa-
ria sartuko dira eskaintzan. Maia-
tzaren 28an goizeko 08:00etan
ipini dute irteerarako hitzordua,
eta hurrengo egunean bueltatu-
ko dira Berrizera, arratsaldeko
19:00ak aldera. Guztira, 63 euro

ordaindu beharko dute parte-
hartzaileek. Kiroldegian eman
behar dute izena interesatuek,
maiatzaren 20a baino lehenago.
Kopuru mugatuko taldea izango
dela gogoratu dute arduradunek.

Azkeneko txangoa urrian egin
zuten, Logroño eta Santo Domin-
go de la Calzada artean M.O.

Santo Domingo de la Calzada eta Agés artean 
egingo dute ibilbidea, Beloradotik pasatuta

Asteburuko plana denez,
bidaia, ostatua eta gosaria
daude eskaintzan sartuta

Udal “hurbila eta
biziagoa” du helburu EAJk

Maiatzaren 22ko udal eta foru
hauteskundeetarako zerrenda
aurkeztu du Berrizko Eusko
Alderdi Jeltzaleak. Orland Isoird
izango da alkategaia, eta “herri-
tarrengandik hurragoko udala”
egonkortzearen aldeko apustua
egin du. Horregaz batera,

kudeaketari dagokionez, uda-
la “arinagoa eta biziagoa” iza-
tea dute helburu jeltzaleek. Esa-
terako, arretarako telefonoa
ezartzea planteatu du Isoirdek.
Auzoek ere arduratzen dutela-
eta, auzo-taxia ipini gura dute
herriguneagaz lotzeko . M.O.

Urritik beharrean ibili eta
gero, astelehenean zabal-
duko dute anbulategi ber-

rria Atxondon. Lehenago 90 metro
karratu zituen anbulategia txiki
geratu zela-eta, handitzeko beha-
rrak egin dituzte, eta datorren aste-
tik aurrera lau kontsulta gela izan-
go dituzte atxondarrek.

Anbulategi berriak pediatra-
ren gela, medikuntza orokorrera-

izan dute udaletxe alboko lorate-
gietan. Orain, berriz, astelehene-
tik aurrera, behin betiko lokalera
mugituko dituzte Osakidetzako
zerbitzuak.

Osasun zentroa handitzeko
lanek 190.000 euroko aurrekontua
eduki dute eta beharrak egin ahal
izateko posta zerbitzua eta libu-
rutegia lekuz aldatu zituzten iaz-
ko udazkenean. A.Ugalde.

ko beste bat, erizaindegia eta sen-
daketa-gela izango ditu. 

Azken hile hauetan atxonda-
rrek behin-behineko anbulategia

Anbulategi berria zabalduko
dute datorren astean

Anbulategiaren parean izan da hileotan behin-behineko kontsultategia.

160 metro karratu, itxarongela bi eta lau kontsulta gela izango ditu

Lau gela izango ditu:
erizainena, medikuntza
orokorrekoa, pediatriakoa 
eta sendaketetakoa
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DURANGO OTXANDIO IZURTZA

Herriko lorategien mantenurako
enpresen lehiaketa burutu du
udalak, eta dagoeneko adjudika-
tu du zerbitzua. Azkeneko udal-
batzarrean hartu zuten erabakia.
Lau enpresak parte hartu dute
lehian eta Crisan Garden aba-
diñarrari esleitzea onetsi dute.

Aurkeztutako proposame-
nen artean atalkako puntuake-
ta egin dute, eta enpresa horrek
jaso du emaitzarik altuena. 

UEUko ikastaroak
Bestalde, Udako Euskal Uniber-
tsitatearen ikastaroetan parte
hartuko duten herritarrei lagun-
tza ematea erabaki zuten udal-
batzarrean; UEUk egindako diru-
laguntza eskaerari erantzunez
adostu zuten erabakia. M.O.

Lorategiak
mantentzeko
lanak egiteko
adjudikazioa

Aurkeztutako proposamenen
artean atalkako puntuaketa
egin dute udalean

UEUko ikastaroetan parte
hartuko dutenei laguntza
ematea erabaki dute

2013rako amaituko dituzte
zozketatu dituzten 58 etxeak

Errotaritxuena auzoan, Odi-
Bakar enpresa zegoen lur-
sailetan etxebizitzak eraiki-

tzeko lanek aurrera jarraitzen dute,
eta, dagoeneko, bertan biziko dire-
nek jaso dute euren berri ona;

hilaren 20an zozketatu ziren babe-
seko 58 etxebizitzak.

Durangon gutxienez bost
urtean erroldatuta dauden herri-
tarrentzat izan zen zozketa, eta,
guztira, 645 pertsonek eman zuten
izena bertan. San Agustin kultur-
gunera 200 bat lagun gerturatu zen,
zozketaren emaitzen berri berta-
tik bertara izateko.

Logela bakarreko, biko eta
hiruko etxebizitzak dabiltza erai-
kitzen. Etxebizitza horietako hiru

mugikortasun arazoak dituzten
herritarrentzako egokitutakoak
izango dira.

Lanen erritmoa
Zozketa amaitutakoan Sukiako
gerente Joseba Cedrunek hartu
zuen hitza. Adierazi zuenez, gara-
jeetako bigarren pisua eraikitzen
dabiltza oraintxe bertan, eta
2013ko lehen hiruhilerako etxebi-
zitzen giltzak banatzeko moduan
izango ei dira. A.Ugalde.

Gutxienez bost urtean
Durangon erroldatutakoek
izan zuten aukera babeseko
etxebizitzen zozketan

Garajeetako bigarren solairua eraikitzen dabiltza zozketatutako etxebizitzetan.

Apirilaren 20an egin zuten zozketarako 645 herritarrek eman zuten izena
Legegintzaldiaren balantzea egi-
nez “udalaren 1.600 euroko”
inbertsioagaz duela zenbait aste
herriko etxeetan banatu duten
aldizkarian euren alderdiari
“lekurik ez” diotela egin salatu du
apirileko udalbatzarrean EAJko
Zarrabeitia bozeramaileak. 

Diru publikoagaz euren
“alderdiari ahotsa ematea” ego-
tzi zion Zarrabeitiak Ezker Aber-
tzaleko gobernuari. Aldizkarian
jasotako hainbat ekimen EAJk
sustaturikoak direla eta aldizka-
rian aintzat hartu dituztela eran-
tzun zion Muñoz alkateak. 

“Faltan bota duguna, lege-
gintzaldi honetan udaletxe hone-
tako talde garen heinean, jeltza-
leok egin dugun lana azaldu ahal
izateko aldizkarian lekutxo bat
edukitzea da, besterik barik”,
azpimarratu zuen bozeramale
jeltzaleak. Gobernuaren jarrera
hori aurreko urteetan ere kriti-
katu izan dutela gogorarazi zuen
Zarrabeitiak. I.E.

Udal aldizkarian
ez dietela
lekurik egin
salatu du EAJk

Orain aste batzuk kaleratu
zuten udal aldizkarian EAJri
“ahotsik ez ematea” egotzi
diote jeltzaleek gobernuari
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ABADIÑO

Azken lau urteotan udal gober-
nuan egon diren Abadiñoko
Independienteen udal kudea-
keta salatzeko oharra bidali dute
jeltzaleek hedabideetara. Bes-
teak beste, 2007an alkatetza har-
tu zutenean Abadiñoko Udalak
“lau milioi euroko superabita”
zeukala eta “gaur egun udaleko
diru-kutxan 28.000 euro” baino
ez daudela salatu dute.

Jose Luis Navarro alkatea
buru duen Abadiñoko Indepen-
dienteak taldeak amaitzear
dagoen legegintzaldian burutu
duen udal kudeaketaren aurrean,
euren "haserrea" eta "desados-
tasuna" agertu dute ohar horre-
tan EAJko ordezkariek. I.E.

Gobernuaren
kudeaketa
kritikatu dute
jeltzaleek

Traña-Matienako kaleetan
jai giro bete-betea bizi
dute eguaztenetik 

Apiril amaiera eta maiatz hasiera-
ko egun eta gauak lotzeko, egita-
rau zabala dago Sanprudentzio
jaietan gozagai. Eguazten ilun-
tzean Traña zubian elkartu eta
jaien hasiera iragartzen duen
Donien Atxa altxatu zuten auzo-
tarrek. Monica Iglesiasi eman zio-
ten urteko pertsonaiaren saria
urteetan jai batzordean egindako
lanagatik. 

Datozen egunetan, maiatza-
ren 8an jai egitaraua amaitu arte,
deneriko ekitaldiak izango dira:
bertso-saioa, kontzertuak, edota

paella eta tortilla txapelketak izan-
go dira, besteak beste.

Bestalde, Txosna Batzordeak
azpimarratu duenez,  apustu bere-
zia egingo dute aurten Sanpruden-
tziotako txosnagunean. 

Arratsaldea girotzeko
Aurreko urteetan baino ordu bi
lehenago zabalduko dute txosna-
gunea aurten; 22:00etan barik,
20:00etan. Txosnen irekierarako,
gainera, ekitaldi bereziak antola-
tu dituzte apirilaren 29 eta 30era-
ko eta maiatzaren 7rako; parrilla-
dak, kontzertuak eta sardina-jana
antolatu dituzte, besteak beste.
"Egitarau zabal eta parte-hartzai-
lea" bilatu dutela antolatu azaldu
dute Txosna Batzordekoek. I.E.

Eguaztenean jaso zuten Sanprudentzioetako 
Donien Atxa; egitarau oparoa daukate prest 

Langileen kontratazioa nahierara
egitea egotzi diote alkateari

Legegintzaldiko azkeneko
ohiko udal bilkuran, galde-
ra eta eskarien tartean, Ezker

Abertzaleak mahaigaineratutako
galdera batek ekarri zuen eztabai-
da: "Zer gertatzen da udalaren
kontratazioekin?", galdera zuzen-
du zion Igor Arkarazok Jose Luis
Navarro alkateari.

Gobernu taldearen udala
kudeatzeko modua salatuz hasi
zuen Arkarazok hizketaldia, eta

ondoren eskainiko zituen datuak
udaletik kanpora jaso dituela azpi-
marratu zuen: alkateak ez dizkio-
la oposizioari jakinarazi. "Udale-
ko langileren batek denuntziatu al
du udala?", galdetu zuen Arkara-
zok. Baietz erantzun zion Navarro
alkateak, “udalaren kontrako hiru
denuntzia indarrean” daudela.

Udaleko langileen artean bere
"gustuaren araberako" bereizke-
tak egitea egotzi zion Arkarazok

alkateari: “kontratua bukatzean
langile batzuk kaleratu egiten ditu,
eta beste batzuei mugabako kon-
tratuak egiten dizkie”. Aurreko
legegintzaldian, Talde Indepen-
dientea oposizioan zegoela, orain
berak egiten duen horrexegatik
denuntziatu zuela alkate-ohia aur-
pegiratu zion Arkarazok Talde
Independienteko Jose Luis Nava-
rro alkateari. Udaleko lan-pos-
tuak betetzeko ekainetik baliaga-
rri dituzten lan-poltsak legez balia-
tu ditzala ere eskatu zion.

"Irregulartasunen bat buru-
tu dudala uste baduzu, denuntzia-
tu ezazu behingoz", erantzun zuen
alkateak. Ika-mikaren erdian,
Ezker Abertzaleko zinegotziaren
“errespetu bako” berbakera sala-
tuta, plenoa bertan behera utzi
zuen Navarrok. I.Esteban

Martitzeneko bilkurako eskarien artean Ezker Abertzaleak salatu zuenez,
udaleko beharginak “bere gustuaren arabera” kontratatzen ditu alkateak

J.L. Navarro: “Irregulartasunen
bat egin dudala uste baduzue
denuntziatu, behingoz”

Udaleko langileak bere
“gustuaren arabera” bereiztea
egotzi dio Ezker Abertzaleak
Navarro alkateari

Iluntzeko jai giroa sustatzeko
helburuz, 20:00etan zabalduko
dute aurten txosnagunea

Apirilaren 27an, iluntzean  eman zioten jaiari hasiera.

MAÑARIA

Maiatzaren 2tik 13ra arteko epea
izango dute irailetik aurrera euren
seme-alabak Haurreskolan
matrikulatu gura dituzten gura-
soek. Izena emateko eskariak epe
horren barruan aurkeztu ahalko
dituzte Haurreskolan;  informa-
zio zabalagoa  08:00etatik
10:00etara eta 12:30etatik
15:00etara eskuratu ahalko dute,
Haurreskolan bertan. 

Orain hiru urteko udabe-
rrian zabaldu zutenetik, urtetik
urtera egonkortzen eta herrita-
rren artean harrera hobea izaten
ari da Eusko Jaurlaritzaren Hau-
rreskolen Partzuergoak kudea-
tzen duen zerbitzua. I.E.

Maiatzaren 13ra
arte eman
daiteke izena
Haurreskolan

Bideoa: www.anboto.org
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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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IURRETA

MALLABIA

Orraittio euskara elkarteak, uda-
lak babestuta, goi mailako ber-
tso saioa antolatu du zapatu gaue-
rako Mallabiko pilotalekuan. Sei
bertsolari ariko dira bertsotan
taula gainean, eta tartean dago
gaur egun Euskal Herriko Bertso-
lari Txapelketako txapelduna den
Maialen Lujanbio.

Beragaz batera jardungo
dute Imanol Lazkano, Igor Elor-
tza, Beñat Ugartetxea, Julio Soto
eta Julen Zelaietak. Gai-jartzaile
lanak Asier Ibaibarriagak egingo
ditu. Bertso saioa 22:00etan hasi-
ko da Mallabia I pilotalekuan, eta
sarrera bost euro izango da. J.D.

Goi mailako
bertso saioa
antolatu dute
bihar frontoian

Ekuadorren ere Korrika egin zuten,
hainbat euskaldunen ekimenez

Ekuadorreko Pastaza probintziako Puyo hiriburuan Korrikagaz
bat egin zuten apirilaren 15ean lau euskaldunen ekimenez; tar-
tean, Ane Loiola mallabitarra dago. Euskaraz eta kitxuaz idatzi-
tako pankarta bategaz irten ziren kalera euskarari elkartasuna
adieraztera. Korrika egin aurretik, hainbat hitzaldi antolatu
zituzten euskara eta kitxua anaitzeko. J.D.

Etxean erabilitako olioa berziklatzeko ontzi bi daude Iurretan.

Urtebetean, etxean erabili-
tako 4.000 litrotik gora olio
batu dituzte olio hori bir-

ziklatzeko zerbitzu integralerako
udalak ipinitako ontzi biek. Hau
da, urtean, batez beste, iurretar
bakoitzak etxean erabilitako hiru
litro oliotik bat birziklatu egin da.
Datu horiexek eman ditu Iñaki
Totorikaguena alkateak: “Pozik
gaude, birziklatze ratio altueneta-
koa dugu-eta. Kontzientziazio lan
horregaz jarraitu behar dugu”.

2010eko apirilean jarri zituen
Iurretak ontziok. Arrasateren
ondoren, Gueñes eta Iurreta izan
ziren hurrengoak. Bixente Kapa-
nagako ontzian 2.800 bat litro batu

dute; Aita San Migelen 1.200 litro
inguru. “Urtebete izateko birzikla-
tzea ondo asimilatu dugula esan-
go nuke, eta lan horretan jarraitu
gura dugu”, dio alkateak. 

10.000 euroko aurreztea
Alkateak gogoratu du harraskatik
isuritako litro bat olio garbitzeko
1.000 litro ur behar dela, 2,5 euro
ez eze, hoditeria eta estolderiak gar-
bitzeko: “10.000 eurotik gora
aurreztu dute iurretarrek olioa bir-
ziklatuz; litroak ur ere bai”. Biodie-
selerako erabiltzen da olio hori, eta
bestelako aukerak aztertzen ari
dira; batez ere, alternatiba indus-
trialak. A.Basauri

Etxean erabilitako hiru olio
litrotik bat birziklatu dute
2010eko apirilean ipini zituzten etxean erabilitako olioa birziklatzeko 
zerbitzu integralerako ontzi bi; urte batean, 4.000 litro batu dituzte

Eskolatze gastuei aurre
egiteko laguntza

Udalak 15.000 euro gorde ditu
herriko 0-16 urte bitarteko neska-
mutilen eskolatzetik familiei era-
torritako gastuei aurre egiteko.
Haurreskolatik Derrigorrezko Biga-
rren Hezkuntzara bitartean, gehie-
nez, 75 euroko laguntza jasoko
dute familiek umeko; gutxienez,
berriz, 20 euro, Iñaki Totorikague-
na alkateak azaldu duenez. 

Baldintza bi bete behar dira:
2010-2011 urte tartean Iurretan

erroldatuta egotea, batetik, eta,
bestetik, eskolatzea mantentzea
urte osoan zehar; Iurretan zein bes-
te herri baten. Argitu duenez,
aurreikusi baino eskari gehiago
egonez gero, diru-laguntzen bana-
keta berraztertuko dute.

Laugarren urtez
Laugarren urtez banatuko dituz-
te laguntzok. Iaz 300 neska-muti-
lek jaso zuten eta aurten 0-16 urte
arteko 500ek dute aukera. Eskariak
egiteko epea maiatzaren16an hasi
eta hilaren 27an amaituko da.
Azken urteetan 15.000 euroko 
atal hori mantendu du Iurretako 
udalak. A.B.

0-16 urte bitarteko neska-mutil bakoitzeko 75 
euro arteko diru-laguntzak emango ditu Udalak 

Bixente Kapanagako ontziak
2.800 bat litro olio batu ditu;
Aita San Migel plazakoak,
1.200 litro inguru

Arrasateren ondoren, Gueñes
eta Iurreta izan ziren
hurrengoak etxeko olioa
batzeko ontziok jartzen

Iaz 300 umek jaso zuten
laguntza; aurten, 0-16 urte
bitarteko 500ek dute aukera
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Durangaldean labur

ELORRIO

Mahai-ingurua, maiatzaren
5ean, herriko etorkinekin

Emigrazioa zelan bizi duten kon-
tatuko dute Elorrioko hainbat etor-
kinek datorren eguenean egingo
duten mahai-inguruan. Kainabe-
ra GKEak gidatuko du hilaren 5eko
hitzordua, maiatzerako antolatu-

tako hitzaldi zikloaren barruan.
Iturri kultur etxean egingo dituz-
te zikloko berbaldi guztiak; hiru
eguenetan, arratsaldeko 19:30ean.

Maiatzaren 19an inmigrazioa-
ren eta aurreiritzien gaia landuko

dute, Xabier Aierdi soziologoagaz.
Zelan ikusten ditugu etorkinak?
izenburupean emango du berbal-
dia Ikuspegi Inmigrazioaren Beha-
tokiko kideak. Hilaren azkeneko
bi asteetan SOS Arrazakeriaren
erakusketa egongo da ikusgai, gai-
nera, Iturrin: emakume etorkinen
gainekoa.

Zikloa amaitzeko, herrialde
arabiarretan hileotan egon diren
aldaketetan sakonduko dute, hila-
ren 26an, Victor Pozas EHUko ira-
kasleagaz. A.U.

Kainaberak antolatutako hitzaldi zikloa hasiko da

GARAI

San Antongo lurretan zazpi hektarea industriarako birkalifikatuko dituzte.

EHA izan ezik, beste alderdi
guztiek babesa emanda
onartu du Elorrioko Udalak

Hiri Antolamendurako Plan Nagu-
sia (HAPN). Hainbat ekarpenekin
testua osotu eta behin betiko onar-
tu dute plana.

Bozketa egin zuten udalbatza-
rrean San Antongo lurrak indus-

ratu diote gobernu taldeari. Pla-
naren aldeko alderdiek Jaurlaritza-
ren txostena ez dela loteslea nabar-
mendu dute.

HAPNk izan dituen aldaketen
artean, EHNEren alegazio bati kasu
eginda, San Antongo 15 ha Lurren
Banku Publikoan sartuko dituzte
nekazaritza sustatzeko. A.Ugalde

triarako kalifikatzearen kontra tes-
tu bat aurkeztu zuten hainbat eko-
logista taldek eta eragilek; tartean
Auzo Koordinadorak, EHAk, EB-
Berdeek eta Aralarrek. Egitasmoa
“basatia eta espekulatiboa” dela
salatu dute, eta Eusko Jaurlaritzak
“lur horiek babesteko emandako
gomendioei kasurik ez egitea” lepo-

Behin betiko onartu dute Hiri
Antolamendurako Plan Nagusia
San Antongo lurrak birkalifikatzearen kontra dauden taldeentzat plan “basatia” da

Gaur Festa Kubatarra egingo dute San Marko jaien
barruan; elkarrekin afaldu ondoren, musikak eta dan-
tzek alaituko dute gau giroa. Zapatuan, 17:00etan,
umeentzako jolasak eta dantzak egongo dira. Ilun-
tzean Luhartz taldeak erromeria eskainiko du.
Domekan, mezaren ondoren, Iurretako bandera-
ren 100. urteurreneko ekitaldia egingo dute, eta
18:00etan idi-probak hasiko dira.

‘Festa Kubatarra’ egingo
dute gaur San Marko jaietan

Gaizka Jareño atzo aske geratu zen
bi urte eta erdi espetxean igaro ondo-
ren. 2008ko uztailean atxilotu zuten
elorriarra, ETAren kolaboratzailea
zela leporatu ondoren. Bi urte haue-
tan Madril eta Huelvako espetxeetan
egon da. Hile honetan burutu da
epaiketa eta ondoren gelditu da aske. 

Gaizka Jareño preso
elorriarra kalean

Durangoko hainbat ostalari eta dendarik eus-
kal presoen sakabanaketa egoeragaz amaitze-
ko eskatu dute: “Sakabanaketarekin amaitzea,
gaixotasun larriak dituzten presoen kalera-
tzea, eta bizi osoko kartzela zigorra bertan
behera gelditzea” eskatu dute. Horren haritik,
gaur, 20:00etan, Ezkurdin burutuko den elka-
rretaratzean parte hartzera deitu dute.

Ostalariak eta dendariak
presoen eskubideen alde

Guraso.comwebgunea gurasoen pre-
miak konpartitzeko gunea da, eus-
karaz sorturiko lehenengoa, eta kola-
boratzaile berriz aberasturik dator
2011. urtean. Sei arlo berri (Internet,
jolasak, gurasotasuna, logopedia,
psikologia eta hezkuntza) jorratuko
dituzte beste hainbeste adituk.

Guraso.com guneak
aditu berriak ditu

Bildu koalizioak
zerrenda aurkeztu du

Ia 300 pertsona gerturatu ziren
hilaren 19an Bilduk Arriolan
egin zuen aurkezpenera. Udal
hauteskundeetara aurkeztuko
diren 14 hautetsiek parte har-
tu zuten ekitaldian; Idoia Burua-
ga izango da alkategaia. Burua-
gak aurkezpenean Eusko Alkar-
tasunak, Alternatibak eta
independienteek osotutako tal-

dearen garrantzia nabarmen-
du zuen.

Programa osotzeko hain-
bat alorretako gabeziak, beha-
rrak eta aukerak aztertu dituz-
tela azaldu du zerrenda buruak:
“Badakigu zer dagoen eginda
eta zer egiteko, eta lan egiteko
prest dauden emakume eta
gizon gaituak ditugu”. A.U.

Udaletxeko teilatua
konpontzeko adjudikazioa

Garaiko udaletxeko teilatua kon-
ponduko dute abuztuan, eta lanak
bideratzeko prozedura martxan da
dagoeneko. Joan zen asteko udal-
batzarrean obraren adjudikazioa
burutu zuten; Egoin enpresak
izango du lanen ardura. Egitasmo-
rako, 112.120 euro inbertituko
ditu udalak, ordezkariek azaldu
digutenez.

Abuztuan hasi eta amaitzea
itxaroten dute, horixe da lanak egi-
teko ipinitako epea.

Itoginak
Udaletxeko teilatua konpondu
behar izateko arrazoien artean,
itoginak agertu direla azaldu zuen
Gontzal Sarrigoitia Garaiko alka-
teak urte hasieran. M.O.

Abuztuan egingo dituzte teilatuko lanak; joan
zen astean onartu zuen udalbatzarrak
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BERBAZ

Bideoa: www.anboto.org

“Auzoak oso desberdinak izateak ez du
esan gura herritarrak banatu behar direnik”
Gobernu taldea hiru herrigune nagusietako arazoetaz arduratu dela nabarmendu du Abadiñoko alkateak

koan, herritarrak elkartzeko eki-
taldi bat eskola-kirola dela.
Zelaieta eta Traña-Matienako
umeek elkarrekin lehiatu behar-
ko lukete. Horrela gurasoek ere
hartu-emanak hasiko lituzkete,
eta denak abadiñar sentituko
lirateke; ez batzuk Matienakoak
eta besteak Zelaietakoak. Egia da
auzo oso desberdinak direla, bai-
na horrek ez du esan gura herri-
tarrak banatu behar direnik.

Datozen urteetarako zer erronka
izango ditu Abadiñok?
Arau subsidiarioak desblokeatu
beharko ditugu, batez ere, indus-
tria berriak erakartzeko; Traña-
Matiena sarreran industria poli-
gono bat egin gura dugu, adibi-
dez. Etxebizitza arloan egon den
premia asetu dugula uste dugu;
eskaintzen gabiltzan etxebizitza
kopurua herritarren eskaria ase-
tzeko modukoa da.

Hauteskundeetan sentsibilitate
politiko guztiak egongo dira?
Hori gurako nuke. Alkatetza Bil-
duren eta gure artean egongo
dela uste dugu, eta eurek aukera-
rik ez badute, ez litzateke moralki
egokia izango gu alkatetzan ego-
tea. Gehiengo absolutua izango
genuke, gainera. Udalean lan egi-
teko desorosoa izango litzateke
guztiontzat. Aukera denak egon-
go direla pentsatzen dut, eta Sor-
tu legez kanporatzea eta Bilduri
baimena ematea lehenagotik
pentsatutako estrategia  izan
dela. A.Ugalde

Sanprudentzioak lehe-
nengo, gero Santro-
kazak... jaiz betetako

asteak etorri aurretxoan izan
gara Abadiñoko alkateagaz
berbetan.

Dagoeneko lau urte pasatu dira
alkatetzan zaudenetik. Zelakoa
izan da legegintzaldia?
Pozik nago. Ez genuen itxaroten,
baina gure programako egitasmo
gehienak onartzea lortu dugu.
Aurrekontuak onartzea urte
batean baino ez dugu lortu, eta
horrela izanda gaitza ematen du
baina EAJren laguntzagaz aurre-
kontuak onartu genituenean
programako egitasmo gehienak
onartu genituen.

Egindakotik zer nabarmenduko
zenuke?
Euskara eta hezkuntza saila sortu
dugu, eta kultura arloan ere hain-
bat kontu egin dugu; Errota eta
Txanportan astebururo egoten

da zer edo zer orain. Durango,
Traña-Matiena eta Zelaieta arte-
ko errepidea hobetzea ere lortu
dugu. Pozik gaude egindakoagaz.

Arantzatxoren bat?
Bai. 2010ean Zelaietarako hiri-
gintza proiektua planteatu
genuen; besteak beste, auzoko
lurra altxatu eta oinezkoentzako
hainbat leku ipini gura genituen.
Oposizioak ez zion babesik eman
aurrekontuari, nire “izaera auto-
ritarioa” aitzakitzat ipinita. Ingu-
rukoei galdetuta barre egingo
dizute, ez bainaiz horrelakoa.
Kontsentsua lortu gura izan dut,
baina ez da erraza izan.

Zergatik izan da gaitza kontsen-
tsu hori lortzea?
EAJk oposizioa egiten du alkate-
tza kendu geniolako. Ezker Aber-
tzaleagaz hasieran eurekin nego-
ziatzeko asmoa geneukan, baina
negoziatzen geundela ETAk su-
etena amaitu zuen, eta gure
boto-emaileak kontutan hartuta,
egoera horretan ez negoziatzea

erabaki genuen. Independenteak
izan eran hainbat sentsibilitateko
jendeak ematen digu botoa, PPri
eta PSE-EEri botoa ematen dion
jendeak tartean. Pentsatu
genuen botu-emaile askok ez
lukeela gurako gu Ezker Abertza-
leagaz negoziatzen ibiltzea ETA
tiroka zebilen bitartean. Negozia-
zioak apurtu genituen, ez zuten
ulertu, eta esan ziguten ez zigute-
la urik ere emango.

Azken eztabaida Traña-Matiena-
ko ekintza anitzetarako pabilioiak
sortu du...
Eskolarako aterpea egiteko EAJ-
gaz genuen egitasmotik  250.000
euro sobratu zitzaizkigun. Tekni-
koekin berba eginda, beste diru-
atal batzuetatik dirua hartu eta
proiektu hori egin daitekeela
konturatu ginen, eta kirola egite-
ko pabilioia egitea proposatu
genuen, 2007an herritarrek eska-
tu zuten moduan. Komunikabi-
deetan oposizioak obra gelditu
egin dezakeela agertu da, baina
hori ez da egia; teknikoen txoste-

nek orain arte gobernu taldearen
alde egin dute, eta Jaurlaritzatik
diru mugimenduak txarto egin
direla esaten badute, beste modu
batera egiteko eskatuko digute,
baina lanak ez dituzte geldituko.

Auzoak baztertu izana leporatu
dizuete oposizioko taldeek...
Ez da egia. Zelaietako proiektua
oposizioak atzeratu zuen eta
oraindik premiazkoa dela irudi-
tzen zaigu; aurrera ateratzeko lan
egingo dugu. Zelaietak oinez-
koentzako guneak eduki behar
ditu, eta, adibidez, elizaren eta
udaletxe artean plaza bat. Traña-
Matienan zentratzea leporatu
digute, eta hori ez zen gure hel-
burua, baina egia da udalera hel-
tzean auzorik hondatuena zela.
Trafikoa kentzeko premiagaz hasi
ginen 20.000 ibilgailu pasatzen
zirelako egunero. Auzoa hobetze-
ko ahaleginak egin ditugu, baina
ez bertan bakarrik. Muntsaratzen
ere, auzokideen elkartea egitera
animatu genituen, eta eskari
piloa egin dizkigute; auzoari bizia
ematen dio elkarteak. 

Abadiñon, auzo bakoitzak bere
nortasuna dauka...
Bai, eta elkarren arteko kohesioa
lortzea gaitza da. Eskoletako
zuzendariei esaten nien aurre-

Jose Luis
Navarro •

Abadiñoko alkatea

55 urte dauzka

“Eskola-kirolean batera ibili beharko
lukete Zelaieta eta Traña-Matienako
eskola-umeek, Abadiño izenagaz” 

“Traña-Matienako
pabilioiko lanak

ezin ditu oposizioak
gelditu”

“Autoritarioa naizen
galdetuz gero, nire
ingurukoek barre
egingo dizute” 
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KULTURA

ohituta gauden Aita San Migel,
Banangoa eta Binangoa lakoak
dira Beti bizidiskoaren doinu eta
erritmo oinarriak. 

Beti-bizi diskoan bilduta-
koak, eta maiatzaren 7an Duran-
goko Landako erakustazokan
eskainiko dituztenak, “dantza
erritmoetara egokitutako kopla
zaharrak” dira, Xabier Amuriza-
ren berbetan; kopla zaharrak
kantatzeko eta entzuteko modu
berria eskaintzen dutenak.

Leioa Kantika koralaren eta
Kepa Junkeraren Durangoko
emanaldian aurkezle lanak egin-
go ditu Xabier Amurizak.

horretatik, “kalitate handikoe-
nak” direla deritzon beste hain-
bat kopla ere diskoan eskaintze-
ko helburuagaz, Kepa Junkera-
gaz elkarlanari ekin zion. 

Beti bizi disko honetarako,
koplak Bizkaiko dantza doinuen
erritmora moldatzea bururatu
zitzaiola kontatu digu Amurizak:
Dantzari dantza serieko doi-
nuetara egokitu zituen testuak.
Plazan letrarik barik entzutera

Bertsozale elkartearen enkar-
guz aspaldi hasitako lana da Beti
bizidiskoaren abiapuntuko Biz-
kaiko koplen bilketa: bi milatik
gora kopla batu eta liburuan
argitaratu zituen Xabier  Amu-
rizak. Testu horiek beste euska-
rri batean eskaini eta zabaltze-
ko, Tapia eta Leturiagaz elkarla-
nean Bizkaiko kopla zaharrak
izeneko diskoa ere kaleratu zuen
bere garaian. Zerrenda luze

Kopla zaharrak dantza erritmo
tradizionaletara moldatuta

MUSIKA EMANALDIA

Junkera, Amuriza eta Leioa
Kantika abesbatza, bizi-bizi

X abier Amuriza bertsola-
riaren, Kepa Junkera
musikariaren eta Basilio

Astúlezek zuzentzen duen Leioa
Kantika koralaren elkarlanetik sor-
tutako proiektuaren zuzeneko
emanaldia da maiatzaren 7an Lan-
dako erakustazokan entzungai
i z a n g o  d u g u n a .  S a r re r a k
www.generaltickets.com webgu-
nean daude salgai. Asteon Astu-
riasen disko baten zuzeneko gra-
bazioan kolaboratzen jardun duen
Kepa Junkerak azaldu digu Beti bizi
proiektuak zertan datzan.

Bermeon eskaini zuten lehe-
nengoz zuzeneko emanaldia, eta
Glasgow-ko Celtic Connections
jaialdian ere hartu dute parte.
Durangoko emanaldiaren aurre-
tik, Leioan egongo dira bihar. 

“Musikak eman didan pribi-
legioa da hauek bezalako sortzai-
leekin lan egin ahal izatea”, azpi-
marratu digu lehenengo Junkerak.
Ondoren azaldu digu, kopla tra-
dizionalen inguruko Xabier Amu-
rizaren ideia batetik sortu zela
Beti bizi:,“guztiok ezagutzen ditu-
gun melodiak moldatuz”. Kopla
tradizionalak Dantzari dantzaren
erritmoetara ekarri zituen Amu-
rizak, eta material horregaz jardun
du ondoren Junkerak.

Jose Luis Canal musikariagaz
elkarlanean musikatu ditu Beti
bizi diskorako kantak Kepa Jun-
kerak, eta Xabier Sarasolaren kon-
ponketekin, “forma berria” eman
diete elementu horiei guztiei.

Leioa Kantika koralagaz, abes-
batzen egitura tradizionaletik

tan darabilgun Beti bizi. Hogeitik
gora lagunek hartuko dute parte
Landako erakustazokako emanal-
dian: hamabost lagunek osatzen
duten abesbatza eta zuzendaria,
Xabier Amuriza eta Kepa Junke-
raren talde osoa batuko dira. 

Amurizagaz elkarlanean
aurretik ere aritua dela eta “alde
pertsonaletik zein profesionaletik
asko miresten eta errespetatzen”
duela aitortu digu Junkerak. 

Elkarlana ikasbide 
“Formazio musikal akademiko
arrunta ez daukadanez, deneriko
musikariekin jardutea ikasbide
oso inportantea izan da beti nire-
tzat”, diosku Junkerak. Bere ibil-
bideak erakusten du esparru eta
jatorri askotako musikariekin kola-
boratzea zenbat baloratzen duen:
“Zure musikaren gaineko besteen
ekarpenak jaso ahal izatea oso da
betegarria”, adierazi du.

Durangaldean oso ezagunak
zaizkigun melodiak eskaintzen
dituzte Beti biziproiektu honetan:
Launangoa, Txotxongiloa, Aita
San Migel, Arkudantza... Erreper-

torio hori gurean hain errotua
dagoelako, Durangoko maiatzaren
7ko emanaldiak “ilusio berezia”
egiten diola azaldu digu Junkerak.
Ikuskizun berezia dela Beti bizi, eta
“musikaz gozatzea gogoko duena-
ren gustukoa” izango dela dio. 

Maiatzaren 7an Durangon
izango dugu, baina, aldi berean,
beste hainbat egitasmotan ere
badihardu: maiatz amaieran edo
ekain hasieran kaleratuko duen
disko berriari azken ukituak ema-
ten dabil. Berak sortutako kantak,
ikuspuntu “are irekiago” batetik
sortutakoak, bilduko ditu Junke-
raren disko berriak. I.Esteban

bereizten diren proiektuetan par-
te hartzeko irrikagaz dagoen tal-
de gazteagaz, elkarlanean aritzea
ere oso interesgarri egiten zaiola
azpimarratu du trikitilariak.

Amurizak berreskuraturiko
koplak, programazioak, abesbatza
garaikidearen ahots eta mugimen-
duak eta Junkeraren musika uztar-
tuta sortutako ikuskizuna da aho-

Durangaldean oso ezagun zaizkigun ‘Dantzari Dantza’-ko doinuak oinarri hartuta Xabier Amurizak, Kepa
Junkerak eta Leioa Kantika koralak sortutakoa da maiatzaren 7an Durangon ikusgai izango dugun ‘Beti bizi’

Hogeitik gora lagunek

jardungo dute Landako

eraskustazokan

K. Junkera: “Pribilegioa

da hauek bezalako

sortzaileekin aritzea”

Amuriza asko miresten

eta errespetatzen duela

aitortu digu trikitilariak

Ikuskizun berezia eta

gustagarria da ‘Beti bizi’

Junkeraren esanetan   

Errepertorioan; ‘Aita San

Migel’, ‘Launangoa’,

‘Txotxongiloa’...



Fernan Ruiz 
Berbaroko kidea

Gaurkoaz
Oroitzapen eguna da idazten ari nai-
zen hau, baita ondo irabazitako opo-
rraldiaren biharamuna ere. Gainkar-
ga kendu ondoren, arin-arin buelta-
tzen den horietakoa naizenez, gustura
ekin diot egunerokotasunari. Ohiko
soinuetan zerbait diferentea sumatu
dut, Mañaria erreka ez dago lehengo
moduan, presagainetik urik ez. 

Nahaspilatu samar topatu ditut
mahai gaineko paperak. Bildu eta gero,
banan-banan aztertzen nabil. Begira-
tu batean, dena txukun, izen-deiturak
eta gainontzeko datuak ere bai. Epai-
leen… barkatu, epaimahaikoen txan-
da izango da ondoren, haiei entrega-
tu behar baitizkiet paperok, eta denak
ondo miatutakoan ebatziko dute.
Zalantzarik seguru izango dutena.
Zizare zuloa, 1969 eta La cité de l’a-
mour apartatuko dituzte, agian, txu-
kunak begitandu zaizkie-eta. Irriba-
rre gozo hura, Azken solairuko amo-
na,  Iluntze hartan,  Eraikitzeko
suntsitzen, Ez naiz gai... hauek ere,
badaezpada, aparte utziko dituzte,
polito baitaude. Ez zaitezte endreda-
tu, Julene Azpeitia lehiaketaz ari naiz.
Axola zaizkien gaiei buruz eta senti-
menduez idazten dute eskola-ume
eta gazteek, argi eta aske, gehienetan.  

Oroitzapen eguna da idazten ari
naizen hau; Gernika, Txernobil…
Gaurkoaren eta biharkoaren beldurrez,
iraganera jotzea erosoago delakoan
edo, martxoaren erditik hilabetea
eman dut (dugu?) atzera begira, urrun.
Hain urrun, ze harrapatuta sentitu
bainaiz han, sasoi sumin hartan; eta
garunek gelditzeko eskatu didate, nahi-
koa dela, eta erreparatzeko begien
aurrean daukadan ederrari. Onartu
dezadan, inbidia apur bat diot umeek
munduari begiratzeko duten erari,
behinik behin, salbu daude nire belau-
naldikook iraganaz ditugun obsesioe-
tatik. Horietatik ihes egin guran edo,
multzoka sailkatutako idazlanetatik
bat hartu eta gainbegiratu bat eman
diot; izenburu bitxia du: Deus vult.
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GEURE DURANGALDEABERTSOLARITZA BERTSOZALE ESKOLA

Maiatzeko lau eguenetan Plateruenean
batuko dira, hirugarrenez, bertsozaleak

B ertsogintzaren inguruko dibulgazioa
egiteko helburuz, berbaldi forma-
tuko hiru saio eta eskualdeko ber-

tsolariekin egingo duten saioa antolatu
dituzte Platerueneko DF Bertsozale Esko-
laren hirugarren edizio honetarako.

Maiatzean hartuko du bertsozaleen
gustuko hitzordua Durangoko Plateruena
kafe antzokiak: maiatzeko eguenetan izan-
go dira saio guztiak, 20:00etan hasita.

Saioetan parte hartzeko interesa dau-
katenek izena emateko aukera bi eskaini
dituzte antolatzaileek: Plateruena kafe antzo-
kiko barran edo Interneteko kultura@pla-
teruena.net helbidean eman daiteke, maia-
tzaren 3ra arte, parte hartzeko izena.

Aurtengo egitaraua zabaltzeko, Iñaki
Murua bertsolari gabiriarra gonbidatu dute
DF Bertsozale Eskolan lehenengo berbal-
dia eskaintzeko: Ofiziotan eta teman, gau-
za bera ote?gaiaren inguruan burutuko ditu
datorren eguenean Muruak gogoetak.

Muruak legez, “bertsoaldi komenta-
tuen” formatuan eskainiko du bere hitzal-
dia bigarren saiorako gonbidatu duten
Amaia Agirrek. Bakarkako lanari buruz,
bere esperientziatik jardungo du Agirrek.

Bertsozale Eskolaren hirugarren edi-
zioa amaitzeko, maiatzaren 26ko bertso
saiorako gaiak prestatzeko batuko dira par-
te-hartzaileak maiatzaren 19an. Maite
Berriozabal gai-jartzaile berriztarragaz pres-
tatuko dituzte laugarren hitzordurako gaiak:
Unai Iturriagak, Gorka Lazkanok, Iratxe
Ibarrak eta Eneko Abasolo “Abarkas”-ek
jardungo dute maiatzaren 26an. I.E.

Michel Tytgat margolariaren
ibilbidearen erakusle diren
koadroen bilduma Ezkurdin

Figuraziotik abstraktura,emakumearen gor-
putzaren biribiltasunetik igarota izenburua-
gaz antolatu du 1949an Lillen jaiotako
Michel Tytgat margolariak bere ibilbidea-
ren isla diren koadroen erakusketa. Maia-
tzaren 1era arte, Durangoko Ezkurdi aretoan
izango da erakusketa zabalik.

Egileak erakusketaren izenburuan jaso
duen legez, artistaren hasierako lan figura-
tiboekin abiatu eta azken hamarkadan buru-
tu dituen sorkuntza abstraktuagoekin ixten
da erakusketa: 60ko hamarkada amaieran
eta 70eko hamarkadan zehar arkatzez eta
formatu txikian osaturiko gorputz biluzien
margoak dira erakusketarako bildutako
zaharrenak: emakumea, biluztasuna eta
erotismoa oinarri daukaten lanak.

Erakusketan barneratuz, urteek aurre-
ra egin ahala margolariak hartzen dituen
esperimentaziorako bideak dauzkagu ikus-
gai: collage-ak, margo koloretsuekin egin-
dako paisaiak, azken hamarkadan jorratzen
diharduen pintura abstraktua... I.E.

ERAKUSKETA ATZERABEGIRAKOA

Maiatzaren 1era arte Durangoko Ezkurdiko aretoan daude Michel Tytgat
artistaren margogintza ibilbide oparo eta aberatsaren isla diren koadroak

Maiatzaren 3ra bitartean, kultura@plateruena.net helbidean edo Platerueneko barran eman daiteke izena 

Maiatzaren 26an, bertso saio

bategaz itxiko dute bertsozale

eskolaren aurtengo eskaintza

SAIOAK
Maiatzak 5, 20:00 

Ofiziotan eta teman, gauza bera

ote?, Iñaki Murua bertsolariagaz

Maiatzak 12, 20:00 
Bakarkako lana: sententziatik

iradokizunera, Amaia Agirre
bertsolariagaz 

Maiatzak 19, 20:00
Maiatzak 26ko bertso saioaren
prestaketa Maite Berriozabal 

gai-jartzailearekin

Maiatzak 26, 20:00
Bertso saioa: Unai Iturriaga, Gorka
Lazkano, Iratxe Ibarra eta Eneko
Abasolo " Abarkas" bertsolariekin

60ko eta 70eko hamarkadetan,

arkatzez eta formatu txikian

osaturiko lanak abiapuntu
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EGITARAUA EMANALDIAK MUSIKA SARIAK

Dantzaren nazioarteko egunaren
harira egitarau zabala Durangon

O rain 29 urtetik mundu
guztiko herri eta hirietan
apirilaren 29an ospatzen

duten Dantzaren Nazioarteko Egu-
nagaz bat eginda, egitarau oparoa
antolatu dute bihar eta etzirako
Durangon. Turismo bulegoaren,
udalaren eta San Agustin kultur-
gunearen babesagaz, Durangoko
L’atelier dantza eskolak antolatu
ditu apirilaren 30erako eta maia-
tzaren 1erako ekimenak. 

Dantzak eta Durangon zein
eskualdean dantzari jarduten
dutenek beteko dituzte herriko
kale eta txokoak; euren arteagaz
beteko dute Durango. Entsegu
lokal eta eskoletatik, kalera atera-
ko dute dantza, bihar eta etzi.

Apirilaren 30ean goizean hasi-
ta, hainbat dantza agerraldi, asko-
tarikoak, izango dira Durangoko
kale kantoi eta plazetan: Kriskitin
dantza taldeak 11:30etatik aurre-
ra Andra Marian eskainiko duen
emanaldiak abiatuko du egita-
raua, eta Udaletxeko plazan, San
Agustin kulturgunean, Ezkurdin
eta Plateruenean izango dira egun
osoan zehar emanaldiak.

Dantza klasikoa, euskal dan-
tzak, funkya eta beste hainbat dis-
ziplinatako emanaldiak eskainiko
dituzte dantzariek. I.E.

Mundu guztiko herri eta hirietan apirilaren 29an ospatzen duten Dantzaren Nazioarteko
Egunagaz bat egingo dute Durangon, bihar eta etzirako antolatu duten egitarauagaz  

Durangoko L’atelier

dantza eskolak antolatu

du asteburuko ekimena

Apirilaren 30ean 
11:30ean, Kriskitin dantza taldea Andra Marian
12:00etan, Kriskitin dantza taldea 

Udaletxeko plazan
12:30ean, L’atelier baleta (barra txikia) 

San Agustin kulturgunean
13:00etan, L’atelier baleta (barra handia) 

San Agustin kulturgunean
13:45ean, dantzarako material zozketa Ezkurdin

18:00etan, Flashmob-a Ezkurdin
19:30ean, Flashmob-a Plateruenean
24:00etan, Funky Festa Plateruenean

Maiatzaren 1ean 
12:30ean, L’atelier baleteko dantzariak 

San Agustin kulturgunean
13:15etan, L’atelier baleteko dantzariak 

San Agustin kulturgunean

Bilboko Crisostomo Arriaga kon-
tserbatorioan apirilaren hasieran
burutu zuten Euskadiko interpre-
te gazteen lehiaketan saritu zituz-
ten Durangoko Musika Eskolan
ikasten duten Jone Erzilla eta
Lexuri Armentia.

Lehiaketan parte hartu ahal
izateko gutxieneko adina dauka-
te musikari gazte biek: 12 urte.
Metalezko haize-instrumentuen
espezializatean 12 eta 15 urte
artekoen sailean bigarren saria
eskuratu zuen Jone Erzillak, eta
egurrezko haize-instrumentuen
espezialitatean ohorezko aipa-
mena Lexuri Armentiak.

Jaurlaritzaren Hezkuntza
Sailak antolatu du Euskadiko
Gazte Interpreteen Lehiaketa
hirugarren urtez, eta 70 bat ikas-
le aurkeztu dira aurten. I.E.

Durangoko
Musika Eskolako
ikasle bi saritu
dituzte Bilbon

Erzillak metalezko

haize-instrumentuen

saileko saria jaso zuen

Armentiak egurrezko

haize-instrumentuen

saria jaso zuen 

E
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K
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Aitziber Irigoras
EAJ

Sei hankako mahaia

Sinesgarritasuna
Egunak joan, egunak etorri, las-
ter hasiko da hauteskunde kan-
painaren epea. Mota guztietako
argudio zein arrazoiak emon eta
entzungo doguz. Zinez eskatzen
dot eztabaida ur sakon eta ilu-
nagoetan ez sartzea. Gorabehe-
ra politikoak ideien eta proiek-
tuen munduan adierazi eta kri-
tikatu beharra dagoela aintzat
hartuta, egitate honek ez leuke
aitzakia izan behar edozein era-
tara kontra dagoena erasotzeko,
alderdi batzuek ohitura hori sen-
do errotuta izan arren, ez eta
egungo legeria erabilita (hots,
alderdiei buruzko lege zoritxarre-
koa erabilita), Espainiako Gober-
nuaren (PSOE) eta enparauen
(PP) hauteskunde interesei men
eginez, demokraziaren oinarriz-
ko printzipioei maula egiteko.
Fair play, britainiarren esanetan,
hain zuzen. 

Entzungo doguz, entzun be,
zin-egite bete ezinak egingo
dabezan politikariak be. Erraza
da edozer proposatzea botoen
truk, norberak egiatan jakin bada-
kienean gobernu-lanetan aritu-
ko ez dala. Esangura horretan,
alderdi batzuei esker, arduraga-
bekeriaren erresuma izaten ohi
da hauteskunde garaia. Ahoa
zabaldu eta edozer esan. Nork
egin eta zelan ordainduko dan
azaldu barik. 

Bestalde, izango doguz, bai-
ta be, goi mailako ideietan eta
argudioetan geratuko direnak.
Arrazoizkoa da lantzean behin
mendira igotzea, ikuspuntua
zabaldu eta gure eguneroko lana-
ri esangura orokorragoa emote-
ko, egunean eguneko pauso
xumeak jarraibide politiko nagu-
sien testuinguruan murgiltzea.
Alabaina, ariketa hori ezin da
abiapuntu eta helmuga izan, goi-
zero jaiki eta gure herria (eta abe-
rria) urratsez urrats eraiki behar
dogulako. Eta horixe izango da
EAJren jarrera: egiteko modu-
koak diren konpromiso arrazoiz-
koak hartu; orain arte egin dogun
moduan, abertzaletasunetik egu-
nean-egunean gure ahalegina
jarri durangarren bizitza hobe-
tzeko; eta jarrera demokratiko
leialari beti eutsi. Atzo, gaur eta
bihar, hori da gure zin-egitea.

Erredakzio burua: 
Joseba Derteano.
Administrazio burua: 
Itziar Belar
Administrazioa: 
Miren Abasolo.
Publizitatea: 
Itziar Azula, Goretti Alonso eta 
Amaia Huarte. 
Erredakzioa: Aitziber Basauri, Itsaso
Esteban, Markel Onaindia, Amaia
Ugalde, Aritz Maldonado. 
Maketazioa: Ainhoa Arizmendiarrieta. 
Testu zuzentzailea: Igor Elortza. 
Argazkilariak: Kepa Aginako eta 
Juanra de la Cruz. 
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Anbotok ez du bere gain hartzen kolaboratzaileen zutabeetan, iritzi artikuluetan edo gutunetan adierazitako esanen eta iritzien erantzukizunik.

IRITZIA gutunak@anboto.org

Goi tentsioko linea

Durangaldeko AHT Gelditu Elkarlanetik etengabe sala-
tu dugu AHTak bai ekonomiaren bai energiaren aldetik
eragingo duen xahuketa. Megaproiektu hau "garapen-
keria" atsegin duen sistema kontsumista baten ondo-
rioa da. Sistema horrek, "aurrera" egin ahala, inguruan
duen guztia suntsitzen du lekuan lekuko gobernuen eta
enpresarien interes ekonomikoen arabera.

Halako azpiegitura erraldoi batek eragingo dituen
ondorio ekonomikoez ohartarazi dugu beti, Euskal Herria-
rentzat gastu neurrigabe horri (9 mila milioi euro) aurre
egitea etorkizunerako hipoteka izango dela salatu dugu,
eta argi utzi dugu kalte ekologiko ikaragarria dakarrela. Hori
gutxi ez, eta beste "ezusteko" bat; Red Electrica Espa_ola-
ren (REE) arabera, "beharrezko" beste azpiegitura bat
AHTk eragingo duen gastu energetikoari aurre egiteko: goi
tentsioko linea bat egin nahi dute, 72 kilometroz Araba,
eta batez ere, Bizkaia eta Gipuzkoa zeharkatuko dituena.
400.000 watt garraiatuko dituen lineak 24 herritan izango
du eragina. Ingurumenarekiko kaltea, noski, hasieran uste
genuena baino larriagoa izango da, izan ere, AHT bera oso
txikitzailea da eta orain gainera, beragandik eratorritako-
en kalteak ere gehitu behar dizkiogu.

Linea horiek egiteak eta mantentzeak ingurumena sun-
tsituko dute kableak pasatzen diren lekuetan: landareak
moztu eta kendu egin beharko dituzte 71 metro luze eta
26 metro zabal diren dorreak jartzeko, bideak zabaltzeko
eta azpiestazioak eraikitzeko. Horrek denak eragin izuga-
rria izango du lurraren eta landareengan, eta gainera oso
arriskutsua izango da lineetatik gertu dauden etxeetako
bizilagunen osasunerako eta segurtasunerako. Ez dezagun
ahaztu horrelako lineek sortzen dituzten eremu elektro-
magnetikoek hainbat gaixotasun eragin ditzaketela, min-
bizia besteak beste.

Nabarmentzekoa da Durangaldean kaltetutako zen-
bait udalen hipokresia. Oraingoan goi tentsioko linearen
proiektuarekin ados ez daudela diote, baina ez dezagun
ahaztu politikari horietako askok AHT onartzen eta bul-
tzatzen dutela eta zilegitasun osoa ematen diotela. Iurre-
tan adibidez, lineak baserri bi kaltetuko dituela salatu du
Iñaki Totorikaguenak, baina, antza, ahaztu egin zaio AHTk
ere beste hainbat baserritan duen eragina. Zornotzan ere
AHTk baserriak kaltetzen ditu, eta David Latxaga alkateak
elektrizitate linea berriaren bidea aldatzeko itxaropenik ez
duela besterik ez dio. Halako agintariak ibilbidea lekuz alda-
tzeaz baino ez dira arduratzen, AHTk eta goi tentsioko line-
ak kaltetzen dituzten lekuetako bizilagunen arazoei bene-
tan aurre egin ordez. Hau guztia "elite" batzuen interesei
lehentasuna ematen dien politika txikitzailearen ondorio
garbia da, eta badirudi ez dutela halakorik onartu nahi edo
ez zaiela komeni. Gainera, linea honi aurre egiteko, guk

hainbat urtetan AHTren aurka erabili ditugun argudioak dara-
biltzate. Zer gertatzen da? Kalte horiek goi tentsioko lineak egi-
ten dituenean baino ez dira arduratzen, eta ez euren AHT mire-
tsiak egiten dituenean? Gainera, ezkutatu egin nahi dute bata
bestearen ondorio zuzena dela? Ala hauteskundeak gainean ditu-
gun honetan lehian dabiltza hipokritago nor den, udaletako jar-
lekuak ez galtzeko?

Gure sistema kapitalistan ohikoa den legez, energiaren gaia
ere errentagarritasun ekonomikoaren arabera neurtzen da, eta
ez errentagarritasun sozialaren arabera. Hori dela eta, aurre egin
behar diegu kontsumismo eta "garapenkeria" neurrigabeek sor-
tutako beharrizan artifizialei.

Durangaldeko AHT Gelditu Elkarlana

Zorionak zilargin guztioi
Distira ederra atera diogu denon artean Zilar Asteari, bene-
tan ere!

Badira bi-hiru urte plateruok herri-kulturgintza sustatzeko
lanari buruz gabiltzala berbaz. Jakin dakigu askoren ahotik irten
eta gutxiren belarritik sartzen direnak direla halako berbak. Geuk
ere gurago ditugu ekintzak. Herri-kulturgintza diogunean Zilar
Astea lako proposamenei buruz gabiltza gu: herritarren artean
antolatu, herritarrek sortu eta herritarrei eskainitako kultur
eskaintzaz.

Film labur lehiaketa, berbaldiak, mahai-ingurua, ikuskaria,
dokumentala eta literatur eskola, umeentzako jolasak,… 

Ehun durangar baino gehiago antolakuntzan eta sorkun-
tzan; mila eta bostehun durangarretik gora ekitaldiak jarraitzen;
beste euskal herri batzuetako hainbat kulturgileak bidelagun,...

Ikastetxeak eta kulturguneak, elkarteak eta erakundeak,
artistak eta kudeatzaileak, profesionalak eta amateurrak, hel-
duak eta gazteak… Guztiak auzolanean. Batzuk borondatez eta
besteak ere bai. 

Eskerrik asko eta zorionak, berriro ere, guztioi!
Harrotasunez, esateko moduan gaude: ekarpen ederra egi-

ten gabiltza Durangori.
Umiltasunez, esateko moduan gaude: Durangoko Udalak

gehitxoago hartu beharko luke kontuan Durangori egiten gabil-
tzan ekarpena.

Guk, betiko moduan, gure proposamenak sentitzen ditu-
gun eta egiten dakigun moduan aterako ditugu aurrera: bidean
batzen garen lagun guztiekin, gauzak maitasunez egiteak goza-
mena dakarren segurantzia osoarekin, eta eskuratu ahal ditu-
gun baliabiderik onenekin.

Ez diamante, ez perla, ez urregorririk… Alegrantzia baino
ez dago hoberik!

Durangoko Plateruak

Alderdi, elkarte edo taldeko eritziak kide baten izenean sinatuta
eta ANBOTOren erizpideak jarraituz zuzenduta publikatuko dira. 

DATUOK BARIK EZ DA GUTUNIK ARGITARATUKO

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

zenbakiagaz batera bialdu behar dira.
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KIROLAK

Maila galdu arren, bere jokalariek eginiko denboraldiagaz pozik agertu da Iban Urnieta entrenatzailea. Juanra De la Cruz

Datorren urtean Durangaldeko hiru
talde arituko dira Nazional B mailan
Sasikoak ezin izan dio Nazional A mailari eutsi; iazko denboraldiko postua berdintzea dute
orain helburu. Mallabiak, ostera, Euskal Ligatik Nazional B mailara igotzea lortu du aurten

Datorren denboraldian
eskualdeko hiru talde ari-
tuko dira areto futboleko

Nazional B mailan. Kirol horretan,
Durangaldeak ordezkariak izan-
go dituen mailarik altuena izango
da maila hori. Elorrioko Buskan-
tzaz gainera, Nazional A mailatik
jaitsiko den Sasikoa, eta igoera
lortu duen Mallabia taldeak aritu-
ko dira bertan 2011/2012 den-
boraldian. Maila galduko duen
zortzi taldeetako bat da talde
durangarra; Federazioak Nazional
A maila mugatu nahi izatearen
ondorio dira jaitsiera horiek. “Bage-

nekien mailari eustea gaitza izan-
go zela, hala ere, gogoz saiatu gara”
onartzen du Iban Urnieta Sasiko-
ako entrenatzaileak. Federazioa-
ren neurriez gainera, muga eko-
nomikoak ere badirela dio Urnie-
tak. “Maila horretan lehiatzeko
aurrekontu handia behar da”. Mai-
la galdu arren, Urnieta pozik ager-
tu da bere taldeak eginiko den-

boraldiagaz; bere berbetan, asko
ikasi dute jokalariek zein gainon-
tzekoek: “Azken partiduetan pro-
ba ugari egin ditugu; harrobia
asko landu dugu, eta hainbat
motatako taktikak prestatzeko
ere balio izan digute partidu horiek”.

Azken urteetan harrobiari
garrantzia handia eman dio
Sasikoak. Urnieta entrenatzaile-
aren berbetan, hori izango da
etorkizunera begira durangarren
erronka handiena. Sasikoak
gazte mailako taldea du, eta
aurrera begira, kadete mailakoa
sortzea dute gogoan. “Taldea

gaztetu eta elikatzeaz gainera,
areto futbola sustatzea da gure
helburua. Durangaldeko gazteei
beste kirol alternatiba bat eskai-
ni gura diegu”. 

Denboraldia amaitzeko bi
jardunaldiren faltan, datorren
denboraldiar i  begira daude
durangarrak. Puntuak lortzeaz
gain, maila ahalik eta itxura one-
na eskainiz agurtu gura dute.
“Datorren denboraldian lehe-
nengo bosten artean lehiatzea
da gure helburua, eta horri begi-
ra ere prestatzen ditugu azken
partiduak”. Aritz Maldonado.

Guztira, zortzi talde
jaitsiko dira Nazional A
mailatik; tartean,
Sasikoa durangarra

Urnieta: “Datorren
urtean lehenengo
bosten artean aritzea da
gure asmoa”

Igoera, mallabitarren
denboraldi borobilaren saria
Urte bakarrean txiki geratu zaio Euskal Liga Mallabiari.
Iazko denboraldian igoera lortu ondoren, mailari eus-
tea zen mallabitarren helburua. Helburu hori aspaldi
lortuta, goiko postuetan mantentzea izan dute gogoan;
behin igoera ziurtatuta, denboraldia lidergoan amaitzea
bilatuko dute mallabitarrek. Horretarako, gakoa izango
da datorren jardunaldian Inter taldeari irabaztea. Eus-
kal Ligako lehenengo bi taldeen lehia izango da hori.
Gaur egun, denboraldia amaitzear dagoela, hiru puntu-
ko aldea dago bi taldeen artean. Bestalde, datorren
denboraldiari begira entrenatzaile bila dabiltza. Gai
horri buruzko informazio gehiago taldearen blogean
(mallabiaft.blogspot.com) agertzen da. A.M.

Bihar arratsaldean Kulturalak
Arenas Club taldearen aurka
jokatu beharko du Getxoko
Gobela zelaian, 17:00etan. 35
jardunaldiren ondoren, Kultu-
rala play off postuetan man-
tentzen da, 65 puntugaz; Bea-
sainekiko, bosgarren sailka-
tuarekiko, zazpi puntuko aldea
du Axier Intxaurragak gidaturi-
ko taldeak. Arenas Club sail-
kapeneko zazpigarren postuan
dago, 53 puntugaz. Eibar B tal-
dearen aurka husna berdintze-
tik dator talde getxoztarra. 

Aurreko jardunaldian 1-0
irabazi zuen Kulturalak Elgoi-
bar taldearen aurka. Horri
esker, play off postuetan man-
tentzen da Zornotza, Sestao
eta Laudiogaz batera. A.M.

Kulturalak
Arenasen kontra
jokatuko du bihar

Alpino Tabira mendizale talde-
ak antolatuta,  Durangoko
mugarriak ezagutzeko aukera
eskaintzen duen Mugarri Egu-
na ospatuko dute bihar. Udalak
babestutako ekimen horrek
mugarri horien erabilpena uler-
tzeko eta kokapena ezagutze-
ko aukera eskainiko dio ibilta-
riari. Landako kiroldegian hasi
eta Santikurutzera helduta,
Mañaria erreka ondoan amai-
tuko da. Guztira, hiru orduko
iraupena izango du. Andra
Mariako elizpean egin dute
hitzordua, 09:00etan. Pinondo
Etxean eman daiteke izena.
Informazio gehiago www.alpi-
no-tabira.org helbidean. A.M.

Mugarri Eguna
antolatu du
Alpino Tabirak
bihar goizerako

Euskadiko Errugbi Federazio-
ak antolatuta, Euskadiko R7
Kopak jokatuko dira zapatuan,
Arripausuetan eta Elorrioko
San Roken. Guztira, hiru maila-
tan banatuta jokatuko dira txa-
pelketa horiek, eta zazpiko tal-
deen formatoan (R7) jokatuko
dituzte partiduak. DRT Senior
A mailan lehiatuko da; Elorrio-
ko errugbi taldea, ostera,
Senior B mailan arituko da.
Emakumezkoetan, berriz, Arra-
satek eta DRT-k ostaturiko tal-
dea arituko da. Lehenengo jar-
dunaldi horretan, hainbat parti-
du jokatu beharko dituzte
errugbi taldeek. A.M.

R7 Kopak
jokatuko dituzte
DRT eta Elorriok
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Jon Gurutz Vázquezek zuzen-
duriko taldeak itxaroten zuen
baino lehenago lortu du denbo-
raldi hasieratik bilatzen zuen
helburua. Denboraldia amaitze-
ko bost jardunaldi geratzen
direla, Iurretakok igoera mate-

matikoki ziurtatu zuen Artibai-
ren aurka berdinduta. Beraz,
2011/2012 denboraldian
Lehentasunezko Mailan jokatu-
ko dute iurretarrek. Adrian Aba-
solok partiduko azken minu-
tuan sarturiko golari esker bana
berdindu zuten Vázquezen
mutilek.

29 jardunaldi eta gero,
Iurretako Lehenengo Erregio-
naleko liderra da 69 puntugaz;
denboraldi osoan ez du partidu-
rik galdu, gainera. Bihar arra-
tsaldean, Ermua taldearen aur-
ka jokatu beharko dute iurreta-
rrek. Irabaziz gero, mesede
handia egingo diote Zalduari.
Hain zuzen ere, bigarren sailka-
tua da talde zaldibartarra, 59
puntugaz. Zalduak Uritarra tal-
dearen aurka jokatuko du,
bihar. A.M.

Lehentasunezko
Mailan egongo 
da Iurretako 
Artibairen kontra bana berdindu eta gero,
igoera ziurtaturik du Vázquezen taldeak

Banako berdinketa
azkeneko minutuan
lortu zuten iurretarrek

Kadete mailako San Prudentzio
proba jokatu zen hilaren 25ean.
Traña-Matienako jaien baitan
antolaturiko proba honetan,
Julen Amarika izan zen helmu-
ga zeharkatu zuen lehenengo
txirrindularia. 

Miota igotzerakoan hautsi
zen lasterketa; Miotako aldape-

tan sei txirrindularik osaturiko
taldeak ihes egitea lortu zuen;
ihes egindakoen artean Iosu
Angoitia zegoen, baina jaitsie-
ran erori egin zen.

Eraso erabakiorra
Geroago, Amarikak erasoa jo
eta ihes egin zuen; orduan har-
tutako abantaila nahikoa izan
zuen helmuga lehenengo
zeharkatzeko. 1:09:20 behar
izan zituen Amarikak 45 kilo-
metroko ibilbidea burutzeko eta
14 segunduko aldeagaz irabazi
zuen txirrindularitza proba hori.
Guztira, 73 txirrindularik amaitu
zuten proba araututako denbo-
ra barruan. A.M.

Amarika garaile San
Prudentzio klasikoan
Miota jaisten lorturiko abantailari esker, hel-
mugara bakarrik heltzea lortu zuen gazteak

Kadete mailako 73
txirrindularik parte hartu
zuten klasikoan

Gazteenen artean pilota sustatzea ere bilatzen du Oizpe pilota taldeak.

Abian da, beste urte
batez, Oizpe txapelketa

Apirilaren 18an abiatu zen,
bederatzigarrenez, Oizpe
pilota txapelketa. Urtero

legez, Berrizko Oizpe pilota talde-
ak antolatu du txapelketa Berriz-
ko Udalaren laguntzagaz. 1970.
hamarkadan Berrizen jokatzen
zen “Txikito Mallabia” txapelketa-
ren ondorengoa da hau. Eneko
Kanpo Oizpe pilota taldeko ardu-
radunaren berbetan, txapelketa
horrek zuen mailara heltzea da
orain euren helburua. “Euskal
Herri osotik heltzen ziren pilota-
riek parte hartzen zuten han; 300
pilotarik jokatzen zuten”. Antzeko
jokalari kopuruaz gainera, maila
oneko pilotariak ere egongo dira
aurtengo txapelketan. Kanpok
baieztatutakoaren arabera, Bera-
saluze IX.ak, Bengoetxea VII.ak
eta Rober Uriartek txapelketan par-
te hartuko dute, besteak beste.

Iazko moduan, hainbat mai-
latako jokalariek parte hartuko
dute; guztira, bederatzi mailatan
lehiatuko dira pilotariak. Orotara,
250 pilotari baino gehiago aritu-

Oizpe pilota taldeak txapelketa hau antolatzen duen 9. biderra da.
Lehenago “Txikito Mallabia” legez ezagutzen zen txapelketa hau

ko dira Berrizko pilotalekuan.
Haur, kimu (A eta B mailak
egongo dira) eta benjamin (A
eta B mailak hemen ere) maile-
tan lehiatzeko 200 pilotari ingu-
ruk eman dute jada izena. Gazte
horietako asko Durangaldekoak
dira; hala ere, Azpeitia, Donostia
eta Amurriotik datozenak ere
egongo dira txapelketan.

Aurreko urteetan ez bezala,
bederatzigarren Oizpe txapelke-
tan buruz burukoan arituko dira
pilotari guztiak; kadeteen, gazte-
en, 22 urtez azpikoen eta nagu-
sien mailetan, lau t’erdikoan
jokatuko dute pilotariek. 

LLeehhiiaa  zziiuurrttaattuuaa
Kanporen arabera, txapelketa
“erakargarria” izango da: “Profe-
sionaletan jokatu duten jokala-
riak beheko mailetatik gogor
datozen jokalariekin lehiatuko
dira”. Txapelketa erakargarria-
goa egiteaz gainera, eskualdeko
pilotari gazteentzako “aukera”
bat izan dadin ere bilatzen dute
antolatzaileek. 

Seniorren partiduak marti-
tzen edo eguaztenetan jokatuko
dituzte; “Gaitza da maila horreta-
ko pilotariak asteburuetan ekar-
tzea”, dio Kanpok. Behe maileta-
ko partiduek ez dute egun fin-
korik izango. Txapelketako fina-
lak, ostera, Berrizko Sanpedroe-
tan jokatuko dira. A.M.

Guztira, 250 pilotari
inguruk parte hartuko
dute Oizpe txapelketan

Berasaluze IX.a eta
Uriarteren mailako
pilotariak ere arituko dira

Liga amaitzeko bost
jardunaldiren faltan lortu
du igoera Iurretakok

Denboraldi osoan ez dute partidurik galdu. Juanra de la Cruz
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FUTBOLA
LEHENBIZIKO ERREGIONALA
ZZaalldduuaa  --  UUrriittaarrrraa
Zapatuan, 18:15ean, 
Solobarrian
HIRUGARREN ERREGIONALA
EElloorrrriioo  BB  --  EEzzkkuurrddii
Zapatuan, 17:00etan, 
Eleizalden
BBeerrrriizz  BB  --  LLeekkeeiittiioo  BB
Zapatuan, 17:30ean, 
Berrizburun
EExxttrreemmeeññoo  --  EErrmmuuaa  BB
Zapatuan, 19:15ean, 
Tabiran

ARETO FUTBOLA
NAZIONAL A MAILA
SSaassiikkooaa  --  AAlllleerrrruu
Zapatuan, 19:00etan, 
Landakon
BIGARREN MAILA
GGuu  LLaagguunnaakk  --  DDaannttxxaarrii
Zapatuan, 17:00etan, 
Landakon

PILOTA
BIHARKO IZARRAK
--  UUrriioonnaa  --  MMaaddaarriiaaggaa  //  
NNaarrbbaarrttee  --  DDiieezz
--   MMeennddiizzaabbaall  --  LLaannddaabbuurruu//   
AArrrreessee  --  LLuukkiinn
Eguenean, 21:30ean, 
Mallabiko pilotalekuan
OIZPE TXAPELKETA
--  BBeennggooeettxxeeaa  VVIIII  --
UUrriioonnaa
--  MMaallaaxx  --  PPeeññaass
Martitzenean, 20:00etan, 
Berrizburun

AgendaTabirakoko neska kadeteak
Euskadiko txapeldunorde
Donosti Basket taldeak irabazi zuen finala. Espainiako Txapelketan
lehiatzeko jokoan zegoen txartela eskuratu dute bi taldeek 

Espainiako kadete txapelketan lehiatuko dira durangarrak

Espainiako Txapelketarako
txartela ziurtaturik izan arren,
final lehiatua jokatu zuten

Tabirako eta Donosti Basket tal-
deetako kadeteek. Maila horreta-
ko eta junior mailako Final four
deritzona jokatu zen apirilaren
16-17ko asteburuan. Kadete mai-
lan, Tabirako eta Donosti Basket
taldeez gainera, Araba eta Cora-

zonistas talde arabarrak aritu ziren
lauko txapelketan; liga erregula-
rreko lehenengo lau sailkatuak.
Txapelketa donostiarrek irabazi
zuten arren, bi taldeek maiatza
amaieran Zaragozan jokatuko den
Espainiako Txapelketarako sailka-
tzea lortu dute. 

Finala jokatu aurretik, Cora-
zonistas talde arabarrari aurre
egin behar izan zieten duranga-
rrek; 62-44 gailendu zen Tabira-
ko. Etxean jokatzeak asko
lagundu zien durangarrei. Bi
mailetako finalak, berriz, apirila-

ren 17an jokatu zituzten. Partidu
osoan zehar berdindurik ibili eta
gero, Donosti Basketek 50-57
irabazi zuen partidua. Asteburu-
ko irabazle nagusiak donostia-
rrak izan zirela esan daiteke: bi
mailetako txapelketak irabazte-
az gainera, junior zein kadete
mailetako taldeak Espainiako
Txapelketarako sailkatzea lortu
dute. A.M.

Mallabia, Iurreta eta Atxondok
aurrera egin dute Bizkaiko
Herri artekoan. Portugalete,
Lekeitio eta Bermeo, hurrenez
hurren, hartu behar izan dituzte
mendean horretarako. Joane-
koan Portugaleten irabazita
haizea aldeko zuten mallabita-
rrek; hala ere, hiru partidueta-
ko bakarra irabazi ahal izan
zuten etxean, senior mailakoa,
hain zuzen ere. Tanto aldeari
esker bigarren faserako sail-
katu dira mallabitarrak. Atxon-
dokoek eta iurretarrek, berriz,
joaneko zein itzuliko partiduak

irabazi dituzte. Horrenbestez,
txapelketako bigarren fasera
igaro dira hiru taldeak. 

Txapelketako bigarren
fase horretan, Durangoko tal-
dea sartuko da lehian. Iurreta-
ren aurka jokatuko du, hain
zuzen ere. Atxondok Urdulizen
aurka jokatuko du hirugarren
faserako sailkapena; Mallabia,
ostera, Arrigorriagaren aurka
lehiatu beharko da. A.M.

Corazonistas taldeari
62-44 irabazi zion
Tabirakok finalerdian

Herri Artekoan
aurrera egin
dute eskualdeko
hiru taldeek

Durangok eta Iurretak
elkarren aurka jokatuko
dute bigarren fasean

Ligan bezala,
donostiarren atzetik
amaitu du Tabirakok
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EESSTTEETTIIKKAA  
ZZEENNTTRRUUAAKK

IILLEEAAPPAAIINNDDEEGGIIAAKK

EDERTASUN GIDA

AAmmaaiiaa  SSaallaazzaarrrreekk  iilleeaappaaiinnddeeggiiaa
ddaauukkaa  EElloorrrriioonn,,  eettaa  ggaauurrkkooaann  ttiinnddaaggaaii
bbeerreezzii  bbaattzzuueenn  iinngguurruuaann  bbeerrbbaa  eeggiittee--
rraa  ddaattoorrkkiigguu..  AAzzaall  sseennttiibbeerreeii  bbeeggiirraa
pprreessttaattuurriikkooaakk  eeii  ddiirraa..  NNaarrrriittaadduurraa
mmuurrrriizztteenn  dduuttee..

ZZeerr  ddeellaa  eettaa  ssoorrttuu  ddiirraa  aazzaallaarrii  bbeeggiirraa--
kkoo  ttiinnddaaggaaii  bbeerreezzii  hhaauueekk??
Gaur egun, gero eta azaleko arazo
gehiago izaten ditugu. Orain arteko
tindagaiek hainbat erreakzio kaltega-
rri sortzen zituzten sarritan: deskama-
zioak, azkura... Egoera horren aurrean
zenbait ikerketa egin dira, eta horren
fruitua dira tindagai hauek. Azkenean
lortu dute produktu berria kaleratzea.

ZZeerrttaann  ooiinnaarrrriittzzeenn  ddiirraa??  ZZeerrggaattiikk
ddiioogguu  oonnuurraaggaarrrriiaakk  ddiirreellaa??
Alde batetik, amoniako bako produk-
tuak dira, eta, bestetik, “Senso Calm”
izeneko teknologia berri bategaz egi-
nak daude. Dermatologoek aztertuta-
ko teknologia bati buruz berba egiten
ari gara.

AAlleerrggiieenn  kkoonnttrraakkooaa  eerree  bbaa  aall  ddaa
mmeettooddoo  bbeerrrrii  hhaauu??
Ez, ez da anti-alergikoa. Kontu han-
dia izan behar da horregaz, izan ere,
azal sentiberentzako bakarrik pentsa-
tutakoa da.

ZZeerr  aallddee  ddaaggoo  bbaattaa  eettaa  bbeesstteeaarreenn
aarrtteeaann??
Hasteko, alergiek eragindako erreak-
zioak narritadurenak baino gogorra-
goak izan ohi dira, normalean.
Narritadura momentuan bertan sor-
tzen da, eta ez sustantzia espezifiko
bategatik. Kontaktuzko alergiak apli-
kazioa eta geroko 24 edo 48 ordura
sortzen dira, orokorrean.

TTiinnddaaggaaiiaakk,,  aazzaall
sseennttiibbeerreennddaakkoo

• Amaia Salazar

• Nukleo 
ileapaindegia
dauka Elorrion
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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. Muntsaratzen. 2
logela, 2 komun, egongela,
sukaldea eskegitokiarekin,
balkoia, garajea eta trastele-
kua. Ia berria. Oso polita. 
Tel.: 615 007 216

Atxondo. 82 m2. 3 logela,
sukaldea, egongela eta ko-
muna. 2 balkoi eta ganbara.
Eguzkitsua. Kanpora ematen
du. Berriztua eta altzairuz
hornitua. Tel.: 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: 680907666.

Durango. 98 m2. Oso eguz-
kitsua, 3 logela, sukaldea-
jangela, bainugela eta komun
leihodunak, 2 terraza partiku-
lar eta komunitarioak. Altza-
riz betea, berogailuaren gal-
dara berria, hormako lau ar-
mairu, aluminiozko leihoak,
ateak eta zorua aldatuta. Ga-
raje. Igerilekua. 655 704 684

Durango. Alde zaharra. 71
m2. Kanpora. Altzariz horni-
tuta. 2 logela, egongela, su-
kaldea, komuna. Guztiz be-
rriztuta. Kanpotik (06): fa-
txada, atalondoa, eskailera
eta teilatua. Barrutik (07):
parketa, sukaldea, gresa, be-
rokuntza, kristal bikoitzeko
leihoak, ate blindatua.
179.000 euro. 607 715 353. 

Durango. 94 m2. Herriko
gudarien plaza. 3 logela, 2 ko-
mun, sukaldea (eskegitokia),
egongela, ganbara eta gara-
jea. Kokapen oso ona, eguzki-
tsua eta bista ederrekoa.
336.000 euro. 615 760 801.

Elorrio. 65 m2. Etxe berria
buzkantz kalean. 2 logela, ko-
muna, sukalde-egongela eta
ganbara ederra. Igogailua.
Kokapen ona eta eguzkitsua.
Prezio ona. Tel.: 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.
Aluminiozko leihoak, elondo
egurra. Mendira. Toki lasaian.
Garaje itxia. Bi solairu . Etxea
guztiz hornitua geratzen da.
Tel: 615 765 646 (Jabi).

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

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

ERRENTAN EMAN

Berriz. Pisua alokagai (aba-
larekin). 3 logela, egongela, 2
komun eta sukaldea. Herri er-
dian kokatua. 688 685 429

Durango. Logela handi bat
alokagai Ibaizabal auzunean.
Etxe erosoa eta berria. 
Tel.: 652 865 780

Elorrio. Salgai edo alokagai
(abalarekin). 74 m2. 3 logela.
Erdialdean. Trastelekua. Es-
treinatzeko. Tel.: 634 457 201

Elorrio. Toki onean, erdial-
dean 100 m2-ko pisua aloka-
gai. 3 gela, ezkaratza, saloia,
2 komun, igogailua. Deitu:
605 751 273 (arratsaldez).

Zaldibar. Alde zaharrean. Bi
logela, egongela, sukaldea
eta komuna. Estreinatzeko. 
Tel.: 660 458 756

Zaldibar. Apartamentua, bi-
kote batentzako aproposa .
Deitu arratsaldeko 20:00
etatik aurrera: 946827369

ERRENTAN HARTU

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

Iurreta. 2 gelako etxea alo-
katu nahi dut. Igogailuarekin.
Tel.: 665 702 203 (Idoia).

OPORRETAKO ETXEA

ERRENTAN EMAN

Conil (Cadiz). Etxea aloka-
gai aste santurako edota uda-
rako. 3 logela eta garajea. 
Telefonoa: 653 733 457

Ramales (Kantabria).
Txaleta alokagai aste santu-
rako edota udarako. 
Telefonoa: 653 733 457

PISUA KONPARTITU

PISUKIDE BILA

Durango. Pisukide atsegin
baten bila. Tabira auzoan ko-
katuta dagoen duplex-a.
Etxea berria eta erosoa. Lo-
gela bikoitza eta handia terra-
zarekin. 310 euro/hile. Tel.:
699 501 290/ 635 266 251

LOKALAK

ERRENTAN EMAN

Atxondo. 40 m2-ko lokala
alokagai. Komuna ipinita
dauka. Tel.: 686 137 123

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

GARAJEAK

SALDU

Berriz. 42 m2-ko garaje
itxia. Argiaren eta uraren ins-
talazioak iaz eginda. Komuna
eta txoko txiki bat dauka, su-
kaldeagaz. 3 kotxerentzako
lekua. Tel.: 615 752 136

Durango. Erdialdean, Tron-
perri kalean. Itxia. Saltzeko
premia. Tel.:  686 734 451

Durango. Garaje itxia salgai
Tronperrin. Tel.: 628 787 835

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

ERRENTAN EMAN

Durango. Garaje plaza alo-
kairuan herri erdi-erdian.
Tel.: 619 187 799. 

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

Elorrio. Garaje itxia, kotxea
eta trasteentzako. Nizeto Ur-
kizun. 660 45 87 56.

Elorrio. Anduetxeta kalean,
garaje itxia. Tel.: 605 721 273
(arratsaldez deitu).

Elorrio. 40eurotan, kirolde-
giko garajean. 2. solairuan,
plaza irekia. Tel: 687740449

ERRENTAN HARTU

Berriz. Garaje itxi bat behar
da kotxea eta txakur txiki ba-
tentzako. 94 622 57 24 / 680
509 532. Izaskun / Jose Mari.

Elorrio. Garaje baten bila na-
bil bi motore sartzeko. 
Tel.: 659 304 024.

Teknologia
INFORMATIKA

SALDU

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

GAINERAKOAK

Ordenagailuak konpon-
tzen ditut. Etxez etxe joaten
naiz konpontzen. Konfigura-
tu, birusak kendu... Arin eta
merke! Tel.: 650 172 285

GAINERAKOAK

EMAN

Bidali zure ordenagailua
boliviako eskoletara. Or-
Hondatuta, zaharra edo za-
borretara bota behar baduzu,
nik jaso, konpondu eta kaina-
beraren  bitartez bialduko
dugu boliviako bigarren mai-
lako eskoletara. 655 717 666

Lana/negozioak
LAN ESKARIAK

OSTALARITZA

Durango. Neska euskaldun
eta ikaslea asteburuetan os-
talaritzan lan egiteko prest.
Tel.: 646 841 206. 

PERTSONAK ZAINDU

Durangaldea. Haur hez-
kuntzako hezitzaile euskaldu-

na eta arduratsua umeak
zaintzeko prest. 
Tel.: 666 197 568 

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. Neska euskalduna
arratsaldetan umeak edo per-
tsona nagusiak zaintzeko.
Tel.: 690 682 512 (Oihana).

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

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

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

Durango. Neska euskalduna
pertsona nagusiei lagundu
edo umeak zaintzeko, goiz
edo arratsaldez. Tel.: 94 658
33 32 edo 688 676 588

Durango. Erreferientziadun
neska pertsona nagusiak eta
umeak zaintzeko prest, baita
etxeko, portaletako zein ta-
bernetako garbiketarako. La-
naldi osoan, interna edo or-
duka. Tel.: 620 828 579

Durango. 28 urteko neska
goizez umeak zaindu edo gar-
biketa lanak egiteko prest.
Tel: 665 717 458

Elorrio. Neska gaztea eta
euskalduna arratsaldez ume-
ak zaintzeko prest. Haur hez-
kuntza ikasten. Esperientzia
eta autoa. Tel.: 626 196 885

IRAKASKUNTZA

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
eman edo umeak zaintzeko
prest. Tel.: 685 702 177

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. Ordutegi zabala. 
Tel.: 686 840 627

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

GAINERAKOAK

Durangaldea. Fisioterapian
diplomatua. Etxez etxe fisio-
terapia zerbitzuak emateko
prest. Tel.: 644 282 783.  

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

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

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

Durango. Zurgintza oroko-
rreko lan bila (ateen, leihoen,
tarimen eta parketaren jar-
tzea, armairu eta sukaldeak
neurrira,...). 669 447 764

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

Durango. Ingeles irakaslea
behar da 15 eguneko amata-
sun baja bat betetzeko, ekai-
naren 1etik 15era. Ezinbeste-
koa: gramatikan eta mintza-
menan maila altua izatea.
Jatorrizko hiztuna izatea ba-
loratuko da. 656 770 774. 

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

GAINERAKOAK

Abadiño. Zenbakizko kon-
troldun fresatzeko makinako
operadorea. Ezinbestekoa:
kontrol heidenhain menpera-
tu eta 2 urteko esperientzia.
Lanaldia: zatitua. Sartu.
Erref.: 3126. 94 620 04 49

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

Durango. Estetizista/masa-
jista. Ezinbestekoa: esperien-
tzia, erantzule eta erretzailea
ez izatea. Lanaldi osoa. Sartu.
Erref.: 2401. 94 620 04 49

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

Elorrio. Telefono bidezko in-
formatzailea. Ezinbestekoa:
LHII edo goi batxilergoa,
atsegina , euskara maila al-
tua, informatikako tresnak
erabili eta administrazio hiz-
kera ezagutu. Lanaldi osoa.
Sartu. Erref.: 3593. 
Tel.: 94 620 04 49

Ondarroa. Ileapaintzailea.
Ezinbestekoa: esperientzia
eta zonaldean bizitzea. Sartu.
Erref.: 3701. 94 620 04 49

Zornotza. Garbilekuko lan-
gilea - gidaria. Ezinbestekoa:
gutxienez %33 minusbaliota-
suna  eta C klaseko gidabai-
mena. Lanaldi osoa (arratsal-
dez). Hileko soldata gordina:
860 euro x 14 paga. Sartu.
Erref.: 3230. 94 620 04 49

NEGOZIOAK

SALDU

Mañaria. Estanko lizentzia
salgai. 94 681 69 49

GAINERAKOAK
Durango. Ezkontza, bataio,
jaunartze, auzo edo herriko
jaiak edo ospakizunen bat ba-
duzu, hemen duzu dj referee,
poltsiko guztietara moldatzen
dan dj-a. Bisitatu gure web-
gunea: www. dj-referee. com
edo 699 824 439. Argi/soinu
ekipoak alokatzen ditugu.

Denetarik
SALDU/EROSI

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

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

GALDU/AURKITU
Baloi bat aurkitu dugu.
Unai Acostaren izena dauka,
Kalebarrian, Durangon. 
Telefonoa: 626 464 422

Ibilgailuak
AUTOAK

SALDU

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

Audi coupe 2.3 in gorria
salgai. 1992. 168.000 km.
2.000 euro. Pertsona negu-
siek erabilia. Beti garajean.
Tel.: 646 377 613.

Bmw 118 d salgai. 2008.
55.000 km. Urdin iluna. Alu-
miniozko llantak. Oso egoera
onean. Ordenagailua, bmw
ekipo profesionala bluetooth-
arekin. Bi guneko klimatiza-
gailua. Sabairako barrak eta
llanta joko bat oparitzen ditut.
Tel.: 656 759 537 (Joseba)

Ford focus 1.8 td familia-
rra salgai. Zuria, 90 cv, aire
egokitua, airbag indibidualak
eta absa. 2001. 4.000 euro.
Tel.: 609 567 537. 

Peugeot 206 xs hdi 2.0.
Gehigarri guztiak ditu. Gris
metalizatua, aluminiozko ha-
gunak,... Lehen eskukoa. Oso
ondo zaindua. 650 274 880.

FURGONETAK

SALDU

Renault traffic-a salgai.
Matrikula: FRT8367. Beltza.
59.000 km. Atzean, portoia
barik, bi ate. Kristal tintatuak.
Turismoa. Tel.: 661 332 446

Harremanak
NESKA BILA

Neska atsegin baten bila.
Mutil atsegin bat naiz eta
neska atsegin baten bila nabil.
43 urte, altua eta morenoa
naiz. Amodiozko erlazio sen-
do baten bila nabil. Alaia naiz
eta bidaiatzea gustatzen zait.
Tel.: 609481124.

Aisia/kirola
KIROLAK

SALDU

Bh g5 bizikleta salgai. Be-
rria, erabili gabea bere enba-
laia eta guzti. M neurrikoa eta
gorria. Dendan 2.200 euro
balio du. Tel.: 679 475 785.

Cannondale r800. 5 urte.
Oso gutxi erabilia. Koadroa:
r800 aluminio. Kolorea: go-
rria. Neurria: 57 (m). Direk-
zioa: dia-compe. Shimano
105 osorik 8v. Buxiak: mavic.
Gurpilak: mavic sup. Kubier-
tak: spezialized-michelin. Si-
llina: selle italia turbomatic 4.
Berria: kambio/freno mane-
tak, fundak eta kableak. 500
euro. Tel.: 600 959 741

Errepiderako bizikleta
salgai. Egoera onean. Oso
gutxi erabilia. Koadroa: alu-
minioa. Campagnolo veloce
16 v grupoa. Gurpilak eta ku-
biertak berriak (michelin
race). Tel.: 679 174 367.

Jaitsieretarako moun-
tainbike-a salgai. Scott
gambler dh20 2010. Oso
egoera onean dago. Konpo-
nente guztiak orijinalak. Pre-
zioa 1.950 euro. 655 706 713

ANIMALIAK

SALDU

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

Aumak salgai. Hilda: 11
euro/kg. Bizirik: 5,5 euro/kg.
Deitu 20:00tatik aurrera.
Tel.: 667 939 370.

Border colliak salgai.
Otsailean jaioak. Aita-amak
pastore lanetan arituak. Bi
eme eta arra. Parasitoak ken-
duta entregatuko ditugu.

Prezioa 160 euro. 
Tel.: 690 219 191.

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

Astakumea erdi-opari. 6
hilabeteko astakume txikia.
Telefonoa: 616919061

GAINERAKOAK

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

MUSIKA

GAINERAKOAK

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

GAINERAKOAK

EMAN

Xaboi naturala egiteko
ikastaroa. Informazio
gehiago: 94 603 21 53
(10:00-13:00/17:00-20:00)

Familia/etxea
ETXERAKO TRESNAK

SALDU

Logela salgai. 2007. Zuri
eta wenguea. Ohea: 135x190
zm. Gau mahaiak: 260 zm-ko
luzera. Armairua: 240x158x60
zm. Komoda: 120x75x40 zm.
Ispilua: 120x60 zm. Tel.: 686
137 123 edo 658 741 044.

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

HAURREN TXOKOA

SALDU

Umeen kapazoa eta za-
kua salgai. Mutsy marka.
Berdea, zakua grisa. Behin
ere erabili gabea. Harremane-
tarako: 665759951 (Haizea)

Umeen karroa salgai. Ia
erabili barik. City mine singlea
(baby jogger), oso erabilga-
rria. Konplementu guztiekin.
350 euro. Tel.: 696 397 387

Umeen karroa salgai. Ka-
rroa, masicosia, kapazoa eta
aulkia (Bebecar). Ia berria.
Tel.: 608 321 901 (Vanesa)

Umeentzako lau lo zaku
salgai. Grobag markakoak.
Aurretik lotzen dira. Handiak
dira. Dendetan 50-55 euro,
nik 100 eurotan saltzen ditut
laurak. Tel: 692 718 500  

GAINERAKOAK

Orientazio familiarra on-
line. Psikologian doktorea
eta psikopedagogian lizen-
tziatua, 0-18 urteko seme-
alaben gurasoei zuzendutako
orientazio familiarra eskain-
tzen dut. www. orientacionfa-
miliaronline. es webean.
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INMOBILIARIAK

ETXEBIZITZAK SALGAI
• ATXONDO: Adosatua lursailarekin salgai.
• ABADIÑO: Txalet bifamiliarra lursailarekin salgai.
• DURANGO-ERRETENTXU: Salgai. Adosatuak
eraikitzen.
• BERNAGOITIA: Zornotza. Unifamiliarra lursailarekin.
• OTXANDIO: Adosatuak. Eraikuntza berriak.
ETXEBIZITZAK SALGAI
• ANDRA MARI: Halla, sukaldea, jangela, egongela,
2/4 logela, 2 komun eta egongelatxoa.
• ANDRA MARI: Halla, egongela, sukaldea, jangela, 
5 logela, 3 komun eta egongelatxoa. 
• ANTSO EZTEGIZ: Halla, egongela, sukaldea, 
2 logela eta komuna.
• ANTSO EZTEGIZ: Halla, sukaldea, egongela-jangela,
3 logela eta 2 komun. Ganbara eta garajea. Guztiz
berriztatua. Estreinatzeko.
• ARAMOTZ: Halla, egongela, sukaldea, 3 logela eta
komuna. Balkoia.
• ASTOLA BIDEA: Halla, sukaldea, egongela, 2 logela
eta komuna. Balkoia.
• BERNARDO GABIOLA: Halla, sukaldea, egongela, 
2 logela eta komuna. Guztiz berriztatua.
• BERNARDO GABIOLA: Halla, sukaldea, egongela, 
3 logela, komuna eta despentsa.
• UNDA TORRE: Halla, sukaldea, egongela, 3 logela
eta komuna.
• MARTXOAREN 8ª: Halla, sukaldea, 2 logela,
egongela eta 2 komun. Terraza handia.
• ERROTARITXUENA: Estreinatzeko. Halla, sukalde
jantzia, logela bakarra edo 2 logela, egongela, 
2 komun eta eskegitokia. Terraza. Garajea. Prezio
interesgarria. Berriak estreinatzeko.
• GALLANDA: Estreinatzeko. Halla, sukaldea,
egongela, logela bakarra edo 3 logela, komun bakarra
edo 2 komun eta balkoia. Ganbara eta garajea. Prezio
interesgarria. Berriak estreinatzeko.
• EZKURDI: Halla, egongela-jangela, sukalde jantzia,
3 / 4  logela eta 2 komun. 
• F.J.de ZUMARRAGA: Halla, 2 egongela, sukaldea, 
3 logela eta komuna.
• F.J.de ZUMARRAGA: Halla, egongela, sukaldea, 
3 logela eta komuna. Balkoia.
• GASTEIZ BIDEA: Halla, egongela, 3 logela, sukaldea
eta komuna. Despentsa eta balkoia. Garajea aukeran.
• INTXAURRONDO: Halla, egongela, sukaldea, logela
eta komuna. Trastelekua.
• IPARRAGIRRE: Duplexa. Halla, sukaldea, egongela-
jangela, 4 logela, 2 komun eta terraza. 2 kotxerentza-
ko garajea eta trastelekua.
• JUAN DE ITZIAR: Halla, egongela, sukaldea, 2/3
edo 4 logela eta komuna. 2 despentsa/trasteleku eta
sotoa. 
• KALEBARRIA: Halla, egongela, sukaldea, 3 logela
eta komuna. Despentsa. ( Guztiz berriztuta).
• KALEBARRIA: Halla, sukaldea, egongela-jangela, 
2 logela eta komuna. ( Guztiz barriztuta ).
• KOMENTU KALEA: Halla, egongela-jangela,
sukaldea, 2 logela horma-armairuekin eta komuna.
Ganbara. ( Guztiz barriztuta eta erdi jantzia ). 
• KOMENTU KALEA: Halla, sukaldea, egongela-
jantokia, 4 logela eta komuna. Ganbara.
• LAUBIDETA: Halla, sukalde-jantokia, egongela, 
2 logela eta komuna. Terraza.
• MONTEBIDEO: Halla, egongela-jangela, sukaldea, 
5 logela eta 3 komun. Terraza. Ganbara. 150 m2. 
• PLATERUEN PLAZA: Halla, egongela, jangela,
sukalde jantzia, 4 logela eta 2 komun. Garajea eta
trastelekua.
• SAN IGNAZIO: Halla, sukaldea, egongela-jangela, 
3 logela eta komun bakarra edo 2 komun. Balkoia.
Garajea aukeran eta trastelekua.
• SAN FAUSTO: Halla, sukalde.jangela, 2 logela eta
komuna.
• SASIKOA: Halla, sukaldea, egongela-jangela, 
3 logela eta 2 komun. Ganbara eta garajea.
• TABIRA: Halla, egongela-jangela, logela, komuna
eta eskegitokia.
• TXIBITENA: Halla, egongela-jangela, sukalde jantzia
eskegitokiarekin, 3 logela eta 2 komun. Ganbara eta
garajea. Erdi jantzia. Ikuspegiekin.
• ABADIÑO-ITURRITXO: Halla, sukaldea, egongela, 
2 logela eta 2 komun. Eskegitokia. 
• ABADIÑO-SAN TROKAZ: Halla, sukaldea, 2 logela,
egongela eta komuna. 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.
• 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.
• 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.
• ABADIÑO-MUNTSARATZ-ELORRIO: Etxebizitzak
salgai, 2 eta 3 logela. Deitu eta zatoz ikustera!
• ABADIÑO: 120 m2. 2 logela eta 2 komun. Garajea
eta  trastelekua. 
• BERRIZ ETA ZALDIBAR: Etxebizitzak salgai. Deitu
gaitzazu eta konpromesu barik erakutsiko dizkizugu!
• ZALDIBAR: Lursaila salgai eraikitzeko aukerarekin.
• ZALDIBAR: Aukera! 3 logela eta balkoia. Etxe osoak
kanpora ematen du. Berogailua. Garajea. 

ETXEBIZITZAK SALGAI

DURANGO
• ASKATASUN ETORBIDEA: 3 logela, egongela,
eskegitokia eta 2 komun. 2 balkoi. Ganbara eta
garajea. Zatoz ikustera.
• HERRIKO GUDARIEN: 3 logela, 2 komun, sukaldea
eskegitokiarekin eta egongela balkoiarekin. Ganbara
eta garajea. PREZIO ZORAGARRIA.
• 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.
• 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.
• Taberna salgai. 100 2. Instalazio guztiekin. Prezioa
negoziagarria da.

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.

ATXONDO
• 2 logela, komuna, sukaldea balkoiarekin, egongela
eta bainugela. Etxe osoak kanpora ematen du. Berria
ematen du.

ZALDIBAR
• 3 logela, komuna, sukaldea eta egongela balkoiare-
kin. Guztiz berriztatua. Trastelekua.

TXALETAK-BASERRIAK SALGAI

URRUTXUA
• Baserria, 8 hektareako lursailarekin. Gernika,
Durango eta Bizkaiko Balkoiarekin ondo komunikatuta.
Prezioa adosteko prest.

DIMA
• Baserria salgai. 4.000 m2-ko lursaila. Balzolako
kobetatik gertu. 
• Baserria salgai. Hektarea bateko lursaila. Indusi
zonaldean.  

MALLABIA
• TRABAKUA: Baserria. 140m2 solairuko. 20.000
m2-ko lursaila. Durangotik 10 minutura.

OTXANDIO
• Guztiz berriztuta dagoen baserria. 3 solairu,
sukaldea, egongela – jangela, 2 komun, 3 logela,
egongela eta atikoa.

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

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

LUR SAILAK SALGAI

OROBIOS
• 4.200 m2-ko lursaila. Guztiz laua.

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

ETXEBIZITZAK SALGAI
• ZALDIBAR: ATIKOA. 2 terraza. Trastelekua eta
garajea. 162.058€.
• ZALDIBAR: ERAIKUNTZA BERRIA. 2 eta 3 logelako
etxebizitzak eta atikoak. Trastelekua eta garajea.   
• 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: 110 m2. 3 logela eta egongela handia.
Terraza.   
• OÑITURRI (Ezkurdi):  Erdi berria. 80 m2. Eguzki-
tsua. Etxe osoak kanpora ematen du. Lehen mailako
materialak. Ganbara eta garajea.
• ASKATASUN ETORBIDEA: 90 m2. 3 logela eta 
2 komun. Terraza eguzkitsua. Ganbara eta garaje itxia
2 kotxerentzako. 297.500€.
• ALLUITZ: Erdi berria. 2 logela. Ganbara eta garajea.
• PLATERUEN PLAZA: 4 logela eta 3 komun.
Trastelekua eta garajea.
• DURANGO: Azkeneko etxebizitza. 3 logela eta 
2 komun. Terraza. Ganbara eta garajea.
• OLLERIA: 95 m2. 3 logela, egongela eta 2 komun.
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. 
• FRANTZISKO IBARRA: 100 m2. 3 logela eta
egongela handia. Ganbara eta garajea.
• ARAMOTZ: 3 logela eta egongela. Balkoia.
Despentsa. Eguzkitsua. 2. solairua. 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. 162.000€.
• TABIRA: Apartamentua. Garajea. 237.400€.
• 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.
• DURANGO: Txaleta. 5 logela eta 3 komun. 
Txokoa. 2 kotxerentzako garajea. 45 m2-ko lorategia.
637.600€.

IURRETA
• BIDEBARRIETA ( Postetxea). 3 logela. Igogailua eta
berogailua. Terraza. Ganbara. 232.000€.
• BIXENTE KAPANAGA: Pisu altua. 90 m2. 3 logela
eta egongela. Terraza. Igogailua. Eguzkitsua. Polita.
Berriztatua. 
• 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: Txaleta. 310 m2.  Bifamiliarra. 3 solairu.
350 m2-ko lorategia eta txokoa. 3 kotxerentzako
garajea.

GARAJEAK
• JESUITAK: Garaje itxia. 1. solairua. 40.000€. 
• IURRETA: Garaje itxia. 36.000€.
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kulturgunean. 13:15ean
L’atelier balleteko dantzarien
emanaldia, San Agustinen.

IKASTAROA
ABADIÑO
›› Maiatzaren 7an Banarte Antzerki

taldeak antolatuta, interpretazio
ikastaroa Ander Lipusegaz.
Informazio gehiago, webgune
honetan: www.banarte.net.

KONTALARIA
DURANGO
›› Apirilaren 30ean, Ione Irazabal

ipuin kontalariaren Fermina
saltarina umeentzako ipuin
kontalaritza saioa, 12:00etan
(3-5 urtekoentzat) eta 12:30ean
(6 urtetik gorakoentzat),
Durangoko Udal Liburutegian.

MUSIKA
DURANGO
›› Maiatzaren 1ean, Voivod +

Grimskunk + Cough taldeak,
19:30ean Plateruenean.

JAIAK
DURANGO
(Maiatzaren 1eko jaia)
›› Apirilaren 29an, 19:00etan

Mariachis taldearen emanaldia.

›› Apirilaren 30ean, 10:00etan
kalejira eta txapliguak.
11:00etan zikloturista martxa
(11 urtetik behera) taldea.
11:30ean Iñaki Okly 1. memo-
riala zikloturista martxa.
11:30ean gaztelu puzgarriak.
12:30ean Kriskitin dantza
taldearen emanaldia.
17:00etan Tute txapelketa.
19:00etan txantxiku txapelketa.
20:00etan txorizo pintxoen
banaketa.

TRAÑA-MATIENA
(San Prudentzio jaiak)
›› Apirilaren 29an, 17:00etan

jokoak Traña plazan. 19:30ean
Zaparrada txarangak alaitutako
poteoa. 21:00etan poker
txapelketa. 22:00etan Hienas
rellenas antzezlana Errota
kultur etxean. 23:00etan Alto
Standing Trañabarren etorbi-
dean. Pixontxis eta Gozategi
23:00etan plazan.

›› Apirilaren 30ean, 10:30ean
txistularien kalejira. 11:00etan
Areto futbol partida eskoletan.
11:00etan graffiti erakustaldia
Trañabarren etorbidean.
12:00etan paella txapelketa
merkatu plaza. 13:00etan
Iluntze taldearen dantza
emanaldia. 15:30ean La
Estudiantina Trueba tunarekin
jalejira. 16:00etan Ugasixo
txapelketa merkatu plazan.
16:30ean Marsel magoa
merkatu plazan. 18:00etan
tortilla txapelketa merkatu
plazan. 22:30ean su
artifizialak. 22:30ean bertsola-
riak frontoian: Sustrai Colina,
Mañukorta, Jone Uria eta Unai
Iturriaga. Gai-jar tzailea: Maite
Berriozabal. 23:00etan musika
jaialdia Trañabarren etorbidean.
24:30ean Traña-Matiena
Electronic Open air plazan:
Ruben Costas, Iker Under-
sound, Txus eta Aitor Pintado.

›› Maiatzaren 1ean, 10:00etan
txistularien kalejira. Goizean
Geu Be elkarteak txahal bat
erreko du Traña plazan.
10:30ean Nekazari, artisau eta
abeltzainen azoka Traña
plazan. 12:00etan kontzertua
elizan, Jaizale Durangaldeko
txistularien elkartea eta Done
Zezili abesbatzarekin.
12:00etan umeendako ipuin
lehiaketa Traña plazan.
13:00etan Herri kirolak Traña
plazan. 17:00etan Play back
txapelketa Traña plazan. 

›› Maiatzaren 6an, 19:30ean
koreografia jaialdia Errota

ANTZERKIA

DURANGO
›› Maiatzaren 3an, Zugan ni

jaialdiaren barneko emanaldia,
20:00etan San Agustinen.

›› Maiatzaren 5ean, Ecografías,
20:30ean San Agustinen.

ELORRIO
›› Apirilaren 29an, Vaya semanita,

22:30ean Arriola antzokian.

ZORNOTZA
›› Maiatzaren 6an, Plecs ikuskizu-

na, 21:00etan Zornotza Aretoan.

ERAKUSKETA
DURANGO
›› Maiatzaren 1era arte, Michel

Tytgat margolariaren lanen

atzera begirako erakusketa
Ezkurdiko erakusketa aretoan.

DANTZA
DURANGO
›› Apirilaren 30ean, Dantzaren

nazioarteko eguna; 11:30ean
Kriskitin taldea Andra Marian.
12:00etan Kriskitin udaletxeko
plazan. 12:30ean L’atelier
balletekoak (barra txikia) eta
lankideak San Agustin kulturgu-
nean. 13:00etan  L’atelier
balletekoak (barra handia) eta
lankideak San Agustin kulturgu-
nean. 13:45ean dantzatzeko
materialaren zozketa Ezkurdin.
18:00etan Flashmob-a Ezkur-
din. 19:30ean Flashmob-a
Plateruenean. 24:00etan Funky
Festa Plateruenean.

›› Maiatzaren 1ean, 12:30ean
L’atelier balleteko dantzarien
emanaldia, San Agustin

kultur etxean. 21:00etan
frontenis txapelketaren finala
frontoian. 23:00etan Hesian eta
Trikizio taldeen kontzertuak
Traña plazan. 

ZINEMA

DURANGO

Zugaza

Nada que declarar
Zuzendaria: Dany Boon

barikua 29: 19:00/22:00 

zapatua 30: 19:30/22:30

domeka 1: 19:30/22:30

astelehena 2: 22:00

martitzena 3: 20:00

Umeen zinema

HOP
Zuzendaria: Tim Hill

zapatua 30: 17:00

domeka 1: 17:00

Zineforuma

Bienvenidos al sur
Zuzendaria: Luca Miniero

osteguna 5: 20:30

ELORRIO

Arriola

Winter’s bone
Zuzendaria: Debra Granik

zapatua 30: 22:30

domeka 1: 20:00

astelehena 2: 20:00

Umeen zinema                 

Gnomeo y Julieta
Zuzendaria: Kelly Asbury 

domeka 1: 17:00

ZORNOTZA

Zornotza Aretoa

Winter’s bone
Zuzendaria: Debra Granik

domeka 1: 20:00 

astelehena 2: 20:00

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

Maiatzak 1ean, 19:30ean
Plateruenean 

VOIVOD +
GRIMSKUNK +
COUGH
Indar handiko doinuak eskaintzen dituz-
ten hiru talderen emanaldia daukate
maiatzaren 1erako Durangoko Platerue-
nean hitzartuta: 1982an Montrealen sor-
turiko Voivod taldearen thrash metal doi-
nuak eta hiriburu berean sorturiko Grim
Skunk taldearen rock alternatiboa izan-
go dira Platerunenan entzungai, eta Que-
beketik datozen talde bi horiez gainera,
Cough talde estatubatuarrak ere joko du
Durangoko kafe antzokian. 

AGENDA

Maiatzaren 6an, 23:00etan, Abadiñon

HESIAN + TRIKIZIO
Orain bost urte Sakanan sorturiko Hesian taldearen eta Trikizio
bizkaitarren kontzertuak jasotzen ditu, besteak beste, maiatzaren
6rako Abadiñoko Traña-Matiena auzoko San Prudentzio jaietako
egitarauak. Datorren barikuan, 23:00etan hasita, Traña plazako
oholtzatik jardungo dute zuzenean talde biek.    
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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, 29
09:00-09:00 
• Unamunzaga 
(Murueta Torre 2C - Durango)
Zapatua, 30
09:00-09:00
• Balenciaga (Ezkurdi 8 - Durango) 
09:00-13:30 
• Mugica (Andra Mari 9 - Durango)
• Unamunzaga 
(Murueta Torre 2C - Durango)
• Sagastizabal 
(Askatasun Et. 19 - Durango)
• De Diego (Intxaurrondo 22 - Durango) 
• Campillo (Montebideo 24- Durango)
• SanRoma (Uribarri 5 - Durango)
• Jaio-Olabarrieta (Erreka 6 - Elorrio)
• Urizar (Gabiola 2 - Berriz)
09:00-14:00 
• Irigoien (Bixente Kapanaga 3 - Iurreta)
09:00-22:00
• Eguren, Isabel 
(Trañabarren 15 - Abadiño)
Domeka, 01
09:00-09:00
• Mugica (Andra Mari 9 - Durango)
Astelehena,02
09:00-09:00
• Navarro (Artekale 6 - Durango)
09:00-22:00
• Lopez de Aretxaga 
(Torresolo, nº 4-Abadiño)
Martitzena, 03
09:00-09:00
• Etxebarria (Montebideo 2 - Durango)
Eguaztena, 04
09:00-09:00
• Sagastizabal 
(Askatasun Et. 19 - Durango)
Eguena, 05
09:00-09:00
• SanRoma (Uribarri 5 - Durango)
09:00-22:00
• Egaña (Bekoetxe 4 - Zaldibar)

EGURALDIA

12

20o

13

21o DOMEKA

12

22o ASTELEHENA

14

20o ZAPATUA

12

20o BARIKUA

MARTITZENA

AARRIIEESS (martxoak 21 - apirilak 20)
Gauzek beti ez dute guk gura dugun moduan irte-
ten. Galtzen ere ikasi behar da. 

TTAAUURRUUSS (apirilak 21 - maiatzak 20)
Bizkarreko minez zabiltza. Kirol gehiago egitea kome-
ni zaizu, sasoian jartzeko bada ere.

GGEEMMIINNII (maiatzak 21 - ekainak 20)
Azken aspaldian inoiz baino gehiago jarraitu behar-
ko diozu zure seigarren zentzu horri.

CCAANNCCEERR (ekainak 21 - uztailak 20)
Hainbeste maite duzun pertsona horregaz oporrak
igaro ondoren, lasaiago itzuliko zara errutinara. 

LLEEOO (uztailak 21 - abuztuak 23)
Txikitatik ikasten dugu komunikatzen. Azken aldian
ahaztu egin zaizula dirudi.

VVIIRRGGOO (abuztuak 24 - irailak 23)
Aste honetan buruko minagaz zabiltza. Buruan duzun
horri hainbeste buelta emateak ez dizu lagunduko.

LLIIBBRRAA (irailak 24 - urriak 23)
Erritmo bizian zabiltza, dantza eta dantza. Inoiz bai-
no hobeto doakizu, eta ingurukoek igartzen dute.

SSCCOORRPPIIUUSS (urriak 24 - azaroak 23)
‘Behin batean Loiolan’ dio abestiak. Agian, ‘Behin
batean Matienako txosnagunean’ izango da.

SSAAGGIITTAARRIIUUSS (azaroak 24 - abenduak 23)
Hondartzara edo mendira joateak on egingo dizu.
Herritik irtetea komeni zaizu. 

CCAAPPRRIICCOORRNNUUSS (abenduak 24 - urtarrilak 20)
Etorkizun hurbilean dauzkazun betebeharrak ondo
irtengo zaizkizu. Zorte handiko ibiliko zara.

AAQQUUAARRIIUUSS (urtarrilak 21 - otsailak 21)
Erabaki garrantzitsuak hartu beharko dituzu asteon. Ausar-
ta izatea komeni zaizu, bestela, ez duzu zereginik izango.

PPIISSCCIISS (otsailak 22 - martiak 20)
Nagitu samar zabiltza azken aspaldian. Inguruko
baten baten eragina izan daiteke.

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

Zorionak Irati zure 3. urtebete-
tzean! Segi horrela, gure izartxoa
zara! Aita, ama, aitita, amama eta
osaba Unairen partez!

Gure lehengusu Jonen urtebetetzea ospatu genuen apirilak 20an, eta
aitatxo Aitorrena astelehenean ospatuko dogu. Musu handi bat 
Jauritxikitik, batez ere, Amaiur eta Uxuen partez. Zorionak Jon eta Aitor!

Gure Inarrek apirilaren 27an sei
urte bete zituen. Zorionak eta
musu haundi bat familia
guztiaren partez!

Maiatzaren 1ean, amama Maria
Luisaren urtebetetzea da. Zorionak
eta musu handia Irati, Oroitz,
Txaber eta beste guztien partez!

Zorionak Dani! Zure ama, arreba
eta zure aitita-amama eta osaba-
izeben partez! Musu potolo-
potolo bat!

Zorionak Gontzal! Atzo 9 urte
bete zenituen! Oso ondo pasatu
asteburua, merezi duzu eta!
Musu bat denon partez!

Zorionak Uxue! Gaur zure 5.
urtebetetzea ospatuko dugu!
Merienda itzela egingo dugu!
Musu handi bat Jauritxikitik!

Joan den apirilaren 9an etorri zen
mundura Txaber Berriozabalgoi-
tia Otadui. Ongi etorri Irati, Oroitz
eta Iurretako familiaren partez!

S
U

D
O
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U
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K

Euskalakariak Annapurnan! Abadiñoko Txarli eta bere lagunak Annapurna-
ra heldu dira! Aupa Korrika!

SUDOKUEN
SOLUZIOAK

Hamabostero, jasotako zorion-agur
guztien artean tarta bat zotz egingo dugu.
Horretarako beharrezkoa da bialdutako
mezuagaz batera telefono zenbakia
emotea.

Zorionak ‘amatxue’! Zer polita
zauden! Ez kezkatu, orain ere polit,
alai, gazte eta maja zaude. Zure
lankideen partez musu handi bat!

Atzo, apirilaren 28an, urteak bete zituen aitita Jose Marik.Zorio-
nak eta musu handi bat denon partez!
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AKUILUAN Markel Onaindia 

Jasone Agirre
Kazetaria

Lotsatu
Ez nuen kazetaritza ikasi
gura. Haundiustedunen
karrera zela, edo nik zer dakit
zer, irizten nion. Behin,
institutura, kazetaritza
fakultateko irakasle bat etorri
zitzaigun, hara ikastera
joateko gonbita egiten.

Egunkari bateko
azalarekin etorri zen. Hango
titularrak gorabehera,  hitzek
daukaten garrantziaz egin
zigun berba. Hori “kazetari-
tza eskolan”, eskolan eta ez
fakultatean, ikasi egiten zela
esan zigun. Karmelo Landa
zen.

Erabakiorra izan zen
bere berbaldia. Hori, eta egia
osoa esateko, ordaindu
nezakeen euskarazko karrera
bakarra zela hura. Baina, tira,
pozik ez, baina behintzat
konforme joan nintzen
karrera hori ikastera.

Lehenengo klasea
soziologiakoa izan zen.
Irakaslea berbatsua, grinaz
beterikoa zen, eta klasea
benetan ondo prestaturik
ekarri zuen. “Tira”, esan
nuen, “aukeran hau ez da
hain txarto egongo”. Eta
pozik, nahiko pozik ekin
nion. Xabier Aierdi zen
irakasle hura.

Lehengoan, foro batean,
hara non eta mahai berean
biekin egin nuen bat.
Landak, zer eta egunkari bat
atera eta hango titular
batekin hasi zen gora
etabehera. Aierdi, berriz,
sutsu eta berbatsu haren
inguruan. “Biak beti legez”,
nik neure artean. 25 urte
pasatu eta gero, euren
buruarekin zintzo eta
ekinean.

Biei zer eskertu baneu-
kan, baina esaten lotsatu.

LAUHORTZA

Landa eta Aierdi irakasle
ohiek euren burarekin
zintzo eta ekinean
darraitela ikusi nuen

“Arrakasta izateko gakoa
estrategia ona edukitzea da”

Erabakiak ez dira errazak izaten
normalean...
Alberto:Une gaitzen bat ere pasa-
tu dugu. Finalean, arazoak izan
genituen simulazio-programagaz;
esaten zigun dena galduta genue-
la, ez geneukala irabazterik. Urdu-
ri jarri ginen, baina erabaki ego-
kiak hartu eta badirudi ondo bide-
ratu genuela.
Kepa: Bigarren fasean kalkuluen
interpretazioagaz arazo bat
eduki eta dirua galduagatik,
denbora batez inbertitu barik
egon ziren. 

Akatsa eginez gero, errieta?
Mari Jose:Inondik inora ere ez.
Akatsak egitean, zergatia uler-
tu eta hobetzen saiatu izan
gara talde guztiekin. Batzuetan
ondorio hobeak izaten ditu txar-
to hasi eta eboluzio ona dau-
kanak.

Etorkizunerako ere
balioko du ekime-
nak?
Jon: Gu alor tek-
nologikokoak
gara, elektroni-
ka eta informati-
kakoak. Ekono-
miaren gainean
ez dugu ikasgai
askorik jasotzen,
eta aberasga-
rria da. Gai-
nera, prakti-
koa izanda,
erakargarria ere bada.
Mari Jose: Enpresa pro-
pioa sortzeari begira, euren
formazioa osatzeko aukera
ematen du lehiaketak. Ikas-
tetxearen apustua norabide

horretan dago; ezagutza beste era
batean handitzea dugu helburu.

Enpresa munduan ikusten duzue
zuen burua?
David: Nik, printzipioz, informa-
tika alorrean lanean ikusten dut
nire burua. Baina batek daki, agian,
biharko egunez, nire negozio pro-
pioa garatu edo produktu bat sal-

du beharko dut. 

Alberto: Nik ere, egia esateko,
behargin moduan ikusten dut nire
burua, baina aukera suertatzen
bada... etorriko da etorri behar
dena.

Esperientzia positiboa izan da,
beraz.
David: Bai. Ikasleak bertan parte
hartzera animatzen ditut. Lehia-
ketak ez du denbora gehiegi ken-
tzen, eta Madrilera joateko auke-

ra izanez gero itzelezkoa 
da! (barrez).

Fikziozko enpresa baten gestioan hainbat erabaki hartu behar izan dituzte Durangoko Maristak ikastetxeko ikasle gazte hauek

RReettooaallccooaa  lleehhiiaakkeettaann  EEssppaaii--
nniiaa  mmaaii llaakkoo  lleehheenneennggoo
ssaarriiaa  iirraabbaazzii  dduuttee  DDaavviidd,,

JJoonn  eettaa  AAllbbeerrttookk..  MMaarrii  JJoossee  eettaa
KKeeppaa  iirraakkaasslleeaakk  iizzaann  zziirreenn  MMaaddrrii--
lleekkoo  ffiinnaalleeaann  eeuurreekkiinn;;  bbeessttee  bbii
ttaallddee  eerree  aauurrkkeezzttuu  zziittuuzztteenn..  MMaarriiss--
ttaakk  iikkaasstteettxxeekkoo  1177  ttaallddeekk  ppaarrttee
hhaarrttuu  dduuttee  llaauu  hhii llaabbeettee  iirraauunn
dduueenn  lleehhiiaa  hhoonneettaann..  EEssppeerriieennttzziiaa
eeddeerrrraa  iizzaann  ddeellaa  aazzppiimmaarrrraattuu
ddiigguuttee  gguuzzttiieekk..

Zer suposatu du zuentzako saria
irabazteak?
David:Poz handiz hartu dugu. Nire
kasuan, gainera, lau urtez egon
naiz saiatzen, eta azkenean lortu
dugu. Satisfakzio handia izan da.

Fikziozko enpresa bat kudeatu
behar zenuten.
Jon: Egia esateko, zortea lagun hasi
ginen. Hartu genituen erabakiek
bide onetik eroan gintuzten. Hemen
on-line jokatzen dugu, eta probak
bost egunetik behin egin behar
dira. Finalean ordu erditik behin
direnez, erritmo azkarrean joaten
da guztia.
Mari Jose:Lehiaren oinarria zera da:
enpresa bat eta bere datuak dauz-
kate, eta bost erabaki hartu behar
dituzte: zer kantitate produzitu, ze
preziotan saldu, eta zenbat inber-
titu beharko luketen marketingean,
I+G-ean eta makinarian. Erabakia,
konpetentzia eta merkatuaren joe-
ren arabera emaitza hobeak edo txa-
rragoak eskuratzen dituzte. Talde
honek zein Maristetatik parte har-
tu duten gainerakoek ere emaitza
onak izan dituzte orokorrean.

Zein da, beraz, enpresa arrakas-
tatsua izateko giltza?
Jon: Estrategia on bategaz hastea
da giltza, nire ustez. Baina hemen
ez dugu botako gurea! (barrez).
Egin gura duzuna hasieratik argi iza-
tea da garrantzizkoa.
Kepa: Lehiakideen araberakoa ere
bada arrakasta. Eurek hartzen dituz-
ten erabakiek zure aurka egin eta
merkatua saturatu dezakete, esate
baterako.

Maristak ikastetxeko ikasle eta
irakasleak

Kepa Bastegieta, 
David García, 
Mari Jose Martin, 
Jon Escolar eta 
Alberto Fuentes •


