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dira Emakumeen Biran 

Antolatzaileak, laguntzaileak eta babesleak batu ziren Emakumeen Biraren aurkezpenean. Kepa Aginako.

Greba mugagabea
hasi dute A.P. Iberica
enpresako langileek
MMaallllaabbiiaa•• Langileak astelehenetik
daude greban, eta oraindik 2009ko
Hitzarmen Kolektiboagaz dabiltza-
la salatu dute, besteak beste. Zuzen-
daritzak greba bertan behera uztea
eskatu du negoziazioekin hasteko
baldintza moduan.

••IIuurrrreettaa
Okela eta Ardao Eguna ospatuko
dute zapatuan Askondon

••DDuurraannggoo
Spinning Maratoia etzi, euskararen
erabilera soziala sustatzeko

••IIzzuurrttzzaa
Plan Orokorra hasieraz onartuta

Hiltegiko lanei aurten
ekiteko eskatu du
Herria auzo elkarteak
DDuurraannggoo•• Durangoko Udaleko Hiri-
gintza Batzordeak 2012ko martxoa-
ren 1era arteko epea eman dio lanak
hasteko Erralderi. Herria auzo elkar-
teak lanak aurtengo urriaren 1a bai-
no lehenago hastea eta 2013ko otsai-
lerako amaitzea eskatu du.
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HERRIRIK HERRI
DURANGO

Urriaren 8tik 16ra egingo dituz-
te aurten Sanfausto jaiak, eta
dagoeneko hasi da jaietako kar-
tela aukeratzeko lehiaketa. Uztai-
laren 22ra arteko epea egongo da
kartelak Herritarren Arreta Zer-
bitzuan uzteko.

Kartel irabazleak 1.000 euro-
ko saria edukiko du. Aukerake-
ta egiteko, aurkeztutako lanen
artean bost kartel aukeratuko
ditu epaimahaiak. Gero, herri-
bozketa egiteko aukera egongo
da, udaleko webgunearen bidez
– www.durango-udala.net–.Boz-
keta horrek azken erabakian 
% 40ko pisua izango du. Lehia-
ketako oinarriak udalaren web-
gunean bertan daude. A.U.

Martxan da
aurtengo
Sanfaustoetako
kartel lehiaketa 

ko dute. Denbora tarte horretara-
ko luzatuko lioke alokairu kontra-
tua udalak. Herriako kideek, ordea,
lanok arinago hasi eta amaitzea
gura dute: aurtengo urriaren 1a
aurretik hasi eta 2013ko otsaila-
ren 28a baino lehenago amaitzea;
"data horretatik aurrera, Erraldek
ezingo luke gaur egungo instala-
zioetan jardun", diote Herriakoek.

Epeei buruzko eskariez gaine-
ra, alokairu kontratuan klausula
bat sortzeko eskatu gura dio
Herriak Hirigintza Batzordeari.
"2007an Erraldek eta Herriak sina-
tutako akordioko edozein baldin-
tza betetzen ez badute, alokairu

Durangoko Udaleko Hirigin-
tza Batzordeak Erralderi
2012ko martxoaren 1era

arteko epea eman dio lanak has-
teko, baina Herria auzo elkarteak
aurten bertan hasi daitezen gura
du. Auzokideen batzar nagusian
erabaki dutenez, hirigintza batzor-
de berrian presazko agerraldia
eskatuko du Herriak.

Hile honetan Durangoko Uda-
leko Hirigintza Batzordeak  eraba-
kitakoaren arabera, hiltegi berri-
ko lanak 2012ko martxoa baino
lehenago hasi beharko ditu Erral-
dek, eta 2014ko otsailaren 28a bai-
no lehenago amaituta egon behar-

Hiltegiko obrak arinago
hasteko eskatu du Herriak

kontratua etetea" izango litzate-
ke klausula horren eginkizuna.

Hauteskundeak tartean
Hiltegi berriko obrak hasi baino
lehenago Erraldek finantziazio egi-
tasmoa aurkeztu behar du Duran-
goko Udalean. Irailaren 30a baino
lehenago aurkeztu beharko du
proiektu hori. Tartean udal hau-
teskundeak izan direnez, enpresa-
ko zuzendaritzan aldaketak egin-

go dituzte laster, eta, besteak bes-
t e,  h o r re g a t i k  l u z a t u  d u t e
finantziazio proiektua aurkezteko
epea. Herria ados dago epe horre-
gaz, baina obrak egin bitarteko
alokairua udalak proposatu baino
gutxiago luzatzea gura du auzo
elkarteak. A.Ugalde.

Hirigintza Batzordearen azken erabakiak baloratu ditu auzo elkarteak

Berrizko obrak hasteko muga
datorren urteko martxoan
ipini du udalak; Herriak
aurten hastea gura du

Alokairuko baldintzen gainean
berba egiteko Hirigintza
Batzordean agerraldia
eskatuko du auzo elkarteak

Kontratua luzatzeko, Erraldek
finantziazio proiektua urria
orduko aurkeztu behar du 

Datorren barikura arte egongo da terraza berezia Herrian.

Tabernetan terraza
estaliak ipintzeko
eredua aurkeztu dute
Terrazen ordenantza berrian horretarako aukerak
egon daitezkeen aztertuko dute PERCO mahaian

"Urtaroetara mugatuta ez dauden
terrazak" edukitzeko moduak
aztertzen eta ekarpenak batzen
dabiltza Durangon. Tabakoaren
legea dela-eta terraza bereziak
ipintzeko aukeretako bat aurkez-
tu du +Dendak elkarteak Herria
tabernan. Aste bete barrura arte
egongo da bertan, ostalariek,
herritarrek eta udal arduradunek
ikusteko eta iritziak emateko. 

Merkataritza bultzatzeko hel-
burua duen PERCO mahaian
terrazen ordenantza berritzen
dabiltza, eta 2012ko urtarrilerako

onartu gura dutela azaldu dute
mahai horretako kide diren poli-
tikariek. 

Herria tabernan ipinitako egi-
turak bi zati ditu: sabaia eta man-
parak. Sabaiak eguzki filtroa eta
ura batzeko kanaloiak dauzka.
Led teknologiako lanparak ere
badauzka, eta eguzki plaka batek
sortutako energiaz pizten dira.

Modelo ugari daude eta taber-
na bakoitzak terrazarako espazio
desberdina daukanez, zer auke-
ra dauden aztertu beharko dela
azaldu du Guillermo Oarbeaskoa
+Dendakeko lehendakariak. 

Iritziak eta ekarpenak ema-
teko +Dendak-en bulegora jo dai-
teke. Plateruen plazan daude,
astegunetan, 19:00ak arte. A.U.

Taberna bakoitzak daukan
espazioaren arabera
aztertuko dituzte aukerak

Euskararen erabilera soziala areagotu gura dute antolatzaileek, azaldutakoaren arabera. 

Kirolean euskara sustatu guran,
spinning egitera joateko deia
Durangaldeko I. Spinning Maratoi Txapelketa antolatu dute domekarako

Kirolean ere euskaraz lelopean
Durangaldeko I. Spinning Mara-
toi Txapelketa antolatu du iraba-
zi asmorik gabeko ITG elkarteak.
Domekan jarri dute hitzordua,
10:30ean, Ezkurdi plazan. Hez-
kuntza esparrutik haratago, eus-
kararen “erabilera soziala areago-
tzea” dute helburu. “Durango eta
Durangaldeko herritarren euska-
raren ezagutza maila handia den
arren, bestelakoa da eguneroko
erabilera”, diote. 

Dagoeneko ehundik gora
lagunek eman dute izena , eta
Mikel Zarrabeitia txirrindulari
ohiak ere egin du bat ekimenagaz.

Lehen mailan jardun zuen txirrin-
dulari abadiñarrak maratoia gida-
tu ere egingo du tarte batean:
“Bizikleta gainean lehen mailako
txirrindulariekin leihan ikusi dugu-
nontzat, ohore bat da jakitea las-
terketa talde berean dihardugula
euskararen erabileraren bidean”
dio Sergio Murillok, lasterketako
bultzatzaileetariko batek.

Irabazleak nekazal etxe
batean asteburuko egonaldia ira-
baziko du; bigarrenak, euskaraz-
ko kultur ekitaldiak ikusteko 
sarrerak: www.bizieuskeraz.com
webgunean sartuta eman daiteke
izena. A.Basauri

Mikel Zarrabeitia Abadiñoko
txirrindulari ohiak 
bat egin du ekimenagaz

‘Kirolean ere euskaraz’
lelopean antolatu dute 
spinning maratoi txapelketa
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GARAI ELORRIO

Oraingoz, Durangoko merkatu plazan saltzen duten zortzi nekazarik egin dute bat ekimenagaz.

Merkatu plaza bultzatzen
ahaleginduko dira baserritarrak
‘Baserritik plazara’ dioten mantelekin emango dute ezagutzera euren burua

Zapatu honetatik aurrera
‘Baserritik plazara’ leloa
daramaten mantelekin jar-

dungo dute Durangaldeko neka-
zariek Durangoko merkatu pla-
zan. Euren burua ezagutarazteko
beharrean hasi dira nekazari horie-
tako batzuk: “Gure generoagaz eta
sasoian sasoiko produktuekin
bakarrik beharra egiten dugun
nekazariak gara”,azaldu du Urdas-
pal Alberdik, nekazarien izenean.

Udalagaz eta merkatariekin
hartu-emanetan hasi dira, baina,
“zain egon barik, plaza bultzatze-
ko pausoak ematea” erabaki dute-
la adierazi du Alberdik. Merkatu
plazan azken hogeita hamar urtee-
tan baserritarren kopurua “erdi-
ra” bajatu dela adierazi dute neka-

zariek, eta “erosleak, berriz, gehia-
go”. Indarra galdu badu ere, pla-
za zuzeneko salmentarako “oso
leku interesgarria” dela diote, eta
horregatik ikusten dute Duran-
goko plaza zaindu eta bultzatze-
ko premia. 

Leku falta
Salatu dutenez, Durangoko plaza-
ko baldintzak ez dira egokienak
nekazarientzat: “Lekuak ez daude
adostuta, eta askok furgonetan
generoaz gain mahaiak ekarri
behar izaten ditu plazan lekurik ez
daukalako”. Alberdik azaldu due-
nez, baldintza horiek hobetzeko
eskaria egin dute nekazariek, eta
laster udalagaz batzartzekotan
dira. A.Ugalde

“Udalagaz hartu-emanetan
gaude, baina euren zain 
egon barik pausoak ematen
hastea erabaki dugu”

Azaldu dutenez, azken 30
urteetan plazako baserritar
kopurua erdira bajatu da;
“erosle kopurua gehiago”

Ekainaren 10a ipini dute muga
Ferixa Nausikoetarako kartel
lehiaketara lanak aurkezteko.

Irailaren 2tik 11ra izango
dira aurten jaiak, eta, iazko legez,
kartela aukeratzeko erakusketa
ipiniko dute lehenengo. Ekaina-
ren 20tik 30era Iturri kultur
etxean egongo dira kartelak,
herritarrek euren botoa emate-
ko. Gero epaimahai tekniko batek
erabakiko du zein izango den kar-
tel irabazlea.

Lehiaketako saria 500 euro-
koa da. Lehiaketako oinarrien eta
jakingarrien berri kultur etxean
eskuratu daiteke. A.U.

Ferixa
Nausikoetarako
kartel lehiaketa
martxan da

Wi-fi konexioa herri osoan
zabaldu gura dute
Internet konexioa ordaindu egin beharko da, eta
herritarrek alta eman beharko dute zerbitzuan

Garaiko Udala herrian internet
zelan zabaldu aztertzen dabil, eta
wi-fi konexioa erabiliko du horre-
tarako. Antza denez, hainbat herri-
tarrek arazoak izan dituzte seina-
lea lortzeko, eta horregatik hartu
dute erabakia ordezkariek.

Instalazioa, martxan jartzea
eta mantenimendua kontuan har-

tuta, 9.500 euroko aurrekontua
zehaztu dute; Udaletxean, Kultur
Etxean eta frontoian dagoeneko
badago konexioa. 

Ordaindu egin beharko da
Kultur Etxean internetera konek-
tatu gura duenak doan egin ahal
izango du, baina herri osora zabal-
du gura duten konexioa ordaindu
egin beharko da. Herritarrek alta
eman beharko dute zerbitzuan.

Oraingoz antenak non jarri
aztertzen dabiltza; zortzi antena
txiki izango ei dira, auzune guz-
tietan konexioa ziurtatzeko. M.O.

Oraingoz antenak non jarri
aztertzen dabiltza; zortzi
antena txiki izango ei dira

Kiroldegiko teilatua
aldatuko dute udazkenean
Obrek ez lukete kiroldegiko martxan eragingo
eta 240.000 euro inguruko gastua izango dute

Haizeteek eta txingor egunek
behin baino gehiagotan arazoak
eragin dituzte Elorrioko kirolde-
giko teilatuan. Aurten teilatua
berriztea onartu dute udal aurre-
kontuetan, eta lanen proiektua
idazteko lana Estudio K enpresa-
ri esleitu dio udalak hile honetan,
10.761 euroko aurrekontuagaz.

Niko Moreno alkateak azal-
du duenez, teilatua udazkenean
aldatzea aurreikusi dute, eta
240.000 euro inguruko kostua
izango du obrak. Teilatuko lanek
kiroldegiko martxari ez diotela
eragingo nabarmendu du. 

Ondare Ibilbidea argiztatzea
Ondare Ibilbideko monumentuak
argiztapen bereziagaz nabarmen-
tzeko egitasmoa ere aurrekon-
tuetako asmoetako bat da. Argiz-

tapena zelan ipini pentsatzeko
lan teknikoa esleitu dute, eta gero
proiektua exekutatzeko diru-
laguntzak eskatu dituzte. A.U.

Ondare Ibilbidea zelan
argiztatu aztertzeko
proiektua esleitu du udalak



PublizitateaP 2011ko maiatzaren 27a, barikua anboto4



anboto 2011ko maiatzaren 27a, barikua HHerririk herri 5

IURRETA

Okela eta Ardao Eguna
ospatuko dute zapatuan
Umeentzako tailerrak ere eratu dituzte, aurten;
11:30etik 13:30era bitartean izango dira

Okela eta ArdaoEguna ospatuko
dute, zapatuan, Askondo plazan.
Zortzigarrenez antolatu den azo-
kak 11 upategi batuko ditu, aur-
ten, eta umeentzako tailerrak ere
bai; 11:30etik 13:30era bitartean,
aurpegia margozteko eta pinak

egiteko aukera izango dute etxe-
ko gaztetxoenek, antolatzaileek
jakin eragin dutenez.

Arabako Errioxako Upategien
Elkartearen laguntzagaz antola-
tzen dute 11:00etan zabalduko
den azoka. Bertan, Arabako Errio-
xako hainbat ardo dastatzeko
aukera izango dute bertaratuko
direnek; horretarako 2,50 euroan
kopa erosi ahal izango dute. 

Bildotsa burduntzian
Gura beste ardo probatu ahal izan-
go da Askondon jarritako erakus-
tokietan. Burduntzian egindako
bildots pintxoak jateko, berriz, 1,5
euroan erosi daiteke txartela, anto-
latzaileek azaldu dutenez.

Arabako Errioxako Upategien
Elkarteagaz antolatu du azoka
Iurretako Udalak

Zortzigarrenez ospatuko den
azokak 11 upategi batuko
ditu Askondon

ATXONDO OTXANDIO

Anbotope elkartearen eta Atxon-
doko Udalaren arteko epaiketak
amaitzear daude. Udalak lokale-
ko alokairu kontratua amaitzea
erabaki zuenean jo zuen lehenen-
go Anbotopek epaitegietara, pro-
zeduran akats bat zegoela argu-
diatuta. Kaleratze agindua onar-
tu ez zutenez, udalak arlo zibiletik
beste prozedu bat hasi zuen.

Sententzia biek udalari
eman diote arrazoia, eta Anbot-
pek errekurtsoak aurkeztu ditu.
Duela hile gutxi lehenengoa eta
asteon bigarrena, errekurtsoak
atzera bota ditu epaileak. Laster
lokala uzteko data berria ipini-
ko diote elkarteari . A.U.

Anbotoperen
errekurtsoak
atzera bota ditu
epaileak

Zabuguneak atontzeko 
partaidetza bultzatu dute
Guraso eta umeen iritziak batu dituzte herrian
egokituko dituzten zabuguneen gainean

Andresa Landa Fundazioak eman-
dako diru-laguntzari eskerrak,
zabuguneak ipintzen dabiltza
Otxandion. 35.000 euro xahutzea
aurreikusi du udalak, eta bi leku-
tan egokituko dituzte umeentza-
ko jolaserako leku horiek; Andre-
sa Landa moduan ezagutzen den
eraikinaren ondoan bata eta Mai-
nondoko eskolan bestea.

Hala ere, udalak izaera bere-
zia eman dio egitasmoari, eta
parte-hartzea bultzatu du zer
zabu eta zelan ipini zehazteko.
“Guraso Elkartea, eskola eta uda-
laren arteko elkarlanean hartu
ditugu erabakiak, eta umeek ere

izan dute euren iritzia emateko
aukera”, Aritz Otxandiano alkateak
azaldu digunez; “ekimen honegaz,
zabuen erabiltzaile izango diren
eragileen parte-hartzea bilatu
gura izan dugu”, argitu du Aritz
Otxandianok.

Horretaz gainera, gune horie-
tan, lurrean, hainbat joko margo-
tu dituzte. M.O.

Guraso Elkartea, eskola eta
udalak elkarlanean jardun
dute erabakiak hartzerakoan

AHTa egiteko lanetan “delitu
zantzuak” ikusi ditu epaileak

Abiadura Handiko Trena  egi-
teko Orozketako lanetan
“delitu zantzuak” egon dai-

tezkeela adierazi du Bilboko Entzu-
tegi Probintzialak. Auzokideek eta
AHT Gelditu! elkarlanak Etxaran
erreka kutsatu zenean, duela urte
bete, zabortegi zahar bateko lurrak
mugitzean “ezelako legezko pro-
zedurarik jarraitu barik” jokatu
zutela salatu zuten, eta orain
Entzutegi Probintzialak kasua
aztertzea erabaki du.

Entzutegiaren erabakia jakin
ondoren prentsaurrean agertu
dira auzokideak, eta administra-
zioei ardura hartzeko eskatu die-

te, Orozketan eta orokorrean AHT-
ko lanen inguruan “legez kanpo-
ko jarduerak salatu eta ikertzeko”.

Hasieran auzokideen kereila
artxibatu egin zuen Durangoko
Instrukziozko 3. Epaitegiak. Entzu-
tegi probintzialak orain adierazi
duenez, “baimen administrati-
boak ondo egon arren, posible da
delitua egotea”. Auzokideek sala-
tu dutenez, “zabortegian metal
astunak, kotxeak, bateriak... zeu-

den, eta gainetik buztina bota
zuten. Euriagaz kutsadura hori
guztia errekara joan zen”. 

Etxaran errekako laginak
“udalak berak ere” hartu zituela
salatu dute; “baina gero ez zuten
ezer egin”, diote. Ardurak hartze-
ko eskatu dute: “Instituzioen lana
obrak kontrolatu eta herritarrak
babestea da”.

Protestak
Trenaren lanak salatzeko, AHT Gel-
ditu! elkarlanak ekainaren 4an
mendi martxa antolatu du Elo-
rrion, eta hilaren 11n manifesta-
zioa Arrasaten. A.Ugalde Lanak euren bizimodua aldatzen dutela azaldu dute auzokideek.

Bilboko Entzutegi Probintzialak Orozketako kasua aztertu behar dela esan du

Auzokideek administrazioei
ardurak hartzeko eta lanak
kontrolatzeko eskatu diete
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Tabako Gabeko Eguna
ospatuko da martitzenean
Durangoko Ezkurdi plazan standa ipiniko du 
Amankomunazgoak informazioa emateko

Maiatzaren 31 Tabako Gabeko
Eguna da nazioartean, eta hori
dela-eta Amankomunazgoko Dro-
gomenpekotasunen Prebentzio-
rako Zerbitzuak hainbat ekitaldi
antolatu ditu. 

Martitzen arratsaldean
Durangoko Ezkurdi plazan stan-
da ipiniko dute tabakoa erretzeak
eragiten dituen ondorioen gaine-
ko informazioa eskaintzeko. Erre-
tzeari uzteko Amankomunazgoak

antolatzen dituen ikastaroen
inguruko informazioa ere eman-
go dute, eta euretan izena ema-
teko aukera egongo da Ezkurdin
bertan. Arratsaldeko 16:00etatik
19:00etara egongo da standa
herritarrentzat gertu.

Tailerrak
Aste honetan eskualdeko ikaste-
txeetan landu dute tabakoaren
gaia, Drogomenpekotasunen Pre-
bentziorako Zerbitzuko adituen
laguntzagaz. Esperimentuen
bitartez, tabakoak gorputzean era-
giten dituen ondorioak ikusi dituz-
te Lehen Hezkuntzako 6.mailako
ikasleek. A.U.

Amankomunazgoak
eskaintzen dituen ikastaroen
informazioa emango dute

espediente egon direla dio, eta sol-
daten kobraketan “hile biko atze-
rapena” dutela. Azkenik, bost
urtean lanean ibili den emakume
bati kontratua amaituko ei zaio
asteon, eta “kaleratzerik ez egotea
eskatzen dugu”.

Goitondo auzoko industria-
gunean dagoen Automo-
tive Products Iberica

enpresako 30 langileetatik 22k gre-
ba mugagabea hasi dute. 2009tik
Hitzarmen Kolektibo beragaz
dabiltzala salatu dute, esaterako.

ELA sindikatuko Iñaki Arrie-
taren esanetan, hitzarmenean
eskatu duten “aldaketa bakarra”
soldata igoera izan da: “Beste guz-
tia dagoen legez uzteko prest gau-
de”. Bigarrenik, azken hiru urtee-
tan enplegua erregulatzeko bost

A.P. Ibericako langile ia denak
greban daude astelehenetik

“Ez dugu inor kaleratu”
Enpresako bazkide Jose Luis Sola-
gurenk ez dutela inor kaleratu dio:
“Praktiketako kontratua zuen eta
ez berritzea erabaki dugu”. Hitzar-
menari buruz “extraofizialki kopu-
ru batzuk” zebiltzatela eta nego-
ziazioan“beste batzuk planteatu”
zituztela dio: “Guk kontrakoes-
kaintza egin genuen eta harrezke-
ro ez dakigu ezer. Greba uzten
duten unean bertan negoziatze-
ko prest gaude, baina ez greban
dirauten bitartean”. J.Derteano.

Egunero 08:00etatik 17:15era enpresaren aurrean batzen dira langileak.

Oraindik 2009ko Hitzarmen Kolektiboagaz jarraitzen dutela salatu dute

“Greba amaitzen duten unean
bertan negoziatzeko prest”
dagoela dio zuzendaritzak

Gantza-Zelaietan
eraikiko dituzten 54
etxebizitzen zozketa
Gobernu taldeak aurreratu duenez, ekainaren 
15ean burutuko du Eusko Jaurlaritzak zozketa

Udalak komunikabideetara zabal-
du duten oharrean esaten denez,
98 abadiñarren artean zozkatuko
ditu Eusko Jaurlaritzak babes ofi-
zialeko 54 etxebizitzok. Gantza
Zelaieta inguruan eraikiko dituz-
ten babeseko etxebizitza hauen
zotz egitea, ekainaren 16an, pro-
balekuan egingo dute, 11:00etan.

Zozketaren hitzordua zehaz-
ten duen idatzian Jose Luis Nava-
rro alkateak azpimarratu duenez,
“esleipen hau egin eta gero babes
ofizialeko beste 20 etxebizitza
zotz egitea du udalak aurreikusi-
ta”. Traña-Matienan, Errota kul-
tur etxearen eta Pierburg enpre-
saren artean eraiki gura dituzte
babeseko etxebizitza horiek. 

Ekainaren 15eko zozketa ere,
beheko argazkiko urrikoa beza-
la, Zelaietako probalekuan buru-
tuko du Jaurlaritzak. I.E.

Ekainaren 15ean, 11:00etan,
Zelaietako probalekuan
egingo dute zozketa

Urrian zozkatu zituzten Muntsarazko 69 etxebizitza.

Esleitu dituzte kultur etxea
egokitzen amaitzeko lanak
Udal gobernuaren berbetan, 109.000 euroko aurrekontuagaz arituko dira

Hiru enpresak aurkeztu dituzte
euren proiektuak udalak deituta-
ko lehiaketara, eta udalean azal-
du diguten arabera, 109.000 euro-
ko aurrekontuagaz burutuko dituz-
te kultur etxea guztiz atontzeko
geratzen diren lanak. 

Obrak irailean hastea aurrei-
kusi dutela adierazi digute uda-
lean, eta urtea amaitu orduko gura
dutela erabilgarri egotea.

Besteak beste, igogailua eta
eskailerak ipiniko dituzte, eta azke-
neko ukituak emango dizkiete
solairu biei: margo eta argiztapen
lanak ere burutuko dituzte.

Lehenengo eta bigarren solai-
ruetan kultur etxe bezala erabil-
tzeko ehundik gora metro karra-
tu daude; kultur emanaldietara-
ko zein elkarteen bilgune bezala
erabiltzeko lekua dago.

Urteko inbertsio nagusia
Iazko urte amaieran,  2011 urte honi
begira udalean onartu zuten udal
aurrekontuan ere jaso zuten"kul-
tur etxeko bigarren faseko obreta-
ra" bideratuko zuela udalak inber-
tsio nagusia aurten: "igogailua ipi-
ni eta obrak amaitzeko" zen,
zehazki, diru-atala. I.E.

Hiru enpresa aurkeztu ziren
lanok burutzeko udalak
antolaturiko lehiaketara

Obrak irailean hastea
aurreikusi dute, eta urte
amaierarako lanak amaitzea
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Durangaldean labur

IZURTZA

BERRIZ ZALDIBAR

Rosa Etxeba Barruetabañena etxe-
barritarrak irabazi du 2011ko San
Pedro eta Santa Isabel jaiak iragar-
tzeko antolatu den kartel lehiake-
ta. Guztira zazpi lan aurkeztu dira,
udaletik azaldu dutenez; iaz bai-
no bost gutxiago. 

Irabazleak 400 euro eskuratu
ditu lanagatik. Lauburuak, Berriz-
ko irudi ofiziala eta hainbat kolo-
re nahastu ditu kartelean Etxebak.

Herriko onena
Orokorraz gainera, herriko lanik
onena ere saritu dute 150 eurogaz.
Sail horretan, Lola Gomez Marti-
nek irabazi du. M.O.

San Pedro eta
Santa Isabel
jaietarako irudia
aukeratu dute

Udalekuetarako izena
emateko azken egunak
Maiatzaren 31 arteko epea dute ikasleek
uztaileko ekintzetan apuntatu ahal izateko

Uztailaren 5tik 22ra bitartean egin-
go diren udaleku irekietarako ize-
na emateko aukera maiatzaren
31ra bitartekoa izango da, udale-
ko informazioen arabera.

Haur eta Lehen Hezkuntza-
ko gaztetxeoen izen-ematearen
prezioa, Berrizen erroldatuta-
koen kasuan, 60 eurokoa izango

da. Hala ere, “familia bereko batek
baino gehiagok parte hartuta des-
kontuak izango dira”, diotenez. 

Gurasoek udaleku irekien
programaren berri jaso dezaten
eta bestelako xehetasunetarako,
bilera antolatu dute ekainaren
8an, 19:00etan Kultur Etxean.

DBHko ikasleentzat
DBHko ikasleentzat, Gazteleku-
tik antolatuko dira surfa edo kan-
paldia lako ekintzak. Izena ema-
teko  Gaztelekura jo behar dute,
maiatzaren 31ra arte, arratsalde-
ko 17:30etik 19:30era. M.O.

Gurasoekin bilera antolatu
dute ekainaren 8an,
19:00etan Kultur Etxean

Hainbat herritarrek parte hartu du berridazketa prozesuan.

Hiri Antolamendurako Planaren
hasierako onarpena burutu dute
Joan zen barikuan eztabaidatu zuten gaia: kontra bozkatu zuen EAJk

Maiatzaren 20an burutu zuten ez-
ohiko udal batzarrera eraman zuen
gobernu taldeak Hiri Antolamen-
durako Plan Orokorraren hasiera-
ko onarpena egiteko proposame-
na. Iazko otsailean erabaki zuen
udalak planaren berridazketa lana
enpresa bati esleitzea, eta aurten-
go otsailean burutu duten herri-
galdeketaren emaitzak aintzat har-
tuta jardun dute txostena osatzen.

Legegintzaldiaren azkeneko
egunean, joan zen barikuan aur-
keztu zuten proposamena; Ezker
Abertzaleko ordezkariek alde eta

EAJkoek kontra bozkatu zuten.
Gobernuaren gaiagazko “moduak”
ez dituztela konpartitzen azaldu
dute jeltzaleek. Adierazi dutenez,
ez zaie bidezkoa iruditzen “hau-
teskundeetarako egun biren fal-
tan” aurkeztea hau lako “gai esan-
guratsua” bozketara.

Hirigintza Plana “datorren
legegintzaldian baliatuko dugun
tresna izanda, uste dugu ekaina-
ren 11tik aurrera eratuko den udal-
batzari dagokiola gai horren ingu-
ruko erabakiak hartzea”, dio Zarra-
beitia zinegotzi jeltzaleak. I.E.

EAJ: “Ez zaigu bidezkoa
iruditzen hauteskundeetarako
egun biren faltan aurkeztea
hau lako gai garrantzitsua”

Legegintzaldiko azkeneko
udalbatzarrean aurkeztu
zuten proposamena bozketara

Durangoko Bateginez GKEak,  ‘Ateak Zabalik’ astean,
340 bisita inguru jaso ditu Pinondoko egoitza
berrian. Jesuitak eta San Antonio-Santa Rita ikas-
tetxeeko DBH eta Batxillergoko ikasleak izan dira
bisitarien gehiengoa (230,  gutxi gorabehera).  Horrez
gainera, Durangoko elkarteen etorkizunari buruz-
ko mahai-ingurua antolatu zuten astelehenean,
hogei bat taldek parte hartu zutelarik. 

340 lagunek parte hartu dute
Bategizenen ekimenetan

Abadiñoko Udalak hiru autobus jarri-
ko ditu maiatzaren 29an Ondarroan
ospatuko den Ibilaldira joateko;
09:00etan irtengo dira Abadiñoko
Txanporta plazatik eta Traña-Matie-
nako eskola pareko autobus geltoki-
tik.126 lagunek eman dute izena;
19:00etan da itzulera ordua.

Ibilaldirako hiru
autobus Abadiñotik

Gurasoei zuzenduta, maiatzaren 30ean eta
ekainaren 2an sexu heziketa tailerra egingo dute
Learreta Markina eskolan. Irakaslea Eli More-
no psikologoa eta sexologoa izango da. Bes-
teak beste, seme-alaben sexu garapenean eta
hartu-emanetan baliabideak eskainiko zaizkie.
Maiatzaren 26rako izena eman behar da Uda-
leko Berdintasun Sailean.

Sexu heziketari buruzko
tailerra Berrizko eskolan

Durangoko Bartolome Ertzilla musi-
kal eskolan izena emateko epea hasi-
ko dute ekainaren 1tik 25era (11:30etik
15:00etara). Ikasgaiak hiru eremutan
banatuta daude: teoriko-praktikoak,
instrumentuak (bibolina, pianoa,
kitarra…) eta instrumentu taldeak
(orkestra, abesbatza…)

Durangoko musika
eskolan izen-ematea

Dantza tradizional
ikastaroa amaitu dute
Udalak dantza tradizional ikasta-
roa ipini zuen martxan 2010eko
urrian, eta 40 lagunek jardun dute
ikasten, bi taldetan banatuta.

Eguaztenero batu izan dira
dantza zaleak, Patxi Montero ira-
kaslearen irizpide eta azalpenak
jasoz. Astez asteko lana praktikan

frogatzeko, ikastaroari amaiera
berezia eman diote ikasleek. Goie-
rriko auzo etxean batu eta hain-
bat estilo landu dituzte: polkak,
fandangoa, zazpi-jauzi, erdizka...
Jainaga soinu-joleak lagundu die
musikagaz. Mokadutxoa jateko
ere aprobetxatu ei dute. M.O.
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BERBAZ
“Erretzeari uzteko orduan, ondo dator
antsietateak zelan eragiten duen jakitea”
Bi pakete erretzetik zigarrorik ez piztera pasatu da Anton Bikandi tabernaria. Tabakoa uzteko ikastaro batek lagundu dio

Anton Bikandi •

Jai Toki-ko tabernaria

Tabakoaren kontrako
legeagatik utzi dio
erretzeari

“Gaur ez, bihar erreko dut” esaten
badiozu, bihar berdin esan dezake-
z u ,  e t a  a n t s i e t a t e a  k o n t r o l a t z e n
laguntzen dizu ideia horrek. Kanpai-
kada deitzen diotena ere  badago:
lasai  zaudela bat-batean etortzen
den antsietatea. Ondo dator horiek
gauzok jakitea eta esperientzia bera
bizi duen jendeagaz berba egitea.

Tabakoaren kontrako legeagatik utzi dio-
zu erretzeari.Zer iritzi duzu legeari buruz?
Jende askok erretzeari utziko diola
uste dut, edo gutxiago erreko duela.
Baina uste dut kolpean barik apur-
ka-apurka debekatu behar luketeela
erretzea. Tabakoaren kontrako legea
datozen belaunaldientzako izango
da ona.  Beste bizio batzuk izango
d i t u z t e ,  b a i n a  t a b a k o a r e n a ,  g u k
eduki dugun moduan, behintzat, ez.
Gu 14-15 urtegaz hasten ginen erre-
tzen, eta gizonago ginela pentsatzen
genuen! 

Erretzaile batzuei ez zaie burutik pasatu
ere egingo tabakoa uztea. Zer gertatu
behar da erabaki hori hartzeko? 
Norbera fisikoki txarto ez bada sen-
titzen, tabakoak kalte egiten diola ez
badu igartzen, oso konplikatua da.
Argazkiak eta estatistikak erakutsi
ditzakezu,  baina kalte  horiek bizi
arte oso gaitza da jendeak erretzeari
u z t e k o  e r a b a k i a  h a r t z e a .  N i r e
kasuan,  lege honengatik  ez  bal i tz
erretzen jarraituko nuke.  Gehiago
esango nuke, legea kenduko balute,
beharbada, berriz ekingo nioke. Ez
nuen kalte fisikorik somatzen.

Abantailak igarriko dituzu, baina.
Mendira joateko ohitura hartu dut,
eta ikusi dut hobeto hartzen dudala
ar nasa.  Fis ikoki  hobeto sentitzen
naiz, bai. Hori egia da. A.Ugalde 

Oso-osorik guztiak ez zituen
erreko, baina, Anton Bikan-
dik duela gutxi arte 50 ziga-

rro isiotzen zituen egunean. Taber-
naria da bera, barra ertzean hain-
bat urtean dihardu beharrean.
Tabakoaren kontrako legea dela-eta,
erretzeari uztea erabaki zuen. Ikas-
taro baten laguntzagaz lortu du.
Aitortu digunez, baina, egunero iza-
ten du “bitxoa”-ren tentaldia. 

Urte askoan izan zara erretzaile?
Duela hogeita hamabost urte hasiko
nintzen, gutxigorabehera. Asko erre
izan dut,  gainera;  egunean 50 bat
zigarro, purutxoak aparte. Eta orain-
d i k  e r re t z a i l e  n a i ze l a  p e n t s a t ze n
dut...  Egunero eskatzen dit gorpu-
tzak erretzeko; droga gogorra da. 

Zergatik erabaki zenuen tabakoa uztea?
Tabakoaren Kontrako Legea  ipini
z u t e n e a n ,  d e r r i g o r re z  u t z i  b e h a r
izan nion. Tabernan lan eginda, ezin
nien bezeroei  ez erretzeko eskatu
eta nik erre. Egunean zortzi zigarro
erreko banitu, kalera irten ninteke,
edo ezkutuan ibili, umeen moduan.
B a i n a  5 0  e r re t z e n  n i t u e n ;  o n e n a
uztea zen. Bestela, denbora guztian
egongo nintzateke kalera ir teteko
aukera noiz edukiko pentsatzen. 

Kolpean utzi zenuen?
Bai. Legea sartzeagaz batera. Egun
batean bi  pakete  erre  ni tuen,  eta
hurrengoan zigarro bat ere ez. 

Hasieran txarto pasatuko zenuen...
Egun guztia  tabakoan pentsatzen
ematen nuen!  Ernegatuta ibi ltzen
nintzen; antsietateak jota, egun guz-
tia jaten ematen nuen... Lehenago,
goizero, jaiki eta segituan erretzen
nuen lehenengo zigarroa.  Hori  ez
egiteko goizetan mendira joateari
ekin nion, baina handik bajatzera-
koan,  ezin nuen erre  bar ik  i raun;
harrapatzen nuen guztia jaten nuen!
Horregatik erabaki nuen medikura
joatea laguntza eske. Hark erretzen
uzteko ikastaroen berri eman zidan,
eta ondo joan zait.

Orain umore onez ikusten zaitut.
Erdi  kontrolatuta  daukadala  uste
d u t .  L e h e n a g o,  d e n b o r a  g u z t i a n
nengoen horretan pentsatzen. Orain

erretzeko gogoa daukat, baina ezetz
esaten diot nire buruari. 

Zer ikasi duzu ikastaroan?
Ikastaroak daukanik onena jendea-
ren esperientziak entzutea da, eta
konturatzea denoi antzeko gauzak
pasatzen zaizkigula; ez dela norbera
bakarra. Eta barruan duzun “bitxoa”
ezagutzen duzu; itzela da. 

Zelakoa da “bitxo” hori?
A n t s i e t a t e a r i  “ b i t xo”  d e i t u  d i o g u
i k a s t a r o a n .  E z  g a r a  k o n t u r a t z e n
barruan daukagula, baina hor dago
eta asko laguntzen du “bitxo” horrek

zelan jokatzen duen ikusteak. Denok
a n t z e k o  e t a p a k  p a s a t z e n  d i t u g u :
“Zigarro bat bakarrik hartuko dut,
horrek ez du ezer egiten” lako kon-
tuak pentsatzen ditugu; batzuetan
haserre gaude, bestetan triste, lagun
bat galdu bagenu moduan... Antsie-
tatearen prozesua ezagututa, prest
zaude etapa horiek datozenerako.
E s a t e n  z i g u t e n  b i t xo a r i  e z  z a i o l a
“agur” esan behar, “gero arte” baino.
S e k u l a  g e h i a g o  e z  d u z u l a  e r re k o
pentsatzen baduzu, gogaitu egiten
z a r a ;  “Z e l a n  e g o n g o  n a i z  b i z i t z a
osoan hain txarto pasatzen?”, pen-
tsatu dezakezu. Aldiz, zure buruari

“Estatistika eta argazkiak erakutsi ditzakezu, baina
norberak bere azalean tabakoaren kalteak igarri

ezean gaitza da erretzeari uzteko erabakia hartzea”

“Datozen belaunaldiek
ez dute tabakoagaz guk
besteko biziorik izango”

“Egunean 50 zigarro
erreta, ezingo nuke

tabernan lan egin kalera
irteteko aukeren zain” 
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Garai Jatetxea
San Migel, 17 Garai.
Tel.: 94 681 35 95

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

i J
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KULTURA
ARGAZKIGINTZA ERAKUSKETA

Zaloa Fuertesen
argazki lanak,
denboraren
eraginaren isla  

Lehenengo aldia da erakusketa
batean parte hartzen duzuna?
Ez. Aurretik Mexikon, Queretaron
egin nituen. Gurasoak euskaldu-
nak ditugu, baina ni eta nire neba
han jaio eta bizitakoak gara, eta
bertan egin nituen lehenengo bi
erakusketak. Kaleko umeei buruz-
koa izan zen lehenengoa, berta-
ko ume askoren umetasun falta-
ren ingurukoa: jolasean ibili beha-
rrean, lanean hasten direnekoa.
Bigarren erakusketa Interailean
egin nuen bidaia bateko argazkie-
tan oinarritutakoa izan zen. 2003-
2004 urteen inguruan izan ziren
lehenengo erakusketa haiek.  

Abadiñoko erakusketarako auke-
ra zelan sortu zaizu?
Irailetik parte hartzen dudan Ber-
balagunen proposatuta antolatu
dugu. Euskaldunzahar eta berriak
elkartzen gara Berbalagunen, eta
giro oso polita sortzen da eguaz-
tenetako hitzorduetan.

Ekainaren 1eko aurkezpena pres-
tatuta daukazu?
Argazkien inguruan egingo dut
apur bat berba: sormen proze-
suari buruz. Baina, egia esan,
argazki bakoitzak zer esangura
daukan ez dut nik esango: ikusle
bakoitzak bere inpresioa erama-
tea da gura dudana. Argazkiak
leku edo egoera ahaztuei buruz-
koak dira: baserri inguruak, kale
izkina zaharrak… Denboraren era-
gina erakusten dute argazkiek.

Izenburuak ideia horri egiten
dio erreferentzia?
Hortik doa RAM Memoria erakus-
ketaren izenburua, bai: sarritan
geu konturatu ez arren euren ebo-
luzioa jarraitzen duten gauzei

buruzkoa da erakusketa: bizirik
dagoen memoriari buruzkoa.
Argazkietako horma eta txoko
gehienak Durango, Abadiño eta
Elorriokoak dira, eta badaude
Mexikon eta Txilen egindakoak
diren argazki bi ere.

Zer berezitasun dute erakuske-
tako irudiek?
Goroldioa, hormetan hazitako lan-
dareak… Egia esan, ez naiz iraga-
nari begira egotearen oso zalea,
baina denboraren eraginak jaso
gura izan ditut argazkietan.
Batzuetan tristea da, beste batzue-
tan argi apur bat sortzen du. Ahaz-
tutako izkinak  ageri dira argaz-
kietan, bizi garen erritmo azkar
honetan galtzen hasi garen ohi-
turak, atzean uzten gabiltzan sako-
neko gauzak… Orain pare bat hile
egindako argazkiak dira.

Zein izan da lan egiteko modua?
Ehundurekin zeozer egiteko gogoa
neukan oraingoan, eta Durango
eta Elorrioko leku batzuk begiz jota
neuzkan. Argazkiak ateratzen hasi
nintzen, eta baserrietan lotuta edo
kaioletan bizi diren animaliei arre-
ta jartzen. Ondoren, Photoshop-
ekin esperimentatu dut. Pertsone-
kin lan egitea dut gustuko, baina
abstraktuagoak, plastikoagoak dira
erakusketa honetako argazkiak.

Bietatik zer prozesu duzu gura-
go? Argazkiak egiteko momentua
ala ondoren ordenagailuagaz
lan egitea?
Biak gustatzen zaizkit asko. Lehen
gehiago egiten nuen kamera har-
tu eta besterik barik kalera irten.
Karrete mordo bat botatzen nuen.

Zergatik analogikoa?
Zain egote hori gustatu egiten zai-
dalako. Zer irtengo den zain ego-
te hori galdu egiten da digitalagaz. 

Koloretan egindakoak dira era-
kusketakoak.
Bai, lehen dena zuri-beltzean egi-
teko joera neukan, baina orain-
goan koloretan gura nuen egin.
Zuri-beltzean eta koloretan egin-
dakoak bata bestearen gainean
ipinita ere badaude. I.Esteban

Kamera analogikoagaz eginda-
koak dira argazkiak?
Bai. Analogikoaren zalea naiz.
Ondoren, eskaneatu eta digita-
lean tratatzen ditut. Hamabost
dolarreko formatu erdiko Holga
kamera zahar bategaz egindakoak
dira erakusketako argazki hauek.
Oso kamera interesentea da, izan
ere, argia sartzen uzten duelako
belatu egiten du negatiboa, ez du
irudi guztia berdin enfokatzen...
Efektu arraroak sortzen ditu. 

Mexikon diplomatu zen Zaloa Fuertes argazkigintzan,
eta ekainaren 1ean, gaur egun bizi den Abadiñoko
Zelaietako liburutegian ipiniko duen RAM Memoria
izeneko argazki erakusketa aurkeztuko du 19:30ean   

Ekainaren 1etik Zelaietako libu-
rutegian ikusgai izango den era-
kusketa iragartzen duen karte-
lean jasotako aldameneko irudia,
astoarena, Mexikon egindakoa
dela kontatu digu Fuertesek. 

Hain zuzen ere, Mexikon bizi
zela egindako argazkien negati-
boak zekartzan maleta galdu egin
zion hegazkin konpainiak: “mate-
rial guztia maleta batean galdu
zitzaidan…”, azaldu digu. 

“Pena izan zen, baina gau-
za berriak sortzeko ondo etorri
zitzaidan!” dio baikor.  

Mexikon eta Durangaldean
ezeze, argazkigintza lana egiten
hainbat tokitan jardundakoa da
Zaloa Fuertes: Zazpika aldizka-
rian argitaratutako erreporta-
jeak osatu ditu, esaterako, Pata-
gonian edo Kuban. Interneteko
www.zaloafuertes.com helbidea
da bere lanen erakusleiho. 

Negatiboak, maletak eta
sorkuntzarako bidaiak

“Kaleko umeei
buruzko erakusketa
egin nuen Mexikon”

“Analogikoan egin,
eskaneatu, eta gero

tratatzen ditut”

“Argazkiak leku eta
egoera ahaztuei
buruzkoak dira”
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Arantza Arrazola 
San Agustingo 

kudeatzailea

Kurutziaga ikastola
25 urte antzerkia
sustatzen

Kurutziaga ikastolak 25 urte darama-
tza antzerki tailerrarekin, urtero ikus-
kizun bat prestatuz DBHko 2. mailako
ikasleekin. San Agustinekin harrema-
na duela 11 urte dira, entsegu eta ema-
naldietarako aretoa erabiltzen hasi zire-
netik. Handik gutxira, ikastolako gura-
so batek hitz batzuk idazteko eskatu
zidan, proiektuaren ikuspegi pedago-
gikoaz nuen iritzia azalduz; hona
orduan idatzitakoaren zati bat: “Bizi-
pen hau ikastolakoekin partekatzen
hasi nintzenetik, jakin badakit halako
proiektu batek dedikazio handia eska-
tzen duela, lan ordu asko sartu behar
direla, talde lana eta kidetasuna ezin-
bestekoak direla, baita, albokoaren
lana errespetatzen jakin behar dela
ere.  Gainera, ‘benetako’ areto bat barru-
tik ezagutzeko aukera eskaintzen du,
horrek, ordea, aretoa zaintzeko ardu-
ra eta errespontsabilitatea ere eskatzen
ditu. Sorkuntza prozesua hutsetik abia-
tu eta argiz, doinuz eta testuz jantziz,
teatroaren magiaz jabetzen dira gaz-
tetxoak. Zalantza barik, kulturalki oso
proiektu aberasgarria da”

Orain berriro ere irakurrita zahar-
kitua gelditu dela iruditzen zait, horre-
taz guztiaz gain, era honetako proiek-
tuak Kultura Sustatzeko Tresna Osoak
direla iruditzen zaidalako (halaxe, gai-
nera, letra larriz idatzita).

Aurtengoan, 25. urtebetetzea dela-
eta, atzera begirako erakusketa bat ere
antolatu dute teatroaren hallean, eta
ikasle ohiek Txotxeri omenaldi txiki
bat eskaini diote. Argi dago Txotxe
proiektu honen arima paterra dela;
hala ere, lerro hauetatik proiektuaren
bihotz materra ere azalarazi nahiko
nuke: Elena, Amaia, Nekane eta Idoia,
alegia, euren ekarpenarekin herri hone-
tako antzerkia gorpuzten egin duten lan
ikaragarriagatik. Eskerrik asko, bosko-
te, bihotz-bihotzez.

GEURE DURANGALDEAANTZERKIA EMANALDIAK

Banarteren tailerrean sortu
duten obra aurkeztuko dute

G aur iluntzean burutuko du Aba-
diñoko Banarte antzerki taldeak
sortu duten azken obraren aur-

kezpena. Hirugarrenez antolatu duten
antzerki tailerreko kideek sortutakoa da
gaur, 19:00etan hasita, Traña-Matienako
Errota kultur etxean aurkeztuko duten ¿...Y
lloverá? izenekoa.

Eva Guerrero saioen dinamizatzaileak
zuzendu du lana, eta tailerrean parte hartu
duten sei antzezleren lanean dago ardaz-
tua: Sara Loiti,  Yolanda Barco, Alejandro Jon

Urbano, Aitor Coello eta Arantza Arin dira
¿...Y lloverá? obraren protagonista nagusiak.
Egileek azaldu dutenez, Jorge Carraganen
La lluvia lanean dago ikasturte honetan
prestatu duten hau oinarrituta. Denbora-
ren iragaiteari buruzkoa da sortzaileek azal-
du dutenez lana; “gure bizitzetatik alden-
du ostean berriro bidean agertzen zaizki-
gun pertsonez, egin ez genuena zalantzan
ipintzeari buruz...”, besteak beste.

Gaurko Errotako emanaldiaren ondo-
ren, ekainaren 1ean Eibarko Coliseo antzo-
kian eta ekainaren 2an Durangoko Plate-
ruenean ere eskainiko dute. 

Banarteren antzerki tailerrean sortu-
tako ¿...Y lloverá? lanean, sei pertsonaia age-
ri dira eszenan, baina hiru pertsonalitate
desberdineko bi pertsona dira ardatz. “Biga-
rren aukerei, maitasunari, hustasunari,
barkamenari, eta beste hainbat sentipenei
buruzko gogoeta da ¿...Y lloverá?. I.E.

Abadiñoko antzerki taldeak

sustatzen duen tailerraren

hirugarren edizioaren uzta 

Errotan gaur eta ekainaren 2an Plateruenean eskainiko dute ‘...Y lloverá?’

Jazzaren zortzigarren gaua
ekainaren 3an Plateruenean

Durangoko Bartolome Ertzilla musika esko-
lak eta Plateruenak elkarlanean eta helbu-
ru zehatzagaz antolaturikoa da ekainaren
3ko Jam Session saioa: Durangaldeko jazz
musikaren zaleen, musikarien zein entzu-
leen, bilgune bihurtzea antzokia.   

Azken urteetan egin duten eran, musi-
kari gonbidatuek zabalduko dute datorren
barikuko Platerueneko emanaldia ere: Juan
Ortiz piano-jotzailea eta Marcelo Escrich
kontrabajista gonbidatu dituzte oraingoan.

Ondoren, aipatutako jazzlariek gaua
berotu eta gero, parte hartu gura duten
musikari guztiei zabalduko diete Platerue-
neko eszenatokia. Horixe baita Jam Session-
en muina: gura duten musikari guztiek
espontaneoki parte hartu ahal izatea zuze-
neko musika emanaldian.

Besteak beste, pianoa, saxofoia, tron-
boia, tronpeta, gitarra eta bateria elkartu-
ko dira oholtzan, jazz estruktura jakinaren
gainean eurena eskaintzera.

Musika eskolan ikasle direnak, izan
direnak edo eskolarekin loturarik ez dau-
katenak ere batzen dira Platerueneko jazz
gauetan, irekitasuna baitu gauak ezaugarri
nagusi. Musikarientzat zein zaleentzat
hitzordu berezia da ekainaren 3koa: musi-
karientzako beste musikari batzuk ezagu-
tu eta eurekin jotzeko aukera da, eta doi-
nuekin gozatzekoa zaleentzako. I.E.

MUSIKA EMANALDIA

Durangoko Plateruenean izango da datorren barikuko Jam Session saioa.
Jazz musika zaleen, izan musikari zein entzule, elkargune izango da zita

Juan Ortiz piano-jotzailea eta

Marcelo Escrich kontrabajista

gonbidatu dituzte barikurako
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Adinekoak protagonista
dauzkan jardunaldia Durangon
Ukitu komikoa daukaten obra laburren bilduma da Gora ta Gora taldearen ‘La terracita’

EMANALDIAK

Maiatzak 27, 19:00 
Paulo Freire EPAko antzerki
taldearen, Mamáááá San
Agustin kulturgunean. 

Maiatzak 28, 20:00
Gora ta Gora taldearen La
Terracita, San Agustinen

Maiatzak 29, 19:00 
Gora ta Gora taldearen La
Terracita, San Agustinen

B i urterik behin Durango-
ko Udaleko Adinekoen
Sailak eta Gora ta Gora

antzerki taldeak sustatuta anto-
latzen duten zikloaren laugarren
edizioa aurkeztu dute. Gernika
eta Gasteizko gonbidatu dituz-
te aurten emanaldiak eskaintze-
ra, eta Durangoko taldeak ema-
naldi bikoitza eskainiko du; maia-
tzaren 28an eta 29an.

Hirugarren adina aktiboki
bizitzeko aukera da antzerki tai-
lerrak eskaintzen duena. Emai-
tza maiatzeko azkeneko aste
honetan izango dugu San Agus-
tinen: adinekoek eginak baina
publiko zabalari zuzendurikoak
diren antzerki obrak.

Ukitu komikoa daukaten
obra laburren bilduma da Gora
ta Gora antzerki taldeak maia-
tzaren 28an eta 29an eskainiko
duen La terracita; azken zazpi
urteetan taldearen zuzendari
lanetan jardun duen Izaskun
Asuak egokitutako Rafael Men-
dizabal eta Alvarez Quintero
anaien testuak dira antzezlana-
ren testuaren oinarria. 

Jardunaldien aurkezpenean
azaldu dutenez, gaur egun Gora
ta Gora taldea osatzen duten sei
lagunek hartzen dute lanean par-
te: Anunciación Varas, Victoria
Moreno, Pablo Romero, Jose M.
Zamakona, M. Jose Blanco eta
Pablo Romerok. I.E.

Urte birik behin, lan
berriren bat aurkezten
Jardunaldien aurkezpenean azaldu dutenez, gaur
egun Gora ta Gora taldea osatzen duten sei lagu-
nek hartzen dute asteburuan aurkeztuko duten
lanean parte. Asua zuzendariagaz sei-zazpi urte
daramatzan taldea da Durangoko Adinekoen
Egoitzako taldea, baina taldekide batzuek 16 urte
daramatzate elkarregaz antzerkia egiten. Orain 16
urte aurkeztu zuten lehenengo antzezlanaren
emanaldi batean egindakoa da ondoko argazkia.

Urte birik behin, aurreko urtean prestatuko
lanak aurkeztu dituzte 1995etik, eta jubilatuen eta
adinekoen egoitzetan eskaini izan dituzte gero.

Gernikako eta Gasteizko

taldeek aurkeztu dituzte

euren obrak asteon

Azken urteetan taldea

zuzendu duen Asuak

egindako egokitzapena

ANTZERKIA SARIKETA

MUSIKA EMANALDIAK

Tabira musika bandaren eta
Elgoibarko dultzaineroen
kalejira eta emanaldiak
Durangoko Euskal Astearen egitarauaren barruan jasota
dago maiatzaren 28 iluntzeko kalejira eta kontzertua

Durangoko Udalak antolatzen
duen eta joan zen asteburuan
abiatu zuten Euskal Astearen egi-
tarauaren barruan jasotakoa da,
maiatzaren 28ko Tabira musika
bandaren eta Elgoibarko dultzai-
neroen emanaldia.

Durangoko Alde Zaharrean
zehar, 19:00etatik aurrera burutu-
ko duten kalejiragaz zabalduko

dute egitaraua, eta 20:00etan
Andra Mariko elizpean egingo
dute emanaldia.

Miguel Arbelaitzek jardungo
du bandaren zuzendari, eta Elgoi-
barko lau dultzainerok ere joko
dute banda durangarragaz bate-
ra emanaldian.

Zortzi kanta jasotzen ditu egi-
tarauak: kalejiran Pelotari kanta
herrikoia eskainiko dute, esatera-
ko, musika bandak eta dultzaine-
roek, eta Oskorri zein Iñaki Urki-
zuren sorkuntzak ere bai. 

Bandak eskainiko dituenen
artean, Rugby taldeari eskainita-
ko ereserkia eta Maitetxu mia  zor-
tzikoa daude, esaterako. I.E.

Alde Zaharrean zehar

kalejira egingo dute, eta

elizpean kontzertua

Iurretako taldeak jaso du
‘Zugan ni’ sari nagusia
‘Brionia’ antzezlana aurkeztu duen talde iurretarrari eman
zioten joan zen barikuko sari banaketan sari nagusia

Ikasturte honetanBrionia ikuski-
zuna sortu duen Iurretako ikasle
gazteen taldeak jaso zuen, joan zen
barikuan Zornotza Aretoan egin
zuten ekitaldian, Zugan Ni lehia-
ketako sari nagusia. 

Sei taldek hartu dute aurten
ekimenean parte: Durangokoak,
Elorriokoak, Igorrekoak, Iurreta-
koak eta Zornotzako bik.

Irati Iturrate antzezlearen
gidaritzapean jardun dute iurre-
tarrek, eta etorkizunari irudime-
nez begiratuta sortutakoa da Brio-
nia: lurrikara eta uholdeen eragi-
nez munduko hainbat herrialde
desagertu ondoren, superpopula-
zio egoera batean abiatzen da
lehiaketaren epaimahaiak saritu
duen antzezlana. I.E.
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Kepa Aginako

de Bildu eta EAJ; PPren huatetsiak desore-
katu dezake balantza EAJren alde. Dena ger-
tatu daitekeela onartuta ere “mugimendu
horrek EAJri kostu politiko handia” ekarri
diezaiokeela uste du: “Bilduk alkatetza erre-
pikatuko duela esango nuke”. Koalizioan EA
eta Alternatiba izateak Bilduri ezkerrera zein
eskumara hedatzea ahalbidetzen diola uste
du Zubiagak: “herri batasunaren hazia da,
alderdi zabala, sentsibilitate sozial asko
batzen dituena, nahiz eta oinarri ezkertiar
eta abertzaleak eztabaidaezinak izan”.

PSE-EEren boto emaile asko etxean
geratu dira, eta “ez dute euren hauteslegoa
aktibatzen asmatu”. Alde horretatik,  “bik-
timizazioa ikuspegi sozialetik orain ez da
sinesgarria”, deritzo Zubiagak, “eta ez dute
diskurtso alternatiborik garatu”. 

EAJ erronkari eutsiz
EAJk erronkari eutsi diola uste du Zubia-
gak: “Berriz eta Durangon bazegoen ustea
Bilduk botoetan parekatzea lortuko zuena;
Berrizen alkatetza lortuko zuela ere esaten
zen. Bi herri horiei eutsi diete, beraz, emai-
tzak ez dira txarrak, nahiz eta euren udal
historiko batzuk galdu; Mañaria, esatera-
ko”. Hala ere, dagoeneko EAJk “ez du indar
hegemonikorik Durangaldean”. Monopolioa
bipolio bihurtu dela esn daiteke.

Aralarrek sortu den “soberanismo gune
horretan dauka tokia”, Zubiagaren ustez,
definizio zabal eta horizontal horretan:
“Orain pentsatu beharko dute zelan sartu
plataforma zabal horretan. Hasteko, modu
ona izan daiteke herrietan elkarlanari 
ekitea”. J.Derteano

Asteon irrati batean egin dioten elka-
rrizketan, Tontxu Rodriguez Bara-
kaldoko alkate sozialistak  puntu bi

aipatu ditu PSE-EEren gainbehera arrazoi-
tzeko: herritarrek udal kudeaketa beha-
rrean Gobernuarena bozkatu izana eta Bil-
duren bat-bateko “tsunamia”. Euskal Auto-
nomia Erkidegoan Bildu bigarren indarra
da eta Durangaldean lehena bozkei zein alka-
tetzei dagokionez. “2007ko emaitzak ikusi-
ta zantzuak bazeuden, beraz, ez da hain-
besteko sorpresa izan Durangaldean, bai-
na, hala ere, aurreikuspen onenak gainditu
ditu Bilduk”, dio Mario Zubiaga soziologoak.

Bilduk Durangaldeko zazpi herritan ate-
ra du boto gehien: Elorrio, Atxondo, Maña-
ria, Izurtza, Zaldibar, Otxandio eta Malla-
bian. Gainera, Elorrio ez beste denetan
gehiengo osoz gobernatuko du. Oro har,
Ezker Abertzaleak kudeaketa izan duen
udaletan “sarituak” izan dira Zubiagaren
ustez; Elorrio, Atxondo eta Otxandion, kasu.
Elorrion seina hautetsigaz berdinduta dau-

Bilduren agerpen indartsuak
EAJren hegemonia apurtu du
Mario Zubiaga soziologoaren ustez, “zantzuak zantzu, aurreikuspen onenak gainditu ditu Bilduk”

“Biktimizazioa ikuspegi sozialetik ez
da sinesgarria gaur egun, eta PSE-EEk
ez du diskurtso alternatiborik garatu”

2011 Errolda Parte-
hartzea

Absten
tzioa Bildu EAJ PSE-EE PP Aralar Indepen

dienteak EB Balio
barik

Zuriak

46.475 30.841 %33,6 10.921 9.922 3.126 2.223 1.373 1.958 637 270 411

2007Errolda Parte-
hartzea

Absten
tzioa EAJ EAE PSE-EE PP Aralar Indepen

dienteak EB Balio
barik

Zuriak

48.170 29.740 %29,7 9.131 7.072 3.802 2.459 1.559 1.894 705 358 1079

Atxondoko Bildukideak garaipena ospatzen. J.de la Cruz Zaldibarko Bilduko alkategaia pozik, emaitzak ezagututa.Abadiñon independienteek emaitza bikaina lortu zuten.

Bideoa: www.anboto.org
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“Jendea nekatuta
dago eta eredua
aldatu gura du”

Gainerako alderdi
denekin “berba
egiteko prest”

Durangori dagokionez, "orain lau
urte baino boto eta zinegotzi bat
gehiago lortu ditugu; beraz, oso
pozik gaude", adierazi du Alain Sal-
terainek. Emaitzak ikusita, "orain
arteko bideari jarraituko” diotela
diote: "Herritarrek gugan ipinitako
konfiantza lanagaz eta gogoz itzul-
tzen saiatuko gara".

Durangaldeko datuei dagokio-
nez, "lehenik herritarrek euren boz-
ka demokratikoki eman ahal izan
dutela azpimarratu gura dugu".
Eman diren emaitzak "errespetatu-
ko" dituztela diote:  "Beste alder-
diekin berba egiteko zein elkarre-
kin lanean aritzeko prest gaude”.

Urdaspal Bolinaga Durangoko Bil-
duren zerrendaburuak emaitza "oso
onak" lortu dituztela azaldu du.
"Inoizko emaitzarik onenak", Boli-
nagaren arabera. "Durangarrek alda-
keta gura dutela" islatu ei da emai-
tzetan, eta, bere ustez, "aldaketa
hori apurka-apurka ematen ari da".
Legez kanporatzeen afera dela-eta,
"Bildu kanporatuko balute zer egin-
go luketen begiratu daiteke orain".

Durangaldeari dagokionez,
"emaitza hauek jendea nekatuta
dagoela eta beste eredu bat gura
duela erakusten dute", bere aburuz.
Oso pozik agertu da eskualdean
alkatetza ugari lortu dituztelako.

Emaitzek “zapore
gazi-gozoa” utzi
diete sozialistei 

Zinegotzi bat
“berreskuratu”
dutelako pozik 

“Oso argia”
izan omen da

Bilduren eragina 
Dani Maeztu Durangoko zinegotzi
eta Aralarren legebiltzarkidearen
berbetan, "Bilduren efektua oso argia
izan da, eta espazio gabe utzi gaitu".

Durangon ez eze, Elorrion eta
Zornotzan ere aurkeztu du zerren-
da Aralarrek; hala ere, Durangon
baino ez du lortu ordezkaritza. Boto
kopuruan zerbait bajatu arren,
Durangon azken legealdian izanda-
ko zinegotzi biak mantentzea lortu
dutelako "pozik" agertu da Maeztu. 

Gainera, orain "bloke nagusi bi
daude Durangon, abertzalea eta
estatukoa; PP eta PSE-EEren artean
izan ohi da jokoan zinegotzia eta,
oraingoan, biek galdu dute bana".

Durangaldean lortutako emaitze-
kin, sentipen kontrajarriak adierazi
dizkigu Gaztañazatorre zinegotzi
durangarrak: “Tamalez, Durangon
zinegotzi bat galdu dugu, baina oso
garrantzitsua da Elorrion zinegotzia
berreskuratu izana”. Bestetik, PPk
ordezkaritza daukan Durangaldeko
beste bi udaletan, Zaldibarren eta
Iurretan, lehenago zeukaten sosten-
gua “mantendu” izana ere oso ontzat
jo du Gaztañazatorrek. Etorkizuna-
ri begira, bere alderdiak Elorrion
hartuko duen jarrerari buruz ez du
berbarik egin gura izan Gaztañaza-
torrek; “herriaren alde lan egiten
jarraituko dugu”, adierazi du.

“Barne krisia
konpontzea” da
orain lehentasuna

Jasone Agirre
irakaslea

Sor Juanita

Sor Juanita etorri zait buru-
ra. Moja alai eta barregarri
hura, erdi italieraz erdi eus-
keraz egiten zuena. Gauzak
okertu, konponbiderik ez
daukatela,  dena galduta
dagoela  uste denean, han,
Probidentzia  agertzen dela
sinesten zuen biziki  gure
mojak. Pasadizoak  konta-
tzen zizkigun, guk ere Pro-
bidentzian sinesteko. Eta,
egia esateko, santuengan
sinestea baino errezago egi-
ten zitzaidan, itxaropenera-
ko ate bat zelako Probiden-
tzia bedeinkatu hura.

Lehengoan, berriketan
nenbilela, probidentzia ber-
ba bota nuen. “Jasaus, ezin
dot sinistu!” bota zidan
batek. Urteetan entzun
barik zeukala, eta aste
berean, Pello Zabalari lehe-
nengo eta gero niri entzun
zidala. Harrituta zegoen....

Twitter eta facebook-
en sasoi “moderno” hone-
tan gaude, eta neu probi-
dentziaka.

Lotsarik ere ez.

Ha u t e s k u n d e o t a k o
emaitzokin, Bilduren gora-
kada ikusita, barka iezaida-
zue, baina  berba hori eto-
rri zait burura berriro. Dena
galduta zegoela zirudien,
urtetik urtera gero eta zai-
lagoa zen bidea Ezker Aber-
tzalearentzat. Ezin botorik
eman, eta milaka lagunek
hautagai izateko eskubide-
rik ez. Eta orain, ia egun
batetik bestera, dena irauli
da. Ilusioa berpiztu eta
bidean argia du Ezker Aber-
tzaleak aspaldiko partez.

313 mila lagun horien
fedea izan da, bai, Probiden-
tzia, Sor Juanita.  

Pilar Riosek azaldu duenez, "zapo-
re gazi-gozoagaz" jaso dituzte emai-
tzak. Durangon lau zinegotzi edu-
kitzetik hiru izatera pasatuko da 
PSE-EE; Riosek nabarmendu du
"emaitza duinak" direla, beste herri
batzuetan "emaitza txarragoak" izan
dituztelako. Hala ere, zinegotzi hori
galtzea ez dutela merezi izan uste
du: "Azken legegintzaldian lan asko
egin dugu udalean, lan ona".

Emaitza txarrak "krisiaren era-
ginagatik" izan direla uste du Duran-
goko sozialisten zerrendaburuak:
"Espainian eta Euskadin gaude
gobernuan, eta hartutako erabakiak
ez dira denen gustukoak izan".

Jose Luis Zubillagaren arabera, emai-
tzak "txarrak" izan dira Bizkaian.
Durangaldeko koordinatzailearen
berbetan, Bildu alderdiaren sarrerak
eragin "garrantzitsua" izan du emai-
tzetan. Horrez gainera, alderdiak bizi
duen "barne krisia" azpimarratu du.
Abstentzioaren jaitsiera ere nabar-
mendu du Ezker Batuko koordina-
tzaileak. "Orain lau urte baino boto
gehiago jaso arren, ez dugu ordez-
karitzarik lortu; jende gehiagok boz-
katu duelako da hori".

Hemendik aurrera lehentasuna
alderdia “barrutik konpontzea” izan-
go da: "Lanean jarraituko dugu,
lehengo emaitzak berreskuratzeko".

Bilduk lau batzarkide lortu ditu
eta PSE-EE bakarragaz geratu da

Batzar Nagusietarako bozketan abstentzioa %34koa izan da.

EAJk eta PPk lehenago zeukatenari eutsi diote; Ezker Batuak, aldiz, zuen ordezkari bakarra galdu du

Durangaldeari  bakarrik erre-
paratzen badiogu, Bilduk lortu
ditu botorik gehien. EAJk orain lau
urte baino 153 boto gehiago lor-
tu  du, baina Bilduk 223 botoren
aldea atera dio; nahiko parean
biak ere. Batzar Nagusietarako
sarritan “boto erabilgarria “deitzen
dena nagusitzen da alderdi txikien
kalterako. 

PSE-EEk 800 bototik gora gal-
du ditu Batzar Nagusietarako eta
PP mantendu egin dela esan dai-
teke, ehun boto inguru galdu
dituen arren. J.Derteano

Durangaldea-Arratia barru-
titik bederatzi batzarkide
erabakitzen dira, eta,

2007ko hauteskundeetan legez,
EAJk lau batzarkide lortu ditu. Bil-
du da bigarren indarr, hiru batzar-
kide lortu eta gero. PSE-EEk kol-
pe gogorra jaso du eta batzarkide
bakarragaz geratu da, orain lau urte
hiru lortu zituenean. PPk, berriz,
lehendik zeukan bakarrari eutsi dio.
Ezin dezake gauza bere esan Ezker
Batuak, zuen batzarkide bakarra
galdu egin du-eta. Abstentzioa
%34koa izan da.

Errolda EAJ EAE PSE-
EE

EB-
Aralar PP EA Zuriak

Balio
barik

48.170 10.013 6.001 4.585 3.089 2.923 1.121 511 975+6.001

Errolda Bildu EAJ PSE-
EE PP Aralar EB Zuriak

Balio
barik

46.475 10.389 10.166 3.776 2.811 1.721 789 694 378

2007ko emaitzak:

2011ko emaitzak:

313 mila lagun horien 
fedea izan da,
bai, Probindentzia,
Sor Juanita

Egun batetik bestera 
dena irauli da. Ilusioa
berpiztu eta bidean argia
du Ezker Abertzaleak
aspaldiko partez
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Aseguruak:
badaezpada,
derrigorrezko
neurri

estatistikek diotenez, eurak baitira
kolpe gehien izaten dituztenak. 

Autoa
Auto berria erosterakoan ohikoena
arrisku orotarako poliza kontrata-
tzea da. Geroago, hiru-lau urte
pasatuta, erantzukizun zibileko
asegurura pasatzeko joera dago.
Kristal apurketak eta lapurretak
lako osagarriak kontratatzea
komeni izaten da; horiek dira ger-
taera ohikoenak.

Poliza frankiziagaz edo barik
egiteko aukera edukiko dugu; diru
kopuru bat finkatu eta gure kalte-
ak ordaintzeko kopuru hori gure
kontu egongo da. Hortik gora ase-
guruak ordainduko digu. 

bigarren gidari moduan sartzea
polizaren baitan.

Duela gutxitik SINCO izeneko
fitxategia sortu dute, eta bertan
gidariek izandako istripuen histo-
ria ikusten dute aseguru konpai-
niek. Erantzukizun zibilari dagoz-
kion datuak daude, beste pertsona
bati kalteak egin zaizkion istripuak
ageri dira SINCOn. Historial hori
aseguruen prezioa kalkulatzeko
erabiltzen dute geroago eta kon-
painia gehiagok.

Lehen, sexuen arabera desber-
dintasunak egiten ziren. Orain
gazteenen artean egiten dira
bereizkeriak, egitekotan; mutilek
neskek baino garestiago ordaindu
behar izaten dituzte aseguruak,

Auto berria erosterakoan edo kar-
neta atera berri dugunean, ondo
pentsatu beharreko kontua da
aseguruena. Konpainia eta aukera
ugari daude merkatuan, baina
badaude joera batzuk aukera hori
egiterako orduan lagundu gaitza-
ketenak.

Gidaria
Gidariaren adina eta historia
hartzen dute kontuan aseguru
etxeetan. Karneta atera berritan,
beti izango da asegurua garestia-
goa, eta 18 urte edukiz gero,
orduantxe dira prezioak garestie-
nak. Horregatik, ohikoa da hasie-
ran gurasoen izenean egitea ase-
guru horiek, eta gidari gaztea

Autoari eta gidariari dagokion 
aseguru egokiena aurkitu behar da

SINCO datu basea

erabiltzen dute 

aseguruek gidarien

historia ezagutzeko

Autoa erosi eta urte

batzuetara, arrisku

orotarako polizatik

erantzukizun zibilera 
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Normalena, norbere
kotxea apur bat 
deportiboago bihurtzea
da, aurrealdea aldatuz

Tuninga autozale askok duen
afizioa da, ibilgailua teknikoki
zein estetikoki eraldatzea hel-
buru duena. Badira urte
batzuk tuning deritzon feno-
menoa jaio zela, eta, dagoe-
neko, edozer ikusi daiteke
kaleetan. Teknologia eta
irudimena izanda, kotxe
bereziak lortu daitezke.

Alde teknikoa
Kotxeari motor hobea ipintzea ohiko jarduera da.
Abiadura handiagoa hartuko du modu horretara
gure ibilgailuak, potentzia handi-
tzeko pieza eta gehigarriak
txertatuz. Azelerazioa
hobetzeko ere badaude 
formulak merkatuan.
Indargetzaile eta gurpil ego-
kiak ipiniz gero, gainera,
kotxearen segurtasunean ere
irabaziko dugu. 

Horretaz gainera, tuninge-
an modan dagoen kontua

musika ekipoa da. Asko eta asko dira
atzeko maletategian bozgo-
railu oso handiak jartzen
dituztenak.

Estetika ausarta
Kanpotik autoari eman ohi zaion
estetika ez da batere kontserba-
dorea. Forma eta koloreak landuz,
diseinu propioa bilatzea da kon-
tua. Normalena, norbere kotxea

apur bat deportiboago bihurtzea da, aurrealdeari
lasterketetako ibilgailuen itxura emanez.

Koloreen kasuan, bizien aldeko
apustua egin ohi dute ausartenek.

Estilo bitxiak
Sektorea zabaltzen dabil. Estilo
berriak jaio dira tuning mun-
duan, “Autoarte” delakoa kasu.
Diseinuagaz, kotxea ia eskultu-
ra bilakatzea gura izaten du
egileak. Esku onaz gainera,

sormen gaitasun handia beharko da,
baina, emaitza ona lortzeko.

Errepliken munduan murgilduta Nork ez du amets egin marka garestie-
netako kotxeekin? Eta pelikuletako
kotxeren bategaz? Tuning kulturan
zabaltzen dabilen ohitura da erreplikak
diseinatzea, aurreko galderen harira. 

Lehenengo eta behin, argi izan behar
dugu lortuko dugun ibilgailua ez dela
jatorrizkoa izango, baina hurreratu gai-
tezke. Oinarri moduan erabiliko dugun
autoaren gurpilen eta ardatzen arteko
distantzia kontuan hartu behar dugu
hasieran. Txaparen diseinua eta pintake-
ta izango da hurrengo pausua, eta gero
beste elementu batzuk gehitu daitezke.
Adibidez, soinua aldatzeko, ihes-hodia
aldatzea izan daiteke aukera bat.

Teknologia eta irudimena
Tuning munduan jarduera eta estilo berriak
agertzen hasi dira
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eman behar zaio. Horrek eragina
du, gurpilak aldatzerakoan ere;
esan bezala, antzeko gurpilak eza-
rri behar dira beti.

Autoko bi gurpil aldatzerako-
an, osoen daudenak atzealdean
jartzea gomendatzen dute, bi
ardatzen arteko oreka errazago
mantentzeko. Bolantearekin auto-
aren aurrealdeko ardatza kontro-
latzen da, gurpilak higatuago
egon arren; atzealdeko gurpil
berriekin orekatuta dago autoa. 

Gurpil berriei errodajea egitea
aholkatzen da; lehenengo 200
edo 300 kilometroak neurrizko
abiaduran egitea gomendatzen
da. Horrela, epe luzean errendi-
mendu hobea izango ei dute gur-
pilek. Gidatzeko modua gurpil
berriei egokitu behar zaio.  

Autoari etekinik handiena atera-
tzeko, gurpilek ere euren garran-
tzia dute; itsaspena eta erabilera
ere hobetuko dira, bide batez.
Lehenik eta behin, autoko lau gur-
pilak mota berekoak edo antzeko-
ak izatea gomendatzen dute adi-
tuek. Hau da, orekari garrantzia

Orekaren garrantzia

Autoko lau gurpilek
mota berekoak edo
antzekoak izan behar
dute. Orekak garrantzia
du segurtasunean

Autoko bi gurpil aldatze-
ko beharra dagoenean,
osoen daudenak 
atzealdean ezartzeko
aholkua ematen dute 

Beharren
araberako
aukera da
egokiena
Neguan, DGTk, elu-
rretarako gailu bere-
ziak edukitzea
gomendatzen du;
ohiko kateez gainera,
ehunezko zorroak eta
neguko gurpilak
daude aukeran.
Adituen arabera, nor-
beraren beharrei
erantzutea da garran-
tzitsuena. Hori dela -
eta, aholku bila ohiko
tokietara joateko
gomendatzen dute
mekanikariek.

Egin kasu TWI adierazleei
Gurpilak modu egokian izateak segu-

ruago gidatzea ahalbidetzen dute. Hori
dela-eta, noizean behin gainbegirada bat
ematea gomendatzen dute. Gurpilek
duten presioa egiaztatzeaz gainera, erro-
damendu-bandetako higadura begiratzea
ere aholkatzen dute. Horretarako, TWI
adierazleei adi egon beharra dago; adie-
razle horiek gurpilen hegaletan daude, eta
higaduraren lekukoak dira. Gurpilaren
marrazkia osorik agertzea komeni da.
Legalki, marrazkiaren tamaina minimoa
1,6 milimetrotakoa izan behar da. 
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Hein handi batean gure eskuetan
dago teknologia era egokian era-
bili eta erregai
gutxiago gasta-
tzea. Jakina dugu
dena ez dela
autoaren kon-
tua eta dara-
magun bizi
e r r i t m o a k
askotan azka-
rrago gida-
tzera eroan
arren, ingurugiro-
an ere erreparatu beharko genuke.
Are gehiago, askotan gidatze era-
ginkorra erabilita aurrerapauso
handiak emango genituzke segur-
tasunean ere.

Motorra martxan jartzean aze-
leragailua zapaltzea saihestu
behar da,
eta, dieselen
k a s u a n ,
komeni da,
behin martxan
jarrita, autoa
ibiltzen ez jar-
tzea segundo
pare bat arte,
olioak motorra

biltzea ere, ahalik eta gutxien aze-
leratzea eta balaztada handiak
ekiditzea. Era berean, 120km/h-ko
abiaduran edo 100 km/h-ko abia-
duran ibiltzeak %40 aurreztea
esan gura du. Izan ere, kontsumoa
abiaduragaz batera handitzen da-
eta. Hala ere, 80km/h-ko abiadu-
ran joateak laugarren martxan,
bosgarrenean beharrean, ez dauka
efektu onuragarririk. 

Segurtasun-tartea zainduz
Motorra itzaliko dugu luzaro geldi-
rik egotekoak bagara, eta segurta-
sun-tartea zainduz gidatuko dugu.
Premiazkoa ez bada ez dugu aire-
giroturik erabiliko, eta pneumati-
koen presioa kontrolatuko dugu.

labaintzeko zikloa hasi dezan.
Kontutan hartzekoa da baita ere -
beti ere, azeleragailua zapaldu

barik-, martxa engranatuan
eta 20 km/h
baino abiadura
b i z k o r r a g o a n ,
erregaiaren kon-
tsumoa ezdeusa
dela. Beraz, ona da,
azeleragailua zapal-
du ordez, motorra
balantza lez erabil-
tzea martxa engrana-
tuagaz. Kontua eduki

behar dugu, baina, ito-puntuagaz.

Martxa luzeak lehenetsiz
Biraketa-abidura minimoa erabili

behar dugu: gasolina-
dun motorretan
2.000-2.500 artean
komeni da martxa
aldatzea; gasoliodu-
netan, berriz, 1.500-
2.000 arteko bira-
keta abiaduran. 

I n g u r u m e n
ikuspegitik, oso
garrantzitsua da

martxa luzeak era-

Inguruari erreparatuz

% 40 aurreztea esan
gura du 120km/h-ko
abiaduran beharrean
100km/h-ko
abiaduran gidatzeak

Pneumatikoen 
presioa zaindu behar
da, eta luzaroan 
geldirik egotekoak
bagara motorra itzali
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Batez ere iaz, eskari beherakada nabaritu duen
arren, orain bost urtetik hona furgoneta barru-
tik preparatzeko helburuagaz Durangaldeko
hainbat lagunek jo dute Mallabian Furgolan
sortu zuen Igor Astarloarengana. 

Oheekin, armairuekin eta abarregaz osatu-
tako furgoneta erostea garesti begitanduta,
barrutik preparatu bako furgoneta erosi eta
ondoren egokitzen du askok: euren
eskuz egiten dute batzuek, eta
Furgolan lakoetara jotzen du beste
zenbaitek. Diru asko aurrezteko
modua delako hautatzen du gidari
eta bidaiari askok aukera hau.

Besteak beste, bertan lo egin, bazkaldu
edo atseden hartzeko prestatzen ditu Igorrek
Furgonetak, azaldu digunez, gauza bi bilatuz
batez ere: praktikotasuna eta erabiltzeko
erraztasuna. Ipini eta kentzeko armairuak,
oheak eta mahaiak sortzen ditu, eguneroko
bizitzarako, bidaiarako zein kargarako erabil-
garri eduki ahal izateko furgoneta.

Norbere beharren arabera

Espazioa zelan
baliatu ondo
www.furgolan.com webgunean erakus-
ten du Astarloak furgonetarako zelako
lanak egiten dituen, eta bertan dauka
kontakturako bidea ere. “Bezero bakoitza
furgoneta bat da”, azpimarratu du
Astarloak. Erabiltzailearen beharrizan
zehatzetara moldatzen ditu proiektuak:
furgonetan seme-alabek ere lo egiteko
lekua egiteko, esaterako, litera erako
ohea ipini die inoiz bezero batzuei.

Furgonetako leihoetarako kortinak
eta aluminiozko kortina termikoak ere
neurrira egiten dituzte Furgolan-en. 

Furgoneta hutsik erosi, egokitu barik, eta gero atontzeko aukera

Praktikotasuna eta 
erabiltzeko erraztasuna
helburu hartuta atontzen
dituzte furgonetak
Mallabiko Furgolan-en
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Renault 4 autoak, ‘Cuatrolatas’
moduan ezagutzen dugunak, 50
urte egin berri ditu. 1993an utzi
zioten ekoizteari, baina oraindik
errepidean ikusten dira noizean
behin. Durangaldean Josu
Hormaetxea iurretarrak (Berrizen
bizi da) 20 auto klasikotik gora
ditu, eta horietako hiru Renault
4ak dira; garaje batean gordeta
duen more koloreko bati estimu
berezia dio, “nire lehenengo autoa
izan zelako, anaiak eman zidana”.

Bere sasoian, estetika apur
bat alboratu eta funtzionaltasuna
ezaugarri nagusi izango zuen
autoa merkaturatu nahi izan zuen
Renaultek; irudietan duzuena izan
zen emaitza: “Orduko errepideak
ez ziren oraingoak bezain onak.
Sasoiko beste autoekin alderatuta

du Hormaetxeak: “Hauxe da
autoa birbaloratzeko une apropo-
sa. Batetik, gero eta gutxiago
ikusten dira, eta, bestetik, nire
belaunaldikoek (34 urte ditu)
gogoan dugu Renault 4a aro opa-
roago baten parte zen sasoia.
Hurrengo belaunaldiek bizi gabe
izango dute guk bizitakoa”.

Renault 4a historian gehien
saldu den hirugarren autoa da
Volkswagen escarabajoaren eta
Ford T-aren atzetik. Guztira, mota
horretako 8.135.424 auto ekoiztu
ziren 1993ra arte. Horietatik
800.000 inguru Espainiako esta-
tuan ekoiztu ziren.

Kuriositate moduan, aipatze-
koa da autozale batzuek Renault
4agaz Paris-Dakar rallya korritu
zutela behin; lasterketa
amaitu ez ezik,
hirugarren
amaitzea
lortu zuten,
podiume-
ra igoz.

esekidura bigunagoa zuen
Renault 4ak, eta horregatik eder-
to egokitzen zen errepideen edo-
zelako baldintzetara. Horrez, gai-
nera trakzioa aurrean zuen lehe-
nengotakoa izan zen”. 

Esekidura malguaren ondorioz,
bihurguneetan gura baino gehia-
go etzaten da autoa, baina hala
ere “edonork gidatu dezake eta
bidean ilara luzerik ez sortzeko
adina abiadura hartzen du”.

Ardoaren antzera, auto klasi-
koen balioak gora egiten
du urteak joan
ahala. Errepidean
gero eta 
‘cuatrolatas’
gutxiago ikus-
teak esan
gura du gera-
tzen direnen
balioak gora
egin duela
azken urtee-
tan. Gainera,
joera horrek beste
urte batzuetan
jarraituko duela uste

50 urte lata ematen
Esekidura biguna
zuenez, deneriko
bideetara egokitzen
zen Renault 4a

�Orain balioa 
hartzen dabil eta
horrela jarraituko du
datozen urteetan�

Mundu osoan zehar
zortzi miloi auto
ekoiztu zituzten
1993ra bitartean
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EAJ alderdiak boto kopuruan gora
egin du eta Bildu bigarren indarra
izango da. EAJk zinegotzi bat gehitu
arren, ez du gehiengo osorik; hala
ere, alkatetzari eusteko aukerak
ditu. PSE-EEgaz akordioa itxita,
gehiengo osoa lukete. 

Akordio hori barik ere gobernatu
dezake. Bildu eta Aralar batuta, EAJk
adina zinegotzi dituzte: zortzi. Hala
ere, berdinketaren kasuan, inbesti-
dura-ekitaldiko bigarren bozketak
boto gehien jaso duen alderdiari
ahalbidetzen dio alkatetza. 

EAJk zinegotzi bat irabazi du eta
Bildu bigarren indarra izango da

DDUURRAANNGGOO

Abadiñoko Indepiendienteek zein
Bilduk emaitzak oso onak lortu
dituzte Abadiñon. Lehenengoek
orain lau urte baino ia 500 boto
gehiago lortu dituzte. EAJk,aldiz,
beheranzko joeragaz darrai. Orain
lau urte alkatetza galdu zuten; joan
zen domekan, zinegotzien erdiak
galdu zituzten: lautik bira jaitsi dira.

Bilduk eta EAJk elkar hartuz
gero, gehiengoa dute. Orain lau urte
ere bazegoen aukera hori, baina ez
zen eman. Jose Luis Navarro biga-
rren legegintzaldiaren atarian dago.

Independienteek gogor eutsi
diote Bilduren gorakadari

AABBAADDIIÑÑOO

Berrizen EAJ eta Bildu dira ondorio-
rik baikorrenak aterako dituzten
alderdiak. Jeltzaleek boto kopuruan
gora egiteaz gainera, alderdirik boz-
katuena izatea lortu dute, askoren
pronostikoak hautsiz. 

Bildu asko hurreratu zaio EAJri
boto kopuruan, eta bost zinegotzi
ditu; besteak beste, EAk 2004an lor-
tutako 171 botoak Bilduk jaso ditue-
la dirudi. PSE-EEren zinegotziak
desorekatu dezake balantza. Akor-
diorik ezean, Orland Isoird jeltzalea
izango da alkate.  

EAJk 71 botoko aldeagaz
bakarrik irabazi dio Bilduri

BBEERRRRIIZZ

Berrizen 71 botoren aldea egon
bada EAJren eta Bilduren artean,
Iurretan tartea oraindino txikiagoa
izan da: 52 botogatik lortu du EAJk
alderdirik bozkatuena izatea.

Zinegotzi kopuruan berdinduta
daude, beste herri batzuetan legez.
PPk jakinarazi duenez, Bildugaz ez
du ezer ere eztabaidatzeko, beraz, 
PSE-EEren bidea bakarrik geratzen
zaio Bilduri alkatetzara heltzeko.
Bestela, Iñaki Totorikaguena izango
da, bigarren biderrez, Iurretako
alkate datozen lau urteetarako.

EAJk ozta-ozta lortu du
gehiengoa, Bilduren aurretik

IIUURRRREETTAA

Zaldibarren kasuan ez dago zalan-
tzarik. EAJren hegemoniagaz erabat
apurtu du Bilduk, eta gehiengo oso-
aren jabe egin da; beraz, koalizioa-
ren alkategai den Arantza Baigorri
izendatuko dute alkate ekainaren
11ko inbestidura-ekitaldian.

Bilduren emaitza ezin hobeak
aztertzerako orduan, kontuan hartu
behar da boto asko EAren adarretik
etorri direla, hiru zinegotzi baitzi-
tuen. PPk ere zinegotzi bat lortu du
jasotako 124 botoekin. PSE-EE zine-
gotzi bik ordezkatuko dute.

Bildu koalizioko Arantza
Baigorri izango da alkate

ZZAALLDDIIBBAARR

2011ko emaitzak:

2007ko emaitzak:

Errolda Absten. EAJ EAE PSE-
EE PP Aralar EB EA Zuriak

Balio
barik

22.122 %39,8 4.099 2.531 2.131 1.605 1.559 695 382 180 122

Errolda Absten. EAJ Bildu PSE-
EE PP Aralar EB Zuriak

Balio
barik

21.475 %35,9 4.649 3.650 1.801 1.501 1.373 465 269 146

Errolda Absten. AI EAE EAJ EB-
Aralar

PSE-
EE PP EA Zuriak

Balio
barik

5.943 %34 1.173 1.122 967 197 181 172 58 24 25

Errolda Absten. AI Bildu EAJ EB PSE-
EE PP Zuriak

Balio
barik

5.838 %28 1.649 1.516 652 106 103 91 28 19

2011ko emaitzak:

2007ko emaitzak:

Errolda Absten. EAJ EAE PSE-
EE EA PP EB-

Aralar Zuriak
Balio
barik

3.938 %37 875 718 331 171 161 139 51 30

Errolda Absten. EAJ Bildu PSE-EE PP Zuriak Balio barik

3.763 %34 1.012 941 292 142 52 48

Errolda Absten. EAJ EAE PSE-EE PP EB-
Aralar Zuriak

Balio
barik

3.255 %39,6 595 395 422 232 182 36 395+24

Errolda Absten. EAJ Bildu PSE-EE PP EB Zuriak
Balio
barik

3.069 %35,9 691 639 337 186 66 10 5

Errolda Absten. EAJ EAE PSE-
EE EA ZI EB-

Aralar Zuriak
Balio
barik

2.697 %37,8 406 311 296 261 118 51 10 311+24

Errolda Absten. Bildu EAJ PSE-EE PP Zuriak Balio barik

2.371 %35,2 780 324 251 124 30 31

2011ko emaitzak:

2007ko emaitzak:

2011ko emaitzak:

2007ko emaitzak:

2011ko emaitzak:

2007ko emaitzak:

Bilduk eta EAJk seina zinegotzi batu
dituztenez, PPk lortutako zinegotzia
erabakigarria izan daiteke. Izan ere,
Antonio Basasoitik Bilduri ahalik
alkatetza gehien kentzeko proposa-
mena luzatu die EAJri eta PSE-EEri.

Ana Otadui EAJko alkategaiak
Anbotori adierazi dionez, “guk gure
hautagaitza aurkeztuko dugu, eta
gure zinegotziek EAJko hautagaia-
ren alde bozkatuko dute. Ez dakigu
besteek zer egingo duten. Guk ez
dugu ezelako pakturik PPgaz, eta
batzar formalik ere ez dugu izan”.

Bilduk boto gehien atera arren,
EAJk lortu dezake alkatetza

EELLOORRRRIIOO

2011ko emaitzak:

Errolda Absten. EAE EAJ EHA PSE-
EE PP EA Zuriak

Balio
barik

6.030 %30,8 1.672 1.245 477 373 249 93 31 29

Errolda Absten. Bildu EAJ PP PSE-
EE Aralar SQ2-

EB Zuriak
Balio
barik

5.831 %28,7 1.741 1.505 276 223 199 161 44 40

2007ko emaitzak:
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Zaldibarren legez, Atxondon ere
garaipen argia lortu du Bilduk. Koa-
lizioak bibidertu egiten du udalba-
tzarrean EAJren zinegotzi kopurua:
sei hiruren kontra. Boto kopuruan
ere aldea nabaria da. Aurreko lege-
gintzaldian Ezker Abertzaleak izan
zuen gehiengo osoa eta datozen lau
urteetan Bilduk izango du. EAJ
aurreko legegintzaldian baino zine-
gotzi bat gutxiagogaz geratu da.

Beraz, Bilduko Rosa Maria Eliz-
buruk hartuko du David Cobosek
utzitako alkate kargua.

Bilduk bikoiztu egiten du 
EAJ zinegotzi kopuruan

AATTXXOONNDDOO

Haustekundeek aurreikuspenak
berretsi dituzte, eta orain lau urte
Batiak garaipen garbia lortu bazuen
(sei zinegotzi EAJko hiruren kontra),
oraingoan are alde handiagoz nagu-
situ da Bildu (zazpi biren kontra).

Boto kopuruetan aldea handia
dago: Bilduk bibidertu baino gehia-
go egiten du EAJ . Jeltzaleek boto 46
galdu dituzte 2007agaz alderatuta.
Beraz, Bilduk gehiengo osoz kudea-
tuko du udala eta ibestidura ekital-
dian Santi Uribe izendatuko 
dute alkate.

Santi Uribe izango da alkate
Bildu erraz nagusitu ondoren 

OOTTXXAANNDDIIOO

Bilduk 62 botoko aldea atera dio
EAJri; alde nahiko ziengotzi bat
gehiago izan eta gehiengo osoz
agindu ahal izateko. EAJk 30 boto-
ran egin du gora, baina ez da nahi-
koa izan alkatetzari heltzeko. Zine-
gotzien banaketa honela geratzen
da: bost Bildurentzat eta lau EAJren-
tzat. Bilduko Maria Milagros Mon-
dragon izango da alkate.

PSE-EEk nabarmen egin du
behera, kantitatez baino gehiago
proportzioz. 66 boto zituen 2007an
eta 31 ditu orain.

Bilduk gehiengoa lortu du eta
EAJk ere gora egin du

MMAALLLLAABBIIAA

Zaldibarren gertatu den moduan,
Mañarian ere Bildu erauntsi baten
moduan sartu da udalean, eta
gehiengo osoa lortu du; bost zine-
gotzi EAJko lauren kontra. Bi alder-
dien artean 17 botoko aldea baka-
rrik egon den arren, EAJ udalbatza-
rreko alderdi bakarra izatetik oposi-
zioan egotera igaro da.

Ondorioz, Mañariak alkate
berria izango du aspaldiko partez,
azken lau legegintzaldietan Jabier
Arteaga jeltzaleak agindu baitu.
Endika Jayo izango da alkate berria.

16 urteren ondoren, Arteagak
agur esan dio alkatetzari

MMAAÑÑAARRIIAA

1978tik  2007ra arteko udal hautes-
kunde guztiak EAJ irabazi zituen.
Orain lau urte, ordea, Herriko Talde-
ak lortu zuen gehiengoa, eta dome-
kan iraultza hori ez zela behin-behi-
nekoa izan erakutsi zuten hateskun-
deetako emaitzek. 

Herriko Taldeak 22 boto gehiago
lortu ditu eta EAJk 16 gutxiago.
Ondorioz, Herriko Taldeak zinegotzi
bat kendu dio EAJri: bost biren kon-
tra. Gontzal Sarrigoitiak gehiengo
osoagaz gobernatuko du datozen
lau urteetan.

Orain lau urte hasitako bidea
egongortu du Herriko Taldeak

GGAARRAAII

EAJk ezin izan du 2007an galdutako
alkatzeko berreskuratu eta garaipen
malgua lortu du Bilduk Izurtzan.
2007an EAE-ANVk baino 23 boto
gehiago eskuratu ditu; EAJ, aldiz, 18
bototan jaitsi da. Ondorioz, datozen
lau urteetan gehiengo osoagaz agin-
duko du Bilduk udalean; bost biren
kontra. Ekainaren 11n, Bildum koa-
lizioko Luis Jose Ballarin izendatuko
dute alkate.

Gainerako alderdiek oso boto
gutxi lortu dituzte. PPk eta PSE-EEk
boto bana bakarrik jaso dute.

Bilduk ia bibidertu egin du 
EAJk lortutako boto kopurua

IIZZUURRTTZZAA

Errolda Absten. EAE EAJ PSE-EE EB-
Aralar PP Zuriak

Balio
barik

1.220 %28,1 429 331 51 23 20 14 9

Errolda Absten. Bildu EAJ PSE-EE PP Zuriak Balio barik

1.179 %28,9 473 275 27 20 26 19

Errolda Absten. Batia EAJ PP EB PSE-EE Zuriak
Balio
barik

1.016 %20,5 500 265 11 9 9 9 4

Errolda Absten. Bildu EAJ PP PSE-EE Zuriak Balio barik

1.006 %20,3 522 219 15 9 22 14

Errolda Absten. EAE EAJ PSE-EE PP Zuriak Balio barik

1.017 %29,9 339 271 66 23 2 11

Errolda Absten. Bildu EAJ PSE-EE PP Zuriak Balio barik

981 %25,1 363 301 31 12 19 8

Errolda Absten. EAJ EAE PSE-EE PP Zuriak Balio barik

441 %29,2 177 103 9 5 10 103+8

Errolda Absten. Bildu EAJ PSE-EE PP Zuriak Balio barik

398 %14,6 173 156 4 2 4 1

Errolda Absten. HT EAJ PP Zuriak Balio barik

263 %12,1 126 92 2 11 0

Errolda Absten. HT EAJ PSE-EE Zuriak Balio barik

265 %14,1 148 76 1 0 0

Errolda Absten. EAE EAJ PP Zuriak Balio barik

228 %13 100 80 2 1 5

Errolda Absten. Bildu EAJ PSE-EE PP Zuriak Balio barik

216 %11,6 123 62 1 1 3 1

2011ko emaitzak:

2007ko emaitzak:

2011ko emaitzak:

2007ko emaitzak:

2011ko emaitzak:

2007ko emaitzak:

2011ko emaitzak:

2007ko emaitzak:

2011ko emaitzak:

2007ko emaitzak:

2011ko emaitzak:

2007ko emaitzak:
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durangaldeko astekaria

Anbotok ez du bere gain hartzen kolaboratzaileen zutabeetan, iritzi artikuluetan edo gutunetan adierazitako esanen eta iritzien erantzukizunik.

IRITZIA gutunak@anboto.org

Zapaburu Gazte Konpartsaren deialdia
Iepa gazteok! 

Hemen gaude urtebete pasa ondoren, gure oraina eta geroa eraikitzen jarrai-
tzeko gogoz beterik. Zapaburu Gazte Konpartsa sortu zenetik, ez dira gutxi aurre-
ra eraman ditugun gure ilusio eta ametsak: jaietako karpa eta egitarau propioa,
mendi irteerak, tailerrak, ikastaroak, mozorro eta literatura lehiaketak, bertso
saioak... Gogoratuko ditugu gazteon beharrei erantzuten saiatzeko barikueta-
ko kedadak, hausnarketak, lan egunak, txokolatadak, elkartrukatutako hain-
beste ideia eta iritzi, elkarrengandik ikasitako hainbeste kontu... Eta ahaztezi-
na izan zen martxoan egindako Zapaburu Eguna, aurretiko prestakizunak, egu-
neko bizipenak... eta kaleratutako aldizkaria, noski. Hau dena hasierako
lemaren harira: “Gazteok sortua gazteontzat”.

Baina aurrera begira ere baditugu beste hainbeste erronka. Udak momen-
tu ezin hobea eskaintzen digu gazteoi, izan eta izango garen denok batu eta
gure tamainako Durango eraikitzeko, gazteon aisialdirako beste erreferentzia
desberdin, alternatibo bat sortzeko. Eta uda ere ametsak egi bihurtzeko garaia
ere, nahi dugunerako aske garen denbora urria, eta horretarako deialdia egin
nahi diegu Durangoko gazte guzti-guztiei. Garaia da gure herriko jaietara begi-
ratzeko, gure ideia guztiak martxan jarri ahal izateko. Jakin dezagun mundu-
ko jairik onenak montatzeko borondatez lan egitera prest dagoen jendearen
parte-hartzea behar dela. Eta horretarako da helarazi nahi dugun deialdia, dato-
rren barikuan, ekainaren 3an, Pinondora gerturatu gaitezen Durangoko gazte
guztiak. 

Etortzera animatzen zaitugu zu ere, hau irakurtzen ari zaren gazte duran-
gar hori, ez baikenuke hau idazteko lana hartuko zu eta zure lagunak gertura-
tzea benetan nahiko ez bagenu.

Gogoratu: Ekainaren 3an, arratsaldeko 18:00etan, Pinondon. Eguraldi ona
eginez gero kanpoan batuko gara, eta euria bada Pinondo Etxearen barruan,
eguraldi txarra ez delako nahikoa gure ilusioak zapuzteko.

Zapaburu Gazte Konpartsa

Elkarlanerako unea

Maiatzaren 22ak Durangoko udalbatzan utzi duen egoera aldekoa dela pentsa
daiteke, euskaraz bizi gura dugunoi aukera emateko. Horrela ulertu gura dugu,
horrela behar luke.  

Azken egunotan hainbat mitin, eskuorri, iragarki, kartel… ikusi, entzun
eta jaso dugu. Alderdi batzuek euskarari lehentasun osoa eman diote; beste
batzuek, ordea, ezinean ibili direla esango genuke.  Herrian nahi duenak eus-
karaz bizi behar badu, neurri handi batean, udal ordezkariek izango dute hitza.
Beraiek izango dira, gure udalerriko (udaletxeko, kiroldegiko, liburutegiko…)
langile direnen lan baldintzak eta euskara gaitasuna ziurtatuko dituztenak; beraiek
euskal kultura, euskal komunikabideak zein enpresa edo merkatari pribatuak
euskalduntzea diruz laguntzeko eta sustatzeko gaitasuna dutenak. Esan beha-

rrik ez, beraiek izan beharko luketeela ordezkatzen dituztenen eredu. 
Botoa emanda dago, ordezkariak aukeratuta daude, baina oraindik badau-

kagu zer esan. Herri mugimenduak jarrera eta ekimen eraikitzailea izan du beti.
Bidean, ordea, oztopo bat baino gehiago izan ditu udal ordezkarien ekimenez,
gehienetan eskakizunei entzungor egin baitiete. Gehiegi begiratu diote egile-
ari, zer egiten duen kontuan hartu beharrean. Baina temati agertu gara sarri
eta, geureari ekinez, zenbait proiektu ipini ditugu abian euskaraz bizitzen lagun-
du digutenak.  

Egia da Durangoko Udalak, hainbat tresna eta baliabide jarrita dauzkala
euskararen normalizaziorako: Euskara Zerbitzua, Euskara Plana (herriari begi-
ra zein administrazio barrura begira), Euskararen Ordenantzak… Baina ez da
nahikoa: oraindik gure herrian euskaraz bizi gura dugunok arazo eta oztopo
asko topatzen ditugu. 

Uste dugu estrategiak eta ekimen bateratuagoak jarri behar ditugula abian
denon artean, administrazioa kudeatzen dutenen eta herriko eragileen arte-
an adostuak; garrantzitsuena gogoak eta indarrak jartzea dela.

Guk, euskaraz pentsatu, sentitu, maitatu eta aritzen garenok, euskaraz egin
nahi dugu alor guztietan. Udalarekin harremanak euskaraz izan nahi ditugu,
polikiroldegiko ikastaroak euskaraz jaso nahi ditugu, herriko merkatal gune-
etan euskaraz aritu nahi dugu, kultur eskaintza euskalduna eduki nahi dugu,
politikariak euskaraz entzun nahi ditugu… Ekin diezaiogun lanari euskara lehen-
tasunezko hizkuntza izan dadin; udaletik herrira eta herritik udalera.

Berbaro euskara elkartea

Durangoko Aralarrek, eskerrak emanez

Lehenbizi zorionak eman nahi dizkiegu EAJri eta Bilduri: Lehenengoei,
Durangon hauteskundeak irabazi izanagatik; bigarrenei, Durangon eta oro-
bat Hego Euskal Herrian izan dituzten emaitza ikusgarriengatik. Abertzale
eta ezkerrekoak garen aldetik, pozgarria iruditzen zaigu.

Orokorrean, Aralarrek emaitza apalak lortu ditu. Hala ere, ez gaude triste.
Gizartean eragiteko eta gizartea bera eraldatzeko sortu ginen. Helburu horre-
kin, herri honi ekarpen garrantzitsua egiten ari gatzaizkio, eta horretan jarrai-
tuko dugu.

Durangon, ordea, emaitzak onak izan dira. Gainera, hauteskunde hauetan
inoiz baino babestuago sentitu gara: Estimatzekoa izan da kanpainan jaso dugun
laguntza. Oso pozgarria izan da 1.373 durangarrek gugan konfidantza jartzea,
eta benetan hunkitu gaituena, hauteskunde biharamunean zuongandik jaso
dugun arreta eta eskaini dizkiguzuen animoak. Horregatik bakarrik, merezi du.
Eskerrik asko.

Durangoko Aralar

Gutunak @

✑

Alderdi, elkarte edo taldeko eritziak kide baten izenean sinatuta eta ANBOTOren erizpideak jarraituz zuzenduta publikatuko dira. 
DATUOK BARIK EZ DA GUTUNIK ARGITARATUKO

Zure eritzia, gutuna edo fotodenuntzia helarazteko helbideak:
Bixente Kapanaga 9, 48215 Iurreta - astekaria@anboto.org

Izen-abizenak, telefonoa, helbidea eta NAN
zenbakiagaz batera bialdu behar dira.
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KIROLAK

Aurten ere goi mailako txirrindulariak batuko ditu Iurretan hasiko den Emakumeen Birak. Jon Iglesias

Emakumeen Bira, mailarik onenari
eutsiz, ekainaren 9tik 12ra 
Egoera ekonomikoari aurre egin eta mailari eutsiko dio Iurretako Emakumeen Bira Ziklismo
Elkarteak antolatzen duen lasterketak; Iurretan hasi eta Urduñan helmugaratuko da.

Ikuskizuna agindu dute XXIV.
Iurretako Emakumeen Birako
antolatzaileek. Txirrindulari one-

nak, talde eta selekzio sendoak,
etapa erakargarriak eta paisaia
ederrak: horixe da aurtengo edi-
zioaren errezeta. Eguaztenean
egin zuten ekainaren 9tik 12ra
jokatuko den lasterketaren aur-
kezpena, Iurretako udaletxean,
antolatzaile eta babesleek.

“Birak mailari eutsiko dio”,
adierazi zuen Agus Ruiz antola-
tzaileak. Baina antolaketa ez
dela erraza izan gaineratu zuen,
egoera ekonomikoari helduz.
Iñaki Totorikaguena Iurretako
alkateak eskerrak eman zizkien
antolatzaileei, eta “proba hau
zein emakumeen kirola babes-
teko konpromisoa” berretsi

zuen. Gainera, “anfitrioiak izate-
ak harrotasuna” ematen diela
azaldu zuen. 

Lehia bizia
Azken hiru edizioetako garaileak
Iurretako irteeran izango dira:
Marianne Vos, Judith Arndt eta
Claudia Hausler. Iaz etapak ira-
bazi zituzten Annemiek Van
Vleuten eta Nicole Cooke ere
garaipenaren bila etorriko dira. 

18 talde ariko dira, nor bai-
no nor: Diadora-Pasta Zara,
Nederland Bloeit, Lotto edota
Fassa Bortolo aipatu daitezke.
Hiru etxekoak: Jon Elorriagaren
Bizkaia-Panda, Eneritz Iturriaga-
ren Lointek eta Debabarrena-
Kirolgi. Azken honetako liderra
Leire Olaberria gipuzkoarra da.

Etapak
Lehenengo etapak Iurretan
izango ditu hasiera eta amaiera.
Arratsaldeko 16:30ean abiatu-
ta, 75,3 kilometro beteko dituzte
Zornotzatik pasatu, Larrabetzu
eta Morga igaro eta Aretxabala-
gane igoz, bueltan etorriko dira
gero. Bigarrena barikuan izango

da, 15:30ean hasita, hau ere
Iurretan. Autzagane eta Astorki-
gane igota, amaiera gogorra
izango dute zain, Milloi bi bider
igo beharko dute-eta, Lekeitio-
ko muga zapaldu aurretik. 115,6
kilometro guztira, eta aldeak
egiteko ibilbide egokia.

Zapatuan bi sektoretan
banatuko dute etapa. Lehenen-
goa Elorriotik Kanpazarrerako
kronoigoera izango da,
09:30ean, 7,6 kilometrogaz.
Bigarrena, 16:30ean, Deban
irten eta amaituko da; 81 kilo-
metrotan, Lasturko Txapasta
mendatea bi bider igoko dute,
eta Kalbario ere bai, behin, hel-
mugatik 10 kilometrora, etapa
hausteko aukera eskainiz.

Azken etapa, klasiko bihurtu
den Urduña-Urduña izango da.
Domeka goizeko 10:30ean
ekingo diote 125,7 kilometroko
ibilbideari. Hirugarren mailako
Garate eta bigarren mailako
Barrerilla mendateak azken igo-
erarako proba izango dira. Urdu-
ñako igoerak zein jaitsierak las-
terketa erabakitzeko balioko
dute. Markel Onaindia.

Bigarren etapan Milloi
bi bider igo beharko
dute, Lekeition
helmugaratu aurretik

Ekainaren 11n Elorriotik
Kanpazarrerako
kronoigoera burutuko
dute; 7,6 km-koa

Amaieran, Urduñako
igoerak zein jaitsierak
lasterketa erabakitzeko
balioko dute

Martitzenean jokatzekoa zen
Kubako eta Euskal Selekzioen
arteko saskibaloi partidua, bai-
na kubatarrek Londreseko
aeroportuan arazoak izan
dituzte bisekin; hori dela-eta,
atzeratu egin zen Euskal Herri-
rako bidaia. Durangon jokatu
ostean, Eskoriatzara joateako-
ak ziren kubatarrak; han ere ez
zuten jokatu partidurik. 

Aurre olinpikoa prestatze-
ko asmoagaz Europan bira
egiteko asmoa dute kubata-
rrek; lehenengo bisak zirela-
eta, ondoren Islandiako Grims-
votn sumendia dela-eta, bira-
rako prestaturik zituzten hain-
bat part idu bertan behera
geratu dira; tartean Euskal
Herrikoak. A.M.

Euskadi-Kuba
partidua bertan
behera utzi zuten

Elorrioko mutilak Ohorezko
Mailara igoera lortzen saiatuko
dira bihar; bi puntuko aldea
dauka laugarren sailkatua den
Otxarkoagarekiko. Denboraldi-
ko azkeneko partiduan Arratia-
ren kontra jokatuko dute elo-
rr iarrek, bihar,  17:00etan;
Otxarkoagak, ostera, Ugaoren
aurka  jokatuko du. 

Bestalde, Berrizek Oho-
rezko mailari eusteko azken
aukera du bihar, 17:30ean,
Bermeon. Hain zuzen, Berrizek
hiru puntuak lortu behar ditu,
eta horrez gainera, Basurto-
Ugeraga eta Retuerto-Balma-
seda partiduetako emaitzei
itxaron behar die. A.M.

Elorrio
igotzekotan;
Berriz, mailari
eutsi nahian

Aitor Martinez motor-gidaria
Fly Group R.T taldean arituko
da datorren denboraldian;
Espainiako Motoziklismo Txa-
pelketan lehiatzeko asmoagaz
jaio da talde hori. Martinez
abadiñarraz gainera, taldea
beste hiru kidek osatzen dute:
Iker Torrontegi gernikarrak eta
Oier eta Yaret Cascante anai
donostiarrek, hain zuzen ere.
Espainiako Txapelketan lehia-
tzeaz gainera, taldearen helbu-
ru nagusia bertako piloto gaz-
teentzako “tranpolina” izatea
dela azaldu du ohar batean
Martinezek. Gidariak lehiatzen
ari dira dagoeneko. A.M.

Aitor Martinez
Fly Group R.T-n
arituko da 
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Denboraldiaren azkeneko momentu erabakiorre-
netan gaude murgilduta. Beharbada, gutxik pen-
tsatzen genuen ACB Ligako finalerdietan gure bi
talde nagusiak, bai Bizkaia Bilbao Basket bai
Caja Laboral Baskonia, biak ala biak, protagonis-
ta izango zirenik.

Gasteiztarren kasuan zaila egiten zaigu
finalerdiak jokatzen ez ikustea, eta beharbada
beraien meritua gutxitu egiten dugu, baina Kana-
ria Handian egindako erakustaldia kontutan har-
tzekoa da. Gainera, arabarrek badakite Regal F.C.
Barcelonaren aurka kantxa faktorea irabaztea zer
den. Joan den urteko finala gogora ekartzea bai-
no ez daukagu. Baina aurten, nire ustez, askoz
ere zailago dauka Baskoniak. 

Bilbotarrek, ostera, ez daukate inongo
presiorik, eta, Valentzia atzean utzi eta gero,  edo-
zer egiteko gai dira. Madrilera joateko momentu-
rik onena da, gainera. Zergatik? Real Madril tal-
dea guztiz banatuta dagoelako. Jokalariak eta
entrenatzailea ez dira batere ondo konpontzen,
Fuenlabradaren aurkako partiduan ikusi zen
moduan. Madriletik garaipen batekin etortzea
erabakiorra izan daiteke, beraz. 

Ea zer gertatzen den bi finalerdiotan.
Baina imaginatzen duzue ACB Ligako euskal tal-
deen arteko finala? Zoragarria izango litzateke.
Oraingoz posible da. Ea, gutxienez, bi taldeetako
bat finalera sartzen dugun!A
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Unai Zamalloa
•Saskibaloi entrenatzailea

ACBren benetako ordua 

Partiduko emaitzak
www.anboto.org
helbidean daude ikusgai

Txapelketako partidetan, lehiaz gainera, giro ona egon dira.

Biharko Izarrak txapelketako
finalerdiak izan ziren atzo

Otsailean hasi eta gero,
Biharko Izarrak txapelke-
ta amaierara heltzen hasi

da. Atzo gauean finalerdiak joka-
tu zituzten ligaxkan partidu gehien
irabazi dituzten zortzi pilotariek.
Kanporaketak eta gero, hauek izan
dira finalerdietarako sailkatu diren
pilotariak: Mendizabal, Aretxaba-
leta, Arrese, Landaburu, Ezkurdia,
Zubiri, Azpiri eta Untoria. Carlos
Garcia antolatzailearen berbetan,
pilotariek “oso maila ona” eskai-
ni dute, eta txapelketa osoan
zehar legez, finalean ere ikuski-
zuna ziurtaturik egongo da. 

Garciaren aburuz, Untoria
nafarra ligaxkako “atzelari one-
na” izan da, eta zeresan handia
emango duen pilotaria izango ei
da. Durangaldetik, ostera,  bi
lagun sailkatu dira finalerdieta-
rako: Landaburu eta Azpiri elo-
rriarrak, hain zuzen ere. Azken
hori izan da txapelketako “sor-

Mendizabal-Aretxabaleta eta Arrese-Landaburu; Ezkurdia-Zubiri eta
Azpiri-Untoria bikoteak lehiatu ziren. Emaitzak, www.anboto.org-n 

presa”;  Perez faboritoaren
aurretik sailkatu da gazte elo-
rriarra. Garciak, Mendizabal
antzuolarraren txapelketa azpi-
marratuz, pilotariak izandako
ibilbidea nabarmendu gura izan
du: “Finalera helduz gero, ez
luke lehenengoa izango”. 

Ikusle aldetik egon den
erantzuna “nahiko ona” izan dela
nabarmendu du Carlos Garciak;
horri lotuta, ekainaren 3ko finala
telebistaz eskainiko dutela azpi-
marratu du antolatzaileak. Bihar-
ko Izarrak txapelketatik, izenak
dioen legez, gerora goi mailan
lehiatzera heldu den hainbat
pilotari irten da: Ibai Zabala,
Berasaluze… Aurtengo edizioan
aritu direnetako “bik edo hiruk”
etorkizunean “jauzia” emango
dutela deritzo Garciak; tartean,
Albaradok: “Lau edo bost tanto-
gatik ez da sailkatu finalerdieta-
ra”, dio mallabitarrak.  

Biharko Izarrak txapelketaz
gainera, aldi berean lau t’erdiko
txapelketa ere jokatu dute aste-
otan Mallabian; atzo finalerdie-
tako lehiak jokatu zituzten: Ben-
doiro-Legorburu izan zen lehe-
nengoa; bigarrena, berriz,  San-
cho-Juanenea. A.Maldonado

Lau t’erdiko txapelketako
finalerdiak ere jokatu
zituzten atzo

Elorrioko neskek Bigarren
Mailako txapelketa irabazi dute

Denboraldi bikaina burutu ondoren, Elorrioko neskek biga-
rren mailako txapelketa irabaztea lortu dute. Denboraldi oso-
an bi partidu galdu dituzte bakarrik, eta 9 puntuko aldea ate-
ra diote bigarren sailkatuari. Horrez gainera, talde golegilee-
na izan da Elorriokoa; gol gutxien jaso dituena ere bai. Mere-
zitako omenaldia jaso zuten, beraz. A.M.

Juanra de la Cruz
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FUTBOLA
2.B MAILARAKO PLAY OFF-A
RRaayyoo  CCaannttaabbrriiaa  --  
KKuullttuurraallaa
Domekan, 12:00etan, 
Campo de Monten (Santader)
LEHENBIZIKO ERREGIONALA
ZZaalldduuaa  --  IIuurrrreettaakkoo
Zapatuan, 17:00etan, 
Solobarrian

ARETO FUTBOLA
LEHENENGO MAILA
AAbbaaddiiññookkoo  LLaagguunn  --
AAssttrraabbuurruukkoo
Zapatuan, 17:00etan, 
Berrizburun
BIGARREN MAILA
GGuu  LLaagguunnaakk  --  BBeesseekkaa
Zapatuan, 17:00etan, 
Tabiran

SASKIBALOIA
LEHENENGO ERREGIONAL
BEREZIA
TTaabbiirraakkoo  --  
EErrrroommookkoo  EEzzkkoorraakk
Zapatuan, 19:00etan, 
Landakon
LEHENENGO ERREGIONALA
AAnnbboottooppeekkoo  --  PPaauulleess
Gaur, 18:00etan, 
Tabiran

PILOTA
BIZKAIKO HERRI ARTEKOA
AAttxxoonnddoo  --  UUssaannssoolloo
Gaur, 20:45ean, 
Atxondoko pilotalekuan

Agenda
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DRTk eta Elorriok 25
eta 30 urte bete dituzte,
hurrenez hurren

Arripausuetatik kalera
aterako du errugbia DRTk
DRTren 25. urteurrena dela-eta, errugbiaren eguna ospatuko dute
bihar Durangon. Goizetik hasita ekimen ugari egongo da egun osoan  

Sakrifizioak eta konpromisoak ezaugarritu du mende laurden honetan DRT. Juanra de la Cruz

Ospakizun garaia da eskual-
deko errugbi taldeentzat.
DRTk eta Elorrioko errug-

bi taldeek 25 eta 30 urte bete
dituzte aurten, hurrenez hurren.
Biek ala biek, bereizten dituen
ezaugarri bat dute; lehiaz gaine-

ra, bestelako baloreak zabaltzen
dituzte. Urteurren horiek ospatze-
ko bi jai egun prestatu ditzute dato-
zen asteetan. Lehenengoa bihar,
Durangon; DRTren 25. urteurre-
na ospatzeko, egun osoko jaia
ospatuko da. Goizeko 12:00etan

hasita, adin guztietako jendearen-
tzako ekimenak antolatu ditu
horretarako eratu den batzorde-
ak.  12:00etan, puzgarriak egon-
go dira txikienentzako; ostean,
bazkaria egongo da. Bazkaloste-
an, Abadiñoko Banarte antzerki
taldekoek monologoak eskainiko
dituzte. 19:30ean hasita, Trikizio
taldeak dantzaldia eskainiko du.
Ekimenok Landako Gunean izan-
go dira. Antolatzaileen batzorde-
ko kide den Gotzon Gomezen ber-
betan, biharko jaialdia urteurrena-
ren “inflexio puntua” da. Hain
zuzen ere, iazko abenduan hasi
ziren urteurrena ospatzeko ekime-
nak antolatzen; nesken euskal
eta kataluniar selekzioek elkarren
aurka jokatu zuten Arripausuetan.
Ordutik, zine-kluba ere egin dute
hainbat bider. Beteranoen parti-
dua ere jokatu zuten. 

Ekaineko lehenengo hama-
bostaldian erakusketa jarriko
dute San Agustin aretoan.
Argazki eta kamisetek osatuko
dute erakusketa, eta Gomezen,
berbetan, “ikusgarria” izango da.
Taldeak mende laurdena bete
duela ospatzeko, liburu bat ere
kaleratu dute. “25 urteotako
bizipenak biltzea izan da gure
asmoa”, dio Gotzon Gomezek.
Liburuok, biharko bazkarian,
erakusketak irauten duen egu-
netan eta tabernetan salduko
dira, lau euroan. A.M.

Pilotaren munduagaz lotutako
bi ekimen ospatuko dira bihar
Durangoko Ezkurdi Pilotale-
kuan. Alde batetik, Pilotagazte
kontzentrazioa egingo dute;
pilota eskoletako kide diren
ehunka gazte batuko dira ber-
tan, eta denboraldiko argazki
ofiziala aterako dute. 

Ondoren, Bizkaiko Herri
Arteko Txapelketako zesta
punta finalak jokatuko dira;
Berr iatuko eta Markinako
senior, gazte eta kadete maile-
tako taldeek jokatuko dituzte
final horiek. Esku huskako txa-

pelketari dagokionez, Atxon-
doko taldeak bakarrik lortu du
aurrera egitea. Final-laurdene-
tan Usansoloren aurka jokatu
beharko dute atxondarrek.
Zaratamo eta Galdakaoren
aurkakoak galdueta gero,
Iurretak eta Mallabiak agur
esan diote txapelketari. A.M.

Monologoak eta
Trikizioren dantzaldia
doakoak izango dira

Pilota Gazte
jaialdia
ospatuko da
bihar Durangon

Atxondok bakarrik egin
du aurrera esku
huskako Herri Artekoan 

Gol bateko errentarekin 
doa Kulturala Kantabriara
Igoera faseko bigarren kanporaketara pasatu
ala ez dago jokoan; 2-1 egin zuten joanekoan

Joaneko partiduan irabazi ondo-
ren, Kulturalak aurrerapausua
egin du; igoera play off-eko
bigarren fasera sai lkatzeko
aldeko du haizea orain. Hain
zuzen ere, domekan jokatuko
dute durangarrek itzuliko parti-
dua, Rayo Cantabriaren kontra.
Joaneko partiduan 2-1 gailendu
zen talde zuriurdina. Galtzen
hasi arren, bigarren zatian buel-

ta eman zion partiduari, Eriz eta
Muniozgurenen golei esker.
Horrenbestez, abantai lagaz
bidaiatuko du Kantabriara
Durangoko taldeak. A.M.

Eriz eta Muniozgurenen
golei esker buelta eman
zion partiduari Kulturalak

Pakistanera bidean da
Txikon eta Bihurri buru
dituen espedizioa  
Dokumentala egingo du Bideografik enpresa
durangarrak bidaiako irudi eta testigantzekin

Alex Txikon eta Ernesto Ezpele-
ta “Bihurri” buru dituztela, atzo
abiatu zen Umpro K2 espedi-
zioa; Txikon eta “Bihurri” ez eze,
Xabier Erro eta Bideografikeko
bi kidek osatzen dute espedi-
zioa. Guztira, 7.000 kilometro
egingo dituzte Pakistanera hel-
du arte; Gernikatik abiatu da
espedizioa, furgoneta batean.
Pakistanera bidean, aizkoragaz
hiru erakustaldi egingo ditu

Bihurrik; Innsbrucken (Austria)
izango da bat, beste bat Tehe-
ranen (Iran) eta azkena Skar-
dun (Pakistan). Behin Pakista-
nera helduta, Erro, Bihurri eta
Bideografikeko kideak Euskal
Herrira itzuliko dira; Txikon,
ostera, K2 mendia igotzen saia-
tuko da. Bidaian grabaturiko
irudiekin eta jasotako testigan-
tzekin, dokumentala egingo du
Bideografik enpresak. A.M.

Atzo eguerdian abiatu zen Umpro K2 espedizioa.
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EESSTTEETTIIKKAA  
ZZEENNTTRRUUAAKK

IILLEEAAPPAAIINNDDEEGGIIAAKK

EDERTASUN GIDA

AAnnaa  CCaammaarreerrookk  eesstteettiikkaa  zzeennttrrooaa  dduu
DDuurraannggoonn,,  eettaa  ggaauurrkkooaann  eegguuzzkkiiaa
mmoodduu  oossaassuunnttssuu  bbaatteeaann  ggoozzaattzzeekkoo
aahhoollkkuueekkiinn  ddaattoorrkkiigguu..  EEgguuzzkkiiaa  hhaarrttuu
aauurrrreettiikk,,  aazzaallaa  zzaaiinnttzzeekkoo  jjaarrrraaiittuu
bbeehhaarrrreekkoo  ggoommeennddiiooaakk  eerree  eesskkaaiinnii
ddiizzkkiigguu  CCaammaarreerrookk..  

ZZeerr  eeggiinn  ddeezzaakkeegguu  eegguuzzkkiiaa  mmoodduu
oossaassuunnttssuu  bbaatteenn  hhaarrttzzeekkoo??
Garrantzitsua da eguzkia hartzen hasi
aurretik azala prestatzea, eta horreta-
rako aholkuak jarraitu behar dira. 

ZZeerr  aahhoollkkuu  ddiirraa  hhoorriieekk??
Lehenik eta behin, peeling bat egitea
gomendatzen dut; zelula hilak deu-
seztatzeko egiten da hori. Ondoren,
azal osoa hidratatzea gomendatzen
dut; aurpegikoa zein gorputzekoa
izan behar du. Azkenik, pedikuro pro-
fesional bat egin ohi da; azazkalak
konpontzeaz gainera, gogorguneak
kentzen ditugu pedikuro horren
bidez. Horretarako, tornu bat erabili
ohi dugu.  Modu horretan, eguzkia
modu osasuntsu batean hartzeko
prest egongo gara jada.

EEttaa  eegguuzzkkiiaa  hhaarrttzzeekkoo  ggoommeennddiioo
bbeerreezziirriikk  bbaadduuzzuu??
Bai, noski. Lehenik eta behin, eguz-
kia hartzen gauden momentu oro
esna egotea gomendatzen dugu.
Bestalde, txapelaren erabilera ere
gomendatzen dugu. Horrez gainera,
garrantzitsua da eguzkitarako krema
gorputz osoan zabaltzea; krema
eman aurretik azala sikatu behar
dugu. Garrantzitsua da, baita, uretara
sartu aurretik zein ondoren eguzkita-
rako krema ematea. Azkenik, esteti-
zista bati azalaren azterketa bat egi-
teko eskatzea aholkatzen dut; berak
gomendatuko dizue zer produktu
ezarri.

EEgguuzzkkiiaaggaazz  eerree
nneeuurrrriizz  jjookkaattuu

• Ana Camarero

• Estetika  
zentrua dauka    
Durangon
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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.
• GALLANDA: Halla, sukaldea, egongela-jangela, 3
logela eta 2 komun. Terraza. Garaje aeta trastelekua.  
• 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. 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.

ETXEBIZITZAK SALGAI
• ZALDIBAR: ESTREINATZEKO. 3 logela. Trastelekua
eta garajea. 200.000€.
• TRENBIDE: 105 m2. 2 garaje, trastelekua eta
ganbara. Etxe osoak kanpora ematen du.
• MURUETA TORRE: 3 logela. Terraza handia.
SALTZEKO PREMIA!
• IURRETA: MASPE: Eraiki berriak. 1,2,3 eta 4
logelako etxebizitzak. 210.500€-tik aurrera.
• DURANGO: Etxebizitzak terrazekin salgai. 1,2,3 
eta 4 logela. Ganbara eta garajea.
• ABADIÑO: Berehalako banaketa. 2 eta 3 logela,
sukalde jantzia eta 30 m2-ko terraza. Garajea eta
trastelekua. 265.000€-tik aurrera.
• F.J.de ZUMARRAGA: DUPLEXA. 2 logela, egongela
eta 2 komun. Terraza.
• ERRETENTXU: 75 m2. Sukalde eta egongela
handia.
• MAÑARIA: 110 m2. 3 logela eta egongela handia.
Terraza. Etxe osoak kanpora ematen du. Eguzkitsua.   
• OÑITURRI: (Ezkurdi). Erdi berria. 80 m2. Eguzki-
tsua. Etxe osoak kanpora ematen du. Lehen mailako
materialak. Ganbara eta garajea.
• ASKATASUN ETORBIDEA: 90 m2. 3 logela eta 
2 komun. Terraza eguzkitsua. Ganbara eta garaje itxia
2 kotxerentzako. 297.500€.
• ALLUITZ: Erdi berria. 2 logela. Ganbara eta garajea.
• PLATERUEN PLAZA: 4 logela eta 3 komun.
Trastelekua eta garajea. 294.500€.
• DURANGO: AZKENEKO etxebizitza. 3 logela eta 
2 komun. Terraza. Ganbara eta garajea.
• EZKURDI: 70 m2. 180.000€.
• SASIKOA: Erdi berria. 90 m2. 3 logela eta
eskegitokia. Balkoia. 52 m2-ko terraza. Eguzkitsua.
• ASTXIKI: 115 m2. 3 logela. Garajea eta ganbara. 
• FRANTZISKO IBARRA: 100 m2. 3 logela eta
egongela handia. Ganbara eta garajea.
• ARAMOTZ: 3 logela eta egongela. Balkoia.
Despentsa. Eguzkitsua. 2. solairua. 165.000€.
• ANBOTO: 3 logela, egongela eta komuna. 
• JUAN OLAZARAN: 100 m2. 3 logela eta 2 komun. 
2 terraza. Ganbara eta garaje itxia.
• SAN IGNAZIO: 95 m2. 3 logela eta 2 komun. 12 m2
eta 8 m2-ko terrazak. Ganbara eta garajea. 
• ARTEKALE: Berria. 80 m2. 2 logela. Polita.
• MADALENA: 2 logelako atikoa. Terraza. 
• ANDRA MARI: Apartamentua. 162.000€.
• TABIRA: Apartamentua. Garajea. 237.400 .
• LANDAKO: 90 m2. 3 logela eta 2 komun. 2 terraza.
Ganbara eta garajea. Polita.
• SAN FAUSTO: 1º solairua. 3 logela. 150.000€.
• KIRIKIÑO: 60 m2. 3 logela. 138.500€.
• ASTXIKI: 2 logela eta egongela. Terraza. Ganbara
eta garaje bikoitza.
• DURANGO: Txaleta. 400 m2. Garajea. Lorategia.
• DURANGO: Txaleta. 5 logela eta 3 komun. Txokoa.
Garajea (2 kotxe). 45 m2-ko lorategia. 637.600€

ABADIÑO-MATIENA
• ASTOLA: 70 m2. 3 logela eta egongela. Berria. 
• MATIENA: 2 logela eta egongela. Trasteleku-txokoa.
Polita. Eguzkitsua. Berogailua. Guztiz jantzia. Etxe
osoak kanpora ematen du. 144.300€.
• FERIALEKU: 90 m2. 3 logela eta egongela.
Ganbara. Ikuspegiekin. 171.300€.
• ABADIÑO: Txaleta. 310 m2.  Bifamiliarra. 3 solairu.
350 m2-ko lorategia eta txokoa. 3 kotxerentzako
garajea.

IURRETA
• BIDEBARRIETA ( Postetxea). 3 logela. Igogailua eta
berogailua. Terraza. Ganbara. 232.000€.
• BIXENTE KAPANAGA: Pisu altua. 90 m2. 3 logela
eta egongela. Terraza. Igogailua. Eguzkitsua. 
• MASPE: 3 logela, sukalde-egongela handia eta
terraza. Igogailua. Berogailua. Leiho berriak.
• URALDE: 2 logela eta egongela. Terraza. 155.000€

LOKAL KOMERTZIALAK
• MARISTAK: 60 m2. Egokitua. Alokairuan edo salgai.
• IBAIZABAL: 120 m2. 2 kale hartzen dituen
erakuslehioa.
• DURANGO: BULEGOAK. 55 m2 eta 65 m2.
Alokairuan.
• IURRETA: MASPE: Autobus geltoki ondoan. 400€.
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Higiezinak
ETXEBIZITZAK

SALDU

Abadiño. Muntsaratzen. Bi
logela, bi komun, egongela,
sukaldea (eskegitokia, bal-
koia, garajea, trastelekua. Ia
berria. Polita. 615 007 216

Atxondo. 82 m2. 3 logela,
sukaldea, egongela eta ko-
muna. 2 balkoi eta ganbara.
Oso eguzkitsua. Kanpora.
Guztiz berriztua eta altzairuz
hornitua dago. 628 787 835

Berriz. Duplex zoragarria.
118m², 1. sol.: sukaldea, ko-
muna, egongela, despentsa
eta balkoia. 2. sol.: 3 logela
eta 2 komun. Trasteroa eta
garajea. 327.000euro. Deitu
arratsaldez 680907666.

Durango. 98 m2. Eguzki-
tsua, 3 logela, sukaldea-jan-
gela, bainugela eta komun
leihodunak, 2 terraza partiku-
lar eta komunitarioak. Altza-
riz betea. Garaje eta igerile-
kuarekin. Tel.: 655 704 684

Durango. 94 m2. Herriko
gudarien plazan. 3 logela, 2
komun, sukaldea, egongela,
ganbara eta garajea. Kokapen
ona, eguzkitsua. 336.000
euro. Tel.: 615 760 801.

Durango. Atiko zoragarria
Alde Zaharrean. Erabat be-
rriztaturik eta jantzita. Oso
argitsua. 659 425 890. 
aotxotorena@yahoo.es 

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

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

Otxandio. Kale baserria. Bi
solairu eta kamara. 
Tel.: 656 763 652

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

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

Zornotza. Euban. 3 logela,
egongela, sukaldea, 2 bainu-
gela, ganbara eta berogailua.
345 m2-ko lur-saila. Aukera
paregabea! tel.: 695 70 18 58

EROSI

Durangaldea. Baserria ero-
siko nuke, lursail apur bate-
kin. 250.000 euro (negozia-
garria).  618 936 214.

ERRENTAN EMAN

Abadiño. Muntsaratzen.
Garaje partzela eta ganbara
aukeran. 660 646 292

Berriz. Abalarekin. 3 logela,
egongela, 2 komun eta sukal-
dea. Herri erdian kokatua.
Tel.: 688 685 429

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

Elorrio. Erdialdean 100 m2.
3 gela, ezkaratza, saloia, 2 ko-
mun, igogailua. Deitu: 
605 72 12 73 (arratsaldez).

ERRENTAN HARTU

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

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

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

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

Otxandio. Etxebizitza handi
bat behar da alokairuan. 
Tel.: 695 725 274 (Kristina)

OPORRETAKO ETXEA

ERRENTAN EMAN

Vieux boucau (Landak).
Apartamentua alokatzen dut
udan. Boucanier urbanizazio-
an. Igerilekua, hondartza. La-
badora, telebista, indukziozko
sua, frigorifiko handia... Leku
bikaina. 94 673 27 69/
656  75 95 37 

Torrevieja (Alacant).
Bungalowa alokagai. Urbani-
zazio pribatuan, gune berde-
ak eta igerilekuak. 3 logela,
egongela, sukaldea, solariu-
ma,...  615 779 622 (Itxaso)

Oropesa del mar (Caste-
llo). Marina Dorren 4-6 per-
tsonentzako apartamentu
berria alokagai. Udan eta urte
osoan zehar. Hondartzatik
150 metrotara. Egongela, 2
logela, komuna, sukaldea, te-
rraza handia. Garajea. Igerile-
ku handia eta umeentzako
txintxaunak. 670 214 924.

PISUA KONPARTITU

PISUKIDE BILA

Durango. Pisukide atsegin
baten bila. Tabira auzoko du-
plex-a. Etxea berria eta ero-
soa. Logela bikoitza eta han-
dia terrazarekin. 310 euro/h.
699 501 290/ 635 266 251

Durango. Logela handi bat
komun pribatuarekin aloka-
gai Ibaizabalen. 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. 42 m2-ko garaje
itxia. Argiaren eta uraren ins-
talazioa. Komuna eta txoko
txika, sukaldeagaz. 3 kotxe.
Tel.: 615 752 136

Durango. Erdialdean koka-
tua, Tronperri kalean. Itxia.
Tel.: 686 734 451

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

Elorrio. Garaje itxia salgai
erdialdean. 660 458 756.

Otxandio. Garaje itxia salgai
pertsianarekin. 675 717 283

ERRENTAN EMAN

Durango. Erdi-erdian, ban-
co santanderren ondoan . 
Tel.: 619 187 799.

Elorrio. Garaje itxia kotxea
eta trasteentzako tokia. Nize-
to urkizun. 660 458 756.

Elorrio. Anduetxeta kalean,
garaje itxi bat daukat aloka-
gai.  605 721 273  arratsaldez.

ERRENTAN HARTU

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

Elorrio. Garaje bila bi motore
sartzeko. Tel.: 659 304 024 

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. Hondatuta, zaha-
rra edo zaborretara bota be-
har baduzu, nik jaso, konpon-
du eta Kainaberarekin bialdu-
ko dugu boliviako 2. mailako
eskoletara. Tel.: 655 717 666

Lana/negozioak
LAN ESKARIAK

OSTALARITZA

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

ETXEKO LANAK

Durango. Portalen edo
etxeen garbiketarako, umeak
edo nagusiak zaintzeko lan
bila. Aste bitartean eta aste
buruetan. Externa/interna.
Esperientzia. 628 002 217

Durango. Goizez garbiketa
lanak egiteko prest. 
Tel.: 665 717 458

PERTSONAK ZAINDU

Durangaldea. Haur hez-
kuntzako hezitzailea, neska
euskalduna eta umeak gogo-
ko dituena astelehenetik osti-
ralera  umeak zaintzeko edota
etxeko lanak egiteko prest. 
Tel.:  666197568

Durango. Neska euskalduna
arratsaldetan umeak edo per-
tsona nagusiak zaintzeko
prest. 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
pertsona nagusiei lagundu
edo umeak zaintzeko prest.
94 658 33 32/ 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 nagu-
siak edota umeak zaintzeko

eta garbiketa lanetarako lan
bila. Esperientzia eta errefe-
rentziekin. 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 zein gaixo daudenak
zaintzeko prest nago. Urtee-
tako esperientzia daukat. 
Telefonoa: 699 745 723

Elorrio. Neska gaztea eta
euskalduna  arratsaldez ume-
ak zaintzeko prest. Haur hez-
kuntza ikasten. Umeekin es-
perientzia eta autoa. 
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. Esperientzia za-
bala duen ingeleseko irakas-
lea klase partikularrak emate-
ko prest. Ordutegi zabala pre-
zio ezin hobearekin. 
Tel.: 686 840 627

GAINERAKOAK

Durangaldea. Fisioterapian
diplomatua. Etxez etxe fisio-
terapia zerbitzuak emateko
prest (terapia manuala, ben-
daje funtzionala, masai tera-
peutikoa...). 644 282 783.

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

Eibar. Eibarren taberna berri
baterako sukaldaria bat behar
dugu . Bidali zure curriculuma
eta tf zenbakia emaile hone-
tara milaarroita@gmail.com 

Elorrio. Elorrioko jatetxe ba-
terako sukaldaria behar da.
Tel.: 94 682 00 52.

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

Mutriku. Sukaldaria. Ezin-
bestekoa: sukaldaritzan hezi-
keta, gidabaimena, autoa.  6
ordu egunean.  Sartu. Erref.:
4357.  Tel.: 94 620 04 49

PERTSONAK ZAINDU

Sestao. Geriatriko anima-
tzailea. Ezinbestekoa: geria-
triko animatzaile bezala espe-
rientzia izatea. Lanaldia goi-
zez. Hileko soldata gordina:
1.031 euro. Sartu. Erref.:
4684. Tel.: 94 620 04 49

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.
Telefonoa: 656 770 774. 

GAINERAKOAK

Ribadesella (Asturias).
Kirol begiralea. Ezinbestekoa:
kirol-teknikari ikasketak iza-
tea eta  gidabaimena. Lanaldi
osoa. Kontratua: aldi batera-
koa (3-4 hilabete). Sartu.
Erref.: 4678. 94 620 04 49

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

Durango. Aseguru saltzai-
lea. Ezinbestekoa: esperien-
tzia izatea. Lanaldia: osoa
zein erdia. Hileko soldata:
500 euro (lanaldi osoarenga-
tik) + komisioak. Sartu. Erref.:
3733. Tel.: 94 620 04 49

Durango. Ileapaintzailea.
Ezinbestekoa: heziketa eta
esperientzia (ofizialaren ka-
suan). Sartu. Erref.: 4390.
Tel.: 94 620 04 49

Durango. Andre euskaldun
baten bila nabil umeak zaindu
eta etxeko lanetarako. Jardu-
naldi erdirako.  619 555 216.

Eibar. Gidaria. Ezinbestekoa:
C klaseko gidabaimena. La-
naldi osoa. Ordutegia:
05:00-13:00. Hileko soldata
gordina: 1000 euro. Sartu.
Erref.: 4480. 94 620 04 49

Iurreta. Merkataritzako
agentea. Ezinbestekoa: beze-
roentzako arreta gustuko iza-
tea, salmentarako orienta-
zioa, ofimatikako ezagutzak,
esperientzia, euskera. Lanaldi
osoa. Sartu. Erref.: 4541. 
Tel.: 94 620 04 49

Mallabia. Merkataritzako
agentea. Ezinbestekoa: urte-
beteko esperientzia, 25 eta
40 urte arteko pertsona, gi-
dabaimena, autoa. Lanaldi
osoa. Urteko soldata gordina:
21.000 euro. Sartu. Erref.:
3861. Tel.: 94 620 04 49

NEGOZIOAK

SALDU

Durango. Negozioa irekitze-
ko prestatuta dagoen postu
bat eskualdatzen da, merkatu
plazan. Tel.: 628 541 792

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

GAINERAKOAK
Durangaldea. Ezkontza,
bataio, urtebetetze, auzo edo
herriko jaiak edo ospakizunen
bat baduzu, hemen duzu dj
referee, poltsiko guztietara
moldatzen dan dj-a. Bisitatu
gure webgunea: www. Dj-re-
feree. com edo deitu
699824439 zenbakira.Soinu
ekipoak alokatzen ditugu. 

Denetarik
SALDU/EROSI

Akazia taketak saltzen
dira. Neurri guztietan. Eskuz
eginda. Mahasti , landa edo
mendirako. Tel.: 619 088 233

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

Ibilgailuak
AUTOAK

SALDU

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

Ford focus 1.8 td familia-
rra salgai. 2001. Zuria, 90
cv, aire egokitua, airbag indi-
biduala eta lateralak, abs-a.
4.000 euro. 609 567 537.  

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

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

FURGONETAK

SALDU

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

BESTE IBILGAILUAK

SALDU

Autokarabana salgai. Hy-
mer perfilada. 4 plaza. Moto-
rea 2800jtd. Oso ondo zain-
dua. Extra guztiak. Beti gara-
jean.Tel.: 637 808 801 (Pilar)

Aisia/kirola
KIROLAK

SALDU

Bh g5 bizikleta. Koadroa
salgai. Berria, erabili gabea
bere enbalaia eta guzti. M
neurrikoa eta gorria.
1600euro. Tel.: 679 475 785.

Bizikletak garraiatzeko
remolke profesionala sal-
gai. 8 bizikleta eramateko
aukera, era seguru eta eroso-
an. Homologatua. 
Tel.: 655706713

Cannondale r800. 5 urte.
Oso gutxi erabilia. Oso ondo
zainduta. Koadroa: r800 alu-
minio. Kolorea: gorria. Neu-
rria: 57 (m). Direkzioa: dia-
compe. Shimano 105 osorik
8v. Buxiak: mavic. Gurpilak:
mavic sup. Kubiertak: spezia-
lized-michelin. Sillina: selle
italia turbomatic 4. Berria
dauka: kambio/freno mane-
tak, fundak eta kableak. Pre-
zioa: 500 euro. 600 959 741. 

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

ANIMALIAK

SALDU

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

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

Basurdeak salgai. 
Tel.: 678 727 572.

Border colliak salgai.
Otsailaren jaioak. Aita-amak
pastore lanetan arituak. Bi
eme eta arra. Parasitoak ken-
duta . 160 euro. 690 219 191.

Txakurren pentsua. 4 pro-
duktu mota: superpremium,
premium, estandar eta eko-
nomikoak. Heldu, txakurku-
me eta miniaturentzat. Para-
sitoen aurkako tratamen-
duak, beste produktuak asko.
Etxerainoko banaketa dohai-
nik. Tel.: 635708161 

EROSI

Basurde ar bila. Basurde
arrak erosten dira. 90 kilo
baino gehigokoak. 
Tel.: 678 727 572.

EMAN

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

Bi katakume opari. Emeak
eta 3 kolorekoak, Mallabian.
Telefonoa: 606 709 118

Katakumeak oparitzen
dira. Katakumeak oparitzen
ditugu! 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
Gitarra eskola partikula-
rrak durangon. Elektrikoa,
akustikoa, rocka,... Eskalak,
akordeak, erritmoa... 
Tel.: 650 172 285.

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

Familia/etxea
ETXERAKO TRESNAK

SALDU

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

Sofa salgai. 3 metro. Urdi-
na. 4-5 leku. Oso erosoa. Pre-
zioa 350 euro.  676 330 436.

HAURREN TXOKOA

SALDU

Umeen kapazoa eta za-
kua salgai. Mutsy marka.
Berdea. Zakua ere bai, grisa.
Erabili gabeak. 665759951 

Umeen karroa salgai. City
mine singlea (baby jogge),
oso erabilgarria eta konple-
mentu guztiekin. 350 euro.
Tel.:  696 397 387.

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

Umeentzako lau lo zaku
salgai. Grobag marka. 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
Orientazio familiarra on-
line. Psikologian doktorea
eta psikopedagogian lizen-
tziatua, 0-18 urte bitarteko
seme-alabaen gurasoei zu-
zendutako orientazio familia-
rra eskaintzen dut. Informatu
www. orientacionfamiliaron-
line. es web orrialdean 

Atxondoko MMaarriixxuurrrriikkee
astialdi elkartea:

Uztailean burutuko diren udaleku
irekietarako praktikariak behar

ditugu. Animatu eta deitu!

Telefonoa: 678 135 289
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Ekainaren 3an, 22:00etan, Arriolan

ANTHONY BLAKE
Adimenaren indarra erakusten duen ikuskizuna da Arriolan ikusgai izan-
go dugun Mas cerca: ezinezkoak diruditen gauzekin jolasteko propo-
samena. Intuizioak, imajinazioak, bost zentzumenek zeresan handia
dute ikuskizunean. Blake mentalista gertutik ezagutzeko aukera legez
aurkezten dute Mas cerca: telepatia, telekinesia, etab. bizitzekoa. 

DASTAKETA
IURRETA
›› Maiatzaren 28an, VIII. Okela eta

Ardao Eguna, 11:00etatik
14:30era, bildots pintxoak eta
Araba Errioxako ardo dantaketa.
11:30-13:30 umeentzako
jolasak, F.J. Askondon.

ERAKUSKETA
ABADIÑO
›› Ekainaren 1etik aurrera, Zaloa

Fuertesen Memoria RAM
argazki lanen erakusketa,
Zelaieta auzoko liburutegian.

DURANGO
›› Maiatzaren 28tik, Durangaldeko

artisten elkarteak antolaturiko
ikastetxeen arteko marrazketa,
pintura eta esku lan lehiaketa-
ren erakusketa, Ezkurdiko udal
erakusketa aretoan.

›› Maiatzaren 30 arte, Carlo
Lauricellaren From sea to sea,
Ar te eta Historia Museoan.

›› Ekainaren 3an inauguratuko dute
Jon Gorroño Zugazaga
diseinatzaile grafikoaren lanaren
inguruko erakusketa Zeharkale-
ko Art Leku aretoan.

EUSKAL ASTEA
DURANGO
›› Maiatzaren 28an, Tabira Musika

Banda eta Elgoibarko dultzai-
neroak, 19:00etan kalejiran, eta
20:00etan Andra Mariako
elizpean kontzertuan.

›› Ekainaren 1ean, Cordal Anboto
eta Tamur: Kangchenjungako
harribitxia mendi-erreportajeen
emanaldia, 20:00etan San
Agustin kulturgunean.

›› Ekainaren 2an, Midas erregea-
ren altxorra umeentzako filma,
09:15ean Zugaza zine aretoan.

›› Ekainaren 3an, Umeen euskal
joku tradizionalak 10:00etan,
Landako eskolan.

›› Ekainaren 3an, Peter esku pilota
jaialdiaren finalak, Ezkurdi Jai
Alai pilotalekuan.   

ELORRIO
›› Maiatzaren 27ra arte, Kainabe-

rak 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.

LEHIAKETA
ELORRIO
›› Ekainaren 10era arte, Ferixa

Nagusikoak 2011 jaien kartel
lehiaketa. Informazioa Iturrin. 

IURRETA
›› Ekainaren 30era arte aurkeztu

daitezke Aita San Migel
jaietako kartel lehiaketara
lanak. Informazio gehiago
Ibarretxe kultur etxean edo
udalaren webgunean. 

MAGIA
ELORRIO
›› Ekainaren 3an, Anthony Blake

magoa, 22:00etan Arriolan

MUSIKA
BERRIZ
›› Ekainaren 3an, Berrizko Musika

Eskolaren XXIII. jaialdia,
21:00etan Kultur Etxean.

ANTZERKIA

ABADIÑO
›› Maiatzaren 27an, Banarte

antzerki tailerrak ¿... Y lloverá?
antzezlanaren estreinaldia,
19:00etan Errota kultur etxean. 

DURANGO
›› Maiatzaren 27an, Adinekoen

antzerki jaialdiaren barruan,
Paulo Freire EPAko antzerki
taldearen Mamáááá obra,
19:00etan San Agustinen.

›› Maiatzaren 28an, Adinekoen
antzerki jaialdiaren barruan, Gora
ta Gora taldearen La terracita
obra, 20:00etan San Agustinen.

›› Maiatzaren 29an, Adinekoen
antzerki jaialdiaren barruan, Gora
ta Gora taldearen La terracita
obra, 19:00etan San Agustinen.

›› Ekainaren 2an, Banarte antzerki
tailerrak ¿... Y lloverá? obra,
20:00etan Plateruena kafe
antzokian.

AURKEZPENA

DURANGO
›› Ekainaren 1ean, Historias del

paraíso liburuaren aurkezpena,
Xavi Sarriá (Obrint Pas) eta
Xabier Arakamagaz (Trikizio)
19:30ean, Intxaurren. 

DANTZA
ELORRIO
›› Maiatzaren 27an, Organik

taldearen Maniatic@s dantza
eta antzerki ikuskizuna,
22:00etan Arriolan.

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

Maiatzaren 28an, Durangoko
Plateruenean

BEASTEAKS

Taldearen zortzigarrena den eta aurten
Warner ekoiztetxeagaz kaleratu duten
Boombox izeneko diskoan jasotako kan-
tak zuzenean eskaintzera datoz Beasteaks
taldeko berlindarrak Durangoko Platerue-
nera bihar. Aurretik, Bartzelonako eta
Madrileko aretoetan jo du boskoteak
Europan zeharreko bira honetan, eta
punk eta rock alternatibo doinuak dakar-
tza bihar gauerako proposamen bezala.  

AGENDA

ZINEMA
DURANGO

Zugaza

Thor 3D
Zuzendaria: Kenneth Branagh   

barikua 27: 19:00 
zapatua 28: 17:00
domeka 29: 17:00
astelehena 30: 19:00
martitzena 31: 20:00

A todo gas 5
Zuzendaria: Justin Lin    

barikua 27: 22:00 
zapatua 28: 19:30/22:30
domeka 29: 19:30/22:30
astelehena 30: 22:00

Zineforuma     

En un mundo mejor
Zuzendaria: Susanne Bier

eguena 2: 20:30

ELORRIO
Arriola

El mundo según 
Barney
Zuzendaria: Richard J. Lewis

zapatua 28: 22:30
domeka 29: 20:00
astelehena 30: 20:00

ZORNOTZA
Zornotza Aretoa

The company men
Zuzendaria: John Wells 

domeka 29: 20:00 
astelehena 30: 20:00

DURANGO
›› Maiatzaren 28an, Beatsteaks +

Dyse, 22:00etan Plateruenean.

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

›› Ekainaren 3an, VIII.
Durang(h)ots Jam Session
21:30ean Plateruenean.

ZORNOTZA
›› Maiatzaren 27an, ‘Eleizetan’

zikloaren barruan, Tanar
laukotea, 20:00etan, Dudeako
San Migel  baselizan.
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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, 27
09:00-09:00 
• SanRoma (Uribarri 5 - Durango)
Zapatua, 28
09:00-09:00
• De Diego (Intxaurrondo 22 - Durango) 
09:00-13:30 
• Campillo (Montebideo 24- Durango)
• SanRoma (Uribarri 5 - Durango)
• Balenciaga (Ezkurdi 8 - Durango) 
• Unamunzaga 
(Murueta Torre 2C - Durango)
• Sagastizabal 
(Askatasun Et. 19 - Durango)
• Urizar (Gabiola 2 - Berriz)
09:00-14:00 
• Irigoien (Bixente Kapanaga 3 - Iurreta)
09:00-22:00
• Jaio-Olabarrieta (Erreka 6 - Elorrio) 
Domeka, 29
09:00-09:00
• Campillo (Montebideo 24- Durango)
Astelehena, 30
09:00-09:00
• Irigoien (Bixente Kapanaga 3 - Iurreta)
Martitzena, 31
09:00-09:00
• Gaztelumendi (F.J. Abasolo 2 -Durango)
09:00-22:00
• Urizar (Gabiola 2 - Berriz)
Eguaztena, 1
09:00-09:00
• Unamunzaga 
(Murueta Torre 2C - Durango)
Eguena, 2
09:00-09:00
• Balenciaga (Ezkurdi 8 - Durango) 
09:00-22:00
• Larrañaga-Balentziaga 
(Berrio Otxoa 6 - Elorrio)

EGURALDIA

12

18o

18

27o DOMEKA

14

22o ASTELEHENA

8

21o ZAPATUA

9

17o BARIKUA

MARTITZENA

AARRIIEESS (martxoak 21 - apirilak 20)
Bikotea alboraturik daukazu azken aldian. Harre-
mana zaindu ezean, pikutara joango da. 

TTAAUURRUUSS (apirilak 21 - maiatzak 20)
Aspaldian urduri zabiltza, arazoak burutik kendu ezi-
nik. Lasai, bolada baterako baino ez da izango. 

GGEEMMIINNII (maiatzak 21 - ekainak 20)
Ondo dago festazalea izatea, baina noizean behin
etxean geratzeak ez dizu kalterik egingo.

CCAANNCCEERR (ekainak 21 - uztailak 20)
Udaberriak umore onez jarriko zaitu. Gozatu egizu
eguraldi onarekin. 

LLEEOO (uztailak 21 - abuztuak 23)
Aspaldian jan eta jan zabiltza. Noizen behin men-
dira joatea komenigarria izaten da.

VVIIRRGGOO (abuztuak 24 - irailak 23)
Arropak zaharkitzen ari zaizkizu, eta jada modaz kan-
po zaude. Egiozu zure buruari kapritxo hori.

LLIIBBRRAA (irailak 24 - urriak 23)
Sentimentuei buruz berba egiteak on egingo dizu.
Bota egizu eraikia duzun Berlingo harresi hori!

SSCCOORRPPIIUUSS (urriak 24 - azaroak 23)
Burugogorkeriak ez dizu pentsatzen uzten. Ondo-
koek diotena aberasgarria izaten da.

SSAAGGIITTAARRIIUUSS (azaroak 24 - abenduak 23)
Azken aldian hasi duzun proiektu hori ondo bide-
ratuta daukazu. Orain, ekin egiozu lanari!

CCAAPPRRIICCOORRNNUUSS (abenduak 24 - urtarrilak 20)
Eguzkia hartzea ondo dago, baina neurrian. Jarrai-
tu egizuz Edertasun Gidako aholkuak.

AAQQUUAARRIIUUSS (urtarrilak 21 - otsailak 21)
Ez ordaindu zure arazoak besteekin. Ingurukoek ez dute
errurik zuri dena txarto irtetzen bazaizu.

PPIISSCCIISS (otsailak 22 - martiak 20)
Utzi besteen kontuetan muturra sartzeari. Inbidia
bidaide txarra izan ohi da.

Zorionak Amaia! Maiatzaren 21ean urteak bete dituen neska polit honi
koadrilakoen eta familiaren partez, zorionak! Horrela jarraitu, guapa!
Musu asko, denon partez!

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

Zorionak Jon! Ironmana osatu
duen Europako lehen diabeti-
koa. Nahi duzuna irabazten
duzu! Lagun eta familia.

Maiatzaren 29an Gaizkak 33 urte
beteko ditu. Zorionak, Maialen
eta Heleneren partez! Musu
handi bat!

Datorren maiatzaren 30ean
Aitortxuk 10 urte beteko ditu.
Zorionak eta musu handi bat,
familiaren partez!

Datorren astelehenean, maiatzak
30ean, Izarok 7 urte beteko ditu.
Zorionak eta musu potolo bat
aita, ama eta Aiurren partez!

Zorionak aitita Felix! Ekainaren
1ean zure eguna da! Besarkada
handi bat eta ondo pasatu,
Eneko, Irati eta etxekoen partez!

Hamabostero, jasotako 
zorion-agur guztien artean tarta
bat zotz egingo dugu. Horretara-
ko beharrezkoa da bialdutako
mezuagaz batera telefono
zenbakia emotea.
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AKUILUAN Markel Onaindia 

Aitor Aurrekoetxea
EHUko irakaslea

Demokrazia
Amorrua sentitzeko motibo
asko daude. Egia esan, denok
pentsatzen dugu nolabait
engainatu egin gaituztela.
Seguruenik, geuk ere sistema-
ren parte ezinbestekoak
garela sinestu dugu; horrega-
tik, denok bizi izan gara gure
aukeren gainetik.

Dena den, argi dago
herritarrak ez direla krisiaren
sortzaileak; aldiz, gehien
pairatzen dutenak dira.

Eta hausnarketa horren
atzean ulertu behar da
maiatzaren 15eko izenez
hedatu den mugimenduaren
indarra eta zentzua; alegia,
jende askoren haserrealdiaren
erakustaldia. Hori ez da egun
bateko lorea izango, aditu
batzuek iragarri legez; denok
espero dugu ondorengo
hileetan ere mugimendua
hedatzea, sisteman deseroso
sentitu diren hiritar askoren
nolabaiteko ordezkaritza
inorganikoa izan dadin.

Hala ere, gertatu dena
nahiko berria da Estatu Espai-
niarrean. Eremu publikoa
okupatu eta edozein hiritarri
ahotsa emateak demos greko-
arekin zerikusi handiagoa du,
gaur egungo demokrazia
ordezkatuak baino.

Hauteskunde kanpainan
eragin handia izan duenez
fenomeno horrek, politiko
denak sentitu dira interpela-
tuak, Rubalcaba zinikoa
(baina ez estoikoa) barne.

Espero dezagun, Euskal
Herrian ere, gure klase
politikoa denok traineru
berean arraunean egitearen
beharraz konturatzea, bestela,
hurrengo urteetan herritarren
bizkarra bermatuta izango
dute. Horrela ez bada, beste
zerbait asmatu beharko
genuke denon artean. 

Hasteko eta demagogiak
alboratuz, ez litzateke gaizki
egongo, adibidez, beraien
soldatak jende arruntaren
soldatekin parekatzea. 

Haize freskoa sartu
dadila leihotik!

LAUHORTZA

“DRTkoek filosofia oso egokia
dute, errugbiagaz bat datorrena”

direla esango nizuke. Hau nire
bigarren etxea da; lehenengoa ez
esatearren. Durangora etorri eta
oso eroso sentitzen naiz jendea-
gaz, lekuagaz... denagaz. Mundia-
lagaz alderatuko banu, esaterako,
esango nuke hemen hobeto pasa-
tuko dudala. Argentinan bizi guz-
tiko lagunak dauzkat, eta bi urte
pasatuta, hemengo lagunak ere
horixe dira niretzat.

Eta klubari buruz zer
esango zenuke?
25 urte dituela eta
a s k o z  g e h i a g o
beteko ditue-
la. Filoso-
fia oso

e g o k i a
d u t e ,
errugbia-
gaz eta ama-
teur mailako
kirolagaz bat
d a t o r r e n a .
Bestalde, nigaz
jokatzen zute-
nak zuzendari-
tzan gehiago inpli-
katzen dabiltzala ere
ikusi dut. Zuzendariek
maitasun eta pasio handiz
egin dute lan, eta haize berriak sar-
tzeko sasoia ere bada, beharbada.

Oraindik jokatzen duzu ala erre-
tiratu zara?
Ez, dagoeneko ez nabil. Aurreko
urtean 17 urtez azpikoen entrena-

tzaile izan nintzen, eta aurten
jubenilak entrenatzea eskaini zida-
ten. Baina bidaia hauek prest
nituen, eta ezetz esan nuen. Entre-
natzaile izanda, presentziak
garrantzi handiagoa du. Ez ager-
tzea ez da ona gazteentzat. 

Zelan bizi duzue errgbia Mara-
dona eta Messiren herrialdean?
Hemen baino zabalduago dagoe-
la esango nuke. Afizionatu maila-
koa da guztiz, baina pasioz bizi
dugu. Apur bat profesionalago
izateko tankera hartzen dabil gaur

egun. Dena dela, 2003-2004 ingu-
ruan egon nintzen hemen,

eta hona natorren bakoi-
tzean harritu egiten

naiz errugbiaren
hazkundeaz.

Askoren
u s t e z
k i r o l
h a u

basatien-
tzat da.

Kontaktuko kirola
da,  futbola  den

moduan. Bietan lesio-
natu zaitezke,  baina

kanpotik ikusita, errugbia
bururako askoz osasuntsua-

goa dela esango nuke. Burua
hanka bat edo beso bat baino

garrantzitsuagoa da. Futbolak
gaur egun presio handia bizi du;

Argentinan zein hemen, parti-
duetan guraso eta entrenatzai-
leek presio handia egiten dute
gaztetxoengan. Hori ez da ona, eta

errugbian ez da gertatzen.

Hirugarren denbora, baloreen
isla izan daiteke...
Zelanbait esateko, errugbia lagun-
tasunaren sinbolo da. Lagun-tal-
de oso onak sortzen dira, bizitzan
zehar jarraitzen dutenak. Nire
kasuan ere, bai Argentinan bai
hemen, dauzkadan lagun-taldeak

errugbian sortutakoak dira.
Errugbiak batu egiten du, eta

beste kirol batzuek ez dituz-
ten baloreak ditu.

Zortzi urte dira Lucas Gascard argentinarrak Durangon errugbian jokatu zuela; DRTko urteurrenera etorri da orain, eta ez edozelan

DDuurraannggoo  RRuuggbbyy  TTaallddeekkoo
2255..  uurrtteemmuuggaa  ddeellaa--eettaa,,
ee gg uu nn   bb aa tt zz uu ee tt aa rr aa kk oo

hheemmeenn  zzeehhaarr  ddaabbii ll   GGaassccaarrdd..
BBiiddaaiiaa,,  bbaaiinnaa,,  SSaannttiiaaggookkoo  bbiiddeeaa
eeggiitteekkoo  aapprroobbeettxxaattuu  dduu..  BBeessttee
bboott  llaagguunneekkiinn  bbaatteerraa,,  DDRRTTrreenn
oommeenneezz  eeggiinn  dduu  eerrrroommeessaallddiiaa
bbiizziikklleettaann,,  bbaannddeerraa  eettaa  gguuzzttii ..

Zelan sortu zen Santiagoko bidea
egiteko ideia?
Urteurreneko bazkaria egin behar
zutela jakin nuenean, hona etor-
tzea pentsatzen hasi nintzen. Bai-
na, laster beste bidai bat ere egin
behar dut Zelanda Berrira; Mun-
duko Errugbi Txapelketa jokatu-
ko da han, eta lagunekin noa ber-
tara. Nik aita eta anaiagaz egiten
dut lan, eta ulertu zuten hona ere
etortzea. Santiagoko bidea egite-
ko ere aprobetxatu gura nuen.
Izan ere, hemen egon nintzenean
egin gura nuen gauza zen, baina
ezin izan nuen; bide batez,
DRTren 25 urteen omenez egi-
tea pentsatu genuen. Fisa, Patxi,
Aitzol, Maxi, nire herrikide Juan eta
seirok egin dugu bidea.

Bizikletagaz egin duzue bidea.
Hilaren 14an hasi genuen bidea,
Orreagan. Eguraldi txarra izan
genuen hasieran, baina gero egu-
nero lagun izan dugu. Domekan
heldu ginen Santiagora, bedera-
tzi egun pasatuta. Batzuetan gogo-
rra egin zaigu, baina zorionez hor
egon dira Fisa eta Aitzol, taldeko
motibatzaileak. Hankak-eta neka-
tuta amaitu dugu, baina oso ondo
pasatu dugu.

Eta orain urteurreneko jaia
dator...
Ondo pasatzeko eta disfrutatze-
ko eguna izango da zapatukoa.
Aspaldi ikusi bako lagunekin egon
eta lehenagoko momentu onak
gogoratzeko balioko dit. Ea DRTk
hazten jarraitzen duen.

Oroitzapen ugari izango duzu
akorduan...
Asko eta asko, eta denak oso onak

DRTn ibilitako 
Argentinarra

Lucas Gascard •


