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HAUTESKUNDEAK 2011
Hauteskunde eguna da
domeka; alderdiek eta
alkategaiek gaur gauerdira
arteko tartea dute botoa nori
eman zalantzan dagoena
konbentzitzeko. Anbotok
jarraipen berezia egingo du
webgunean; herrietan bozken
kontaketa amaitu bezain laster
jakinaraziko ditugu emaitza
guztiak www.anboto.org-en.
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Patinete gaineko
malabaristak
Landako Gunean

Bizkaiko Bertso
Eskolen Eguna
ospatuko dute
bihar Iurretan

Durango•Txotx! Mini Ramp txapelketak Eus-
kal Herriko zein nazioarteko  skatelari one-
nak batuko ditu bihar, beste behin, Duran-
goko Landako Gunean. 12:00etan hasi eta
iluntzera arte, ikuskizuna ziurtaturik dago.
Musikarik ere ez da faltako; erakustaldien
bitartean, zuzeneko musikagaz girotuko du
skatelarien topaketa Positiva taldeak.

Lehenengoz antolatu dute topaketa hau, Bizkaiko
bertso eskolen arteko hartu-emana sendotzeko

Durangaldetik Abadiño, Berriz, Durango eta
Iurretako eskolak batuko dira plazan

Asier Arroita
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Eskoletako jangeletako greba dela-eta
konponbideak eskatu dituzte gurasoek

Herririk Herri 2
Udal pabiloian gasolindegi elektrikoa
egin gura du Abadiñoko Udalak

Amalurra 23
Lehentasunezko mailarako igoera lortu
du Zaldibarko Zaldua futbol taldeak 

Kirola 22
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HERRIRIK HERRI
DURANGALDEA

Topaguneko eta Berriako ordezkariak. A.Monedero

Erakundeekin izandako batzarrak
berbagai euskarazko hedabideek
Diru-laguntzei eta publizitate instituzionalari buruz jardun dute, esaterako

Otsailean abiatu zuten kanpaina-
ri segida emanez, euskarazko heda-
bide ez publikoen ordezkariek age-
rraldia egin zuten martitzenean
Donostiako Koldo Mitxelenan.
Azken hileetan alderdi politikoe-
kin, Eusko Jaurlaritzagaz, Nafa-
rroako Gobernuagaz eta EAEko
hiru Foru Aldundiekin batu dira,
eta batzar horien berri eman zuten. 

Batzarretan hiru gai mahai-
gaineratu dituzte: sektorearen
egoera erakunde publikoekin
elkarlanean aztertzeko beharra,
diru-laguntzak %25 handitzeko
eskaria eta publizitate instituzio-
nalaren %25 euskarazko hedabi-
de ez publikoetara bideratzea.

EAEko erakunde publikoak
prest azaldu dira sektoreagaz bate-
ra bildu eta egoera aztertzeko.

Diru-laguntzak handitzearen
inguruan, berriz, "kezka" adiera-
zi dute, erakunde guztietan horre-
tarako zailtasunak iragarri baiti-
tuzte. Egoerarekiko kezka zabaltze-

ko asmoz, euskarazko hedabide ez
publikoek komunikazio kanpai-
na ere aurkeztu zuten martitze-
nean, hedabideetako euskarri guz-
tietara zabalduko dena. J.D.

teak beste, lanaldiak ez diela bete-
beharrak txukun egiteko modurik
ematen salatu dute, eta geroago
eta haur gehiagoren ardura dau-
katela. Patronalagaz ez da akor-

Grebak aurrera jarraitzen du
hirugarren astez ikaste-
txeetako jantokietan.

Durangaldean, Elorrio, Iurreta eta
Zaldibarren greba erabatekoa da,
sindikatuetako iturriek azaldu
digutenez. Durangoko Zabalarran
erabatekoa da, baina, Landakon ez
da %50era ailegatzen. Abadiñon ere
antzeko zerbait gertatzen da:
Zelaietan %100eko jarraipena du,
eta Traña-Matienan %50 inguru-
koa. Berrizen ez du eraginik izan.
ELA, LAB eta UGT sindikatuak dira
protesta deitu dutenak.

Hitzarmen kolektiboa nego-
ziatzea gura dute beharginek. Bes-

Jangeletako grebak kalera
atera ditu gurasoak

diorik izan. Eusko Jaurlaritzari ere
gaiari heltzeko eskatu diote. 

Gatazka amaigabea
Greba honek hainbat haur eta
familiarentzat ondorio zuzenak
ekarri ditu. Gurasoen elkarteek
deituta, kontzentrazioak egin
dituzte eskoletan. Enpresa eta sin-
dikatuei “akordio definitiboa lor-
tzeko esfortzua egitea” eskatu die-
te; Jaurlaritzari berriz "lana eta
familia bateratzeko dugun esku-
bidea eta haurrek jatordu eta esko-
laordu egonkorra izateko duten
eskubidea bermatzeko" neurriak
hartu ditzala. M.Onaindia Zaldibarren martitzenean egin zuten elkarretaratzea.

Asteon kontzentrazioak egin dituzte eskoletan, guraso elkarteek deituta

Patronalagaz ez da akordiorik
izan; Jaurlaritzari inplikatzeko
eskatu diote beharginek

Bi aldeei “akordio definitiboa
lortzeko esfortzua egitea”
eskatu diete gurasoek

Bizkaibus Arrasaterainoko
zerbitzua ematen hasi da
Lanegunetan Elorrio-Bilbo lineako sei autobusen
ibilbidea luzatu dute Debagoienara heltzeko

Arrasaten ikasi edo behar egiten
duten herritarrek autobus zerbi-
tzu berria daukate. Hainbat eska-
riren ondoren, astelehenean hasi
du Arrasaterainoko zerbitzua Biz-
kaibusek, eta egunean sei joan-
etorri egiten ditu Elorrio-Bilbo
linea Arrasatera luzatuta.

Lanegunetan egongo da zer-
bitzua martxan. Autobusak Bilbo-
rako lineak egiten dituen geldial-
diak egiten ditu; Iurretan, Duran-
gon, Abadiñon, Atxondon eta
Elorrion. Arrasaten Musakola eta
Garibai geltokietan geratzen da.

Bizkaibusek herriak hainbat
gunetan banatuta dauzka bidaien
prezioak finkatzeko. Elorrio eta
Atxondoko gunean sartu da Arra-
sate, bosgarrenean, eta, beraz,
bertako  tarifak Elorrio eta Atxon-
dori dagozkionak dira. A.U.

Elorrio eta Atxondoko tarifak
dauzka Arrasatek; Bizkaibusen
bosgarren gunean sartu da

OORRDDUUTTEEGGIIAA

Bilbotik
06:00, 07:00, 08:00,
12:00, 16:00, 18:00
(Durangora laurden

gutxitan heltzen dira)
Arrasatetik

07:45, 08:45, 09:45,
13:45, 17:45, 19:45

(Elorriotik eta hamarretan
irtengo dute, orain arteko

lineek legez)
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BERRIZ

Biktimen hasierako ebaluazioa
zelan egin, pertsona bat konor-
te barik dagoenean zelan lagun-
du, lipotimia kasuak, bihotze-
koa, trauma anitzeko biktimak...
Durangaldeko Gurutze Gorriak
kasu horietan lehen laguntza
ematen ikasteko ikastaroa anto-
latu du.

Durangon izango da ikasta-
roa, ekainaren 20tik uztailaren
14ra, astelehenetik eguenera
18:30etik 21:30era. 

Gurutze Gorrikoek azaldu
dutenez, edonork egiteko modu-
ko ikastaroa da, eta kurtsoaren
amaieran gaitasun froga gaindi-
tuta diploma bat emango zaie
parte-hartzaileei. Ikastaroak
boluntario izateko balio du, eta,
gainera, ur sorospeneko ikasta-
roa egiteko baldintzetako bat da.

Izena eman edo informazio
gehiago gura duenak formacion-
durango@cruzroja.es helbidera
idatzi dezake, edo 600 989 551
telefonora deitu. A.U.

Gurutze
Gorriaren lehen
laguntzarako
ikastaroa 

Boluntario izateko balio du
ikastaroak; ekainaren 20tik
uztailaren 14ra emango dute

Ikasleentzako gune lasaia sortu gura izan dute; jubilatuen egoitzan eman behar da izena.

16 urtetik gorakoentzako
ikasgela zabaldu du udalak
Lehenago KZgunea zen lokalean egokitu dute zerbitzu berria

Zengotitabengoa kalean ego-
kitu berri dute ikasketa gela
berria, Hirugarren Adine-

koen egoitzaren ondoan. Hain
zuzen ere, egoitza horretatik sar-
tu beharko dute zerbitzua erabil-
tzeko interesa daukatenek. Lehe-
nago KZgunea hartu zuen lokala
da ikasketa gela jasoko duena.

16 urtetik gorakoentzako
gunea da, udaletik azaldu dute-
nez. Eguerdiko 14:00etatik ilun-

tzeko 20:00etara egongo da zaba-
lik, egunero; abuztuan itxita man-
tenduko dute. Ikasteko lekua da
bakarrik, eta, beraz, ezingo dira

taldeko lanak eta antzekoak ber-
tan burutu. Gainera, “giro egokia”
sortzeko arauak ezarri dituzte:
isiltasuna zaintzea, mugikorrak
itzaltzea, materiala errespetatzea
eta ordenagailuari soinua ken-
tzea, kasurako. Erretzea, jatea eta
edatea debakatuta daude, eta
ezingo da tokirik erreserbatu.

Sartzea libre da, baina erabil-
tzaileak izena eman beharko du
nagusien egoitzan. M.Onaindia

Eguerdiko 14:00etatik
iluntzeko 20:00etara egongo
da zabalik ikasgela,
astelehenetik domekara

Tabakoak gorputzean zer eragin
duen ikusteko esperimentuak egin-
go dituzte datorren astean eskual-
deko hainbat ikastetxetan. Dro-
gomenpekotasunen prebentzioan
aditua den pertsona batek tailerrak
emango dizkie Lehen Hezkuntza-
ko seigarren mailako ikasleei, taba-
koa eta bere eraginen gainean
hausnarketa eragiteko.

Maitzaren 31 Tabakorik Bako
Nazioarteko Eguna dela-eta,
Amankomunazgoko Drogomen-
pekotasunen Prebentzio Sailak
antolatu ditu tailerrak.

Durango, Elorrio, Iurreta, Aba-
diño, Otxandio eta Mallabiko
hamar ikastetxek parte hartuko
dute Amankomunazgoak antola-
tutako tailer bereziotan. A.U.

Tabakoari
buruzko tailerrak
LHko 6. mailako
ikasleentzat

Esperimentuak eginez,
tabakoak gorputzean dituen
eraginak ikusiko dituzte 

Tabakorik Gabeko Nazioarteko
Eguna dela-eta antolatu ditu
tailerrak Amankomunazgoak
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ABADIÑO

Eusko Label produktuak ezagu-
tzera emateko eta horien kontsu-
moak dituen onurak azpimarra-
tzeko kanpaina aurkeztu dute
Amaia Luquin Kalitatea Funda-
zioko zuzendari nagusiak eta Jose
Luis Anda Ingurumen, Lurralde
Plangintza, Nekazaritza eta Arran-
tza sailburuak. 

“Eusko Label kalitate-bereiz-
garriaz ziurtatuta datozen eta
Euskadiko kalitatea eta jatorria
duten produktuen kontsumoa-
ren garrantzia” ezagutarazi gura
diete kontsumitzaileei. 

Abiatu berri duten kanpai-
narako 'Eusko Label produktuak,
benetakoaz gozatu' goiburua
aukeratu dute, eta globoan egi-
teko 36 ibilaldi eta landa-etxe
batean asteburua igarotzeko 80
egonaldi zotz egingo dituzte Eus-
kal Okela, Baserriko Oilaskoa,
Gernikako Piperra, eta Eusko
Labela duten tomateak eta letxu-
gak erosteagatik. A.B.

“Benetakoaz
gozatzeko” deia
egin du Eusko
Labelek

Globoan ibilaldiak eta 
landa-etxe batean egonaldia
zotz egingo ditu Kalitatea
Fundazioak

Maiatzaren 24 bitartean, Traña-
Matienako Errota kultur etxean
edo Zelaietako Udal Mediatekan
eman daiteke udalak uztailaren
lehenengo hamabostaldirako
antolatu dituen udalekuetan par-
te hartzeko izena.

Zelaieta eta Traña-Matiena-
ko herri eskoletan batuko dira
uztailaren 1etik 15era arteko uda-
lekuetan, eta talde bi osatuko
dituzte: 1999 eta 2004 bitartean
jaiotakoekin bat, eta 2005 eta
2007 bitartean jaiotakoekin bes-
te talde bat osatuko dute. 

Ume bakoitzeko 60 euro-
koa izango da matrikularen pre-
zioa; neba-arreba bik izena ema-
nez gero aldiz, 90 euro ordain-
du beharko dituzte. I.E.

Udalekuetarako
izen-ematea,
maiatzaren 24ra
bitartean 

Zazpi eta hamabi urte
artekoak talde batean, eta
lau eta zazpikoak bestean 

Errota kultur etxean eta
Mediatekan eman daiteke
udalekuetarako izena

Domekara arte, jai giro beroa
Zelaietako San Trokazetan

Antzerki eta musika eskain-
tza interesgarriak betetzen
du Zelaietako San Trokaz

jaietako gaur iluntzeko egitaraua;
besteak beste, Markeliñe antzer-
ki talde zornotzarraren Carbon
Club lanaren emanaldia izango da,
21:30ean, Ferialeku plazan. Ondo-
ren, Sermond’s elorriarren eta Kru-
ders abadiñarren kontzertuak
izango dira txosnagunean.

Maiatzaren 22an, 20:00etan,
Gerbasen agurragaz jaiari amaie-
ra eman orduko, hiru egun eta
gaueko jai egitaraua dago orain-
dik Zelaieta auzoan bisitari eta
herritarren gozagarri.

Maiatzaren 21ean, esaterako,
Talde Batuak dantza taldeak anto-
laturiko Euskal ezkontzaren
antzezpena egingo dute Feriale-
ku plazan, eta kalejira 12:00etan.
Ondoren izango den herri-bazka-
riaren ostean, trikitilarien, abes-
batzaren, txistularien eta Luhartz,
Gose eta Esne Beltza taldeen doi-
nuak izango dira Zelaietako San
Trokaz jaietan. I.Esteban

Talde Batuak dantza taldeak
‘Euskal ezkontza’ antzeztuko
du bihar, 12:00etan

Joan zen eguenean jaiei hasiera eman zieteneko dantza emanaldia. Rakel Calvo

Kontzertuak eta erromeriak, gaur eta bihar, herritar eta bisitarien gozagai
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DURANGO

ATXONDO MAÑARIA

ELAko Unai Martinezen ber-
betan, “Fundifeseko arazoaren
atzean kalte-ordain barik geratu-
tako 215 langile daude”. Lur horiek
aprobetxatzea “herritarrentzako
onuragarria “ izango dela nabar-
mendu du Martinezek. 

“Jaustear” dagoela-eta, ingu-
rugiro aldetik eta segurtasun alde-
tik “kezkagarria” dela dio ELAko
kideak: "Inoiz jendea eraikin
barrura sartu da lo egitera, eta
egunen batean ezbehar bat ger-
tatuko da eraikina jausten bada". 

Fundifesek hartzen zuen lur-
sailarentzat plangintza bat
eskatu dute asteon bertako

langile ohiek; “ez da udalaren eran-
tzukizuna, baina bere esku dago
pausoak ematea”. Arinago etxebi-
zitzen egitasmo bat tartean baze-
goen ere, orain ez dute proposa-
menik aipatu: “Udalak erabaki
beharko du zelako plangintza urba-
nistikoa egin, baina egin dezala zer-
bait”. Hirigintza batzorde berria
eratzerakoan gaiari “lehentasuna
ematea” eskatu dute sindikatuek.

Fundifesen lursailerako plan
bat eskatu dute langile ohiek

Behargin ohien egoera
2008ko maiatzean itxi zuten Fun-
difes. USO sindikatuko Jesus Mari
Vicentek azaldu duenez, langile
ohi gehienak 50 eta 60 urte bitar-
tekoak dira: "langabezia saria
amaitu zaie, eta batzuek aurreju-
bilazioa eskuratu dute; beste askok
ez dute adinik hori lortzeko. Adin
horregaz eta krisi garaian gaitza
da lana topatzea". 

2008an kalteordainak eman
beharrean ugazabek eraikina utzi
zuten langileen esku. A.Ugalde

Eguaztenean elkarretaratzea egin dute Durangoko udaletxe aurrean.

Gaia datorren legegintzaldiko “lehentasunen artean” egotea exijitu dute

Parte-hartzeari buruz
gogoeta egiteko
aukera eguen honetan
Parte Hartuz masterreko kideek norbanakoen
iritziaz galdetuko dute Andra Mariko elizpean

Andra Mariko elizpean sofa ero-
so bat ipini eta herritarrak parte
hartzeari buruz berba egitera gon-
bidatuko dituzte, datorren egue-
nean, Parte Hartuz masterreko
kideek. 17:30etik 20:00etara izan-
go da ekimena.

Hauteskundeak izan eta
hurrengo astean Lau urtetan
behingo botora mugatzen al da
zure parte-hartzea?galdera plan-
teatuko diete durangarrei Parte
Hartuzeko kideek. EHUn ematen

den masterra da Parte Hartuz, eta
partaidetza eta garapen komuni-
tarioa lantzen dituzte. Durangon
elkarteekin hasi ziren parte har-
tzeari buruzko diagnostikoa egi-
ten, eta orain norbanakoengana
gerturatu gura dute.

Andra Marian, sofaz gaine-
ra, inkesta bete eta iritzia emate-
ko buzoia ipiniko dutela azaldu
du Joseba Landa Parte Hartuze-
ko kideak: “helburua gizarte ez
antolatuaren iritzia jakitea da”.

Herritarrek emandako iri-
tzien ondorioak kaleratu eta emai-
tzak elkarteekin alderatu gura
dituztela azaldu du Landak. Horre-
tarako, ekainean jardunaldiak
antolatzeko asmoa dute. A.U.

‘Lau urtean behingo botora
mugatzen al da zure parte-
hartzea?’ leloa du ekimenak

Abeltzaintza eta nekazaritzarako,
etxetresna eta makineriako hain-
bat produkturen azoka da Bor-
delen burutzen dutena, eta doze-
na bat urte dira Mañariko Uda-
lak bertara joateko irteera
antolatzen duena. Maiatzaren
28rako da aurtengo eskaintza,
eta,  94 681 89 98 telefonoan, dato-
rren astean zehar ere eman dai-
teke oraindik izena.

Goizeko zazpietan Mañari-
tik aterata joango dira Frantzia-
ko hirira. Autobusa betetzeko
lekua dago oraindik, eta eskual-
de osoko jendea gonbidatu dute
izena ematera. I.E.

Bordeleko
azokara joateko
izena emateko
aukera udalean

Eskaintza zabal eta anitza
daukan azoka da Bordelen
bisitatuko dutena

Geu Be elkarteak inkesta
helarazi die politikariei 

“Etxebizitzaz, enpleguaz, ekono-
miaz... berba egiten dute hautes-
kunde kanpainetan, baina, norma-
lean, urritasunari buruz oso gutxi”.
Hori dela-eta, Geu Be premia bere-
ziak dituzten gazteen familien
elkarteak galdetegia helarazi die

nahiko orokorrak izan dira, eta bes-
te batzuk zehatzagoak; askogaz
batzartu egin gara eta igarri egi-
ten da ezagutzen gaituztela”. 

Alfarok nabarmendu duenez,
“gai baten gainean berba egiten ez
bada, ez da existitzen”. Zortzi urte
dira Geu Be sortu zenetik, eta jen-
deak geroago eta jarrera hobea
duela pentsatzen du: “elkarteko
gazteak lehenago etxean geratzen
ziren, baina orain kalean mugitzen
dira gehiago, eta jendeak ikusten
du beste gazteen moduan bizi dai-
tezkeela”. A.U.

Urritasunaz eta bere gaineko politikez galdetu die

eskualdeko politikariei. Eurentza-
ko ezgaitasuna zer den eta Duran-
galdean alor horretan zer hobetu
daitekeen galdetu diete.

Jose Alfaro Geu Beko koordi-
natzaileak azaldu du erantzune-
tan “denetarik” egon dela: “Batzuk

Urtero-urtero atera izan du uda-
lak igerilekuetako taberna enkan-
tera. Aurten ere horrela egin dute,
baina berrikuntza bategaz; urte
birako esleitu dute taberna bes-
te urte bi luzatzeko aukeragaz.

Atxondoko alkate David
Cobosek azaldu duenez, gutxie-
nez uda birako esleipena egitea
pentsatu dute, horrela “konpon-
ketak edo inbertsioak egin gura
badituzte, irabaziak izateko auke-
ra handiagoa” izango dutelako. 

Atzo zen azkeneko eguna
taberna kudeatu gura izan dute-
nek euren eskaintza emateko.
Lau eskaintza egon dira, eta 300
euro izan da minimoa. Azke-
nean 800 euro eskaini dituenak
kudeatuko du taberna, gutxienez
datozen bi urteetan.

Igerilekuak ekainaren 11n
edo 18an zabaltzea aurreikusi du
udalak. A.U.

Bi urterako
esleitu dute
igerilekuetako
taberna
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ELORRIO

OTXANDIO

MALLABIA

IZURTZA ZALDIBAR

Hainbat gaztek hartu dute parte abestiaren grabaketan.

Gaztetxearen urteurreneko
abestia grabatu dute gazteek
Gaztetxeko 10. urteurrenaren baitako egitarauak ere aurrera darrai

ren grabaketan ibili dira buru-
belarri azkenaldian. “Lan luzea
eta nekagarria izan arren, emai-
tzagaz oso gustura geratu gara”,
diote gazteek. Eskerrak eman gura
izan dizkiete kantaren sorkuntzan

Gaztetxearen 10. urtemuga dela-
eta, martxoan egitarau luzea aur-
keztu zuten herriko gazteek, ekin-
tza eta deialdiz josita. Joan zen aste-
buruan ere, hiru ikastaro prestatu
zituzten Gazte Asanbladakoek;
eskalada praktikatu zuten bolale-
kuan, buruhandien tailerra izan
zuten eta Photoshop ikastaroan
ordenagilu bidezko diseinuan mur-
gildu ziren.

Ikastaroetaz gainera, ospaki-
zunaren harira sortutako abestia-

“bidelagun” izan dituztenei: letra
Miren Amurizak idatzi du eta musi-
ka Kilauea taldearen esku egon da.
Grabaketan, alde teknikoan, Xagu-
ren laguntza izan dute.

Bi aste festarako
Ekainaren 4an ospatuko dute egun
handia, urteurren jaiagaz, eta
motorrak ondo berotuta ailegatu-
ko dira, segurutik. Jaialdi horreta-
rako egun osoko egitaraua anto-
latuko dute gazteek. M.O.

Letra Miren Amurizak idatzi
du eta musika jartzeaz Kilauea
taldea arduratu da

Legegintzaldiko azkeneko ez-
ohiko udal bilkuraren gai orde-
nan sartu du azken lau urteetan
herrian gobernuan egon den
Ezker Abertzaleko zinegotzi tal-
deak Eskubide urraketa izenbu-
ruko mozioa. Alderdien Legeagaz,
“Ezker Abertzaleko siglaren baten
ordezkari, hautagai, interbento-
re edo apoderatu izatea edozein
instituziotarako hautagai izate-
ko eskubidea galtzeko nahikoa”
izan dela eta egoera horretan 40
izurtzar daudela dio idatziak. 

“Eskubide urraketa” horren
salaketa egiteaz gainera, kon-
promisoak eskatzen dizkiote
udalbatzarrari mozioan: besteak
beste, “eskubideak urratuta dauz-
katen herritarren parte-hartze
munizipala ziurtatzeko bideak”
ipintzea, edo “eskubideak urra-
tuta dituzten susmoa duten
herritarrek hala eskatuz gero,
euren egoeraren berri jakiteko
tramiteak burutzen laguntzea”
aurrerantzean udalak. I.E.

“Eskubide
urraketa”
salatzen duen
mozioa udalean

Deneriko produktuekin
osatutako azoka, etzi
Ortuariak, artisautza, eztia, gazta… denerik
aurkitu ahal izango da, etzi, frontoiko azokan

Hamabostaldiko ekitaldien
barruan, 14 postugaz osatutako
azoka antolatuko dute domekan,
10:30etik 14:00etara, Mallabia I
pilotalekuan. Artisautzaren ingu-

ruko sei postu, ortuarien eta gozo-
gintzaren ingurukobost eta xaboi,
ezti eta beiraren inguruko bana
egongo dira. Ortuarien gaineko
stand guztiak mallabitar ekoizlee-
nak dira; baita gozogintzakoa eta
artisauetako bat ere.

Gainerako postuak, besteak
beste, Zeanuri, Gasteiz edo Ugao-
ko ekoizleek beteko dituzte.

Pilotalekuko eremu batean
Fernando Garcia eibartarraren
pintura erakusketa ere atonduko
dute. Erakusketa gaur ere bisita-
tu daiteke, kultur etxean, 16:00eta-
tik 20:00etara.

Dantza erakustaldia
Bestalde, 12:00etan, Gazte Alai
taldeak dantza erakustaldia eskai-
niko du plazan. Ondoren, Txon-
dor herri-kirol taldeak egur han-
di bat moztu behar zuen plazan,
baina azken orduko arazo bat
dela-eta, ekimen hori bertan behe-
ra utzi behar izan dute. J.D.

14 postuetatik sei Mallabiko
ekoizleenak dira; pintura
erakusketa ere atonduko dute

Helmuga emakume elkartearen
eta EHNE sindikatuaren elkarla-
netik abiatuta, landare eta bela-
rren gaineko ezagutza handiago-
tzeko aukera ematen duen ikas-
taroa martxan dago Zaldibarren.
Maiatzaren 4an izan zen lehenen-
go saioa, eta oraindik lau gera-
tzen dira. Hilaren 25ean egingo
dute hurrengoa, eta ekainaren
1ean, 8an eta 15ean izango du
jarraipena. 

Arratsaldeko 17:30etik
20:00etara da ikastaroko ordute-
gia, eta Helmuga elkartearen
egoitzan, Elizondo kalean, gara-
tzen da. Elkarteko bazkideek 10
eurotan izan dute izen-ematea,
eta ez direnek 13 eurotan. Par-
taide kopuru mugatua du. M.O.

Landareak eta
belarrak
ezagutzeko
ikastaroa

17:30etik 20:00etara,
Helmugaren egoitzan
emango dira eskolak

diagnosia egiteaz, eta, tartean,
hainbat esparrutako herritarrek
eta udal langileek parte hartu dute.
Horrez gainera, berrikuntzetako
bat jarduerak garatzeko krono-
grama egin izana da. Jarduera

Parekidetasunean aurrera
egiteko lan tresna berria
onartu berri dute Elorrion;

III.Berdintasun Plana. Plan berria
osotzeko herrian gaur egun gizon
eta emakumeen arteko berdinta-
sunak bizi duen egoera aztertu
dute. Gainera, plana garatzeko
prozesuan, jarraipena egiteko tal-
de bat sortu dut, Lilika eta Elorri
Lore emakume elkarteko kideekin
eta norbanakoekin.

Oreka Sarea enpresa ardura-
tu da gaur egungo errealitatearen

Herritarren parte-hartzeagaz
osotu dute 3. Berdintasun Plana

bakoitzak, lehenengoz, bere ardu-
raduna izango du.

Orain arteko planak bi urte-
rako baziren, berri hau lau urte-
rako egitasmoa da; Berdintasune-
rako Zerbitzua eta udaleko gaine-
rako sailen lanerako gida-lerroa
izango dela azaldu du Itziar Agi-
rretxe berdintasun arloko zinego-
tziak. Datorren legegintzaldian
tresna “kontzienteki” erabiltzeko
eskatu du: “Tresnak bere horretan
ez du funtzionatuko; konpromisoa
eta lana behar dira”. A.Ugalde

Emakume eta gizonen arteko berdintasunaren diagnostikoan oinarritu dira

Datorren legegintzaldi
osorako plangintza egin dute,
kronograma eta guzti
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Durangaldean labur

GARAI IURRETA

Errepide azpian pasabide bi egin dituzte. Iurretako Udala

Ur-hornitze sareko 700 metro
ordeztu dituzte Mallabienan
Bigarren mailako hornidura sarea berrizteko planean batu dituzte lanak

Mallabienan ur hornidura sarea
berrizteko egitasmoan batutako
lanak amaitu ditu Udalak. Argitu
dutenez, bigarren mailako ur hor-
nidura sarea berrizteko planaren
baitako lanak dira, txarto dauden
hoditeria-tarte guztiak konpon-
tzea helburu hartuta. 

Mallabienako tartean ur-hor-
nidura sare berria jarri dute, “hodi-
teria zaharrak sortutako arazo
guztiei irtenbidea emanez”, azal-
du dutenez. Era berean, hodiaren

diametroa zabaldu dute. Denera,
700 metro ordeztu dituzte. Asteon
amaitutako beharrak aurrera
eroateko errepide azpian pasabi-

de bi egin behar izan dituzte,
esandakoaren arabera: BI-623an
(50 m) eta BI-623tik N-634ra sar-
tzeko zatian (20 m). A.B.

Iurretako Udala: “Hoditeria
zaharrak sorturiko arazoei
irtenbidea eman diegu”

Bete dituzte eskainitako aisirako
udal-ortu gehienak. Izan ere,
horietako bat hartzeko eginda-
ko bigarren deialdi “arrakasta-
tsuan” hamar eskari berri egon
dira.Horrela eman dute jakitera
udal arduradunek. Gainera, adie-
razi dutenez, hiru hilabete igaro
ondoren, proiektuan parte har-
tzera animatu ziren lehenengo
iurretarren lana ere ageri da.

Egitasmo horregaz, herrita-
rrei lurra lantzeko eremu bat
eskaini gura izan die udalak.
“Horrela, norberaren kontsumo-
rako fruituak jasotzeko aukera
ematea, eta, aldi berean, aisial-
di eta ongizate aukera bat ema-
tea erabiltzaileei”. A.B.

Bete dituzte
aisirako 
udal-ortu ia
gehienak

Ekainaren 28an eta 29an Urduñako aterpetxean hain-
bat eskualdetako gazteak bilduko dituen Izarren Dis-
tira sormen topaketak antolatu dituzte, Durangal-
deko Merinaldearen Amankomunazgoko eta eskual-
deko udalerrietako euskara zerbitzuek. Bertan
hainbat ikastarotan parte hartu ahalko dute: antzer-
ki teknikak, bideogintza, musika, gorputz adieraz-
pena edo irudia, besteak beste. 

Sormen topaketak antolatu
dituzte ekainerako, Urduñan

Hauteskundeetako ikerketetan bal-
dintza berriak agertu direla-eta,
Berrizko Udalak konpromisoak har-
tu ditu: eskubideak urratuta dituz-
ten susmoa duten herritarrek euren
egoeraren berri jakiteko tramiteak
burutzea, besteak beste. Gobernuei
ere egoeraren berri ematea exijitu die.

Eskubide urraketen
gaineko mozioa

Aldundiko Gizarte Ekintza Sailak eta Duran-
galdeko Amankomunazgoak lankidetza-hitzar-
mena sinatu dute, Zainduz programa eskual-
de horretara ere zabaltzeko. Zainduz progra-
maren xedea zenbait prestazio eta zerbitzu
sustatzea da, euren etxeetan bizi diren adine-
ko mendekoak eta euren familiak zein zaintzai-
leak lagundu eta zaintzeko. 

Zainduz programa
garatzeko hitzarmena

Kainaberak maiatzero antolatzen
duen hitzaldi zikloaren baitan, aste-
lehen honetatik hilaren 27ra Sos Arra-
zakeriaren Emakumea,etorkina,bizi-
laguna erakusketa dago ikusgai Elo-
rrioko Iturrin. Hilaren 26an , Victor
Pozas herrialde arabiarren gaurko-
tasunari buruz ariko da, 19:30ean.

Emakume etorkinen
gaineko erakusketa

Garaiko Udalak Otea-Loran elkar-
teko komunak konponduko ditu,
eta dagoeneko adjudikazio fasean
dago egitasmoa. Eraikinaren iris-
garritasuna bermatzeko helburua-
gaz egingo dituzte lanok, udal
ordezkariek azaldu digutenez.

Udalak diru-laguntza eskatu
zion Eusko Jaurlaritzari, lanak
burutu ahal izateko, eta 5.445 euro
jaso ditu Gasteizko gobernutik.
Guztira, proiektuaren aurrekontua
30.874 eurokoa izango dela adie-
razi digute.

Udan egiteko
Orain enpresa bati esleituko diz-
kiote lanak, eta udalaren asmoa
lanok udan garatzea da. Uztailean
hasteko itxaropena agertu dute
ordezkariek. M.O.

Elkarteko
komunak
berrizteko lanak
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BERBAZ
“Durangoko gizarteak aurrera egin
behar du, inor alboan utzi barik”
Enplegua bultzatzen eta gizarte ekintzan behar egiteko premia nabarmendu du egungo Durangoko alkateak

dugu Jaurlaritzagaz itunduta-
koekin baino. Ematen du bizita-
sun handiagoa daukagula, nahiz
eta ez izan nahikoa. Beste arlo
batetik, gizarte alokairua garatu
gura dugu. Oreka bat lortu
beharko da hor; diru kontuak
kontutan hartu behar ditugu.
Babeseko etxebizitzetan saltzea-
ren antzeko formula bat dago,
eta dirua kolpe baten sartzen da.
Alokairuko etxebizitzetan ez da
hori gertatzen. Zenbakiak
zorroztu beharko ditugu eta ore-
ka bat lortu beharko dugu.

Herriko zer premiak eduki behar-
ko luke lehentasuna?
Enpleguan eta ekonomian lan
egitea da niretzako premia han-
diena. Horrek geroago eta lotura
estuagoa dauka gizarte ekintza-
gaz; jarduera ekonomikoa susta-
tu behar da, baina egoera larrian
daudenak ahaztu barik. Hainbat
herritar dago langabezian den-
bora luzean, gizartearen muge-
tan. Hori jakinda, aurrekontue-
tan gizarte ekintzako diruak 
% 28 gehitzea proposatu
genuen. Aurten oraindik gauzak
nahiko gogor egongo dira, eta
esfortzu berezia egin beharko
da. Durangarrok gizarte moduan
aurrera egin behar dugu, talde
bakar moduan. Jendea alboan
uzten badugu, ez da izango nik
gura dudan gizartea Durango-
rentzat. A.Ugalde

Prentsaurreko eta eki-
taldi ugariko egunak
dira hauek Aitziber Iri-

gorasentzako. Tarte bat har-
tu eta azkeneko legegintzal-
diari buruz eta Durangoren
etorkizunaz berba egin du
Anbotogaz.

Zelako legegintzaldia izan da
amaitzear dagoen hau?
Duela hiru urte Juanjo Ziarrusta
hil ostean, aurrera egitea eta
beste antolaketa bategaz egitas-
moak garatzea lortu dugula uste
dut. Pozik gaude, gure progra-
man sartutako proiektu ia guz-
tiak gauzatu ditugulako. Ahaztu
barik 21 zinegotzitik zazpigaz
gobernatzen egon garela, horrek
beragaz dauzkan gorabeherekin. 

Akordioetara heltzeko premiak
zelan eragin du udalaren mar-
txan?
Uste dut denekin berba egin
dugula, eta zer edo zelan ia
denekin lortu ditugula akor-
dioak. Prozesua kasu batzuetan
luzatu egin du horrek, baina egia
da hitzarmen batera heldu
ostean, horrek sakontasuna
ematen diola akordioari, eta era-
bakia sendoago egiten duela.
Nire ikuspuntutik, gehiengoan
dagoenak, gehiengo absolutua

eduki zein ez, alor guztietan
saiatu behar du beste taldeekin
akordioetara heltzen. 

Oposiziotik egindako kritiketako
bat zera izan da: hainbat obra
garestitu eta atzeratu egin direla.
Beste talde batzuek saltzen dute-
na da hori, baina, badakite jakin,
Landakoko igerilekuena, adibi-
dez, prozesu luzeko proiektua
izan dela, eta talde politikook
aldaketa batzuk egin dizkiogula.
Adibidez, erabaki genuen gim-
nasioan beste pisu bat sortzea,
eta erabakiak hartzen ditugun
momentuan jabetu behar dugu
horrek kostu ekonomikoa dau-
kala.  Bide batez, esan nahi nuke
igerilekuak oso baloratuta dau-
dela eta jende asko joaten dela.
Gizarte ikuspuntutik begiratuta,
urte gutxitan amortizatuta edu-
kiko dugun azpiegitura da.

Trenaren lurperatzeagaz zer ger-
tatuko da?
Gaur egun geltokia eta kotxe-
tokia dauden lekuan hasierako

proiektua mantentzea eskatzen
dugu. Badakigu krisialdia gogo-
rra dela, baina ez dugu eskatzen
bihar edo datorren urtean egi-
tea; epe ertainean kontutan har-
tu eta apurka-apurka egiten joa-
tea baino. Bere garaian Duran-
goko Udalak  bere aldetik jarri
beharreko guztia jarri zuen
proiektua aurrera ateratzeko, eta
espero dugu Eusko Jaurlaritzak
bere konpromisoa mantentzea.
Trenbideak fisikoki hartzen duen
eremuan trenbide zumardia egi-
tea proposatzen dugu. Herriaren
bi aldeak lotzeko etorbide zabala
izango litzateke; trafiko gutxi-
koa, espaloi zabalekin eta bizi-
kletentzako bidegorriagaz.

DAZek duela gutxi udalak infor-
maziorik ez diola ematen salatu
du,eta Arartekoari egindako kexa
bat udalak ez duela erantzun ere
egin esan du.
Ez daukat Arartekoak esanda-
koaren berririk. Prozesu hori
nahiko prozesu burokratikoa da,
eta erantzuna ez da pasatzen

politikoen eskutik. Edozelan ere,
arraroa egiten zait kexa hori;
azken urtean hiru bat batzar
eduki ditugu, eta azkena karka-
baren obrak hasi zirenean eduki
genuen, eurek eskatuta, auzoki-
de batek obrak zirela-eta kezka
agertu zuelako. Eta ez nigaz
bakarrik; teknikoak ere han
ziren. Ez dut kritika hori uler-
tzen, eta ez naiz hor sartuko. Ia
sei milioi euro inbertitu ditu
udalak alde zaharrean, eta eska-
tu duten guztietan batu gara.

Ia legegintzaldi amaieran 58 etxe-
bizitza zozketatu ziren Duran-
gon. Oraindik aurrera zer politi-
ka eramango duzue aurrera?
Jaurlaritzagaz itundutako babe-
seko etxebizitzekin eduki dugun
esperientziak bere oztopoak izan
ditu, eta, horregatik, udaletik
beste bide batzuk hartzen ahale-
gindu gara.  Egia esan, 58 etxebi-
zitza zozketatu ditugu, eta askoz
ere denbora gutxiago behar izan

Aitziber Irigoras •

Durangoko alkatea

Zuzenbidean doktorea da 

37 urte dauzka

“Ez ditut DAZekoen kritikak ulertzen; ia sei
milioi inbertitu ditugu alde zaharrean,
eta gura izan dutenean batzartu gara” 

“Trena lurperatzean
etorbidea egin gura
dugu herriko alde

biak lotzeko”

“Babeseko 
etxebizitzen 

prozesua azkartzen
saiatuko gara ” 

Bideoa: www.anboto.org
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BERBAZ
“Durangoko premia errealei erantzuteko
diagnosi soziodemografikoa behar da”
Udala eta herriaren artean “deskonexioa” egon dela dio Bilduk, eta parte-hartzearen bidea proposatzen du

klaseko umeei Durangon zer
duten gustuko eta zer ez idazte-
ko eskatu nien, eta trena trabeta-
ko bat dela esan zuen batek bai-
no gehiagok; txikienak ere kon-
turatzen dira traba horretaz! Gai
horretan alderdikeriak sumatzen
ditugu. Batzuentzat, Durangori
erreferientzaltasuna ematea
arkitekto iraniar batek egindako
eraikin bat edukitzea da; ez gau-
de erreferientzaltasun horren
alde. Lehen aipatutako diagnosi-
tik abiatu beharko genuke ber-
tan zer egin pentsatzeko. Ikusi
beharko da parkeren bat behar
den, osasun zentro bat, edo
eskolaren bat, hezkuntza zen-
troak oso beteta daudelako. Lur-
sail handia da, eta gauza baliaga-
rri askotarako erabili daiteke.

Irakaslea zara.Hezkuntza arloan
zer egin daiteke herri mailan?
Gauza asko. Ekintza oso isola-
tuak eskaintzen ditu orain uda-
lak: bidegorrien inguruan bide
heziketa lantzen da urtean bi
egunez; Euskal Astean Jesuitetan
jai bat egiten da, eta eskola guz-
tiak gonbidatzen dituzte...
Proiektu puntualak dira, ez hez-
kuntza plan bat. Gure ustez, hez-
kuntza teknikari baten premia
dago. Hezkuntza zentroekin eta
aisialdi elkarteekin harremana
edukiko luke teknikari horrek,
eta elkarlanean hezkuntza plan
integrala egin beharko lukete.
Teknikariak udaleko beste tekni-
kariekin lan egin beharko luke;
parekidetasuna, inmigrazioa...
lako gaiak txikitatik landu behar
dira ikastetxeetan.  A.Ugalde

Inguruko jendeak ilusioa
transmititzen diola dio
Urdaspal Bolinaga Bildu-

ko zerrendaburuak. Koali-
zioak Durangoko Udalerako
hainbat aldaketa proposa-
tzen ditu, eta egitasmo
horien berri eman digu hau-
teskundeen atarian.

Zelan daramatzazu politika mun-
duko lehenengo egunak?
Kontutan eduki behar da maia-
tzaren 5ean jakin genuela aur-
keztu ahalko ginela; horrek era-
gina izan du gugan. Orain ikus-
ten dugu garai berri bat bizi
dugula; ilusioz gaude, eta
herriak ere ilusio horregaz bat
egin duela ikusi dut. Jende asko
gerturatu zait, gauza asko egin
ditzakegula esaten eta  ilusio
hori transmititzen. Laguntasun
horrek indar handia ematen du.

Zelan ikusten duzu udalak azken
lau urteotan egin duen lana?
Guk uste dugu udala herriagaz
deskonektatuta egon dela. Hau-
teskunde garaian baino ez da
herritarrekin arduratzen. Pen-
tsatzen dugu herritarrek udaleko
proiektuetan parte hartzeko
aukera eduki behar dutela,
denona delako udala. Ikusten

dugu aurreikuspen barik dabil-
tzala lanean; momentuko eraba-
kiak hartzen dituzte, arazoak
errotik konpondu barik. Hez-
kuntzan, adibidez, hiru egitasmo
txiki isolatu dauzkate, baina ez
dago urte osorako plangintzarik.
Etxebizitza arloan, eraiki eta
eraiki dabiltza eta, beharbada,
herriak ez du hori behar. Hutsu-
ne asko ere ikusten ditugu: Eus-
kararen normalkuntzan, uste

dugu euskara teknikariari indar
handiagoa eman behar zaiola.
Ongizateari dagokionez, guztiz
isolatuta daude zentroak, eta
laguntza eskatzeko hainbeste
buelta emateak ez die herritarrei
bidea errazten.

Planifikazio falta aipatu duzu.
Kanpainan diagnostikoa egiteko
beharraz berba egin duzue.
Etxebizitza arloan, adibidez,
momentuko etekinari begirako
ekintzak egiten dira udaletik.

Hauteskundeak baino hilabete
arinago etxebizitzak zozketatu
ditu udalak; zergatik egin dute
hori garai hauetan eta ez lehena-
go? Etxebizitza huts asko dago,
baina horren azterketarik ez da
egin, azaleko ekintzak egiten
dira. Arlo guztietan egoera errea-
la zein den jakiteko beharrezkoa
da  diagnosi soziodemografikoa
egitea. Azpiegituretan, parekide-
tasunean, hezkuntzan, inmigra-

zioan... egoera zein den jakin,
eta herritarren parte-hartzeagaz
lehentasunak finkatu. Etorkizu-
nerako planak egiteko beharrez-
koa izango da diagnosi hori.

Zer modutara parte hartuko luke-
te herritarrek?
Foroen bidez, herri-galdeketen
bidez... Hainbat formula dago.
Ildo horretatik, aurrekontuak eta
arau fiskalak beste modu batera
planteatu gura ditugu. Herrita-
rrei jasotzen ditugun zergak zer-

tarako diren esan behar diegu.
Gaur egun erabiltzen den siste-
ma kontrakoa da; dirua batzen
da, eta handik hile batzuetara
erabakitzen da zer egingo den.
Uste dugu alderantziz izan behar
dela; herritarrei esan behar die-
gu diru hori eskatuko diegula
eurek beharrezko ikusten dituz-
ten proiektuetarako. Adibidez,
diagnostikoan irten daiteke
behar dela haurreskola, zaharre-
txea eta eguneko zentroa; herri-
tarrei azaldu beharko genieke
proiektu bakoitzak zer kostu
izango lukeen, lehentasuna zerk
daukan jakiteko euren iritzia
edukiko genuke, eta proiektuak
ordaintzeko zer zerga erabiliko
genukeen adostuko genuke. 

Trena lurperatuta geltokia dago-
en lurretan zer gertatuko den ez
dago argi.Zer proposatzen duzue?
Trena lurperatzea, gure ustez,
oso garrantzitsua da. Duela gutxi

Urdaspal
Bolinaga •

Bildu koalizioko zerrenda
burua Durangon

29 urte dauzka eta lehen
hezkuntzako irakaslea da.

“Hezkuntza teknikaria behar dugu,
ikastetxeekin eta aisialdi elkarteekin
hezkuntza plan integrala eratzeko” 

“Aurrekontuetan
lehentasuna zeri
eman jakiteko 

herritarren iritzia
behar da”

“Ez gaude Zaha
Hadiden eraikinak
eman lezakeen

erreferentzialtasun
motaren alde” 

Bideoa: www.anboto.org



anboto 2011ko maiatzaren 20a, barikua K13

KULTURA
MUSIKA TXAPELKETA

Haur kantarien txapelketaren
azken kanporaketa Durangon

A urten hogeitaseigarren
edizioa ospatzen duen
Haur Kantari Lehiaketa-

ren barruko Bizkaiko azken kan-
poraketa da maiatzaren 27an
Durangoko Plateruenean buru-
tuko dutena. Besteak beste, Duran-
goko, Abadiñoko eta Atxondoko
ume eta gazteek kantatuko dute,
20:00etan hasita.

Taldeka, binaka zein bakarka
jardungo dute parte-hartzaileek;
besteren artean, iaz ere lehiake-
tan jardun eta epaimahaiaren oni-
ritzia jaso zuen Orfeoi Txikiaren
inguruan sorturiko Durangoko
Xaramel taldeak hartuko du par-
te. Iazko moduan bederatzik barik,
zortzik osatzen dute gaur egun tal-
dea, baina, orain urtebete legez,

eskolako atsedenaldietan presta-
tzen dituzte euren kantak. Plate-
rueneko kanporaketaren progra-
man jasota datorrenez, guztion-
tzat ezagunak diren Xalbadorren

heriotzeaneta Txanpon baten tru-
ke eskainiko dituzte Xaramel tal-
deko neska gazteek. 

Pianoak eta ahotsak osatuta-
ko bikotean ere jardungo dute gai-
nera beheko argazkiko nesketako
bik: Imanolen Mendian gora kan-
tua prestatu dute Amaiur Azkara-
te eta Maite Molinak. 

Durangoko hitzorduan parte
hartuko duten Durangaldeko bes-
te kantariek ere taldeka, bakarka
zein binaka eskainiko dituzte Pla-
teruenean kantak: Abadiñoko
abeslari gazteek, esaterako, Ez
dakit kanta berria prestatu dute
txapelketarako. Txoria txori, Zare-
na zarelako edo Oihanean kantak
ere aukeratu dituzte maiatzaren
27rako abadiñarrek. Binaka eta
laukotean arituko dira, bestalde,
atxondoko parte hartzaileek.

Belaunaldi berriak
Kantagintzarako gustua belaunal-
di berriengan ere sendo errotze-
ko helburuagaz antolatzen duten
Haur Kantari Txapelketaren hogei-
taseigarren edizioaren Euskal
Herriko finala Hazparnen burutu-
ko dute, ekainaren 11n.

Kantuzale Elkarteagaz bate-
ra Durangoko hitzordua presta-
tzen jardun duen Durangoko
Orfeoiko Roberto Palaciosek azpi-
marratu duenez, “Orfeoian ere
belaunaldi ordezkapena segurta-
tzeko” garrantzitsua da Haur Kan-
tari Lehiaketa lako ekimenen bitar-
tez kantatzea gogoko duten ume
eta gazteekin lan egitea, eta auke-
rak eskaintzea. I.Esteban

Abadiño, Atxondo, Durango, Ermua eta Markinako ume eta gazteek hartuko dute parte Euskal Kantuzaleen
elkarteak eta Durangoko Orfeoiak antolatu duten saioan. Ekainaren 5ean Bilboko Euskalduna jauregian
izango den Bizkaiko finalaren atarian, azkeneko kanporaketa izango da maiatzaren 27ko Plateruenekoa

Tradizioko kantak zein

eurek sortutakoak ere

izango dira entzungai

Maiatzaren 27an,

20:00etan hasiko da

Platerueneko saioa

Xaramel taldeko kide legez eta binakako lehiake-
tan ere parte hartuko duen Amaiur Azkarate gaz-
te durangarrak berak sortutako kantagaz ere har-
tuko du parte maiatzaren 27ko Platerueneko ema-
naldian. Azaldu digunez, orain lau hilabete
amaitutzat emandako kanta da, Plateruenean, aho-
tsagaz bakarrik, ezelako instrumenturen lagun-
tzarik barik, eskainiko duena: Aita dauka kantak
izena, eta sentimendu handiz eginikoak letra eta

doinuak. Kantaren letretan nabari denez, barru-
barrutik ateratako kanta da Haur Kantari txapel-
ketaren barruko saioan eskainiko duena. Entzu-
tean, “negarrez hasi izan da jendea”, kontatu digu
neska durangarrak. Orijinalitatearen eta a cape-
lla-koen sailean saria lortzeko aukerak dauzka.

Datorren barikuan Durangoko Plateruenean
jarduteak zirrara berezia eta “lotsa handia” eragi-
ten diola kontatu digu Amaiurrek.

Amaiur Azkaratek sortutako kanta: ‘Aita’

Bakarka, binaka, zein

taldeka ere kantatuko

dute ume eta gazteek

Durangoko Orfeoiaren

laguntzagaz antolatu du

Kantuzale Elkarteak

Iaz txapelagaz bueltatu ziren Xaramel taldeko neskak Barakaldon jokatu zen Bizkaiko finaletik.
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Jose Luis Lizundia 
Euskaltzaina

Auzobide=udalbide
Gure elizate eta urietan beti egon dira
herri-bideak, gehienak auzo batetik
bestera, udalerri desbardinetakoak be
bai,  ibiltzekoak. Euskaraz auzobideak
deitu ditugu; erdaraz “caminos veci-
nales”. Ez dira sekula partikularrak
izan, baizik eta herriarenak, beraz,
jabetasunaren ardura eta kudeaketa,
nori dagokio? Udalari. Badirudi ahaz-
tu egin jakela udal askori eta, konkre-
tuki, Iurretakoari, zeren eta oraintsu
pasatu nahi izan genduen eta, kosta-
ta pasatu ere, Garaizartik Amatzara.
Bide erdian, erdara batuan, noski,
“camino privado, prohibido el paso”
jarrita zegoen. Koinatuak esan eustan
Garaiko Goierrikoak, Iurretako auzo
desbardinetakoek – alkateak berak be
erraz dauka Goiuriko bere familia-
koei galdetzea – Abadiño aldera joa-
teko, bai Matienako perratokira, bai
San Blasetako ferietara, Gerediagako
Salbadorera eta abar, nondik ibiltzen
ziren: Amatza, Garaizar, Elorriaga,
Untzueta... 

Dirudienez, badira urte batzuk
Garaizartik Elorriagarako auzobidea
(herribidea), partikular batek zarratu
ebala, udal (herri) agintariek zirkinik
egin barik; ardura be ez. Orain, bistan
dagoenez, gauza berbera jazo da Garai-
zartik Amatzara eta, nonbait, esan
euskunez, udaletxean ez ei dago argi-
tasunik. Artxiboetan ikertu ezik ezin.
Inguruetako adineko auzotarrei gal-
detu jake edo lekukotasuna eskatu? Ez
dogu uste. Bide hori ez eta, Durangal-
deko beste auzobideak ere ez dira jabe
bakoak,  ez dira “res nulius” –hori abo-
katuek ikasi dabe zer den–, herriare-
nak baitira; beraz, udalarenak.

60ko hamarkadan, oraindik,
Mañarian “bide-ipinte eguna” ezagu-
tu dogu, elizateko lau kofradietako
herrikideek auzobideak konpontzen
zitueena. Auzolan horiek abandona-
tu dira. Ondo da “bidegorriak” egitea,
baina, on litzateke betiko auzobide
batzuk “bidegorri” bihurtzea be, pri-
batizatzen itzi baino lehen. Ez nabil
Iurretaz edo Mañariaz bakarrik, Duran-
galdeko edozein herriz baino.

GEURE DURANGALDEAANTZERKIA EMANALDIAK

Durangaldeko konpainien
estreinaldiak Leioan

D urangaldeko Anita Maravillas, Gan-
so & Cia, Gorakada eta Markeliñe
antzerki taldeek, besteak beste,

euren lanak  estreinatu dituzte, asteburuan,
Leioan ospatu duten Umore Azoka jaialdian.

Bere ikuskizunak txotxongiloak balia-
tuz sortzen dituen Miren Larrea zornotza-
rra kide duen eta Bartzelonan sortu zuten
Anita Maravillas taldearen azken lanaren
estreinadia maiatzaren 12an burutu zuten
Leioan. Blue bird izeneko ikuskizuna da
Leioan lehenengoz erakutsi zutena.

Markeliñe konpainia zornotzarraren
Anomalia magnética lana ere eskaini dute
maiatzeko Leioako antzerki topaketan:
antzezleek "ironia garratzagaz jokatzen
dute" Markeliñeren lan horretan.

Zuzendaritzan Gorka Ganso eta Ceci-
lia Paganini dauzkan Ganso y Cía konpai-
nia durangarrak ekoitziriko azkeneko lana
ere estreinatu zuten Umore Azokan; Medio-
pelo izenekoa. Datozen hileetan Durangal-
deko hainbat herritan ere ikusgai izango
dugun lana kale-ikuskizuna "xelebre eta
dinamikoa" da egileen berbetan. 

Abadiñoko Gorakada taldeak ere Leioa-
ko Umore Azokan aurkeztu du Jim en la isla
del tesoro ikuskizun berria. Alex Diazek
zuzentzen du lana, eta Santiago Ramosen
musika-konposizio berezia dauka. Zigor Bil-
bao eta Nazaret Froufe berriztarra dira
ikuskizuneko antzezleak. I.E.

‘Begira’: erakusketa, berbaldi
eta tailerren lehenengo edizioa

Roger Guaus kataluniarraren ekainaren 3tik
26ra arteko erakusketak zabalduko du
Durangon argazkigintza garaikideari buruz
antolatu duten Begira topaketa. Esperien-
tzia pertsonalean eta eguneroko bizitzan
oinarritutako argazki-egunkaria da Guaus-

ek Durangoko Arte eta Historia Museora
dakarren Arrelat izenekoa.

Ekainean eta uztailean izango diren
argazkizaleei zuzenduriko hitzorduetan,
Durangaldeko argazkilariek ere hartuko
dute parte: batetik, uztailaren 2an eta 3an
izango den Sortze-planteamendutik edizio-
ra tailerra gidatuko du Txelu Angoitia argaz-
kilari durangarrak. Tailer horretan, “plan-
teamendu fotografikoari edo edizioari irten-
bidea bilatzeko bideak” proposatuko ditu,
besteak beste, Txelu Angoitiak.

Jesus Mari Arruabarrena argazkilari
durangarraren lanen erakusketa ere anto-
latu dute Begira honen barruan: uztailean
izango da “jainkozkoari eta paganoari”
buruzko Ckristopaganía.

Ricky Dávila argazkilari bilbotarrak
gidatuko du topaketaren barruko bigarren
tailerra: Argazkilaritza ikuskera pertsonal
bezala izeneko saioa izango dute argazki-
zaleek uztailaren 1ean, 2an eta 3an auke-
ran. Tailerretan izena emateko: 658 70 82 64
edo  info@begiraphoto.com. I.E.

ARGAZKIGINTZA TOPAKETA

Argazkigintza garaikideari buruzko topaketa da Durangon lehenengoz
antolatu duten Begira; ekainerako eta uztailerako proposamenak dakartza

Aldameneko argazkiko 

‘Mediopelo’ lana aurkeztu du

Ganso & Cia taldeak

Roger Guaus kataluniarraren

‘Arrelat’ erakusketak zabalduko

du topaketaren egitaraua

‘Sortze-planteamendutik

ediziora’ tailerra gidatuko du,

uztailean, Angoitia durangarrak

Anita Maravillas, Ganso & Cia,

Gorakada eta Markeliñe taldeek

hartu dute jaialdian parte

Asteburuan estreinatu dituzte lan berriak Durangaldeko lau konpainiak

Ekainaren 3an zabalduko dute Guaus-en erakusketa, Durangoko Museoan.
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EUSKAL ASTEA EGITARAUA

Gaur hasita, ekain erdialdera
arteko egitaraua Euskal Astean

G aur hasi eta ekainaren
18ra arteko egitaraua
aurkeztu du udaleko Kul-

tura Sailak Euskal AstearenXIV. edi-
zioa ospatzeko. Aurreko urteetan
legez, herrian lanean diharduten
20 elkarteren kolaborazioari eske-
rrak osatu dute Durangoko kale,
plaza eta kulturguneak askotari-
ko kultur eta kirol adierazpenez
beteko dituen programazioa.

Ia hilabeteko egitarauak jaso-
tzen dituen ekintza eta eskaintzen
artean, dantza, musika, kirola,
arte plastikoa eta gure tradizio
kulturaleko beste hainbat osagai
berreskuratzeko helburuagaz
antolatutakoak daude.

Udaletik hedabideetara igo-
rritako oharrean, nobedade bi
nabarmendu dituzte aurtengo
Euskal Asteko eskaintzank: Duran-
goko Orfeoiak antolatuta maiatza-
ren 27an Plateruenean jokatuko
duten Haur Kantari Txapelketa,
batetik, eta Euskal Herriko Triki-
tixa Eguna, bestetik.

Euskal Herriko Trikitixa Elkar-
teak antolatzen duen jaialdia da
ekainaren 4rako Euskal Astearen
egitarauak jasotzen duen hori: tri-
kitixa sustatu eta hedatzea helbu-
ru hartuta, Durango instrumen-
tu horren zaleen bilgune bilakatu
gura dute ekainaren 4an. Trikiti-
xa eskoletako ikasle eta musika-
riak batuko dira Durangon. 

Ekainean zehar, umeendako
jolas tradizionalak eta meatzarien
jolasak, organo eta kantu Grego-
riano kontzertua, Durango Hiria
txistu lehiaketa eta AIKO taldeak
antolaturiko Dantzari Dantzaza-
le Eguna ere izango dira Duran-
goko Euskal Astean. I.E.

Hamalaugarren edizioa du Durangoko Euskal Asteak; aukera zabala dakar egitarauak

Dantzak, musikak,

kirolak eta arte 

plastikoak gozagai

Bertsoeskoletan dabiltzan ume,
gazte zein helduek elkar ezagutu
eta elkarregaz kantatzekoaukera
izan dezaten helburu hartuta anto-
latu dute Bizkaiko bertso eskolek
eta Bizkaiko Bertsozale Elkarteak
biharko eguna.  Abadiñoko, Berriz-
ko, Durangoko eta Iurretako ber-
tso eskoletako kideek ere hartuko
dute biharko hitzorduan parte,
eta, besteak beste, Zalla, Algorta,
Lea-Artibai edo Muskizko bertso-
larien bisita jasoko dute Iurreta-
ko Bertso Eskolen Egunean.

Maiatzaren 21ean, 11:30ean,
Iurretako plazan elkartuko dira
Bizkaiko hainbat txokotatik eto-
rritako bertsolari gazteak, eta olge-
tan jardungo dute eguerdira arte.

Bazkalostean egingo du eskola
bakoitzak prestatutako erakustal-
dia, eta bertso saioa eta bertso-
kalejira izango dira gero.  I.E.

BERTSOLARITZA IURRETAN BERTSOAK SAIOA

Bizkaiko Bertso Eskolen Eguna
ospatuko dute Iurretan, bihar

Bertsoaren inguruan eta

lagun artean igaroko

dute biharko eguna

Lehenengoz antolatu dute Bizkaiko Bertso Eskolen Eguna; besteak beste, Abadiño,
Berriz, Durango eta Iurretako bertso eskoletako kideek parte hartuko dute ekimenean

DF eskolaren hirugarren
edizioa amaitzeko, bertso
saioa maiatzaren 26an 
Datorren egueneko Durangaldeko bertsolarien saioak
itxiko du DF Bertsozale Eskolaren aurtengo eskaintza

Iratxe Ibarra, Gorka Lazkano, Ene-
ko Abasolo “Abarkas” eta Unai Itu-
rriaga bertsolariak batuko dituen
bertso saioak emango dio amaie-
ra maiatzean Durangoko Plate-

ruenak hartu duen DF bertsoza-
le eskolaren hirugarren edizioa-
ri. Maiatzaren 26an, 20:00etan,
Plateruenean bertan ipini dute
azken saiorako hitzordua.

Iñaki Murua bertsolari gabi-
riarraren binakako saioei buruz-
ko berbaldiak zabaldu zuen DF
Bertsozale eskolaren aurtengo
edizioa. "Bertsoaldiak komenta-
tuz" eskaini zuen Muruak bere
hitzaldia, eta halaxe egin zuen atzo
Platerueneko bigarren saioan jar-
dun zuen Amaia Agirre bertsola-
riak ere: bakarkako lanari buruz
jardun zuen Agirrek atzo.

Bertsogintzaren inguruko
dibulgazioa egiteko helburuz,
berbaldi formatuko saio bi eta
eskualdeko bertsolariekin egue-
nean egingo duten saioa antola-
tu dituzte Platerueneko DF ber-
tsozale eskolan aurten. I.E.

Lazkano, Iturriaga,

Ibarra eta Abarkas

egueneko saioan

Herriko hogei elkarteren

kolaborazioagaz osatu

dute egitaraua

Euskal Herriko Trikitixa

Eguna jasotzen du,

esaterako, egitarauak

AASSTTEEBBUURRUU  HHOONNEETTAANN

Maiatzak 20, 19:30 
‘Peter’ esku pilota jaialdia
Ezkurdi Jai Alai frontoian
Maiatzak 21, 19:40
XXIX. Euskal Dantza Jaialdia:

Zuberoa eta Bizkaiko dantzak,
Andra Mariko elizpean
Maiatzak 22, 12:40 
XXIX. Euskal Dantza Jaialdia:
Gipuzkoa, Araba, Nafarroa eta
Lapurdiko dantzak, Andra
Mariko elizpean 

Maiatzak 27, 19:30 
‘Peter’ esku pilota jaialdiaren
finalerdiak, Ezkurdi Jai Alai
pilotalekuan
Maiatzak 27, 20:00 
XXVI. Haur Kantari Txapelketa,
Plateruenean

Iturriagak, Estiballesek,

Elortzak eta Uriak

jardungo dute bertsotan

EEGGIITTAARRAAUUAA

11:30ean: Eskolen
topaketa plazan 
12:00etan: Jolasak 
14:00etan: Bazkaria
16:00etan: Erakustaldia
18:00etan: Bertso-saioa
(Unai Iturriaga, Arkaitz
Estiballes, Igor Elortza,
eta Jone Uria)
19:00etan: Bertso-kalejira
Errerre  txarangagaz    
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Turismoa, euskara eta industriaz
jardun dute EAJko alkategaiek

Izurtza, Elorrio, Mañaria, Abadiño, Dura-
no, Iurreta eta Berrizko EAJko alkategaiek
eskainitako rentsaurrekoan hainbat gai-
ri buruz jardun dute. Euskararen gainean,
Amankomunazgoaren Euskara Zerbi-
tzua indartzea proposatzen dute. Turis-
moaren arloan eskualdeko Turismo Par-
tzuergoa sortzea gura dute, industriaren

arloan Lehiakortasun Poloa gogoratu
dute, Estatuaren aurrekontuetatik
500.000 euro Durangaldera ekarriz.

Iñaki Totorikaguena Iurretako alka-
tegaiak aste honetako ekimen batean Taxi
Auzunearen “arrakasta” azpimarratu eta
biribilgunea eta Arriandiko pasabidea
“amaitzear” daudela ere iragarri du. J.D.

Abadiñon “elkarbizitzarako
ituna” proposatu du Alonsok

Ohiko larrosa gorrien banaketagaz jar-
dun dute asteon PSE-EEko hautagaiek
kanpaina egiten. Eguaztenean, gainera,
Durangoko zerrendakideekin batera,
Jose Antonio Pastor izan zen.

Abadiñon, Tony Alonso alkategaiak
PSE-EEren programaren berri eman du.
Proposamenen artean, gizarte eragileen

arteko “elkarbizitzarako ituna”egitea
dago, “historikoki arrastaka daramatza-
gun desorekak” atzean uzteko. Merka-
taritza “berpizteko”, Traña-Matienan
TAOa ipintzea ere proposatu du, ibilgai-
luen errotaziorako: "Lehenengo orduak
ez luke kosturik izango, komertzioei
sarrera erraztuz". A.U.

HAUTESKUNDEAK - KANPAINA

46.000 herritarren bozkak erabakiko
du Durangaldeko mapa politikoa

Arratsaldeko 20:00etan itxiko dituzte hautestontziak, eta bozkak zenbatzen hasiko dira.

Domeka hauteskunde eguna da; Durangaldeko 12 herritako udalbatzarretako banaketa dago jokoan

Mañarian, aldiz, bosgarren lege-
gintzaldiaren atarian egon daite-
ke Jabier Arteaga.

Hauteskunde eguna Aldundi-
rako ordezkariak aukeratzeko ere
bada eta, era berean, Durangoko
Amankomunazgoko osaketa ere
baldintzatuko du. J.Derteano

Lau urtean Durangaldeari eta
bertako herritarrei eragiten
dieten erabakiak hartzen ibi-

li ondoren, domekan politikariei
eurei dagokie hautestontzien
ondoan jesarri eta herritarren era-
bakiaren zain egotea. Guztira,
46.475 herritarrek dute boto esku-
bidea Durangaldean, eta horien
bozkak erabakiko du 12 herritako
banaketa politikoa.

Bildu hauteskundeetan ego-
teak hainbat herritako udalbatza-
rra astindu dezake. Mañarian, esa-
terako, EAJko zinegotziak bakarrik
egon dira azken legegintzaldian.
Iurretan eta Zaldibarren hainbat
alderdik osatzen dute udalbatza-
rra, baina Ezker Abertzaleak ezin
izan du bertan egon.

Hurretik jarraitzekoa izango
da Abadiñoko botoen kontaketa
ere. Orain lau urte, Abadiñoko
Independienteak alderdiak 53
botoko aldea bakarrik atera zion
Ezker Abertzaleari. 

Aipatzekoa da herri askotan
alkatea berria izango dutela ere.
Zaldibar, Otxandio, Izurtza, Elo-
rrio, Berriz, Atxondo eta Mallabian
oraingo alkateek ez aurkeztea era-
baki dute edo ezin izan dute aur-
keztu. Durango, Iurreta, Abadiño
eta Garain bigarren legegintzaldia
lortu dezakete Aitziber Irigoras,
Iñaki Totorikaguena,  Jose Luis
Navarro eta Gontzal Sarrigoitiak.

Orain lau urte, Abadiñon, 53
botoko aldeagaz bakarrik
irabazi zuten independienteek

H A U T E S K U N D E A K
www.anboto-org-en

Domekan hauteskundeen
jarraipen berezia egingo
dute Anboto komunikabi-
deek www.anboto.org
webgunean. 12 herrietako
bozketen kontaketa amai-
tu ahala Interneten jakina-
raziko ditugu, taula eta gra-
fiko argigarriekin. Aldun-
diko eta Durangaldeko
datuak ere jakin bezain las-
ter eskegiko ditugu.

Alderdiek hauteskun-
deetako emaitzei buruz
egindako balorazioak ere
jasoko ditugu.

ABADIÑO: 
- 5.838 herritarrek dute
boto eskubidea 
ATXONDO:
- 1.179
BERRIZ:
- 3.763
DURANGO:
- 21.538 
ELORRIO:
- 5.851
GARAI:
- 265
IURRETA:
- 3.069
IZURTZA:
-216
MAÑARIA:
-398
MALLABIA:
- 981
OTXANDIO:
- 1.006
ZALBIBAR:
- 2.371
GUZTIRA: 46. 475

HAUTESKUNDE
ERROLDA 
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Auzolana eta parte-hartzea,
Bilduren kanpainaren oinarri

Domekan 200 lagunetik gora batu ziren
bazkaltzeko Elorrion, eta arratsaldez miti-
na egin zuten plazan, 350 lagunen aurrean.

Durangon,  hainbat sortzaileren babe-
sa jaso eta Santa Susanako komentua kul-
tur etxe izateko proposamena plazaratu-
du Bilduk; Muruetatorre baserrian euskal
sortzaileen egoitza eraikitzea gura dute.

Zaldibarren eta Berrizen bazkariak
egin zituzten asteburuan. Iurretan, oste-
ra, auzotarrekin batzartu eta herritarrei
programa aurkeztu zieten. Gaur txistorra-
dagaz itxiko dute kanpaina. Atxondon
ere, gaur iluntzean dute ekitaldia. Bestal-
de, atzo eskualdeko ekitaldia burutu zuten
Durangon, Ezkurdi plazan. M.O.

Eskualde osoko ikuspegia
landu gura du Aralarrek

Aralarrentzat zenbait zerbitzu kudeatze-
ko “bulego admnistratibo huts” izan
beharrean, Durangaldearen “garapen
integralerako tresna erabilgarri” bihur-
tu behar du mankomunitateak. Hainbat
gaitan ikuspegi bateratua (mugikortasu-
na, hondakinen kudeaketa, ongizatea..)
eta proportzionaltasuna mantenduz,

zinegotzi ez direnek parte hartzeko esta-
tutuak aldatzea proposatu dute. 

“Eskubideen atzerapausoei ezkerre-
tik erantzutera” deitu zuten Ezenarro eta
Basabe legebiltzarkideek Durangoko
ekitaldian. “Zortzi urteotako lanari eus-
teko” udalean izatea espero du Maeztu
alkategaiak. A.B.

Boto-txartelak banatu zituen
Alderdi Popularrak atzo

Atzo eguerdia aukeratu zuen Alderdi
Popularrak hauteskunde programak eta
boto-txartelak kalean durangarrei  eskuz
esku banatzeko. Eguerdiko hamabie-
tan Ezkurdi plazan batu ziren alderdia-
ren Durangoko udalerako Gaztañazato-
rre zerrendaburua eta beste hainbat
alderdikide. Banaketan parte hartzeko,

Durangora bertaratu zen  bestalde, PPren
Eusko Legebiltzarreko Leopoldo Barre-
da ordezkaria ere. 

Merkatu plaza ingururainoko bidea
egin zuten Durangoko PPko ordezkariek
domekako udal eta foru hauteskundee-
tan aurkeztu dituzten proposamenak
herritarrei zabaltzen. I.E.

A-8ko ordainlekuak hizpide
Durangaldeko ekitaldi nagusian

Astean zehar eginiko eskuorri banake-
taz gainera, Ezker Batuak maiatzaren
22ko hauteskunde kanpainako ekitaldia
burutu zuen, atzo arratsaldean, Duran-
gon.  Eskualde mailako ekitaldi nagusia
izan zen atzokoa. Julia Madrazok eta
Vicente Silvak hitza hartu zuten ekital-
dian; Madrazo eta Silva Bizkaiko ahal-

dun nagusigaia eta Batzar Nagusietara-
ko Durangalde-Arratiako hautagai dira,
hurrenez hurren. Andra Mariko eliz-
pean eginiko ekitaldian, A-8ko ordain-
lekuak izan dituzte hizpide hautagaiek.
Horrez gain, langabeziaren aurkako neu-
rriak eta berdintasunaren aldekoak izan
dira EBren kanpainaren ardatza. A.M.

Traña-Matienako
plazan jaialdia
egingo dute gaur

Gaur 19:00etan mitina eskainiko du Jose Luis Nava-
rrok Traña plazan. Aurretik umeentzako puzgarriak eta
Kart zirkuitua ere egokituko dituzte nahi duenaren-
tzat. Horrez gainera, atzo parrillada egin zuten Mun-
tsaratzen. Horrelako ekimenekin herritarrarekin har-
tu emana estutu nahi izan dute. Era berean, facebook-
en duten orrian hurrengo legegintzaldirako dituzten
70 helburuak jaso dituzte. J.D.

Etxez etxe
banatuko du
programa HTk 

Garaiko Herriko Taldeak kanpaina egin du egunotan,
eta gaurko eguna ere horretarako aprobetxatuko dute.
Atzo hasita, euren proposamenak batzen dituen pro-
grama eta bozkak banatzen dihardute, eta azken egu-
na ere etxez etxe eta baserriz baserri igaroko dute. Joan
zen asteburuan argazkia atera zuten hautagai guztie-
kin, eta kartelak atera dituzte irudi hori erabilita.
Herrian itsatsi dituzte asteon kartelak. M.O.

Elorriarren iritzia
udalera eramateko
asmoa du SQ2-k

Eskubeteuli Elorrioko plataformak hautagai zerrenda
eta asmoak ezagutarazteko, herritarren artean hautes-
kunde programak banatu ditu; barikuro egiten den mer-
katuan banatu dituzte gaur programok. Hainbat pro-
posamen aurkeztu dute maiatzaren 22ko hauteskun-
deetarako. Besteak beste, herritarren eta erakundeen
arteko hartu-emana sustatu gura dute. Udalaren kudea-
keta gardena ere aldarrikatzen dute. A.M.
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BERBAZak alderdi politikoekin

Pilar Rios •
PSE-EE

Pilar Riosek Durangoko premiei
buruzko ikuspuntua eman digu
Berbaz atalean. Trena lurpera-
tzea eta Urki-Hegoalde lotunea
gauzatzea “funtsezko” proiektu-
tzat jo ditu. Era berean, 2010ean
EAJgaz Durangon lotutako aurre-
kontu akordioa “oso ona” izan
dela uste du: “Giltzarriak diren
proiektuak hastea lortu dugu.
Gainera, enplegu politikak ere
martxan ipini ahal izan dira”.
Hala ere, azken arlo hori gehiago
indartu daitekeela uste du.

Merkataritza suspertzeko
neurriak beharrezko direla ikus-
ten du: “Neurri zehatzak pentsa-
tzeko espazioa eta baliabide eko-
nomikoak behar dira”.

“Trena lurperatzeak eta
Urki-Hegoalde eraztunak

asko hobetuko dute
Durango; funtsezko 

proiektuak dira guretzat”

Dani Maeztu •
Aralar

Aralarren ustez, Durangok lurzo-
ru mugatua du eta “ezin du gehia-
go hedatu”. Horregatik, trena lur-
peratuta libre geratuko den espa-
zioa zelan kudeatu erabakitzeko
“barrura begirako planteamen-
duak” egiten hasteari beharrezko
deritzo: “Epe luze-ertainerako plan-
gintza egin behar dugu, eta gober-
nu taldearen aldetik hori faltan
bota dugu”.

Herriko eragileak batzeko kul-
tur etxe baten premia dagoela diote,
eta baita zerbitzu sozial guztiak toki
berean batzeko eraikin baten fal-
ta ere. Mugikortasunari  dago-
kionez, “oinezko eta bizikletazkoei
lehentasuna eman beharko
genieke”.

“Herritarren parte 
hartzeagaz, Udalak
beharbada ez zituen
hartu dituen erabaki 

batzuk hartuko”

Juan Jose
Gaztañazatorre •
PP

Alderdi Popularrak ere Durango-
rako dituzten proposamenen
berri eman digu Berbaz atalean.
Trenaren lurperatzea amaitzea
“ezinbestekoa” dela diote. 

Horrez gainera, gizarte ekin-
tzarako diru gehiago bideratu
beharko litzatekela diote: “Egoe-
ra lazgarrian dagoen jende asko-
ren berri daukagu”. Lana susta-
tzea ere Udalaren eginbeharren
artean ikusten dute: “Merkatari
eta enpresari txikiei lagundu
behar diegu, horrek Durango
osoari lagunduko diolako; eko-
nomia berpizten saiatu behar
dugu”.

“Merkatariei eta 
enpresariei laguntzeko

neurriak abiatuta 
durangar guztiei 

lagunduko diegu”

Jose Luis
Zubillaga •
EB-Berdeak

Krisiari aurre egiteko erakunde
publikoen esku-hartze handia-
goa eskatu du Zubillagak:
“Horiek dira dirua ipini behar
dutenak. Gobernu, aldundi eta
udalek ez badute dirurik ipintzen
herrian hobekuntzak egin eta
enpresei lana emateko, krisia
ezin da amaitu”.

Zubillaren ustez, enpresa
askok gehiegi erabili dituzte
EREak: “Erakundeetatik diote kri-
sitik irteten ari garela, baina esan
diezaiotela hori EREan urtebete
daroanari, edo langabezia pres-
tazioa amaitu zaionari. Ez dute
berdin pentsatuko”.

“Krisialdi sasoian
daukanak ipini behar du

dirua; erakundeek
enpresei lana eman

behar diete”

Jose Luis
Navarro •
Independienteak

Datorren legegintzaldirako
asmoen artean arau subsidiario-
ak “desblokeatzeko beharra”
azpimarratu du Navarrok, “batez
ere, industria berriak erakarri
ahal izateko”. Bide horretatik,
“Traña-Matienako sarreran
industria poligono bat” egin gura
ei dute. Etxebizitza arloan, berriz,
zegoen premia “asetu” dutela
pentsatzen dute.

Zelaieta auzoari dagokionez,
oinezkoentzako guneak falta
direla diote, eta hori bultzatuko
dutela: “Elizaren eta udaletxea-
ren artean plaza bat egokia litza-
teke, esate baterako”.

“Abadiñoko auzoak 
desberdinak izateak

ez du esan gura 
herritarrak banatu 

behar direnik”

Gontzal
Sarrigoitia •
Garaiko Herriko Taldea

Azken legegintzaldian egindako
lanagaz gustura daude Herriko
Tadekoak. Kultur Etxea amaituta,
gazteak eta elkarteak toki berean
batu daitezke, eta hori garrantzi-
tsua dela diote. Plaza inguruko
urbanizazio lanak gauzatuta
inguru hura “dotore” geratu ei da,
eta “aparkalekuen arazoa kon-
pontzen ere lagundu du”. Baserri
bide batzuk ere konpondu dituz-
te legegintzaldi honetan.

Herri txikia izatera, Garain
jende asko hurreratzen ei zaio,
baina ez du kexarik: “Nahiago
dut hori, horrela lehen eskutik
dakidalako zer behar duten”.

“Jendea konfiantzagaz
hurreratzen zait eta hori
ona da; zer pentsatzen

duten eta zer behar
duten jakin gura dut”
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Udal hauteskundeetarako Durangoko hautagaiei
gutuna

Agur t´erdi:
Aurten maiatzean udal hauteskundeak direla kontuan hartuta, Euskal

Herrian Euskaraz erakundeak ondorengo mezua luzatu nahi dizue.
Euskararen auziari lotuta, sarri badirudi goi mailako administrazio eta poli-

tikarien esku dagoen gaia dela euskararena. Honi hertsiki lotuta, hizkuntza poli-
tikaz ari garenean, erreferentzia orokor horiek izaten dira nagusi. Baina hau ez
da horrela, eta udaletxeek edo herriko etxeek ezinbesteko papera jokatzen dute
euskararen normalizazioa lortzeko. Udal bakoitzak bere hizkuntza politika dau-
ka eta bertatik neurri politikoak hartu behar dira euskara berreskuratu ahal iza-
teko. Beraz, zuek, alderdiek, duzue erantzukizun nagusia gai honetan eta horre-
gatik jotzen dugu zuengana.

Urteetan zehar aurrerapausoak eman dira hainbat eta hainbat udaletan,
baina oraindik orain, egoera oso kezkagarria dela deritzogu. Oro har, indarre-
an diren hizkuntza politikek ez diete udalek duten erantzukizunari erantzuten.
Besteak beste, Kontseiluak berriki Euskal Herriko 60 herritan egindako neurke-
tak egun dauden hutsune nabariak agerian utzi ditu. Beraz, egun euskarak eta
euskaldunok jasaten dugun bigarren mailako egoera gainditzeko eta euskara-
ren normalizazioa erdiesteko helburuarekin  hizkuntza politika oso eta eragin-
korrak abian jartzea exijitzen dizuegu. Honekin batera, udal hauteskundeei begi-
ra neurri zehatzak hartu behar dituzuela uste dugu:

1. Hauteskundeetarako aurkeztu dituzuen hautetsi guztiak euskaldunak iza-
tea espero dugu.

2. Udalerako zuen programan hizkuntza politika oso baten proposamena
egitea eta neurri politiko zehatzak planteatzea. Oinarrizkoak hauek direla deri-
tzogu:

- Udalerrian euskara ofiziala eta lehentasunezkoa izendatzea.
- Printzipio horri lotuta, hizkuntza politikaren helburu nagusia euskararen

normalizazio izatea, horretarako behar den determinazioz jokatuz.
- Herritarren hizkuntza eskubideak errespetatzeko neurriak. Herritarrei, uda-

larekin izango dituzten harreman guztietan euskara erabiltzeko eskubidea ber-
matu behar zaie, salbuespenik gabe.

- Horretarako, udalak egungo langile erdaldunak euskalduntzeko daukan
planari erabilera zehatza eta egonkorra eman behar zaio eta kontratatu beha-
rreko langile guztiak euskaldunak izan behar dira.

- Udalean lan hizkuntza euskara izan behar da. Honi lotuta, hautetsiek eus-
kara erabili behar dute, eredua emanez: udal plenoetan, txostenetan, prentsa-
ren aurrean…

- Hizkuntza politika horrek eskatzen dituen baliabide ekonomiko, huma-
no, politiko eta azpiegiturazkoak ezarri behar dira.

- Udal araudi eraginkorrak proposatu eta sustatzea. Onartutako udal orde-
nantzen bidez hizkuntza arauak ezarri behar dira. Ia urtebete da onartu zirela
eta gauzak ez dira ia aldatu. Ordenantzak bete!

- Paisaia linguistikoari begira, udalaren esku dauden esparru guztiak eus-
karaz egotea.

- Udalak, argitaratzen dituen euskarri komunikatibo guztietan (bandoak,
aldizkariak, inprimakiak, lanpostu deialdiak…) euskara lehentasunez agertzea.

- Aurrekontuen %2 gutxienez, euskararen normalizazioak eskatuko dituen
egitasmo eta ekintzetarako bideratzea.

- Parte-hartzea eta elkarlana. Udalak, normalkuntza planen osaketa, inple-
mentazio eta segimendurako beharrezkoa den organo parte-hartzailea sortu
behar du. Euskalgintzarekin eta bestelako eragileekin (herritarrak, eskolak, mer-
katariak, enpresak…) elkarlanean aritzea ezinbestekoa da, parte hartzerako bide
eraginkorrak  eskainiz.

Gure ustez, euskararen normalizazioan urrats garrantzitsuak emateko neu-
rri hauek hartzea funtsezkoa da. Argi dugu horiekin soilik ez dela normalizazio

osoa erdietsiko, bestelako aldagaiak badaudelako, baina udal administrazioak
dagokion erantzukizuna bete behar du. Alderdiei, administrazioetan duzuen
ardura politikoa ikusirik, neurri hauek guztiak planteatu eta abian jartzea dago-
kizue.

Behin zuei eskaera bideratuta, datozen udal hauteskundeei ematen diegun
garrantziaren pareko jarraipena egingo diogu hauteskundeetarako aurkeztu ditu-
zuen zerrenda eta programei. Euskararen normalizazioaren aldekoak direnak
aintzat hartuko ditugu, baina egoerak eskatzen duen neurrikoak ez diren hei-
nean, jakin ezazue beharrezko salaketa bideratuko dugula.

Besterik gabe, euskararen beharretaz jabetu eta gutun honetan esandako-
ak kontuan hartu eta beteko dituzuelakoan, jaso ezazue gure agurra.

Durangoko Euskal Herrian Euskaraz

Eskerrik asko Durangoko EAJ, PSE eta PP
- Eskerrik asko Tabirako Andalatorre baserria, Durangoko azken baserrie-

tako bat, botatzeko aukera eman zenutelako.
- Eskerrik asko AHTa eraikitzeko udalaren lurrak, durangar guztion lurrak

saldu zenituztelako durangarroi baimenik eskatu gabe. 
-Eskerrik asko hainbat durangarri lurrak lapurtzen etorri direnei (ADIF,

Espainiako Sustapen Ministerioa...) erraztasun guztiak emateagatik eta gai-
nera lapurrei udaltzaingoaren babesa jartzegatik.

-Eskerrik asko Durangoko auzo bi (Tabira eta Larrinagatxu) guztiz txiki-
tu dituztenei zuen laguntza guztia emateagatik.

-Eskerrik asko hainbeste maite duzuen AHTa eraikitzeko lanetan kontra-
tatzen dituzten atzerritar guztiei euren jatorrizko herrialdeko lan hitzarme-
naren araberako kontratuak eginez beste langileen soldataren erdia ordain-
tzen dietelako, eta horrela lan prekarietatea bultzatzen duzuelako eta preka-
rietate horren erruz orain arte lau langile gutxienez hil direlako obretan.

-Eskerrik asko AHTak ekarriko dizuen negozioa justifikatzeko azken urte-
otan ezkutatu diguzuen informazioarengatik eta esan dizkiguzuen gezur guz-
tiengatik; adibidez, obrek lanpostuak sortuko zituztela, gero, benetan, gure
eskualdean obrek guztia ziztu bizian txikitzen duten bitartean langabezia bikoiz-
tu egin den arren.

-Eskerrik asko diru publikoa, geure dirua, behar ez dugun AHT hori egi-
teko gastatzen duzuelako, eta horretarako osasunean, hezkuntzan, kulturan,
beharrizan sozialetan eta abarretan murrizketa ikaragarriak egiten dituzue-
lako.

-Eskerrik asko AHTari desobedientzia zibila erabiliz eta arrazoiak emanez
aurre egin diotenei, errepresioaren bidez erantzun diezuelako beti, jendea atxi-
lotuz, zuen poliziek jipoi beldurgarriak emanez eta AHTaren aurka zerbait esa-
ten duen edonor “terroristatzat” joz.

-Eskerrik asko herriari hitza ematearen kontuarekin ahoa betetzen duzue-
nok inoiz ez diozuelako gizarteari AHTaren inguruan zer iritzi duen galdetu,
eta horren ordez zuen negozioa eta txikizioa inposatu dizkiguzuelako.

-Eskerrik asko AHTak eragingo duen energia gastu neurrigabeari aurre
egiteko, orain, Bizkaia eta Gipuzkoa zeharkatuko dituen goi tentsioko linea
bat jarri nahi diguzuelako, eta lehendik azpiegitura txikitzailez betetako lurral-
dea are gehiago suntsituko duzuelako.

Bihotz-bihotzez, eskerrik asko, horregatik guztiarengatik eta askoz gehia-
gongatik.

Eta zuk, durangar horrek, nahikoa izan ez baduzu eta horrelako gehiago
eta txarragoak nahi badituzu, bozkatu EAJri, PSEri edo PPri. Ez dizute kale 
egingo.

Durangoko AHT Gelditu Elkarlana

Gutunak @

✑



anboto 2011ko maiatzaren 20a, barikua 21 Ki

KIROLAK

Mini Ramp modalitateko rider garrantzitsuen jauzi ikusgarriekin ikuskizuna ziurtaturik egongo da Landakon. Asier Arroita

Goi mailako riderrak Durangon,
Txotx! Mini Ramp txapelketagaz
Estatuko txapelketarik garrantzitsuena izatera heldu da, antolatzaileen berbetan. Lehiaz
gainera, ikuskizuna eta jaia ziurtatuta daude Landako Gunean, zapatuan 12:00etan hasita.

2007an lehenengoz antola-
tu zutenetik, haziz joan da
Txotx! Mini Ramp txapelke-

ta, 5.edizio honetan, iazko arrakas-
ta errepikatu gura dute; 1000 per-
tsona inguru batu ziren Landako
Gunean. 

Gaizka Izagirre eta Arman-
do Santos antolatzaileen arabe-
ra, ekimena haziz joan da bost
urte hauetan; Santosek, jaialdia-
ren izaera "orijinala" azpimarratu
du. "Bi jai eredu uztartzen dira
Txotx Mini Ramp txapelketan:
alde batetik, euskal giroa, eta

bestalde, skate kultura". Izagi-
rrek, ostera, giroa nabarmendu
du batez ere. 

Txotx! txapelketa Estatuko
“garrantzitsuena” da Mini Ramp
modalitatean. Hain zuzen ere,
Mini Ramp modalitatean gaur
egungo r ider onenetakoak
lehiatuko dira Durangon. Etxeko
ordezkariez gain (Xabi Elorriaga,
Alain Saavedra...), kanpotik eto-
rriko direnak ere badira: Ingala-
terratik, Estatutik, Frantziatik eta
Brasildik etorriko dira riderrak.
Aurten ez dira egongo Ivan

Rivado eta Alain Goikoetxea;
biak min hartuta daude, eta ez
dira Durangon lehiatuko.

Guztira, 10.000 euro bana-
tuko dituzte saritan; erdia irabaz-
learentzako izango da. Sari
"garrantzitsua" izan arren, anto-
latzaileek Landako Gunean bizi
den giroa azpimarratzen dute;
12:00etan hasita, iluntzera arte
luzatuko da jaia. Iazko moduan,
"Skate librerako gunea" egongo
da; erakustaldien bitartean,
musika zuzenean eskainiko du
Positiva taldeak. A. Maldonado

Mini Ramp
modalitateko rider
garrantzitsuenak
lehiatuko dira Durangon

Domekan, 18:30ean, Duran-
goko Kulturalak Rayo Canta-
bria hartuko du Tabiran. 2.B
mailarako igoera faseko final
laurdenak jokatu dira asteburu
honetan; joaneko partidua
izango da domekakoa. Axier
Intxaurraga entrenatzailea
“pozik” agertu da zozketaren
emaitzagaz. “Partidu gaitzak
izango diren arren, hurbil joka-
tuko ditugu, behintzat”.

Intxaurragak kantabriarrek
gola egiteko duten gaitasuna
nabarmendu du. “Garrantzitsua
izango da golik ez jasotzea”
azpimarratu du Kulturaleko
entrenatzaileak. Hain zuzen
ere, Rayo Cantabria bere tal-
deko txapeldunordea izan da.
Durangoko taldeak hiru kan-
poraketa igaro behar izango
ditu 2.B mailara igo ahal izate-
ko. Talde kantabriarraren aur-
kakoa partidu horietako lehe-
nengoa izango da. A.M.

Kulturalak igoera
faseko partidua
du domekan

Lehenengo mailako diabetea
edukita, Iron Man bat burutu
duen lehendabiziko europarra
da Jon Karro. Maiatzaren 14an
L´Ampollan (Katalunia) jokatu
zuten Iron Cat proban 99.pos-
tuan amaitzea lortu zuen aba-
diñarrak. 12 ordu pasatxo
behar izan zituen Karrok proba
osatu ahal izateko; 12:06:02
ordu, hain zuzen ere. Karrok
azaldutakoaren arabera, den-
boraldiko helburu nagusia zen
proba horretan parte hartu eta
amaitzea. Iron Cata Atxintxika
triatloi taldeko Alexander Agi-
rretxek irabazi zuen; 08:42:09
behar izan zituen lasterketa
amaitzeko. A.M.

12 ordu behar
izan zituen Jon
Karrok Iron Cat
proba burutzeko
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Ahazten ez diren partida horietako bat utzi digu
jada Eskuz Banakakoak. Irujo eta Haimar Olaizola-
ren arteko partiduaren ondoren, ez ziren gutxi txa-
pelketaren historiako partidu onenetako bat ikusi
dutela adierazi zutenak. Partidaren bezperan hain-
bat duda zeuden bi pilotarien sasoiaren inguruan;
Haimarrek ozta-ozta zeraman eskuma, eta Irujo ez
jokatzekotan egon zen, ezker eskuan dituen minak
zirela-eta. Azkenean biek jokatu zuten, eta distan-
tzia horri neurria hartua diotela erakutsi zuten. 

Eskuz Banakakoak horrelako partida baten
beharra zuen. Txapelketa umezurtz geratu da; par-
tidak sakeetan erabakitzen dira, ez dago peloteorik
ia. Horren ondorioz, pilotalekuetako harmailetan
hutsuneak ikusi ditugu. Adibide legez, Patxi Ruiz
eta Bengoetxearen partida aipatu daiteke. Hasie-
rako jokaldiegaz erabaki zen partida, eta partida
ikusteko 50 euro ordaindu zutenek haserre antze-
an irten zuten pilotalekutik. 

Partida onak gutxi dira. Gainerakoak partida
hasieran erabakitzen dira, eta markagailuetan alde
nabarmenak ikusten dira. Horregatik nagusitu dira
Binakakoa eta Lau t’erdikoa. Eskuz Banakakoa
bigarren maila batera pasatu da. Hala ere, Haimar
eta Irujoren partidak aspaldiko distira izan zuen.
Pilotak frontoi osoko banakako lehia izatearen
esentzia berreskuratu zuen egunean, hantxe egon
nintzela esan dezaket nik.

*Erredakzioan itzuliaA
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tu
ar

en
tx

ok
oa

Mikel Bilbao
•Radio Euskadiko kazetaria

Gogoan izatekoa

Azken jardunaldian
derbia jokatuko dute
Iurretakoren aurka

Etxean, zaleen aurrean Gatikari irabazita lortu zuen igoera Zaldua futbol taldeak. A.V.

Historia egin du Zalduak
Lehentasunezkora igota

Historian lehenengoz,
Lehentasunezko Mailan
egongo da Zaldua dato-

rren denboraldian. Bi jardunaldi-
ren faltan, zaldibartarrek eta Iurre-
takok matematikoki ziurtaturik
dute igoera. 

Gatika B taldeari 1-0 irabazi
ostean lortu dute igoera zaldi-
bartarrek. Partidu gaitza jokatu
ostean, igoera ziurtatzeko pun-
tuak poltsikoratu zituzten Iñaki
Garciaren mutilek. Entrenatzai-
learen berbetan, ez zuten itxaro-
ten maila bat gorago igotzerik.

Denboraldi hasieran helburua “ahalik eta goren” ibiltzea bazen ere,
igoera matematikoki ziurtatu du dagoeneko Iñaki Garciaren taldeak

“Gure helburua ahalik eta goren
egotea zen, baina ez genuen
uste igoko ginenik“. Garciaren
arabera, igoeraren gakoa jokala-
rien eta gainerakoen “gogoa,
ilusioa eta konpromisoa” dira. 

Aurrera begira, liga amai-
tzeko geratzen diren bi parti-

duak ditu gogoan Garciak. “Igo-
era ziurtatu arte tentsio handia
bizi izan dugu, eta gaitza izango
da orain tentsio hori manten-
tzea”. Bi jardunaldi geratzen dira
liga amaitzeko. Azken jardunal-
dian, Iurretakoren aurkako der-
bia jokatuko dute; azken partidu
hori jokatzeko “gogotsu” daude;
Iurretakok ez du partidurik galdu
orain arte. Bi taldeen igoera
ospatzeko aukera izateaz gaine-
ra, Zaldua utziko duten jokala-
rientzat omenaldia izango da
partidu hori, baita. A.M.

Bizkaiko taldekako txapelke-
tan garaile izan ondoren, bina-
kakoan ere txapela lortu du
Atxondoko taldeak; Candik eta
Patxik osatzen dute bikote 
irabazlea.

Bizkaiko binakako txapel-
ketako finala Derion jokatu
zuten; Atxondoko eta Bilboko
taldeek jokatu zuten elkarren
kontra. Bizkaiko txapela lortu
ondoren, Atxondoko frontenis
taldearen helburua Euskadiko
txapelketa izango da. A.M.

Atxondoko
frontenis taldea
garaile Bizkaiko
Txapelketan

Otsailetik jokoan den Mallabi-
ko Biharko Izarrak txapelketa
ko ligaxka azken txanpan sartu
da. Finalerdietarako sailkatuko
diren zortzi pilotariak nortzuk
izango diren erabakitzen dabil
azkeneko partidu hauetan;
hain zuzen ere, horietako bi
nortzuk izango diren erabaki
zen aurreko astean; Landabu-
ru elorr iarrak eta Arresek
aurrera egingo dute. 

Domekan ligaxkako azke-
neko jardunaldia jokatuko dute
Mallabiako pilotalekuan. Ber-
tan, lau bikote arituko dira, sail-
katzeko azken aukeraren bila:

lehenengo partidan, Ezkurdia-
Telletxea eta Ansotegi-Diez
bikoteek jokatuko dute elka-
rren aurka. Arratsaldeko biga-
rren partiduan, ostera, Ojuel-
Lukin eta Victor-Aretxabaleta
izango dira nor baino nor
gehiago arituko direnak. Txa-
pelketa jokatzen den  zortziga-
rren aldia da hau. A.M.

Mallabiko
Biharko Izarrak
txapelketako
lehen sailkatuak

Landaburu elorriarra
eta Arrese sailkatu dira
finalerdietarako

Euskadik eta Kubak partida
jokatuko dute martitzenean
Kubako emakumezkoen selekzioa olinpiaden
aurrekoa prestatzen dabil Europa osoan zehar

Goi mailako saskibaloi lehia
izango da martitzenean Landa-
kon. Emakumezkoen euskal eta
kubatar selekzioek elkarren aur-
ka jokatuko dute. Bi taldeak
momentu “onean” helduko dire-
la azaldu du Luis Ledesma eus-

kal hautatzaileak; hain zuzen
ere, etxeko jokalariak IV. Nazio-
en Txapelketa jokatzetik datoz.
Kubatarrak, ostera, Europan
barrena biran dabiltza, olinpiar
jokoen aurrekoa prestatzeko
asmoz. Miren Agirreigokoa joka-
lariaren berbetan, taldea “pozik”
etorri da Durangora. “Partida
gaitza da, baina gogoz gatoz”.
Partida 19:30ean hasiko da, eta
sarrera doakoa izango da. Anto-
latzaileen berbetan, jendea Lan-
dakora hurbiltzea eta saskiba-
loiaz gozatzea bilatzen dute par-
tida honekin. A.M.

Orain arte, Kubak beti
irabazi dio Saskibaloiko
Euskal Selekzioari



AMALURRA

anboto 2011ko maiatzaren 20a, barikua 23 Al

Igerilekuetan ipinitako eguzki
panelei esker, CO2aren 10,5

tona isuri ekiditea 
dute helburu

Gasolindegi elektrikoa ipini
gura dute; zerbitzu horrek
5.000 euroko diru-sarrerak

izan ditzake urtean

Energia baliabideak herritarren
eskura ipini gura dituzte Abadiñon

Azken urteetan aurreztutako energiagaz, hainbat ideia eta
egitasmo burutu gura dituzte datozen urteetan
Abadiñoko Udalaren iritziz, uda-
lerria erreferentzia bihurtu da
Bizkaian, eraginkortasun ener-
getikoaren alorrean. Hainbat
instalazio ditu gaur egun Abadi-
ñok, deneriko energia aprobe-
txatzeko: eguzki energia termi-
koa, eguzki energia fotovoltaiko
isolatua eta sarekoa, biomasa,
kogenerazioa, energia eolikoa
eta energia geotermikoa. Horre-
taz gainera, argiteria publikoa
ere teknologia ugaritan kudea-
tzen dute: telekudeaketa siste-
mak, LED sistema eta eragin-
kortasun energetiko handiko
sistemak.

Azaldu dutenez, azken urte-
etan egindako lan horrek emai-
tzak dakartza energia aurreztea-
ri dagokionez, eta datozen urte-
etarako etekina handiagoa iza-
tea itxaroten dute. Gainera,
kutsadura murriztuko dela diote,
baita atmosferara isuritako CO2
emisioetan ere. Udal ordezka-
rien iritziz, horrelako erabakiak

hartzen jarraituta, segurutzat
dute herri garbiagoa eta ener-
getikoki eraginkorragoa izango
dutela etorkizunean.

Laguntzak
Egitasmo hauek guztiak, “udala-
ren diru-kutxak larregi hipoteka-
tu barik” egin direla azpimarratu
dute. Lanetarako, Energiaren
Euskal Erakundea (EEE), Biz-
kaiko Foru Aldundia, Eusko
Jaurlaritza, Dibertsitaterako eta
Energia Aurrezteko Institutua
eta Espainiar Estatuko E Planen
diru-laguntzak jaso dituzte.

Hainbat datu helarazi dizki-
gu udalak, egindako lanen eta
aurreikuspenen arabera. Diote-
nez, udal pabilioiko gasaren
kontsumoa % 80 aurreztea itxa-
roten dute, esate baterako. Ige-
r i lekuetan ipinitako eguzki
panelei esker energia termikoa
ekoitziko dute, eta CO2aren
10,5 tona isuri ekiditea dute
helburu. Uribitarteko parkeko

sistema eoliko eta fotovoltaiko-
ari dagokionez, aerogenerado-
reari esker 6,5 kwh ekoizten
dira, eta plaken eraginez 6 kwh.
Sistema horrek parkea kanpoko
laguntzarik barik elikatzea dakar,
argiztapena eta ureztatzea kon-
tuan izanik. Nagusien egoitzako
instalazioak ere % 80ko energia
aurrezkia eragitea itxaroten
dute.

Gasolindegi elektrikoa
Udal pabilioian, sare elektrikora
konektatutako eguzki energia
fotovoltaikoa dago. Oraingoz
bertan ateratakoa Iberdrolari
salduko diote, baina, gerora,
gasolindegi elektrikoa ipintzea
gura dute. Ibilgailuentzako zerbi-
tzua litzateke, eta aurreikuspe-
nen arabera, 5.000 euroko diru-
sarrerak izan ditzake urtean.
Ikastetxe eta udal lokaletarako,
biomasa bidezko energia termi-
koaren banaketarako sarea ere
proposatu dute.
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LAUHANKA

Katakumeak, arreta handiz 
zaindu beharreko maskotak
Hasierako bi hilabeteetan euren amagaz egotea litzateke egokiena,
baina suertatu daiteke beste egoera batean aurkitzea. Katakumea
etxean bakarrik dugunerako, hona hemen gomendio batzuk.

kaka egiten, eta estimulazioa
aukera ona izan daiteke guztia
errazagoa bihurtzeko. 

Adituen arabera, garrantzi-
tsua da tenperatura iraunkorre-
an edukitzea ere, ahal bada
nahiko altuan; aire korronteak
ekidin egin behar dira.

Hilabetetik aurrera
Behin hilabetea beteta, kataku-
meak alde guztietan zehar ibil-
tzen hasiko dira, eta istripuak
saihesteko, neurr iak hartu
beharko ditugu etxean. Ume txi-
kiak bailira, kableak ezkutatu,
zuloak estali eta elementu arris-
kutsuak hormetatik kenduko
ditugu. Jaki solidoak jaten iraka-
tsiko diegu hortik aurrera ere.

da. Horregaz batera, zelan ez,
esnea; kasu honetan,  esne-
hautsa. Katua oso txikia bada,
10-15 egun tartekoa, hiru ordu-
rik behin emango diogu esnea,
gutxi gorabehera. 

Kontuan izan beharko dugu,
une hauetan katuak jan eta lo
bakarrik egingo duela. Izan ere,
ia ezingo da ibili ere egin, eta
ikusi ere gutxi egingo du orain-
dik. Dena dela, usaimen ona
dute, eta jabea segituan ezagu-
tuko du bide horretatik.

Baldintzak
Jatea derrigorra da katuaren-
tzat, baina baita digestioa ondo
egitea. Gainera, hasieran ez
dakite euren kabuz txiza eta

Katakumeek amaren babesa
eta elikadura behar dute hasie-
rako egunetan, eta, horregatik,
euren alboan egotea dute one-
na. Amaren titiko esnea edango
dute, eta nutrizioa bermatuta
izango dute. Baina erosi egin
ditugulako, eman egin dizkigu-
telako, topatu egin ditugulako...
hainbat arrazoi tarteko, gure
eskuetan pasatu ditzakete bizi-
tzako lehenengo egunak. Hori
dela-eta, ezinbestekoa izango
da zaintza egokia ematea.

Biberoia
Lehenengo eta behin egin
beharreko gauza animalien den-
dara edo albaitariarengana joan
eta biberoi bat erostea izango

Ibiltzen hastean,
istripuak saihesteko
neurriak hartuko
ditugu etxean

Tenperatura
iraunkorrean eduki
behar da, aire
korronterik barik

Katua oso txikia
bada, hiru ordurik
behin emango diogu
esnea
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BESTEAK
IURRETA
›› Astelehenero, arratsaldeko

20:00etan San Migel jaiak
antolatzeko IMI-ko lokaletan
burutzen dituzten batzarretan
parte hartzeko gonbita iurretar
guztiei.

DURANGO
›› Maiatzaren 21ean, Diksha:

energia transmisio adimen-
tsua saioa, 17:30-20:00,
Gallanda 16-ko Bharananda
Yoga zentruan (634.448.599).

›› Ekainaren 2an, Berbarok
antolatuta, Waldhaus garagar-
do-dastatze tailerra eguenak
lantaldekoen eskutik. 19:30ean
Berbaro txokoan. Prezioa:15
euro bazkideek, 18 euro
gainontzekoek. Plaza kopuru
mugatua. Izena emateko azken
eguna: maiatzak 25.

DANTZA
DURANGO
›› Maiatzaren 21ean, Euskal

Astearen egitarauaren barneko
XXIX. Euskal Dantzen jaialdiaren
emanaldia: Zuberoa eta
Bizkaiko dantzak, 19:40an,
Andra Mariako elizpean.

›› Maiatzaren 22an, Euskal
Astearen barneko XXIX. Euskal
Dantzen jaialdiaren emanaldia:
Gipuzkoa, Araba, Nafarroa eta
Lapurdiko dantzak, 12:40an
Andra Mariako elizpe

ELORRIO
›› Maiatzaren 27an, Organik

taldearen Maniatic@s,
22:00etan Arriolan.

ERAKUSKETA
DURANGO
›› Maiatzaren 30 arte, Carlo

Lauricellaren From sea to sea,
Ar te eta Historia Museoan.

ELORRIO
›› Maiatzaren 27ra arte, Kainabe-

rak, gobernuz kanpoko erakun-
deak antolaturiko zikloan,
Emakume etorkinen inguruko
SOS Arrazakeria elkar tearen
erakusketa, Iturri kultur etxean.

KONTALARIA
IURRETA
›› Maitzaren 27an, Tim Bowley

(Britainia Handia) eta Charo
Pita (Galizia) ipuin kontalarien
helduendako saioa (elebiduna),
20:00etan Herri Bibliotekan.

MUSIKA
BERRIZ
›› Maiatzaren 21ean, Pello

Ramirez musikariaren emanal-
dia, 20:00etan Kultur Etxean.

DURANGO
›› Maiatzaren 20an, Street Dogs +

The Mahones + Fiachras,
22:00etan Plateruenean.

›› Maiatzaren 21ean, Positiva +
Zinc + Radioactiva, 22:30ean
Plateruenean (Txotx Miniramp
jaialdiaren barruan).

›› Maiatzaren 27an, Haur kantari
txapelketa, 20:00etan Plateruena
kafe antzokian.

MAÑARIA
›› Maiatzaren 21ean, Abesbatzen

Udaberriko emanaldia (Gorlizko
Lirain txiki/gazte abesbatzak,
Zornotzako Andra Mari ikastola
abesbatza, eta Mañariko Kirikiño
abesbatza), 20:00etan, Andra
Mari elizan. 

ZORNOTZA
›› Maiatzaren 21ean, Udabarriko

Kontzertuak (Coral Zornoza,
Abes-Kimu abesbatza, eta
Zallako Laino Erei abesbatza),
Zornotza Aretoan. 

›› Maiatzaren 22an, ‘Eleizetan’
zikloaren barruan, BIOS
Orkestraren eta Vocalia ahots-
taldearen kontzertua, 12:00etan,
Etxanoko Andra Mari elizan.

›› Maiatzaren 27an, ‘Eleizetan’
zikloaren barruan, Tanar
laukotearen kontzertua,
20:00etan, Dudeako San Migel
baselizan.

JAIAK
ABADIÑO (San Trokaz
jaiak Zelaietan)
›› Maiatzaren 20an, 19:30ean

Parrillada Txanporta plazako

ANTZERKIA

DURANGO
›› Maiatzaren 20an, Kurutziaga

ikastolako antzerki tailerraren
Txakur Txikirik Ez antzezlana,
22:00etan San Agustinen.

›› Maiatzaren 22an, Txakur Txikirik
Ez , 20:00etan San Agustinen.

ZORNOTZA
›› Maiatzaren 20an, Zugan ni

gazteen antzerki jaialdia,
21:00etan Zornotza Aretoan.

BERBALDIA
DURANGO
›› Maiatzaren 26an, Hominizazio-

prozesua. Gizakiaren jatorriaren
historia zikloaren barruan,
Joxean Mujikaren Homo sapiens
sapiens-a: bere ingurunea,
ekonomia eta adierazpen
kulturalak hitzaldia, 19:00etan
Kurutzesantu Museoan.

ELORRIO
›› Maiatzaren 26an, Kainaberak

antolaturiko zikloaren barruan,
Zer gertatzen da herrialde
arabiarretan? berbaldia, Victor
Pozas EHUko irakasle eta

HEGOAko kideagaz, 19:30ean
Iturri kultur etxean.

IURRETA
›› Maiatzaren 23an, Anderebide

elkarteak antolatuta, Las
proteinas vegetales y anima-
les berbaldia, 18:00etan,
Ibarretxe kultur etxean.

BERTSOAK
DURANGO
›› Maiatzaren 26an, DF Bertsozale

eskola. Bertso saioa Unai
Iturriaga, Gorka Lazkano, Iratxe
Ibarra eta Eneko Abasolo
“Abarkas” bertsolariekin,
20:00etan Plateruenean.

IURRETA
›› Maiatzaren 21ean, Bizkaiko

bertso eskolen eguna.
11:30ean bertso eskolen
topaketa herriko plazan.
12:00etan jolasak. 14:00etan
herri-bazkaria. 16:00etan
eskualdeen erakustaldiak.
18:00etan bertso saioa: Unai
Iturriaga, Igor Elortza, Jone
Uria eta Arkaitz Estiballes
(Gai-jar tzailea: Zuriñe Iñarritu).
19:00etan bertso-kalejira
Errerre txarangagaz.

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

Maiatzaren 21ean, Berrizen

PELLO RAMIREZ

Sormenerako zein interpretaziorako bere
dohainak zuzenean erakutsiko ditu Pello
Ramirezek, bihar, maiatzaren 21ean,
Berrizko Kultur Etxean eskainiko duen kon-
tzertuan.  Bioloncelloa eta akordeoia joko
ditu Ramirezek, eta Xabier Zeberioren arra-
bita eta nykelharpa eta Fredi Pelaezen
pianoa eta teklatuak izango ditu Berriz-
ko kontzertuan  lagun. Azkeneko urteo-
tan landutako kanten bilduma eskainiko
dute Berrizko kultur etxean.

AGENDA

ZINEMA

DURANGO

Zugaza

Piratas del Caribe
en mareas
misteriosas 3D
Zuzendaria: Rob Marshall   

barikua 20: 19:00/22:00 
zapatua 21: 16:30/19:30/22:30
domeka 22: 16:30/19:30/22:30
astelehena 23: 19:00/22:00
martitzena 24: 20:00

Zineforuma     

127 horas
Zuzendaria: Danny Boyle

eguena 26: 20:30

ELORRIO
Arriola

Zineforuma

En el centro de la
tormenta
Zuzendaria: Bertrand Tavernier

zapatua 21: 22:30
domeka 22: 20:00
astelehena 23: 20:00

ZORNOTZA

Zornotza Aretoa

En un mundo mejor
Zuzendaria: Richard J. Lewis

domeka 22: 20:00 
astelehena 23: 20:00

txosnagunean. Carbon Club
Markeliñe antzerki taldearen
kale antzezlana, 23:00etan
Sermond’s eta Kruders taldeen
kontzertuak.

›› Maiatzaren 21ean, Talde Batuak
dantza taldearen Euskal
Ezkontzaren kalejira 12:00etan,
eta ezkontza Ferialeku plazan.
Herri bazkaria Ferialeku plazan.
Ondoren trikitilariak, abesbatza-
ren eta txistularien emanaldia.
Umeendako jolastokia,
16:30etik 19:30era Ferialekuan.
20:00etatik 23:00etara Luhartz
eta 23:30ean Gose eta Esne
Beltza txosnagunean.

›› Maiatzaren 22an, Txistularien
kalejira 11:00etan. Ordu berean,
Eskuz binakako San Trokaz
saria frontoian. Haurrentzako
jolastokia, 11:30etik 13:30era
eta 16:30etik 18:30era Feriale-
kuan. 19:00etan Bota Ba
tinbaleroekin kalejira Probale-
kuan hasita. Txokolatada
19:30ean Txanporta plazan.
20:00etan Gerbasi agurra.
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INMOBILIARIAK

ETXEBIZITZAK SALGAI
• ATXONDO: Adosatua lursailarekin salgai.
• ABADIÑO: Txalet bifamiliarra lursailarekin salgai.
• DURANGO-ERRETENTXU: Salgai. Adosatuak
eraikitzen.
• BERNAGOITIA: Zornotza. Unifamiliarra lursailarekin.
• OTXANDIO: Adosatuak. Eraikuntza berriak.
ETXEBIZITZAK SALGAI
• ANDRA MARI: Halla, sukaldea, jangela, egongela,
3/4 logela, 2 komun eta egongelatxoa.
• ANDRA MARI: Halla, egongela, egongelatxoa,
sukaldea, jangela, 5 logela, 3 komun. 
• 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.
• ERROTARITXUENA: Estreinatzeko. Halla, sukalde
jantzia, logela bakarra edo 2 logela, egongela, 
2 komun eta eskegitokia. Terraza. Garajea aukeran. 
• GALLANDA: Estreinatzeko. Halla, sukaldea,
egongela, logela bakarra edo 3 logela, komun bakarra
edo 2 komun eta balkoia. Ganbara eta garajea. 
• EZKURDI: Halla, egongela-jangela, sukalde jantzia,
3/4  logela eta 2 komun. 
• F.J.de ZUMARRAGA: Halla, 2 egongela, sukaldea, 
3 logela eta komuna.
• F.J.de ZUMARRAGA: Halla, egongela, sukaldea, 
3 logela eta komuna. Balkoia.
• GASTEIZ BIDEA: Halla, egongela, 3 logela, sukaldea
eta komuna. Despentsa eta balkoia. Garajea aukeran.
• INTXAURRONDO: Halla, egongela, sukaldea, logela
eta komuna. Trastelekua.
• IPARRAGIRRE: Duplexa. Halla, sukaldea, egongela-
jangela, 4 logela, 2 komun eta terraza. 2 kotxerentza-
ko garajea eta trastelekua.
• JUAN DE ITZIAR: Halla, egongela, sukaldea, 
2/3 edo 4 logela eta komuna. 2 despentsa/trasteleku
eta sotoa. 
• KALEBARRIA: Halla, egongela, sukaldea, 3 logela
eta komuna. Despentsa. ( Guztiz berriztuta).
• KALEBARRIA: Halla, sukaldea, egongela-jangela, 
2 logela eta komuna. ( Guztiz barriztuta ).
• KOMENTU KALEA: Halla, egongela-jangela,
sukaldea, 2 logela horma-armairuekin eta komuna.
Ganbara. ( Guztiz barriztuta eta erdi jantzia ). 
• KOMENTU KALEA: Halla, sukaldea, egongela-
jantokia, 4 logela eta komuna. Ganbara.
• KURUTZIAGA: Halla, sukaldea, egongela-jangela, 
3 logela eta komuna. Despentsa handia. Ganbara.
• LAUBIDETA: Halla, sukalde-jantokia, egongela, 
2 logela eta komuna. Terraza.
• MARTXOAREN 8a: Halla, sukaldea, 2 logela,
egongela eta 2 komun. Terraza handia.
• MONTEBIDEO: Halla, egongela-jangela, sukaldea, 
5 logela eta 3 komun. Terraza. Ganbara. 150 m2. 
• PLATERUEN PLAZA: Halla, egongela, jangela,
sukalde jantzia, 4 logela eta 3 komun. Garajea eta
trastelekua.
• SAN IGNAZIO: Halla, sukaldea, egongela-jangela, 
3 logela eta komun bakarra edo 2 komun. Balkoia.
Garajea aukeran eta trastelekua.
• SAN FAUSTO: Halla, sukalde.jangela, 2 logela eta
komuna.
• SASIKOA: Halla, sukaldea, egongela-jangela, 
3 logela eta 2 komun. Ganbara eta garajea.
• TABIRA: Halla, egongela-jangela, logela, komuna
eta eskegitokia.
• TXIBITENA: Halla, egongela-jangela, sukalde jantzia
eskegitokiarekin, 3 logela eta 2 komun. Ganbara eta
garajea. Erdi jantzia. Ikuspegiekin.
• UNDA-TORRE: Halla, sukaldea, 3 logela, egongela
eta komuna.
• ABADIÑO-ITURRITXO: Halla, sukaldea, egongela, 
2 logela eta 2 komun. Eskegitokia. 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.
336.225 -tik aurrera garajea, ganbara eta 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: 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.
• TABIRA: 90 m2. 3 logela, egongela, sukaldea eta
komuna. Eguzkitsua eta ikuspegi ederrekoa.
• TABIRA: 49 m2. Apartamentu erdi berriak
garajearekin.
• TXIBITENA-LANDAKO: Erdi berria. Logela bakarra.
Ganbaran beste logela bat. Garajea.
• TXIBITENA: Etxebizitza handia. 3 logela, egongela,
sukaldea, bainugela eta 2 komun. Garajea.
• LANDAKO: 3 logela, egongela, sukalde jantzia eta 
2 komun. Garajea eta ganbara.
• ZUMALAKARREGI-EZKURDI: 130 m2. 4 logela.
Garajea. Handia. Orientazio ona.
• EZKURDI: 100 m2. 3 logela, egongela, sukaldea eta
2 komun. Ganbara.
• EZKURDI: 4 logela, egongela, sukalde jantzia eta 
2 komun. Balkoia.
• EZKURDI: 85 m2. Bulego edo kontsultarako egokia.
• FRAY JUAN DE ZUMARRAGA: 108 m2. 4 logela.
Altuera ona. Garajea.
• MURUETA TORRE: 120 m2. 4 logela. Garajea eta
trastelekua. Balkoia. 
• JUAN DE ITZIAR: 4 logela, egongela, sukaldea eta
komuna. Bizitzen sartzeko moduan.
• ASKATASUN ETORBIDEA: 75 m2. 3 logela,
egongela, sukaldea eta komuna.
• ASKATASUN ETORBIDEA: 115 m2. 3 logela,
egongela, sukalde jantzia eta 2 komun. Garajea eta
ganbara.
• ASKATASUN ETORBIDEA: 90 m2. 3 logela,
egongela, sukalde jantzia eta 2 komun. Garajea.
• HERRIKO GUDARIEN: 90 m2. 3 logela, egongela,
sukalde jantzia eta 2 komun. Garajea eta trastelekua. 
• FRANTZISKO IBARRA: 95 m2. 3 logela, egongela,
sukaldea eta 2 komun. Garajea eta trastelekua.
• MIKELDI: 101 m2. 3 logela, egongela handia,
sukalde jantzia, komuna eta bainugela. Guztiz
berriztatua.
• SAN IGNAZIO: 104 m2. 3 logela. Garajea eta
ganbara. Erdi berria. Altuera ona. Etxe osoak kanpora
ematen du. Eguzkitsua.
• SAN FRANZISKO: 75 m2. 3 logela, egongela,
sukaldea eta komuna. 2 balkoi. Ikuspegi politak.
• ZEHARKALEA: 70 m2. 2 logela.
• DURANGO: 90 m2-ko bulegoa salgai. Prezio
interesgarria.
• MADALENA: Trastelekuak salgai. Gainazal
ezberdinak.
• MADALENA: Garaje itxia salgai. Prezio ona.
• DURANGALDEA: Baserria, adosatuak, familia
bakarrekoak eta bifamiliarrak. Pabilioiak eta garajeak
salgai eta alokagai. Hainbat zonalde. 
• MATIENA: Lebario auzoa. Baserria salgai. 3.000
m2-ko lursaila.

ETXEBIZITZAK SALGAI

DURANGO
• ASKATASUN ETORBIDEA: 3 logela, egongela,
eskegitokia eta 2 komun. 2 balkoi. Ganbara eta
garajea. Zatoz ikustera.
• Apartamentu berriak eraikitzen.700€ hilero. 
EZ GALDU AUKERA HAU.
• ERDIALDEAN: 123 m2. Etxe osoak kanpora ematen
du. Berriztatzeko. Zonalde onean kokatua.
• ATIKO BERRIA ESTREINATZEKO. 2 logela, 2 komun,
sukalde amerikarra eta egongela. Garaje itxia eta
terraza izugarriak.
• 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.

ABADIÑO
• ITURRITXO: Logela bakarra, sukalde amerikarra,
egongela, komuna eta eskegitokia. Ganbara, garaje
bikoitza eta trastelekua.
• 2 logela, 2 komun, sukalde-jangela, egongela eta
eskegitokia. Garajea, trastelekua eta ganbara.
Zoragarria.

BERRIZ
• Logela, sukalde “amerikarra”, egongela eta
komuna. Berria estreinatzeko. 96.000€.

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

LEMOA
• 2.800 m2 eta 2.700 m2-ko lursailak eraikitzeko
baimenarekin. Prezio interesgarria.

AUKERA
• PLATERUEN PLAZA: 105 m2. 218.000€.
• OIZ: 3 logela eta egongela. 2 terraza. Igogailua.
• DANTZARI: 3 logela. Jantzia. 180.000€

ETXEBIZITZAK SALGAI
DURANGO
• TXATXIENA (Jesuitas zonaldea): 3 logela eta 
2 komun. Ganbara eta garajea. Eguzkitsua.
• TABIRA: 90 m2. 3 logela. Terraza. Etxe osoak
kanpora ematen du. Aparkaleku pribatua.
• OÑITURRI: 80 m2. Ganbara eta garajea.
• HERRIKO GUDARIEN: Pisu altua. 110 m2. 3 logela,
2 komun, egongela terrazarekin eta eskegitokia.
Ganbara eta garajea.
• MIKELDI: 105 m2. 4 logela eta egongela handia. 2
terraza. Ganbara. Igogailua eta berogailua. 210.355€.
• ERDIALDEAN: 3 logela eta egongela. Igogailua eta
berogailua. Polita. 185.750€.
• PLATERUEN PLAZA: 4 logela, egongela tximiniare-
kin eta 2 komun. Trastelekua eta garajea. 294.500€.
• ANTZO EZTEGIZ: 120 m2. 4 logela eta 3 komun. 
2 terraza. Ganbara eta garajea. ARGITSUA.
• LANDAKO: Apartamentua. Handia. Ganbara.
• ASKATASUN ETORBIDEA: Azkeneko etxebizitza. 
3 logela eta 2 terraza. Ganbara. Eguzkitsua. 
2 kotxerentzako garajea aukeran. 216.400€.
• KOMENTUKALEA: 3 logela. Igogailua. Polita.
• ERROTARITXUENA: ESTREINATZEKO. ATIKOA. 
40 m2-ko 2 terraza. Garaje itxia.
• ZEHARKALEA: 70 m2. 3 logela. 198.300€.
• MIKELDI: 105 m2. 3 logela, egongela eta sukalde-
jangela. 2 terraza. Igogailua. BERRIZTATUA.
• MADALENOSTE: 100 m2. 3 logela eta 2 komun.
Terraza. Etxe osoak kanpora ematen du. Erdi berria.
• SASIKOA: 70 m2. 2 logela. Eguzkitsua. 
• DURANGO: 4 logela. 130.000€.
• TABIRA: 4 logela. 2 terraza. Igogailua. Berogailua.
Ikuspegi politak. 222.300€. 
• EZKURDI: 138 m2. 4 logela eta 2 komun. 2 terraza.
Berogailua. Igogailua. Ikuspegiak. 342.600€.
• SAN IGNAZIO: 90 m2. Terraza. Ganbara eta garajea.
Etxe osoak kanpora ematen du. BERRIZTATUA.  
• ANTSO EZTEGIZ: 2 logela. Igogailua. 179.000€.
• ZUMARPARKEA (TABIRA): Erdi berria. 2 logela eta
2 komun. Eguzkitsua. Garajea eta trastelekua.
• EZKURDI: 70 m2. 1.go solairua. 180.000€.
• ALLUITZ: 2 logela eta sukalde-egongela. Eguzki-
tsua. Ganbara. Garaje itxia.
• PLATERUEN PLAZA: 105 m2. 3 logela eta 
2 komun. Eguzkitsua. Ganbara eta garajea. Etxe 
osoak kanpora ematen du.

IURRETA
• BIXENTE KAPANAGA: Etxebizitza altua. 90 m2. 
3 logela. Terraza. Igogailua. Ganbara. Eguzkitsua.
• BIDEBARRIETA: 3 logela. Terraza. Garajea.
• BIXENTE KAPANAGA: 2 logela, egongela, sukalde-
jangela. Igogailua. Berriztatua. 210.000€.
• MASPE: 3 logela eta egongela. Igogailua. AUKERA 

BESTE ZONALDE BATZUK
• ZORNOTZA: BERRIA. ESTREINATZEKO. 3 logela.
Terraza. Eskegitokia. Trastelekua eta garajea. 
205.000€.
• ATXONDO: Landa etxea. 100 m2-ko lorategia.
• BERRIZ: Berrizbeitia: 75 m2. 2 logela. Berriztatua.
Polita.
• BERRIZ: 2 etxebizitza. 260 m2. Igogailua. Terraza
eta 700 m2-ko lursaila.
• MAÑARIA: ESTREINATZEKO. 80 m2. 3 logela,
sukalde jantzia eta 2 komun. 25 m2-ko ganbara.
Garajea. 252.000€.
• MAÑARIA: 110 m2. 3 logela. Terraza. Igogailua.
200.000€.
• ZALDIBAR: DUPLEXA. Estreinatzeko. 100 m2.
160.460€.
• ZALDIBAR: Txaleta. Lursaila eta igerilekuarekin.
BASERRIAK
• GEREDIAGA: 150 m2. 4 logela, 2 komun eta
egongela tximiniarekin. Atikoarekin.
• BERRIZ: SARRIA. 385 m2. 7.000 m2-ko lursaila.
• ZALDIBAR: 421 m2. 13.500 m2-ko lursaila.
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Higiezinak
ETXEBIZITZAK

SALDU

Abadiño. Muntsaratzen
etxea salgai. Bi logela, bi ko-
mun, egongela, sukaldea es-
kegitokiarekin, balkoia, gara-
jea eta trastelekua. Ia berria.
Oso polita. Tel.: 615 007 216

Atxondo. 82 m2. 3 logela,
sukaldea, egongela ederra eta
komuna. 2 balkoi eta ganba-
ra. Oso eguzkitsua. Etxe guz-
tiak kanpora ematen du. Guz-
tiz berriztua eta altzairuz hor-
nitua dago. Deitu eta etorri
ikustera, konpromiso barik.
Tel.: 628 787 835

Berriz. Duplex zoragarria
salgai, 118m². 1. solairuan:
sukaldea, komuna, 35mâ²-ko
egongela, despentsa eta bal-
koi handia. 2. solairuan: 3 lo-
gela eta 2 komun. Trasteroa
eta garagea barne. 327.000
euro. Deitu arratsaldez
680907666.

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

Durango. Alde Zaharra. 71
m2. Kanpoaldera begira. Al-
tzariz hornituta. 2 logela.
Egongela. Sukaldea. Komun
bat. Guztiz berriztuta. Kanpo-
tik (2006): fatxada, atalon-
doa, eskailera eta teilatua.
Barrutik (2007): parketa
(elondoa), sukaldea (fagor
elektrotresnak eta junkers
galdara ), gresa, berokuntza
(gas naturala), kristal bikoi-
tzeko leihoak, ate blindatua.
179.000 euro. Tel.: 607 715
353. xzabarte@gmail.com.

Durango. 94 m2-ko etxea
salgai, Herriko Gudarien pla-
zan. 3 logela, 2 komun, sukal-
dea eskegitokiarekin, egon-
gela ederra, ganbara eta gara-
jea. Kokapen oso ona, etxe
eguzkitsua eta bista ederre-
koa. Prezioa: 336.000 euro.
Tel.: 615 760 801.

Durango. Atiko zoragarri
bat salgai  Alde Zaharrean.
Erabat berriztaturik dago,
duela bi urte. Erabat jantzita.
Gas instalazioa egin berri
dugu. Oso argitsua da. 
Deitu: 659 425 890. 
aotxotorena@yahoo.es 

Elorrio. 65 m2-ko etxebizi-
tza berria salgai buzkantz ka-
lean. 2 logela, komun bat, su-
kalde-egongela eta ganbara
ederra. Igogailua dauka eta
prest dago bizitzera sartzeko.
Kokapen oneko etxe polita 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

Otxandio. Otxandio. Kale
baserria. Bi solairu eta kama-
ra. Tel.: 656 763 652

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

Zaldibar. Aukera paregabea.
67 m2, 3 gela, bainu-gela bat,
sukaldea, egongela, balkoia
eta igogailua dituen etxebizi-
tza salgai. Tel.: 946 55 03 58

Zornotza. Etxebizitza salgai
euban. 3 logela, egongela bat,
sukaldea, 2 bainugela, gan-
bara eta berogailua. 345 m2-
ko lur-saila. 695 70 18 58

ERRENTAN EMAN

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

Elorrio. Pisua salgai edo alo-
kagai (abalarekin). 74 m2. 3
logela. Herriaren erdialdean
kokatua. Trastelekua. Estrei-
natzeko. Bizitzera sartzeko
prest. Tel.: 634 457 201

Elorrio. Toki onean, herri  er-
dialdean 100 m2-ko pisua
alokagai. 3 gela, ezkaratza,

saloia, 2 komun, igogailua.
605 72 12 73 (arratsaldez).

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

Zaldibar. Apartamentu bat
alokatzen da bikote batentza-
ko aproposa. Deitu arratsal-
deko 20:00 tik aurrera tele-
fono honetara:  946827369

ERRENTAN HARTU

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

Elorrio. Bikote euskalduna
alokairuko etxe bila. Biok la-
nean. Tel.: 653 728 187

Elorrio. Pisu jantzi baten bila
alokatzeko. Tel.: 94 658 21 91

Iurreta. Iurretan, 2 gelako
etxea alokatu nahi dut. Igo-
gailuarekin. 
Tel.: 665 702 203 (Idoia).

Otxandio. Etxebizitza handi
samar bat behar da alokai-
ruan. 695 725 274 (Kristina)

OPORRETAKO ETXEA

ERRENTAN EMAN

Vieux boucau (Landak).
Apartamentua alokatzen dut

udan landetan, vieux bou-
caun, boucanier urbanizazio-
an. Igerilekua, hondartza.
Apartamentuak denetik dau-
ka, labadora, telebista, induk-
ziozko sua, frigorifiko han-
dia... Leku bikaina. Telefono-
ak: 94 673 27 69  eta  656 75
95 37 joseba@erroteta.com

Torrevieja (Alacant). To-
rreviejan bungalowa aloka-
tzen da. Urbanizazio priba-
tuan, gune berdeak eta igeri-
lekuak. 3 logela, egongela,
sukaldea, solariuma,... 
Tel.: 615 779 622 (Itxaso)

Oropesa del mar (Caste-
llo). Marina d�Orren 4-6 per-
tsonentzako apartamentu
berria alokagai. Udan eta urte
osoan zehar. Aste bat, hama-
bostaldia edo hile baterako.
Itsasora begira, hondartzatik
150 metrotara. Egongela, 2
logela, komuna, sukaldea, te-
rraza handia. Garajea. Igerile-
ku handia eta umeentzako
txintxaunak. Leku lasaia. Ez
dira animaliak onartzen. Tele-
fonoa: 670 214 924. Marijo

PISUA KONPARTITU

PISUKIDE BILA

Durango. Pisukide atsegin
baten bila nabil. Tabira auzo-
an kokatuta dagoen duplex-a
da. Etxea berria eta erosoa da.
Logela bikoitza eta handia da
eta terraza dauka. 310 euro
hilabetea. Telefonoa: 699 501
290 edo  635 266 251

Durango. Logela handi bat
komun pribatuarekin aloka-
gai ibaizabal auzunean. Etxe
erosoa eta berria. 
Tel.: 652 865 780

LOKALAK

ERRENTAN EMAN

Atxondo. Apatan 40 m2-ko
lokala alokagai. Komuna ipi-
nita 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. Garaje bat salgai. 42
m2-ko garaje itxia. Argiaren
eta uraren instalazioak iaz
eginda. Komuna eta txoko
txiki bat dauka, sukaldeagaz.
3 kotxerentzako lekua. 
Tel.: 615 752 136

Durango. Garajea salgai. er-
dialdean kokatua, Tronperri
kalean. Itxia. Saltzeko premia.
Prezio negoziagarria. Intere-
satuak telefono honetara dei-
tu dezake: 686 734 451

Durango. Garaje itxia salgai
Tronperri kalean. 
Tel.: 628 787 835

Elorrio. Garaje itxia salgai
erdialdean. 
Tel.: 660 458 756

ERRENTAN EMAN

Durango. Garaje plaza alo-
kairuan eskaintzen dut erdi-
erdian, banco santanderren
ondoan (barandiaran). Inte-
satuak deitu 619 187 799
zenbakira. Eskerrik asko.

Elorrio. Garaje itxia aloka-
gai, kotxe bat eta trasteak
sartzeko tokiarekin. Nizeto
urkizu kalean dago. 
Tel.: 660 458 756.

Elorrio. Anduetxeta kalean,
garaje itxi bat daukat aloka-
gai. Harremanetarako deitu
605 721 273 telefonora, arra-
tsaldez.

ERRENTAN HARTU

Berriz. Garaje itxi bat behar
da kotxe bat eta txakur txiki
bat izateko. Telefonoa: 94
622 57 24 edo 680 509 532.
Izaskun eta Jose Mari.

Elorrio. Garaje baten bila na-
bil bi motore sartzeko. Nirekin
harremanetan jartzeko 659
304 024 telefonora deitu

Teknologia
INFORMATIKA

GAINERAKOAK

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

GAINERAKOAK

EMAN

Bidali zure ordenagailua
Boliviara. Bidali zure orde-
nagailua Boliviako eskoletara.
Ordenagailua hondatuta, za-
harra edo zaborretara bota
behar baduzu, nik jasoko di-
zut, konpondu eta Kainabera-

Atxondoko MMaarriixxuurrrriikkee
astialdi elkartea:

Uztailean burutuko diren udaleku
irekietarako praktikariak behar

ditugu. Animatu eta deitu!

Telefonoa: 678 135 289



ren bitartez bialduko dugu
Boliviako bigarren mailako
eskoletara. 655 717 666

Lana/negozioak
LAN ESKARIAK

OSTALARITZA

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

ETXEKO LANAK

Durango. Portalen edo
etxeen garbiketarako, umeak
edo nagusiak zaintzeko lan
bila. Aste bitartean eta aste
buruetan. Externa edo inter-
na. Esperientziarekin. 
Tel.: 628 002 217

Durango. Goizez garbiketa
lanak egiteko prest. 
Tel.: 665 717 458. E-maila:
mai_egidazu@hotmail.com 

PERTSONAK ZAINDU

Durango. Haur hezkuntzako
irakasle esperientziaduna
naiz. Neska euskalduna eta
umeak gogoko dituena aste-
lehenetik ostiralera goizez
nahiz arratsaldez umeak zain-
tzeko edota etxeko lanak egi-
teko prest. Informazio gehia-
go nahi izanez gero 666 197
568 telefonora deitu.

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

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

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. Pertsona nagusia
edota umeak zaintzeko eta
garbiketa lanetarako lan bila.
Esperientzia eta erreferen-
tziekin. Tel.: 697 126 438

Durango. Pertsona nagu-
siak zaintzeko lan bila. Interna
edo externa. Orduka edo

gauez. Lanaldi erdia edo osoa.
Telefonoa: 603 954 194

Durango. Pertsona nagu-
siak zaintzeko lan bila. Interna
edo externa. Orduka edo
gauez. Lanaldi erdia edo osoa.
Telefonoa: 662 532 739

Durango. Pertsona nagu-
siak zain gaixo daudenak
zaintzeko prest nago. Urtee-
tako esperientzia daukat. Te-
lefonoa: 699 745 723

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

Elorrio. Irakasle-ikasketak
egiten diharduen ikasle eus-
kalduna ekainean eta uztaile-
an lan egiteko prest: umeak
zaintzen, klase partikularrak
ematen edo dendari moduan.
Tel.: 685 714 627

IRAKASKUNTZA

Abadiño. Euskal filologiako
ikaslea, uztaila eta abuztuan
klase partikularrak emateko
edo umeak zaintzeko prest.
Tel.: 94 620 25 01

Durango. Telekomunikazio-
etako ingeniari teknikoa (eus-
kalduna) matematika, fisika
eta kimika (1dbh-4dbh) klase
partikularrak emateko prest.
Tel.: 680 581 215. E-maila:
alvaroetxarte@gmail.com

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

Durango. Esperientzia za-
bala duen ingeleseko irakas-
lea klase partikularrak emate-
ko prest. Ordutegi zabala pre-
zio ezin hobearekin. Zure
maila berreskuratu, hobetu
edo landu nahi ezkero, deitu
inongo konpromisorik gabe:
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 (terapia manuala, ben-
daje funtzionala, masai tera-
peutikoa...). Informazio
gehiagorako deitu telefono
honetara: 644 282 783.  

Durango. Zurgintza oroko-
rreko lan bila nabil (ateen,
leihoen, tarimen eta parketa-
ren jartzea, armairu eta sukal-
deak neurrira eginda,...). 
Tel.: 669 447 764

Durango. Altzari-monta-
tzaile autonomoa; mudan-
tzak, altzariak muntatu/des-

muntatu, garraioak, etxe-al-
daketak, ... egiteko prest. 
Tel: 618 61 49 77

LAN ESKAINTZAK

OSTALARITZA

Elorrio. Jatetxe baterako su-
kaldaria behar da. 
Tel.: 94 682 00 52

Iurreta. Asteburuetan, la-
naldi erdian lan egiteko zerbi-
tzaria behar da. 
Telefonoa: 94 681 78 47

Iurreta. Garbiketa lanetara-
ko pertsona bat behar da. 
Telefonoa: 94 681 78 47

Mutriku. Sukaldaria. Me-
nuak prestatzeko. Ezinbeste-
koa: sukaldaritzan heziketa
izatea, gidabaimena, autoa
eta zonaldean bizitzea. Lanal-
dia: 6 ordu egunean. Ordute-
gia: 10:00-16:00, egun bat
eta erdi libre astero. Sartu.
Erref.: 4357.  94 620 04 49

PERTSONAK ZAINDU

Durango. Goizez umeak
ikastolara eramateko eta as-
tean behin etxeko garbiketak
egiteko pertsona behar da
(euskalduna eta Durangokoa
hobe). Eta umeak gaixorik
daudenean 15:30ak arte
haiekin geratzeko prest ego-
tea beharrezkoa da. Deitu
670 91 96 93 telefonora.

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. 
Tel.: 656 770 774. Olatz

GAINERAKOAK

Arrasate. Administrari la-
guntzailea. Administraro la-
guntzaileari dagozkion lanak
egiteko, administrazio sailean
laguntzeko. Ezinbestekoa: goi
mailako formazio zikloa ad-
ministrazioan edo diploma-
tua (azken 4 urteetan buka-
tua). Lanaldi osoa. Ordutegia:
08:00-18:00, bi ordu libre.
Kontratua: praktikak. Urteko
soldata gordina: 17.000 euro.
Sartu. Erref.: 4474. Telefo-
noa: 94 620 04 49

Durango. Estetizista/masa-
jista. Estetizista lanak egitea,
masajeak eta bezeroen arre-
ta. Ezinbestekoa: esperien-
tzia, Durangaldean bizitzea,
erantzule izatea, iniziatiba
izatea, egoten jakitea, jende-
tasuna izatea eta erretzailea
ez izatea. Lanaldi osoa. Ordu-
tegia: 10:00-13:00 eta
16:00-21:00, astelehenetik
ostegunera, eta 09:00-
14:00 larunbatetan. Sartu.
Erref.: 2401.  94 620 04 49

Durango. Aseguru saltzai-
lea. Aseguru konpainia bate-
an bezeroak erakartzea eta
mantentzea. Ezinbestekoa:
esperientzia izatea komertzial
lanetan eta durangaldean bi-

zitzea. Lanaldia: osoa zein er-
dia. Kontratua: merkantila.
Hileko soldata: 500 euro (la-
naldi osoarengatik) + komi-
sioak. Sartu. Erref.: 3733.
Tel.: 94 620 04 49

Durango. Ileapaintzailea.
Ileapaindegi baten lan egiteko
ofizial bat eta laguntzaile bat
behar dira. Ezinbestekoa: he-
ziketa eta esperientzia (ofi-
zialaren kasuan).  Sartu.
Erref.: 4390. 94 620 04 49

Durango. Andre euskaldun
baten bila nabil umeak zaindu
eta etxeko lanak egiteko. Jar-
dunaldi erdirako kontratua
izango litzateke. Interesatuek
telefono honetara deitu eza-
zue: 619 555 216

Eibar. Gidaria. Biltegian fru-
tak kargatu eta dendetan ba-
natu. Ezinbestekoa: C klaseko
gidabaimena. Lanaldi osoa.
Ordutegia: 05:00-13:00 as-
telehenetik larunbatera (la-
runbatetan lehenago buka-
tzen da. Kontratua: obra
amaierakoa. Hileko soldata
gordina: 1000 euro. Sartu.
Erref.: 4480. 94 620 04 49

Iurreta. Agentea. Kontse-
zionario baten lan egiteko ko-
mertziala. Ezinbestekoa: be-
zeroentzako arreta gustuko
izatea, salmentarako orienta-
zioa izatea, antolaketarako
gaitasuna izatea, ofimatikako
ezagutzak, antzeko lanpos-
tuetan esperientzia, euskera.
Baloratzekoa: administrazio
eta komertzial alorretan for-
mazioa izatea. Lanaldi osoa.
Ordutegia: 09:30-13:00 eta
15:30-20:00. Sartu. Erref.:
4541. Tel.: 94 620 04 49

Mallabia. Merkataritzako
agentea. Produktuen (metal-
gintza) salmentarako egune-
ro bezeroak bisitatu, bezero
berriak erakarri, bezeroei ko-
bratu, telefono deiak egin sal-
mentak sustatzeko... Ezin-
bestekoa: gutxienez urtebe-
teko esperientzia merka-
taritza agentea bezala, 25 eta
40 urte arteko pertsona, B
klaseko gidabaimena, norbe-
re autoa eta Durangaldean bi-
zitzea. Lanaldi osoa. Ordute-
gia: 07:30-13:30 eta 15:00-
19:00. Urteko soldata
gordina: 21.000 euro. Sartu.
Erref.: 3861. 94 620 04 49

Ondarroa. Ileapaintzailea.
Ileapaindegi baten lan egite-
ko. Ezinbestekoa: esperien-
tzia eta zonaldean bizitzea.
Egokia den lanaldia. Sartu.
Erref.: 3701. 94 620 04 49

NEGOZIOAK

SALDU

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

GAINERAKOAK
Durangaldea. Ezkontza,
bataio, jaunartze, urtebete-
tze, auzo edo herriko jaiak edo
ospakizunen bat baduzu, he-
men duzu DJ referee, poltsiko
guztietara moldatzen dan
DJa. Xehetasun gehiagorako
bisitatu gure webgunea:
www. dj-referee. com edo

deitu 699824439 zenbakira.
Ez ahaztu!!! poltsiko guztie-
tara egokitzen gara!!! musika
jartzeaz gain argi eta soinu
ekipoak alokatzen ditugu.
Hau da zure aukera,zure deia-
ren zain geratzen gara.

Denetarik
SALDU/EROSI

Akazia taketak saltzen
dira. Neurri guztietan. Eskuz
eginda. Landa, mendi edo
mahastientzako. 
Telefonoa: 619 088 233

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

Ibilgailuak
AUTOAK

SALDU

Audi coupe 2.3 in gorria
salgai. 1992koa. 168.000
km.2.000 euro. Pertsona na-
gusiek erabilia. Istripurik ez.
Beti garajean. IAT-a 2012ko
otsailera arte. Tel.: 646 377
613. Behar izanez gero, me-
kanikoaren telefonoa eman
dezakegu.

Ford focus 1.8 td familia-
rra salgai. Kolore zuria, 90
cv, aire egokitua, airbag indi-
biduala zein lateralak eta abs-
a. 2001eko abenduan matri-
kulatua. Mekanika bikaina.
4.000 euro. Informazio
gehiago: 609 567 537. Deitu
konpromiso barik! 

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

Renault megane classic
salgai. 700-800 euro. 5
ate. Oso ondo zainduta. 
Tel.: 669 838 768

FURGONETAK

SALDU

Renault traffic-a salgai.
Matrikula: FRT8367.
59.000 km. Atzean, portoia
barik, bi ate ditu. Kristal tinta-
tuak. Turismoa. Kolorea: bel-
tza. Tel.: 661 332 446

BESTE IBILGAILUAK

SALDU

Autokarabana salgai. Hy-
mer perfilada autokarabana
salgai. 4 plaza. Motorea
2800jtd. Oso ondo zaindua.
Extra guztiak ditu: tvc, antena
parabolikoa, bizikletak era-
matekoa, moskiterak, du-
txa,... Beti garajean egon da.
Tel.: 637 808 801 (Pilar)

Harremanak
NESKA BILA

Mutil atsegin bat neska
atsegin baten bila. Mutil
atsegin bat naiz eta neska

atsegin baten bila nabil,43
urte ditut,altua eta morenoa
naiz. Amodiozko erlazio sen-
do baten bila nabil. Alaia naiz
eta bidaiatzea gustatzen zait.
Harremanetan jartzeko deitu
609481124  telefonora.

Aisia/kirola
KIROLAK

SALDU

BH g5 bizikleta. Aukera
galanta, BH g5 bizikleta koa-
droa salgai. Berria, erabili ga-
bea bere enbalaia eta guzti. M
neurrikoa eta gorria. 1600
euro. Tel.: 679 475 785.

Bizikletak garraiatzeko
remolke profesionala sal-
gai. 8 bizikleta eramateko
aukera, era seguru eta eroso-
an. Remolke homologatua
eta lokarri sistema profesio-
nala. Errepideko zein mendi
bizikletak garraiatzeko auke-
ra. Tel.: 655706713  
Posta: ilezaun@gmail.com.

Cannondale r800. 5 urte
ditu eta oso gutxi erabilia
dago. Erabiltzen ez dutelako
dago saltzeko. Oso ondo zain-
duta. Koadroa: r800 alumi-
nio. Kolorea: gorria. Neurria:
57 (m). Direkzioa: dia-compe.
Shimano 105 osorik 8v . Bu-
xiak: mavic. Gurpilak: mavic
sup. Kubiertak: spezialized-
michelin. Sillina: selle italia
turbomatic 4. Berria dauka:
kambio/freno manetak, fun-
dak eta kableak. Prezioa: 500
euro. Tel.: 600 959 741. 

Errepiderako bizikleta
salgai. Egoera onean. Oso
ondo zainduta. Oso gutxi era-
bilia. Koadroa: aluminioa.
Campagnolo veloce 16 v gru-
poa. Gurpilak eta kubiertak
berriak (michelin race). Inte-
resatuak deitu zenbaki hone-
tara: 679 174 367.

ANIMALIAK

SALDU

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

Aumak salgai. Aumak sal-
gai abadiñon. Hilda: 11
euro/kg. Bizirik: 5,5 euro/kg
deitu 20:00tatik aurrera.
Tel.: 667 939 370.

Border colliak salgai.
Otsailaren 22an jaioak. Aita-
amak pastore lanetan arituak.
Bi eme eta ar bakarra. Parasi-
toak kenduta entregatuko di-
tugu. Prezioa 160 euro. Tel.:
690 219 191.

Txakurren pentsua. 4 pro-
duktu mota: superpremium,
premium, estandar eta eko-
nomikoak. Heldu, txakurku-
me eta miniaturentzat. Man-
tenimendua 12  euro, high
energy 14 euro, palet bat era-
manez prezioak bajatzen dira.
Parasitoen aurkako trata-
menduak: pipetak, lepokoak
eta sprayak. Beste produk-
tuak: cordurazko botak, inox,
askak, lepokoak, oinazpiko
krema, tonikoak, bitaminak,

eta abar. Etxerainoko banake-
ta dohainik. Tel.: 635708161 

EMAN

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

Katakumeak oparitzen
dira. Oso politak dira eta
zuentzako izatea gustatuko
litzaiguke! horietako bat nahi
baduzu deitu: 94 623 17 74
edo 661 126 281

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, bluesa, jaz-
za, funka eta abar. Eskalak,
akordeak, erritmoa, teknikak,
inprobisazioa, irakurketa...
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. Zuri eta
wengue kolorekoa. 2007.
Ohea: 135x190 zm. Gau ma-
haiak: 260 zm-ko luzera. Ar-
mairua: 240x158x60 zm.
Komoda: 120x75x40 zm. Is-
pilua: 120x60 zm. Oso ondo

dago. Tel.: 686 137 123 edo
658 741 044.

Sofa salgai. 3 metro. Urdi-
na. 4-5 leku. Oso erosoa. 
Prezioa 350 euro. 
Kontaktua: 676 330 436.

HAURREN TXOKOA

SALDU

Umeen kapazoa eta za-
kua salgai. Mutsy markako
kapazoa salgai. Kolore berde-
koa. Behin ere erabili gabea.
Zakua ere bai, gris kolorekoa.
Hau ere erabili gabea. 
Tel.: 665759951 (Haizea)

Umeen karroa salgai. Ia
erabili barik dago City mine
single bat da (Baby jogger),
oso erabilgarria eta konple-
mentu guztiekin: beheko ban-
deja, parrillatxoa eta hankak
jartzeko plataforma. 350
euro. Interesatuak deitu 696
397 387 telefonora.

Umeen karroa salgai. Ma-
sicosia, kapazoa eta aulkia
(Bebecar). Ia berria, ondo
zainduta. Tel.: 608 321 901 

Umeentzako lau lo zaku
salgai. Grobag markakoak.
Maukarik ez daukate eta au-
rretik lotzen dira . Handiak di-
renez, umeek lo eroso egiten
dute. Bakoitzaren salmenta
prezioa dendetan 50-55
euro, nik 100 eurotan saltzen
ditut laurak. Tel: 692 718 500  

GAINERAKOAK

GAINERAKOAK

Orientazio familiarra on-
line. Psikologian doktorea
eta psikopedagogian lizen-
tziatua, 0-18 urte bitarteko
seme-alabak dituzten gura-
soei zuzendutako orientazio
familiarra eskaintzen dut. In-
forma zaitez:  www. orienta-
cionfamiliaronline. es 
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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, 20
09:00-09:00 
• Gaztelumendi (F.J. Abasolo 2 -Durango) 
09:00-22:00
• Lopez de Aretxaga 
(Torresolo, nº 4-Abadiño)
Zapatua, 21
09:00-09:00
• Unamunzaga 
(Murueta Torre 2C - Durango)
09:00-13:30 
• Balenciaga (Ezkurdi 8 - Durango) 
• Gaztelumendi (F.J. Abasolo 2 -Durango) 
• Sagastizabal 
(Askatasun Et. 19 - Durango)
• De Diego (Intxaurrondo 22 - Durango)
• Campillo (Montebideo 24- Durango)
• SanRoma (Uribarri 5 - Durango)
• Larrañaga-Balentziaga 
(Berrio Otxoa 6 - Elorrio)
• Urizar (Gabiola 2 - Berriz)
09:00-14:00 
• Irigoien (Bixente Kapanaga 3 - Iurreta)
Domeka, 22
09:00-09:00
• Balenciaga (Ezkurdi 8 - Durango) 
Astelehena, 23
09:00-09:00
• Mugica (Andra Mari 9 - Durango)
09:00-22:00
• Egaña (Bekoetxe 4 - Zaldibar)
Martitzena, 24
09:00-09:00
• Navarro (Artekale 6 - Durango)
Eguaztena, 25
09:00-09:00
• Etxebarria (Montebideo 2 - Durango)
Eguena, 26
09:00-09:00
• Sagastizabal 
(Askatasun Et. 19 - Durango)
09:00-22:00
• Bengoa 
(Jose Antonio Agirre 1 - Atxondo) 

EGURALDIA

12

22o

11

20o DOMEKA

12

28o ASTELEHENA

13

22o ZAPATUA

13

22o BARIKUA

MARTITZENA

AARRIIEESS (martxoak 21 - apirilak 20)
Denbora batean ez duzu lanik topatuko. Beharba-
da, ikasketei ekin beharko diezu ostera ere. 

TTAAUURRUUSS (apirilak 21 - maiatzak 20)
Ondo dago norbera zaintzea, baina, noizean behin,
onartu egiozu zure buruari kapritxoren bat!

GGEEMMIINNII (maiatzak 21 - ekainak 20)
Urduri zaude egin behar duzun bidaia dela-eta. Lasai-
tu zaitez; guztia ondo irtengo da.

CCAANNCCEERR (ekainak 21 - uztailak 20)
Jairik jai zabiltza liburuak zabaldu ere egin barik.
Irailerako kalabaza zakukada eramango duzu. 

LLEEOO (uztailak 21 - abuztuak 23)
Zuk onartu ez arren, azken aldiko zaletasun horrek
kalte handia egiten dizu. Kontuz ibili.

VVIIRRGGOO (abuztuak 24 - irailak 23)
Etxean obrak egiteko garaia heldu zaizu. Bota egie-
zu begirada bat katalogo berriei.

LLIIBBRRAA (irailak 24 - urriak 23)
Momenturik gaitzenetan ere senideak eta lagunak
beti izango dituzu alboan.

SSCCOORRPPIIUUSS (urriak 24 - azaroak 23)
Aspaldi bete zenituen 20 urteak. Hausnartu egizu
azken aldian duzun jarrerari buruz.

SSAAGGIITTAARRIIUUSS (azaroak 24 - abenduak 23)
Azken aldian alboraturik dituzu lagunak. Gogoratu
adiskidetasuna altxor bat dela.

CCAAPPRRIICCOORRNNUUSS (abenduak 24 - urtarrilak 20)
Etxeko lanetan laguntzea oso aberasgarria izaten
da. Probatu egizu, ea gustuko duzun.

AAQQUUAARRIIUUSS (urtarrilak 21 - otsailak 21)
Medikuarengana jo behar izan duzu asteon. Lasai, guztia
ondo irtengo da-eta.

PPIISSCCIISS (otsailak 22 - martiak 20)
Orduak igarotzen dituzu telebista aurrean. Horre-
la jarraituz gero, egongelako altzari bihurtuko zara.
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Gaur, maiatzaren 20an, Albertok
urteak egin ditu. Zorionak eta musu
handi bat Leire, Helene eta amaren
partez!

Maiatzaren 17an Gadeak, etxeko poxpolinak, 3 urte egin
zituen eta gaur aitita Juanek hainbat gehiago. Zorionak
familia guztiaren partez eta musu handi bana!

Pili eta Iñigo joan zen zapatuan ezkondu ziren Elorrioko Berrio
ermitan. Zorionak eta ondo pasatu dezazuela zuen eztei bidaian Italian,
zuen nesken koadrila gustukoen partez! Eta bueltatu e!? jajaja

Maiatzaren 16an urte bi bete
zituen gure etxeko txikiak.
Zorionak etxeko guztien partez
eta musu handi bat!

Atzo, maiatzak 19, Ane Zabalak 7
urte bete zituen. Zorionak printzesa
aitatxo, amatxo eta Loreren partez.
Ondo pasatu merendolan!

S
U

D
O

K
U

A
K

Zorionak amama, zure 96. urtebete-
tzean! Familiak egun berezi eta polit
bat igaro dezazula opa dizu. Animo
Juanita, gertu dago mendea eta!

ESKELAK

Ugaitz Atxutegi eta Amaia Abendibar maiatzaren 7an ezkondu ziren
Boroan. Zorionak eta ondo ibili Thailandian!

Maiatzaren 1ean Naia Rekalde
Egidazu jaio zen. Aprobetxau
oraintxe, formala denean, gero
emango du gerra! Zorionak
familiaren partez. Musu handi bat!

Zorionak amama! Ea afaltzera noiz
gonbidatzen gaituzun! Aizpea,
Ixone, Amaia, Enara, Sarai eta
Iraideren partez, besarkada eta
musu handi bat!

Aiorak maiatzaren 7an bere lehen
jaunartzea ospatu zuen. Oraindik
gogoan daukagu jaio zinen eguna.
Zorionak printzesa! Asko maite
zaituen familiaren partez!

Zorionak Irati!15 egunero
zotz egin dugun tarta zuri
egokitu zaizu. Txartela
gura duzunean jaso
dezakezu, Iurretako
Bixente Kapanaga 9an.

SUDOKUEN
SOLUZIOAK
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AKUILUAN Markel Onaindia 

Endika Blanco
Ikaslea

Kiribildu

“¿Cómo tocais juntos?”,
galdetu zidan mutikotxoak
barruan zuen harridura eta
jakingura ezin ezkutatuz.
Harridura trikitiaren haus-
poari eraginez soinua
ateratzeak baino, hainbatek
doinu berdina batera jotzeak
eragin ei zion. Hatzamarrak
eta mihia aldi berean
mugitzeko sarri izaten dudan
zailtasuna tarteko, ez nintzen
orduan berba bakarra
kanporatzeko gai izan, eta
irribarre lelo huts batekin
erantzun nion. Kanta amaitu
orduko desagertu zen
zaparroa, nire zapaburu
aurpegia ikusteaz asperturik,
seguruenik.

Tabernarik taberna
pentsatzen hasi, eta ume
gixajoaren buru-janak bere
logika bazuela konturatu
nintzen segituan. Izan ere,
batera jotzeko ondokoarena
aditu beharra dago, eta
horrek norberak berea
egiteak baino izerdi gehiago
dakar. Hala ere, bakoitzaren
izerdi tanta gazi hauek olatu
geldiezin bihurtzen dira
normalean, eta, horregatik,
batek daki noiz hasi ziren
hainbat koloretako musika-
riak euren doinu kuttunenen
mesedetan batzen.

Beste eremu batzuetan,
ostera, txikikeria eta berezita-
sunak puztuz, bakoitza bere
zilborrera begira bizi izan
gara urte luzetan. Orain,
apur-apurka, batzuek
Txindoki aldera joaten
jarraitzen badute ere,
ezkertiar abertzale gehienok
alderdikeriak eta harrokeriak
alde batera utzi eta amanko-
munean ditugun ideien alde
indarrak batzea lortu dugu.
Horrela bakarrik eragingo
dugu beharrezkoa dugun
aldaketa politiko eta soziala.
Badakizu, zure doinuak lau
haizetara zabaltzea gura
baduzu, ez kikildu eta
kiribildu!

LAUHORTZA

“Naziotasun eta hizkuntza
indigenak baztertuta daude”

eskatu, poliziari abisua eman...
handi geratu zitzaigun. Bai-
na, azkenean, 250 lagun
elkartu ginen. Itzelezkoa!
Lekukoa kitxuen instru-
mentu bat zen eta
amaieran testua ira-
kurri genuen kitxue-
raz, shuarrez, gazte-
leraz eta euska-
raz. Oraindik ez
dugu sinesten
egin genuena.

Hemengoagaz alde-
ratuz, bestelako
bizimodua izango
da hangoa.
Ohitura aldetik, eta
hemengo ikuspun-
tutik begiratuta,
nahiko matxistak
direla esan daiteke.
Andrea etxean umeak
zaintzen eta ortuan;
gizona basoan beharrean.
Hori da euren egunerokoa.
Dena naturatik jasotzen
dute, eta Jainkoarengan
asko sinisten dute. 

Zer egoeratan daude han-
go hizkuntzak?
Naziotasun zein hizkuntza
indigenak nahiko bazter-
tuta daude, eta lotsatu egi-
ten dira kitxuak edo shua-
rrak direla esaten; uste dute
bigarren mailakoak direla.
Gainera, seme-alabei ez die-
te ez hizkuntza ez ohiturarik
transmititzen. Ni egon naizen
eskola teorian elebiduna zen,
eta bost irakasletik bakarrak
zekien kitxueraz. Dena dela,
batzuk hasi dira egoeraz kon-
turatzen eta borrokatzen, eta
uste dut badagoela hobera egi-
teko esperantzarik.

Ane Loiola mallabitarrak Ekuadorren igaro ditu hiru hilabete, eta bere esperientzien zein sentsazioen berri kontatu digu asteon

Hezkuntza 
Bereziko 
ikaslea

Ane Loiola •

ez dakit umeei zerbait irakatsiko
nien, baina nik ikasi dudana...!

Gogorra ere izango da, ala?
Ni neu ezagutzeko balio izan dit.
Hemen bizi bako egoerak ezagu-
tu ditut. Familiarengandik urrun
egotera, lehenengo hilean gogo-
rra egin zitzaidan. Etxera sarritan
deitzen nuen. Baina gero negar
gehiago egin nuen hango familia
despeditzean! (barrez). Orain
hemengo erritmora ohitzen nabil.

Hango familia?
Bai. Han utzi dudana da. Niretza-
ko familia izan da; dagoeneko bi
familia ditudala esaten dut orain.
Gainera, han ez dago lagun koa-
drilarik-eta; denak familian mugi-
tzen dira. Bestalde, Gasteizko esko-
latik ere 11 ikasle egon ziren, eta
lagun onak egin ditut. Egin behar-
ko dugu afariren bat (barrez).

Zer eroan zenuen hara, eta zer
ekarri duzu?
Hezkuntzari begira gauza asko
eroan ditut, han ez baita Hezkun-
tza Berezia existitzen. Uste dut
guk ekarpen handia egin dugula
arlo horretan: materialak zelan
egokitu, zer erakutsi... Adibidez,
ume batek motrizitate falta zeu-
kan, eta beragaz zer landu zitekeen
aztertu genuen. Han asko zabal-
du dugun beste gauza bat Euskal
Herriko kultura eta ohiturak izan
dira. Handik hona, berriz, umil-
tasuna eta eskuzabaltasuna lako
baloreak ekarri ditut.

Euskararen aldeko Korrika ere
antolatu zenuten...
Ideia lehendik geneukan, baina
zeozer txikia egitea pentsatzen
genuen, guretzako. Gainera, lau
ikasleok banatuta geunden; ni
Pastaza probintzian nengoen eta
bertako hiriburuan, Puyon, ikas-
kide bat. Hango eskola handia
zen, eta irakasle bat emozionatu
egin zen ideia kontatzean. Ingu-
ruko eskolekin eta zuzendaritze-
kin hartu-emanetan jarri zen, eta
ideia aurrera atera zen. Baimenak

EEkkuuaaddoorrrreenn  iizzaann  ddaa  mmaallllaa--
bbiittaarr  ggaazzttee  hhaauu,,  HHeezziikkee--
ttaa  BBeerreezziikkoo  pprraakkttiikkaakk  eeggii--

tteenn..  AAsskkoo  iirraakkaattssii  eettaa  iikkaassii  dduuee--
ll aa   dd ii oo ,,   ee tt aa   ee uu ss kk aa ll   kk uu ll tt uu rr aa
zzaabbaallttzzeenn  eerree  iibbiillii  ddaa..  BBaalloorreeeezz,,
hhiizzkkuunnttzzeezz,,   nnaazziioottaassuunneezz  eettaa
bbeessttee  hhaaiinnbbaatt  ggaauuzzeezz  eeggiinn  dduugguu
bbeerrbbaa  bbeerraaggaazz..

Zer esperientzia bizi izan duzu?
Hiru hile egin ditut han; urtarrila
amaieran joan nintzen eta maia-
tzaren 1ean bueltatu. Esperientzia
ia deskribaezina izan da, itzela! Ez
nuen pentsatzen halakoa izango
zenik. Beste hiru ikaslegaz batera
joan nintzen bertara. 

Ikasketen harira eduki duzu hara
joateko aukera...
Bai. Heziketa Bereziko praktikak
egitera joan naiz. Erritmo ekua-
toriarra, apur bat katxondeokoa
dute han. Hara heldu ginen eta
esan ziguten: “Zer nahi duzue
egin?”. Ezin genuen sinetsi ez
zegoenik ezer pentsatuta! Ez
genuen familiarik ere. Otsailean
umeek han ez dute eskolarik, uda-
ko oporrengatik, eta komunitate
batera eroan gintuzten. Han ludo-
teka-eta egin genituen umeen-
tzat. Gero beste komunitate bate-
ra mugitu gintuzten, eta han hasi
ginen eskolak ematen. 

Zer nabarmenduko zenuke bizi-
tako esperientzien artean?
Nik hango pertsonak aipatuko
nituzke. Guztia ematen dizute;
baita ez daukatena ere. Niri afa-
ria emateko alboko etxera joaten
ziren eskatzera, eurek ez zeukate-
lako ezer afaltzeko. Familia eta
euren ingurua zelan zaintzen
duten ere harritzekoa da; beste
mundu bat da. Umeak egun osoan
zure gainean daude, jolasteko eta
ikasteko prest. Ikasteko makina
batzuk dira. Euskal Herriko kan-
tak ere erakutsi dizkiegu!

Irakatsi egin duzu,baina ikasi ere
egingo zenuen...
Asko. Hango tutoreari esaten nion:


